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Verbinden, verdelen en
overheersen
TaaI, identiteit en macht in negentiende eeuw:
Brugge als casus*

Den burgerij voor ons mag er zijn, omdat het den trap is waar de werker kan
opgeraken, w!jl, stond h!;' tegenover den kapitalist hij gedoemd wezen zou,
voor altijd aan alle hoop te verzaken, hooger op te vliegen.l

Inleiding

Wanneer een historicus bovenstaand citaat leest en verneemt dat het ge-

schreven werd door een Brugse timmermansknecht op het eind van de
negentiende eeuw wordt hlj of zij allicht verleid tot reflecties over sociale

mobiliteit, over maatschappelijke identiteit en economisch bewustzijn. Mij
fascineert het citaat vooral door de verzorgde zinsbouw en door het ge-

bruik van complexe zinsstnrcturen.2 Verder r,alt me de woordkeuze op en
het verwarde gebruik r,an verbogen lidwoorden en verbaas ik me over de
consequente spelling. Hoewel de relevantie van dergelijke linguistische

analyses voor collega-historici niet onmiddellijk evident kan lljken, meen ik

dat ze wel degelljk een bljdrage kunnen leveren aan een beter begrip ran

historische feiten. Sinds de jaren 1970 bestaat er immers een zeer bloeien-
de tak van de linguistiek die expliciet de band tussen taalgedrag en maat-

schapplj onderzoekt, de zogenaamde'sociolinguistiek'.3 Sociolinguisten

* Ik ben Harald Deceulaer dmk verschuldigd voor zijn kritische opmerkingen bij een eerdere ver-

sie mn dit artikel.

L Citaatult De Ploeg - Tblk uan d,en bond. dn tnunigdn schrijnwrkm- m ti.nmrcknechten uan Brug-

ge [zonder nummer] (1899).

2. W. Vandenbussche, Een bijdrage tot d,e shtd,i,e uan het taalgebruik uan d,e lagme klassm in het negnti,m-

dc+muse Bruge. Ongepubliceerd doctoraatsproefschrift Vrije Universiteit Brussel (Brussel 1999).

3. Een zeer toegankeluke inleiding tot de sociolinguistiek is R. Meshtrie e.a., Intmduci.ng socialin-

gzislics (Edinburgh 2000). Veel omrangrijker en zonder meer het belangrijkste internationale hand-

boek is U. Ammon, N. Dittmar en KJ. Mattheier, Sociokngristics/ Soziolingtistik (Berlijn/New York

1987), waanan momenteel een herziene uitgave voorbereid wordt.

Tijd,schrifi uou Sociale C*schiedmis, znmmtuintigstc jaargang, 2001 nunmu 4
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bestuderen taal in de volledige schrijf- of spreekcontext en proberen on-

der meer banden te leggen tussen het taalgebruik enerzlds en de identi-

teit van de taalgebruiker (sociale afkomst, maatschappelijke positie, leef-

t!jd, woonplaats, sekse) anderzijds. Er wordt ook gezocht naar de invloed

van de gesprekssituatie of de maatschappelijke en politieke context op het

taalgebruik: past de schrljver zljn of Ltaat taal bijvoorbeeld aan de ver-

wachtingspatronen van de omgeving aan, wordt de taalkundige compe-

tentie aangewend om een bepaalde identiteit te creeren, wordt gepro-

beerd aan te sluiten bij het taalgedrag van bepaalde sociale groepen? De

relatie tussen gesprekspartners wordt ook in de analyse betrokken: is er

sprake van een uitgesproken machtsverhouding tussen de sprekers, pro-

beren ze zich solidair op te stellen tegenover elkaar en hoe wordt dat ge-

signaleerd in hun taalgebruik? Een studie van al deze en andere factoren

kan bljdragen tot een verklaring van een bepaald taalgedrag van een be-

paalde persoon in een bepaalde situatie. E6n van de grondleggers van de

sociolinguistiek verwoordde de kernvraag van de discipline dan ook als

volgt: '\A/ho speaks what language to whom and when?'a

Wie taalkundige gegevens wil relateren aan maatschappelijke factoren

moet zich beroepen op inzichten uit andere wetenschappen: het spreekt

voor zich dat het beoordelen van de invloed van iemands sociale status op

ztln of haar taalgebruik een zekere kennis vergt van sociologische en eco-

nomische feiten. Wanneer sociolinguisten bronnen onderzoeken die uit

het verleden stammen, moeten zij blj de geschiedkundigen te rade voor in-

formatie omtrent de historische context waarin een tekst ontstond. Histo-

rische sociolinguisten concentreren zich per definitie op taalmateriaal uit

woegere periodes.s De wisselwerking (en de noodzaak tot een verdere uit-

wisseling van informatie) tussen geschiedenis en taalkunde is een van de

meest opvallende constanten in de toonaangevende Duitse sector van de

Europese historische sociolinguistiek.o Sinds het begin van de jaren 1980

hebben onderzoekers talrijke bijdragen gepubliceerd over het taalgebruik

van de Duitse arbeiders en burgers in de negentiende eeuw: 'Afbeiters-

prache, en 'Burgerliche Sprache' zijn er volwaardige onderzoeksdomei-

4. J. Fishman, geciteerd in R. willemyns, Inlziding tot de aariatizknguistiek (Brussel 2000) 14.

5. Een echt handboek voor historische sociolin8uisten bestaat tot op heden niet. Inleidende be-

schouwingen over het werkdomein en de methodologie vindt men onder meer in S' Romaine, socir

histmical linguisti,cs, its status and, ruthod,olngy (cambridge 1982) en LJ' Mattheier, 'Historische sozio-

linguistik: das verhiiltnis von sozialem und sprachlichem wandel" in Ammon e'a., sociolinguktits/

Soiolingui,stih,1430-7452. Socioli.nguistica 13 (1999) bevat een hele reeks case studies over methodo-

logische aspecten van lopend historisch sociolinguistisch onderzoek'

6. De auteur is vertrouwd met aandacht die vanuit historische hoek aan die wisselwerking besteed

wordt in bljvoorbeeld P. Burke en R. Porter, Social histmy of language (cambidge 1987) . In dit artikel

wordt verder niet verwezen naar die historische literatuur rond de linguistit lzn; er wordt vooml ge-

steund op bronnen van Duitse taalkundigen omdat hun werk zowel qua ondemerp als qua metho

dolosie reer nauw aansluit bii het (in beginsel taalkundige) onderzoek dat hier besproken wordt.
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nen geworden.T Ze maakten daarbij gebruikvan de sociaal-historische ken-
nis over die periode, maar ontsloten tezelfdert!d een enonne hoeveelheid
bronnen die een schat aan informatie opleverden over het dagelijkse leven
van de lagere en hogere maatschappelljke klassen. Edities van brievencol-
lecties lieten toe om het priv6-leven achter de hoogburgerlljke faqades te
ontsluiten, handgeschreven toverboeken gaven inzicht in de invloed van
bijgeloof en volksdevotie en immigrantenbrieven belichtten de vaak schrlj-
nende menselljke dimensies van de economische ontwikkelingen in het
Ruhrgebied.s

Van een dergelijke wederzijdse interdisciplinariteit is in Maanderen en
Nederland momenteel nog geen sprake: in tegenstelling tot de Duitse tra-
ditie is de historische sociolinguistiek in het Nederlandse taalgebied nog
een zeer jonge wetenschap waarvan de eerste resultaten nu pas zichtbaar
worden. De rapportering over die resultaten bleef tot dusver bovendien be-
perkt tot de eigen vakliteratuur.e In dit artikel wordt daarom het eerste om-
vattende Maamse project uit deze wetenschapsdiscipline gepresenteerd, in
de hoop dat het zal resulteren in een samenwerking tussen sociaal-histori-
ci en historisch sociolinguisten.

Het 'Brugge-project'

In 1995 werd op het Centrum voor Linguistiek van de Vrije Universiteit
Brussel begonnen met een onderzoeksproject rond de taalkundige situa-
tie in Maanderen in de negentiende eeuw.lO De bedoeling was om aan de
hand van een gevalsstudie over de Brugse samenleving na te gaan welke
taalvaridteiten er aanwezig waren in die stad en welke sociale bevolkings-
groepen een bepaalde taal of dialect gebruikten. Er zouden teksten on-

7. Drie bundels geven een state-of-the-artlan dit Duitse onderzoek: D. Cherubim en I{. Matthei-

er (eds.), Vmamsetzungen und, Crundfragen dn Gegenuartsprache. Sprach- und, sozinlgeschichtliche Untn-

suchungen zum 19. Jahrhundtrt (Berlijn 1989); R. Wimmer (ed.), Das 19. JahrhundaT. Sprachgeschichtli-

cheWunelnd.eshzutigmDmtsch(Berli jn1990);D.Cherubim,KJ.MattheierenS.Grosse (eds.),Sprache

und Biirgnliche Nat:ion (Berlijn/ NewYork 1998).

8. Een voorbeeld van uitgegeven brievencollecties is R. en U. HiiLnecke, Ich, di,e untmeichnete Witt-

we... Fram au Thmand.ts Cachi,chte schreibm an d,ic Obri,fuit (Thmndt 1997). Infomatie over de tover-

boeken vindt men in Dmn drc Schreibm gehiirt nirht ru reiw ttiglhhm Bacfuifiigung. Dn Altag hlzim Inte

i,n Bi,ttschrifim, Brizfm und Brbhten arc dm 19. Jahrhundnt. Ein Iaebuch (Bonn 1991). Immigrantenbrie-

ven worden onder meer besproken in S. ElspaB, 'Redensardichkeit und Fomelhaftigkeit in Briefen von

Eifel-Ausmderem au dem l9.Jahrhundert', in: Rheinischc\tinteljahnbkitter\S (1999) 305-319.

9. Voor een overzicht kan men terecht blj R. Willemps en W. Vandenbussche, 'Historische socio-

linguistiek het Brugge-project' , in: Taal en TbngualS2 (2000) 258-276.

10. R. Willemyns en W. Vandenbussche, 'De standaardisering van het Nederlands in de negentien-

de eeuw: een onderzoek nm schriftelijk taalgebruik in \4aanderen', in: E. Huls enJ. Klatter-Folmer

(eds.) , Artikekn uan de hreede sociolinguistische confrentie (Delft 7995) 637-647.
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derzochtworden van de lagere, de midden- en de hogere sociale klasse, en

ook het taalgebruik in de media en het overheidsdiscours werden in het

onderzoek betrokken.ll Naast die sociale verdeling van het gebruik van

taalvari€teiten (de zogenaamde 'sociale stratificatie') zou de kwaliteit van

de schrijftaal van die verschillende klassen en van kranten en overheden

bekeken worden. Een vergelljking van die kwalitatieve gegevens moest het

mogelljk maken om na te gaan hoe de schrijftaardigheid verdeeld was op

de sociale ladder. Gekoppeld aan de geschriften over taalnormen en -re-

gels, die in Maanderen gedurende de hele negentiende eeuw gepubli-

ceerd werden, zou iets gezegd kunnen worden over de normvastheid van

de verschillende klassen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een blauwdruk

van de sociolinguistische patronen in het negentiende-eeuwse Brugge.lz

De keuze voor de negentiende eeuw als onderzoeksperiode was niet toe-

vallig. In Vlaanderen was die tijd een zeer turbulente periode op taalkun-

dig vlak zowel het voortbestaan van het Nederlands in Maanderen als het

huidige karakter van die taal werden in grote mate bepaald door gebeur-

tenissen tljdens de negentiende eeuw.l3 Een blik in de Nieuwe Encyclopedie

van fu Waamse Bawgingvolstaat om te zien hoe het Nederlands zowel als

middel en als doel de hele toenmalige economische, politieke en sociale

agenda beheerst heeft.la In die sociopolitieke context was de aard en de

structuur van 'het' Nederlands ook voortdurend het onderwerp varr zeer

hevige polemieken: er bestond in het negentiende-eeuwse Maanderen

geen overeenstemming over 66n norm voor de Nederlandse schrljftaal. De

scheiding tussen Noord en Zuid in 1585 had er immers voor gezorgd dat

het Nederlands in Maanderen zich niet verder ontwikkelde tot een genor-

meerde standaardtaal. Waar er in de Noordelijke provinci€n geleidelijk

een vrij uniform standaard-Nederlands ontstond, dat gebruikt kon worden

voor de meest diverse communicatieve functies en het prestige van een

nationale eenheidstaal verwierf, verwerd die taal in het Zuiden tot een ver-

zameling dialecten waarvan het gebruik beperkt was tot de familie en re-

gionale kring van de spreker. Voor prestigefuncties schakelden de opeen-

volgende overheersers, en met hen de hogere sociale klassen van

Maanderen, over op het Frans. Het verregaande prestigeverlies van het Ne-

derlands in Maanderen en de biibehorende sociale isolering van de Ne-

11. We zijn ons ten zeerste bemstvan het problematische karaktervan begrippen als'klasse'en

'stand' in de negentiende-eeuwse context.

12. Hetzaldelezeroplallendatdeparameter'sekse'momenteelnognietbetrokkenwordtinhet

onderzoek. Dit is te verklaren door het feit dat in de tot dusver gebruikte bronnen enkei mannelijke

schrijvers aan bod kwamen; meer dmrover in de paragraaf ovel hsl taelgebruik van de lagere klmsen.

13. Toegankelijke achtergrondinfomatie b! de taalgeschiedenis die in deze paragraafbehandeld

wordt vindt men inJ. De Vries, R. Willemyns en P. Burger, Het arhaal uan em taal: negm eeuwen Ne-

6nland; (Amsterdam 1993, 5de druk 1997) en in R. Willemlms, Het auhaal uan het Waams. De geschie-

d,mis xan het Nedmland.s in de Zuidnlijkc Nedslandzn (Amsterdam 200 I ) .

1 4. B. De Weve r (ed.), Nimue mqclaped,i'e aan de \4aame Bmeging (Tielt 1999).
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derlandssprekende bevolking aldaar zorgde eryoor dat het .Hollandse' 
Ne-

derlands door de Mamingen aan het begin van de negentiende eeuw soms
als een weemde taal ervaren werd, terwijr tiidgenoten herhaaldeliik ver-
klaarden dat de functies van een bestuurstaal op geen enkele wijze vemrld
konden worden door het amalgaam van vlaamse dialecten. Dit sterkte de
Franssprekende leidende klassen in hun verdediging van het Frans.lb De
groep die zich in deze omstandigheden bewust was van de noodzaak tot
'heropbeuring van het Maams' was verdeeld in twee kampen: zli d.ie meen-
den dat de beste garantie voor een snelle herwaardering van de taal lag in
de overname van de Noordeliike standaard voor het Nederlands (de zoge-
naamde 'integrationisten') en daar liinrecht tegenover de groep die de
ontwikkeling van een eigen \4aamse variant van de Nederlandse stan-
daardtaal verkoos (de 'particularisten'). De twist tussen beide groepen was
biiwijlen van een ongekende hevigheid en gaf aanleiding tot een stroom
polemische publicaties waarin elk kamp nauwkeurig uiteenzette hoe de
\llaamse taal er uit diende te zien en waarom dat zo diend.e te zijn.16

Tegen deze historische achtergrond is het verbazend te noemen dat d.e
negentiende eeuw tot voor kort een blinde vlek was in de formeel-lingui-
stische studie van de evolutie van de Nederland.se taal in vaanderen.li Er
bestond weliswaar een uitgebreide bibliografie rond taalmateries uit die
periode, maar die behandelde vooral 'externe' aspecten van de taalge-
schiedenis: politiek, wetgeving en sociare discriminatie.18 Hoewel de in-

l5 De Conick van Outrijve, Koning Willems Minister van Binnenlandse Zakenvan 1817 tot lg2b,
stelde dat'het\4aamsch... noch den eenen, noch den anderen dienstigh zijn Ikan] tot het stelen van
akten van eenig belang. De advokaat kan daanm geen gebruik maken tot het duideliik en klaar uit-
eenzetten der gronden waarop het regt van zijn cliEnt berust; het kan den regter van g-een dienst we-
zen tot het duidelijk en verstaanbaar opmaken van een vonnis; anclere beamten kunnen zich van de
Maamsche taal, zo zi1 dezelve al magtig zijn, niet bedienen tot het geven van instructi€n aan hunne
onderhoorigen, in welke zij, door het wmhebbelljke lan de taal zelve, aan de waardigheid van hun-
nen post le kort zouden doen. [k ben van oordeel dat men in de allereerste plaas in d-eze provinci6n
de Nederduitsche taal moet doen leeren, omdat men die taal daar niet kent,len minste zoo niet kent,
dat van dezelve door verlichte mannen in eenige belangrijke beraadslagingen gebruik kan worden
gemaakt.'GeciteerdinA.DeJonghe,Detaatporit izkaanwireml(sint-Anddesrgl+-gg. 

1.967)2b.
76' Zie hiervoor de paragraaf 'Thalgebruik van de particularisten', verd.er in ait artlt el. Een hele
reek wn die geschriften werd gebundeld in het fonds 'Langue Flamande' dat berust in de Brussel-
se Koninklijke Bibliotheek Albert I, en wanan de inhoud, het discours en de taalpolitieke conrext
voor het eerst besproken worden inJ. De Groof, 'Langue Flaman de' , in: vrsragm m rudcderingen aan
de Koninklijke Acadtmie uoor Ned,mlandse TaaI- en Lettukunde (Gent, in druk).
17. over de situatie in Nerrerland verschenen wel b!'dragen, biivoorbeeld de bespreking'an syn_
tactischeontwikkelingentijdensdenegentiendeeeuwin:M.c.vandenToorne.a. 

leds.), Guchiedc-
nis aan dn Nednlandse taal (Arnsterdam 1997).
18' Voor politieke aspecten vm de taalstrijd kan men terecht bij DeJonghe, De taalpotitiek uan Wil-
lem I enE.Witte en H. Van Velthove n, Thal en politiek: dz Belgische casrc in m histmisch paspectreJ (tsrts-
sel 1998). Thalwetgeving wordt onder meer besproken in M. Van Gindemchter, 'Heilel om de stille
vcldvemakenlaan. Het Belgische parlement en de machtsstrijd om de tmlwetten op het bestuur
(187&192r-1932)', in: Belgiuh tijdschrifi uoor nieuwste geschizdcnis 30 (2000) Z7l42g. Op sociale taal-
discriminatie wordt uiwoerig ingegeaan in L. Boela, "Pour lps Flamands ta mlna chose" Ijoe dz taalgrens
ook em sodale grens was (Cent Igg4).
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trinsieke waarde van dat onderzoek buiten kijf staat, kan men er niet om

heen dat, bijvoorbeeld, een uitgebreide analyse van de toenmalige taal-

strijd weinig of geen concrete informatie opleverde over hoe de Neder-

landse taal in Maanderen toen geschreven werd door de bevolking' Er is,

met andere woorden, veel bekend over de negentiende-eeuwse visies op

tzal, maarbitter weinig over de eigenlljke realisatie van die taal door de ge-

bruikers. De schaarse gegevens die w6l bekend zljn hebben meestal be-

trekking op literair taalgebruik of op de schrljftaal van een zeer beperkt

deel van de sociale toplaag van de bevolking.le

Met het Brugge-project wordt gepoogd om in een aantal van de boven-

vermelde leemtes te voorzien. Door een reeks grotere en kleinere onder-

zoeksprojecten en een aantal promotieonderzoeken konden in de afgelo-

pen zesjaar al heel wat aspecten van de oorspronkeUjke onderzoeksopzet

verwezenlljkt worden.2o De studie van de sociale stratificatie van taalge-

bruik en -kwaliteit is in de eindfase. Nadat het onderzoek naar het taalge-

bruik van de lagere klassen en een deel van de middenklasse werd afge-

rond worden nu de geschriften van hogere klassen bestudeerd. Media en

overheid worden respectievelUk dit en volgend jaar behandeld in nieuwe

projecten.2l De globale taalplanningstrategieen die gedurende de hele ne-

gentiende eeuw de taaldebatten doorkruist hebben, vormen het onder-

werp van een lopend promotieonderzoek, en het specifieke particularisti-

sche discours binnen deze debatten werd uitgebreid van commentaar

voorzien in een reeks artikelen.z2

19. De talrijke bljdragen over Gezelles podtische taal vomen hier een mooi voorbeeld van. De taal-

kundige 'achtersrand in het Zuiden' tijdens de Hollandse periode (1815-1830) wordt in Het uthaal

uan m taalbljvoorbeeld geillustreerd met een citat van 'de jurist Audoor, die..' aan het Hoogge-

rechtshof te Brussel was benoemd om zijn beheersing van het Nederlands' (De Vries e.a., Het uqhaal

aan em taal, 114115).

20. Willemps en Vandenbussche,'Historische sociolinguistiek: het Brugge-project"

21. Voordelagereklassen,zieVandenbussche, Eenbijd,ragetotdcstud'ieoanhettaalgebruihurtndela'

gne hlassen. Het onderzoek naar de hogere klassen kadert in een Postdoctoraal project gefinancierd

door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-\4aanderen rond 'Sociale differenti6ring van

standaardisering en schrijftradities in het Brugse in de periode 1750-1830'. Voorlopige onderzoeks-

resultaten worden besproken in W. Vandenbussche, 'Nederlands als prestigetaal voor de Brugse up-

per class in de negentiende eeuw', ir.: Vuslngen en medzdelingm xan dc Koninhlijhc Academie aom Nedtr-

Iand,se Taal- en Lettrkunde (Gent, in druk). Overheid en media komen respectievelijk aan bod in het

FWO-Maanderen onderzoeksproject 'stedel!ke kanselarljtaal in Maanderen in de negentiende

eeuw' en het FWO-\4aanderen Krediet aan navorsers 'Thalvariatie en standaadisering in de negen-

tiende eeuw: het openbare taalgebruik van de administratie en de media"

22. De taalplanningstmtegie6n worden behandeld in het FWO-Vlmnderen Aspirantproject 'Ne-

derlandse taalplanning in Belgie vanaf de mnexatie door Frankrijk'. Informatie over de particula-

risten verscheen in R. Willemyns, 'De tweede generatie Westvlaamse particularisten' in: Vnslngm m

medzkngm aan d,e Koninhlijke Acadcmie aoor Ned.nlandse ThaI- m Letterkundc (7995:2-3) 228-263; R. Wil-

l.m;-r, 'P.o.u. van particularistisch taalgebruik' in: Vmlagm m mzdnl;i,ngen uan dc Koninkkjke Acadn-

mie uou Neduland,se TaaI- en Lettrkunde (1996: 2-3) 77&l9l; R. Willemyns, 'Religious fundmentalism

and language planning in 19th century Flanders', in: Intrdi:ciplinary joumalfm Gemanic lingusitics

and smiotic anahsis (1995) 287-302.



Verbind,en. aerdclen en oaerheersen 443

In dit artikel wordt een aantal aspecten van die diverse deelprojecten
naar voren gebracht die ook voor historici interessant kunnen zijn; dit zijn
het taalgebruik van de lagere klassen, de stadselite en de particularisten.
Hiermee wordt getoond hoe verschillende sociale groepen anders met
taalnormen omgingen, hoe taal gebruikt werd als middel voor sociale uit-
sluiting of het credren van een groepsidentiteit, en hoe de negentiende-
eeuwse taalstrijd aangewend werd voor politiek-religieuze doeleinden. De
bedoeling is daarbij om in de marge van de taalkundige analyse te laten
zien dat er in de gebruikte bronnen heel wat aanzetten voor complemen-
tair historisch onderzoek te vinden z!jn. In de tekst zal ook gewezen wor-
den op een aantal methodologische problemen die de taalkundige analy-
se bemoeilijkt hebben.z3

Taalgebruik van de lagere klassen

Wanneer men teksten van de lagere sociale klasse uit de negentiende eeuw
onderzoekt, kan vermoed worden dat deze groep schrijvers een wij klein
deel lan de schrijvende bevolking uitmaakte. Concrete gegevens over de
kwalitatieve verdeling van de geletterdheid over de verschillende sociale
klassen in die tijd ontbreken echter tot op heden. De belangrijkste studie
over de geletterdheid in Brugge dateertvan 1963: het gaat om een analyse
van de zogenaamde 'signature literacy' onder de bevolking tussen 7793 en
1830 op basis van handtekeningen in huwelijksregisters.24 Hoewel er op me-
thodologisch vlak wat aan te merken valt op het gebruik van dergelijke
bronnen en deze gegevens dus met grote omzichtigheid geinterpreteerd
dienen te worden, blijft die studie tot op heden de enige die ons een inzicht
kan geven in de sociale spreiding van de geletterdheid in het negentiende-
eeuwse Brugge.25 Wanneer in grafiek 1 de gemiddelde geletterdheidsper-
centages voor de periodes 1793-1815, 1815-1830, f 830-1840 uitgesplitst wor-
den naar de sociale klasse van de schrljver (of beter'ondertekenaar'),

23. Een grondigere discussie van die problemen wordt gepresenteerd in W. Vandenbussche en R.

Willemyns, 'Sprachvariation in Flandem im l9.Jahrhunderc theoretisch-methodische Probleme der

historischen, soziolinguistischen Forschung', in: Sociolinguistica 13 (1999) 141-158.

24. H. Callewaet, Bijdrage tot dc stud,ic uan het analfabetisme m het lagu ondauijs te Brugge Ongepubli-

ceerde eindverhandeling Katholieke Universiteit Leuven (Leuven 1963). Deze verhandelingms de

eerste uit een hele reeks rond geletterdheid in een aantal Belgische steden. De promotoren ver-

werkten de resultaten van alle studies inJ. Ruwet, en Y Wellemans , L'analphabdtisru en Belgiqre (X\4II-

iru - XIXime siicles) (Lou*ain/Leiden 1978).

25. Zie bijvoorbeeld de bespreking vm 'onderzoekmethoden' in E. Kuijpers, 'Lezen en schrijven.

Onderzoek naar het alfabetiseringsniveau in zeventiende-eeuws Amsterdam', inl. Tijdschifi uom So

cialz Geschiednnis 23 (1997) 49U522.
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tekent er zich een sterke sociale stratificatie van die signeerbekwaamheid af.
De groep 'analfabeten' is het grootst blj de laagste sociale klasse en het
kleinst bij de hoogste sociale klasse. Overal neemt de kennis van de schrijf
vaardigheid toe, maar globaal gezien lljkt de alfabetisering van boven naar
onder in de sociale piramide door te dringen. Dit zegt echter niets over de
kwaliteit van de schrijftaal van die ondertekenaars.

Voor de tweede helft van de negentiende eeuw zijn de officiEle census-
data van het stadsbestuur beschikbaar, maar daar wordt geen onderscheid
gemaakt tussen de verschillende sociale klassen in de stad.26 Net als in de
voorgaande studie vertellen de gemiddelden ons niets over de kwaliteitvan
de schrijftaal: de handleiding voor de volkstelling stipuleert nergens welke
vereisten precies gesteld werden voor de kwalificatie 'kunnende lezen en
schrljven'. We weten wel dat die criteria voor andere taalvaardigheden, zo-
als tweetaligheid, soepel waren.Z7

26. In 1 866 was 55,6 procent mn de stadsbevolking analfabeet; in I 880 48,2 procent; in 1890 40,4

procent en in 1900 38,6 procent. Cijfers geciteerd in: Ruwet en Wellemans, L'analphabitisru en Belgi-

que,inG.Michiels, Uitdzwneld,dnBrugserurcen.DeJotografuenhetleunteBruggelS39-1918(Brugge

1978), en in de censusbijlagentanhet Bullztin communal dc laaillt dz Bruges.

27 - 'Om beschouwd te worden als kunnende eene dezer talen spreken, is het niet nodig, ze ook te
kunnen schrijven noch het meerendeel harer regels ofharer woorden te kennen; doch men moet er
eene voldoende kennis van hebben om zich te doen verstm in den kring der gewone daden van het
leven. Zoo bestat er schier geen Belg... hoe ongeletterd hij ook weze, ofhij kan, al zij het gebrekkig,

Fmnsch, Waalsch, \4aamsch of Duisch spreken. Hij, die dmrbij, al ware het gebrekkig, eene andere
landstaal spreken kan [...] moet bljgevolg dit verklren.', in: Algeruene aolkstelling op 31 dccembr 1890.

Ond.michtings boehj e ( Gent I 890).
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Uit ons onderzoek is in ieder geval gebleken dat een aantalleden r,an de
lagere klassen meer geschreven heeft dan een handtekening, maarwel met
grote verschillen wat frequentie en omvang betreft. De Brugse archieven
bevatten een schat aan documenten uit het alledaagse leven van 'gewone

mensen' met onder meer soldatenbrieven, verdedigingsschriften in pro-
cesbundels en gemotiveerde steunaanwagen bij stedelljke instanties, alle-
maal bronnen die zeer bruikbaar zljn voor de beoogde analyse, maar die
helaas - op de soldatenbrieven na - nergens beredeneerd uitgegeven ofsa-
mengebrachtwerden.2s De selectie, bewerking en interpretatie van die do-
cumenten is een titanenwerk op zich, dat ons evenwel bespaard bleef door
de beschikbaarheid van meer omvangrijke 6n sociaal homogene archief-
fondsen uit het armenverenigingsleven. Een mooi voorbeeld vormden de
documenten van de onderstandsmaatschappijen, die men in de specifieke
Brugse context als 66n van de voorlopers van de hedendaagse sociale ze-
kerheidsfondsen zou kunnen omschrljven.ze Over die verenigingen werd
relatief weinig gepubliceerd, maar het staat vast dat ze in Brugge en elders
een grote rol speelden in het levensonderhoud van de armere stedelingen:
in ruil voor een wekelijkse kleine geldbljdrage konden de leden rekenen
op een tljdelijke ziektevergoeding, een pensioen en een begrafenis.30 In
Brugge floreerden de onderstandsmaatschappijen. Uit een nauwkeurige
beschrijving van de aantallen (39 mutualiteiten in 1851, 62 'maatschapplj-

en van onderlinge bijstand' in 1907) , de spreiding en de oprichtingsdata,
blijkt dat er - in tegenstelling tot de exclusieve maatschappijen van mees-
ters en knechten - ook sociaal gemengde maatschappijen bestonden.3l De
chronische geldnood waaraan vele verenigingen leden dwong de verschil-
lende standen tot samenwerking.32

Voor ons onderzoek gebruikten wij de fondsen van een viertal Brugse
knechten-onderstandsmaatschappijen: het'Resolutien Boek der Vergade-
ringen van de Maetschapplj Stoelmaekers Borstelmaekers Zeefdenmae-
kers etc.' uit 1861, de statuten, rekeningen en verslagboeken van de kleer-

28. Deze soldatenbrieven berusten in het Brugse Rijksarchief. Ze werden nagenoeg volledig uitge-

geven inJ. van Bakel, \4aamse sold.atcnbrinen ui,t de Napolzontische tijd, (Brugge,uNljmegen 1977). Die

uitgave is ook op het intemet te consulteren op http:/ /w.telebyte.nl/^janbakel/index.html.
29. Ik ben me er %n bemst dat de rol mn de onderstandsmaatschappljen in andere steden niet

noodzakelljk beperkt was tot de armenzorg alleen en dat deze maaschappljen dus niet overal be-

schouwd kunnen worden als een typisch onderdeel lan het armenverenigingsleven.

30. Een zeer grondige bijdrage over de onderstandsmaatschappijen is te vinden in K Pittomvils,

'De Gentse mmtschappljen mn onderlinge bljstand in de eerste helft lan de negentiende eeuw Se

lidariteit, staking enlof segmentering?' in: Belgisch tijdschrift aoor nieuwste geschiedtnis 25 (1995) 437

479. Hun functie in de Brugse smenleving wordt onder meer uiteengezet inJ. D'hondt, 'De Tim-

merliens-Onderstands-Maetschapplj (f.O.M.) te Brugge ti jdens de negentiende eeuw.', in: W.

Dezutter (ed.), Uit het goede hout (Brugge 1989) 15-19.

31. OndermeerinG.Michiels, Uitfuwmld,dnBrugsemmsmenR.YznEenoo,Embijd,ragetotde ge-

schizdmis du arbeidssbmegingte Bruge 18461914 (Leuven 1959).

32. D'Hondt,'De Timmerliens-Onderstands-Maeschappij', 16.
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makersknechten (vanaf 1803) en dewolleweversknechten (vanaf 1821)' en

het in precaire staat verkerende archief van de 'Timmerliensonderstands-

maa$Aappij' voor de periode 1807-1853'33

n.t g.ooi.radeel is dat in die documenten enkel mannelljke schriivers

aan bod kwamen: de beroepsmogelijkheden in ambacht en industrie wa-

ren voor wouwen uit de lagere sociale klasse in het negentiende-eeuwse

Brugge grotendeels beperkt tot het kantklossen' Vrouwen werden in de

bronnenenkelvermeldalsweduwevaneenoverledenlid,maarzekonden
niet tot de vereniging toetreden' Alle verdere gegevens in dit artikel slaan

dus op het mannelljke deel van de Brugse bevolking'34

vooraleer men uitspraken kan doen over de kwaliteit van de schrijftaal in de

bronnen, dientmen zich een beeld te kunnenvormenvan de regerende taal-

norrnen op het ogenblik van de tekstproductie' Afwijkend of correct schrijf

gedrag kan landaag getoetst worden aan algemeen aanvaarde normen zoals

f,i. opg.rro*en zljn in het 'Groene boele' (voor spelling) of de Algemm'e Ne-

derknise Spraahkunst (voor grammatica) ' In de negentiende eeuw bestond er

in vlaanderen echter niet 66n algemeen aanvaarde taalnorm- In plaats daar-

lan bestond een hele reeks spellingsystemen naast elkaar en die omvatten

naasteenaantalofficidle(b{wetlastgelegde)voorschriftenookeenaantal
invloedrijke officieuze normen.35 Dit betekende, blvoorbeeld' dat men naar-

gelangdenormdiemenwenstetevolgende.ui ' .k lankals.ui , , .uy 'of .u1i ,
f,l.ta" te spellen. Een lange 'aa' in een open lettergreepwerd' naargelang de

norTn' ,u.',,u, of ,az, . ofschoon de verschillende spellingontwerpers elkaars

qrutemeninblwlilenzeerhevigepolemiekenmrigbekritiseerden'werdtot
ophedennognooitonderzochtinwelkematehuntheoretischeSystemen
ott in de praktijk gebracht werden'36

Dergelij k vergelij kend onderzoek tussen taaltheorie en schrijfpraktij k

laat nochtans toe om de sociale rol van taalnormen voor de constructie van

een bepaalde sociale identiteit in de negentiende-eeuwse maatschappu na

t.guu.'.Vandaagwordthetnietnalevenvanschrljfnormensociaalgesanc-
t ioneerd,maarinwelkematewerdhetdoorhetgrotepubl iektoenalsbe-
langrijk ervaren om consequent te spellen? Had het navolgen van schrijf-

33'Dearchiefstukkenvandewollewevers-enkleerrnakersknechtenwordenbewaardinhetBrugse

Stadsarchief .Hetzel fdegeldlvoordestukkenvandestoelmakersetc. ,d iedeelui tmakenvanhet

FondsMichiels.Dedocumentenvandetimmermansknechtenmakendeeluitlandecollectievan

het Brugse Museum voor Volkskunde'

34- Archiefonderzoek leverde tot op heden geen enkele homogene bronnenverzameling op van

lrouwelljke schrijvers uit de Brugse lage." k]a.,.', over hun rol in het stedel{ke armenverenigings-

leven is helaas wijwel niets bekend'

35.Dezeenandereaspectenndespel l ingsgeschiedenisvanhetNederlandswordenvoorniet- l in-

guisren aanschouwelljk behandeta in b.c. M"L*i;r., speili.ngwrandning: aan zin naar onzin (120Ghe-

den) ('s-Gravenhage 1992).

36. Vandenbus sche, Een bijdrage tot de stutf iz uan hat taalgebrui'h tan dz lagre klassm'
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normen een sociale s;"rnboolwaarde? Was 'correct' spelgedrag een attri-
buut voor de vorming van een bepaalde geschoolde identiteit en, zo ja,

streefden alle sociale groepen die in dezelfde mate na? Of was er sprake
van een bepaalde sociale stratificatie van kwaliteitsvolle taalbeheersing?

Uit onze analyses bleek dat geen enkele schrijver van de ambachts-
knechten consequent een officidle of officieuze norm volgde. Meer nog:
op het eerste gezicht lijken de schrljvers op een chaotische wijze alle mo-
gelfjke spelvarianten door elkaar te gebruiken;waar ze nu eens 'gemeen-
zaemheyd' spellen, volgen verder in de tekst (of zelfs in dezelfde zin) al-
ternatieve vormen als 'ghemeensaamheijd' of 'gemeensaemeid' zonder
dat er ooit geprobeerd wordt om die 'afivljkende' vormen te corrigeren of
een uniform woordbeeld aan te houden. Die variatie komt gedurende de
hele negentiende eeuw voor in alle knechtenteksten en moet niet als iets
chaotisch of afia{jkends, maar integendeel als een vaste karakteristiek van
het schrijfgedrag beschouwd worden.37 Die variatie was bovendien beperkt
(er kan een schema opgesteld worden van de mogelijke getolereerde va-
rianten waar de schrijvers niet buiten gingen) en voorspelbaar (ook de
plaatsen waar de varianten konden opduiken zljn nauwkeurig beschrljf-
baar). Er is geen enkele aanwijzing dat het inconsequente spelgedrag soci-
aal gesanctioneerd werd binnen de lagere klasse: alle dekens - het hoogste
ambt binnen de onderstandsmaatschappijen - vertoonden deze variatie.
Het heeft er dus de schljn van dat 'kunnen schrijven' een vaardigheid was
waarvan de kwaliteit er binnen de lagere klasse niet zoveel toe deed.

Voor grammatica en stijl zijn de negentiende-eeuwse taalnormen min-
der duidelijk te beschrljven dan voor de spelling. In ieder geval blljkt wel
duidelijk dat heel veel schrljvers moeite hadden met de beheersing van
zins- en tekststructuren. Een formeel vergaderverslag werd meestal ingezet
met een vaste hoogdravende openingsformule, maar wanneer de schrljver
daarna de discussies en beslissingen tljdens de vergadering moest verhalen
slaagde hij er vaak niet in die formele stijl aan te houden, en ontspoorde
de tekst in een onsamenhangend kluwen van crJptische zinnen. In die pas-
sages met 'wartaal' worden werkwoorden, onderwerpen of andere zinsde-
len weggelaten, gaan afgebroken onafgewerkte zinnen over in nieuwe zin-
nen en is de inhoudelljke samenhang van de tekst vaak ver zoek. Een
extreem voorbeeld vindt men in de volgende passage uit 1869:

Brugge Resolutei van
1 auguste van de Wolleweevers knegten

Gebben onder vonden by het oopen van de genaende
Matschapy de Wolleweevers als dat wy zoo veele

veropsteneert waeren in korten tyd en als dat

37. 'Tegenover een relatieve schrljftalige unifomiteit in het Noorden heerste in het Zuiden een ab-
solute chaos'. T. Suffeleers, Taalnmorging i,n Waand,rm (Brugge 1979) 19.
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ik als Deken zoo veele nieve regelamenten vooren

zyde voor het veropsten neeren en het wel4m van

de comr.raters ook gep ik alles overzien in het

eersteJaer dat ik vizeerde als Deken van over tien

Jaer en een liste gemaekt van ieder comwaeten

wat zy betal haden en ook wat zy bins dien tyd

troken hebben deese liste diende voor de karotrekers

te dempen naer alles wel te doen in de vergaeringe

van de eersten augustejaer 1869 zoo riepen de

cam\Taeter als gelyk als dat ik moeste gedikereert

worden van de wollewevers en met de Rikerase

ben ik in de erstaeme genaemt het Paradys

in de kamer waer al de Com\Taters by waeren

een zilver krus overmy hals gelyt en een eerteeken

af geleeszen die daer in een vierkante kaeteker (?) gaende

den dag verleep in vrugtden en pliszeer by ons

en ieder vas zeer wel gezint en alk ripen gelyk

de Wolleweevers de Wolleweevers van Brugge

als Dekens8

Dit soort structuren vindt men bij de ambachtsknechten gedurende de

hele negentiende eeuw temg, en er zijn schrljvers die op het eind aan de

eeuw'wartaliger' teksten produceren dan hun collega's honderdjaar eer-

der. Van enige sociale sanctionering was geen sprake.

De combinatie van spellingvariatie en ontsporende stljl kwam in de ne-

gentiende eeuw ook elders in Europa voor.3e In Duitsland wordt dat taal-

beeld zelfs als typisch beschouwd voor de 'Arbeiterschicht', in de zin dat dat

soort schrijfgedrag een 'marker' was van iemand uit de laagste sociale klas-

sen. In de midden- en hogere klasse schreef niemand meer op die wijze.

Niet zo in het negentiende-eeuwse Maanderen: tot ongeveer 1850 was

blj de ambachtsmeesters hetzelfde taalbeeld terug te vinden als bij hun

knechten.ao In de eerste helft van de eeuw was het dus niet mogelijk om op

basis van hun taalbeheersing het onderscheid tussen beide groepen te ma-

ken. Na 1850 blijft ook bU de meesters een wljwel identieke grote variatie-

tolerantie ( oliphand-olyphant-ollphand) bestaan (waarbij zowel de plaats

als de aard van de spellingvarianten dezelfde waren als die van hun knech-

ten), maar komt er een grote sprong voorwaarts op grammatica- en stijl-

38. Tekt geschreven door Pieter De Seck, deken van de wolleweversknechten van 1867 tot 1870.

Resolutieboek aan dz gmemzaamheid. dn wollewnrsknechten, 7 / 8/ 1869.

39. Voor het Duits, zie onder meer M. Klenk, Sprache in Kontext sui.alcr Lebmelt. Eine Untusuchung

zw Arbeitaschriftsprache im 19. Jahrhundut (Tibingen 1997). Voor het Engels, zie T. Faiman, 'English

pauper letters 183G34, and the English language', in: D. Barton en N. Hall (eds.), Letturwiti'ng as a

social practice (Amsterdam/ Philadelphia 2000) 63-82.

40. W. Vandenbussche, 'Het taalgebruik wn ambachtsknechen en ambachtsmeesters in Brugge tij-

dens de vorige eeuw', in: Handeli,ngen uan de Koninklijhz Zuid,-Ned,dandse Maatschappij uoor Th,al- m Le't'

tnkunde 52 ( f999) 233246. Voor de taal van de ambachtsmeesters werd gebruikt gemaakt ran de ar-

chieven vm het Brugse bakkersmeestersambacht; die documenten worden bewaard in de Brugse

lokalen van de middenstmdsorqanisatie UNIZO.
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vlak. Het lljkt er op dat zij een bepaalde standaardiseringsinvloed onder-
gingen met betrekking tot tekststructuur en zinsbouw en langzaam de vaar-
digheid verwierven om gedachten op een gestructureerde manier neer te

schrijven. Waar de knechten geen belang leken te schenken aan die crite-
ria, zetten ze zich sterk door blj alle onderzochte meesters.

Voor de hogere sociale klassen werd normvast spellen belangrljk tijdens
de eerste decennia van de negentiende eeuw maar in de achttiende eeuw

vinden we nog heel wat varianten terug die sterk overeenkomen met wat

hierboven over meesters en knechten gezegd werd.ai Ook van de ontspo-
rende stijl waren alle tekenen verdwenen rond 1800, maar onderzoek naar
teksten rond 1750 toont dat die structuren een halve eeuw eerder nog pro-
minent aanwezig waren in hun teksten.

Uit dit alles krijgt men de indruk dat de beheersing van stijl- en gram-

maticastandaarden zich trapsgewijs in de maatschappij heeftverbreid. Wan-
neer de geletterdheid doordringt in een sociale groep, dan delen de leden

van die groep in het begin een lage standaardbeheersing. Wanneer de stan-
daard zich verbreidt komt er eerst een diversifi€ring van de beheersing van

zeerlaagtotzeer hoog, waarna diegenen met het laagste niveau langzaam
een grotere beheersing verwerven en uiteindelljk allemaal het hoge niveau

bereiken. Dit is een proces dat vermoedelljk op verschillende tljdstippen
gestart is voor de verschillende sociale klassen. Voor de hoogburgerlijke
schrijvers werd het afgesloten in de tweede helft van de achttiende eeuw,

voor de ambachtsmeesters in de tweede helft van de negentiende eeuw en
voor de ambachtsknechten vermoedelijk pas tijdens het Interbellum.

Hoewel de clich6-verdeling in lagere, midden- en hogere klassen een
dankbaar middel is om de aard van die evolutie abstractvoor te stellen, wa-
ren de verklarende sociale breuklijnen allicht van andere aard. Vermoede-
lijk waren er in het negentiende-eeuwse Brugge bevolkingsgroepen met
een mondelinge cultuur en met een schriftelijke levenscultuur, en kon
men ook in het professionele leven een tweedeling maken tussen beroe-
pen die hand,arbeitorimtiert en schrifiarbeitmientiertwaren.az Het is denkbaar
dat die laatste groepen gevoeliger waren voor het belang van geletterd-
heid. Binnen de schriftelljke culturen kan de varidrende aandacht voor
een goede taalbeheersing afgehangen hebben van het beschikbare (of be-
nodigde) onderwijs en de centrale of perifere rol van de geletterdheid bin-
nen de cultuur.a3 Hier kan gedacht worden aan het voorkomen van een

47- Deze malyses gebeurden op bmis mn de verslagboeken van het Brugse Sint Sebastiaansgilde,

waarover meer verder in dit artikel.

42. Deze frequent gebruikte standaardbegrippen uit de Duitse historische sociolinguistiek verwij-

zen na r het relatief kleinere of grotere aandeel lan schrijftaken in een bepaald beroep; zie onder

meer A. Mihm, 'Arbeiterschrifsprache und gesprochener Sprache im 19.Jahrhundert', in: D. Che-

rubim, KJ. Mattheier en S. Grosse (eds.), Sprache und, Bilrgnl;ichc Nation,28&316.

43. De onderwijsgeschiedenis nn de negentiende eeuw is wat de lagere sociale klassen betreft voor

Brugge nog grotendeels niet onderzocht.
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zeer gespecialiseerde, gedeeltelijke 'functionele geletterdheid', die vol-

stond om een aantal taken te kunnen vervullen. De aandacht voor een ge-

standaardiseerde geletterdheid in overeenstemming met de officiEle nor-

men werd allicht beinvloed door de mate waarin een bepaalde cultuur met

de buitenwereld in contact diende te treden.

Zowel alfabetisering als standaardisering waren met andere woorden

kwalitatief veellagige processen, waarvan het belang voor elke maatschap-

pelljke groep verschilde, aflrankelljk van een aantal professionele en so-

ciale factoren. Aangezien over die elementen van de werk- en leefcultuur

in het negentiende-eeuwse Brugge weinig bekend is, blijven dit hypothe-

ses. Hoe een aantal verschillende sociale groepen echt schreef is ons nu

voor het eerst bekend; waarom ze dat deden zal verder historisch onder-

zoek moeten uitwijzen.

Thalgebruik van de hoogste sociale klassen

In de traditionele beeldvorming van het taalgedrag van de hoogste sociale

klassen in de negentiende eeuw wordt steeds uitgegaan van een sterk

verfranste bourgeoisie en adel.aa Onder invloed van de taalvoorkeur van

de opeenvolgende overheersers van Maanderen zouden zij het Frans aan-

genomen hebben als prestigetaal en zich enkel nog van het Nederlands of

dialect bediend hebben voor informele mondelinge contacten'

Uit de archieven van het Brugse Sint-Sebastiaans-schuttersgilde, 66n van

de meest prestigieuze upper classverenigingen in de stad, blijkt evenwel dat

de realiteit veel genuanceerder was.a5 De kennis en het gebruik van het Ne-

derlands binnen de sociale toplaag was geen kwestie van alles of niets; het

ging veeleer om een situatie waarin het Frans 'soms wel, soms niet' ge-

bruikt werd, naargelang de omstandigheden.

Uit onze lezing van de notulen van het Sint-Sebastiaansgilde blijkt dat

het Nederlands in dit elitaire gezelschap tot ver in de negentiende eeuw

prominent gebruikt werd in geschreven vorm. De leden behoorden zon-

der onderscheid tot de gegoede klasse in Brugge: alleen edellieden, voor-

aanstaande politici en gefortuneerde dokters, advocaten en zakenlui kon-

den zich het lidgeld veroorloven.4o In dit milieu, dat men normaliter

44. Zie bijvoorbeeld E. Wime, J. Craeybeckx en A. Meynen, Poktiche geschiedmis aan Belgii xm 1830

tot hedm (Brtssel 1997) 57-58. Dit beeld heb ik in woegere bijdragen overigens ook zelfgebruikt: Van-

denbussche en Willemyns, 'sprachlariation in Flandern im 19'Jahrhundert',143'

45. Vandenbussche, 'Nederlands als prestigetaal voor de Brugse upper class in de negentiende

eeuw'.

46. H. Godar, Hi:toire dz la gildc d,es archus dz saint s6b6tien d.e ln ui,Ilz de Bruges (Bruges 1947).
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associeert met een sterk verfranste cultuur, werden alle notulen tot 1865

exclusief in het Nederlands bijgehouden. Rekeningen en boekhouding

waren zelfs volledig Nederlandstalig tot 1925. In ledenboeken en eedfor-

mules was evenmin sprake van Franse passages. Alleen in de persoonlijke

briefwisseling tussen de leden ziet men vanaf 1840 een duidelljke voorkeur

voor de Franse taal. Uit de verdere analyse van de archieven (feestdocu-

menten, schietregisters, externe correspondentie) blijkt ontegensprekelljk

dat er de hele negentiende eeuw door een onafgebroken traditie van ge-

schreven Nederlands heeft bestaan in dit gezelschap.

Dit illustreert dat er binnen de Brugse sociale toplaag geen sprake was

van een principiele afkeer van het Nederlands ofvan protest tegen het ge-

bruik van die taal. Uit de gildendocumenten blljkt ook dat de fameuze

verfransing van de hogere klasse in dit geval niet dateert uit de Oosten-

rljkse of Franse tijd: in die periodes was er in de gildendocumenten van

Frans nauwelljks sprake, behalve voor de contacten met de bestuurlljke

overheden. De echte interne verfransing van de hogere klasse vond hier

pas plaats ni de Belgische onafhankelijkheid en dan nog was ze verre van

absoluut. De Brugse sociale elite heeft nooit volledig gebroken met het Ne-

derlands als schrijftaal van haar verenigingsleven en ze heeft evenmin ac-

tieve pogingen ondernomen om die taal uit haar midden te bannen' Te no-

teren valt verder dat de kwaliteit van het Nederlands zeer hoog was: het

ging om een gesofistikeerd taalgebruik waarmee ingewikkelde procedures

probleemloos helder beschreven konden worden. De mythe van het on-

derontwikkelde Nederlands in Maanderen wordt hier dus niet bevestigd,

maar juist tegengesproken.aT
De indruk ontstaat dat het gebruik van de Nederlandse taal getolereerd

werd door de upper class, zolang die taal niet aangewend kon worden door

derden als strijdmiddel of socialisatie-instrument. Binnen de beslotenheid

van het hoogburgerlijke verenigingsleven was dat geen probleem: de fi-

nanciEle barridres om te toe kunnen treden tot het schuttersmidden waren

zo hoog dat niemand uit de lagere bevolkingslagen er binnen kon dringen.

Het Frans diende hier dus helemaal niet de rol te spelen van uitsluitings-

middel; het was niet meer of minder dan een aardig klassenattribuut in

een milieu van gelijkgezinden, dat naast het Nederlands bestond.

Anders verging het de Nederlandse taal in het publieke domein, waar

het in de eerste plaats de taal van de arme bevolkingsmassa was. Veel leden

47. Die vermeende gebrekkige ontwikkeling vm het Nederlands was 66n m de centrale elemen-

ten in het discours ten voordele lan het Frans als bestuurstaal in \4aanderen. In de Brugse gemeen-

termd verantwoordde een raadslid in 1885 zijn voorkeur voor het Frans als voertaal als volgt: 'Nous

avons cm devoir abandonner cet usage (du n6erlandais) parceque nous avons bien plus I'habitude

des expressions administrativesjustes, nettes, certaines, lorsque nous employons la langue frangaise

[...] il est essentiel que nos expressions aient une signification bien connue' (Bulktin communal dz ln

uillc dn Brusu, 28 / 3 / 1885) .
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van Sint Sebastiaan waren politiek actief op het lokale vlak. Waar ze binnen

het gilde probleemloos het Nederlands aanvaardden als voertaal, ontpop-

ten hun politieke medestanders zich binnen de Brugse gemeenteraad tot

felle bestrljders \lan de vernederlandsing van de stadsadministratie en de

raadszittingen.48 De reden voor die felle verdediging van het Frans kwam

nergens beter tot uiting dan in de reactie van een raadslid op een Neder-

landse interventie van een collega tijdens een gemeenteraadszitting:

'spreek aan den raad, nraar niet tot het volk, het is hier geene meeting''4e

Hier werd het Nederlands plots een middel waarmee de bevolking zich de

toegang tot het politieke forum kon verzekeren, weliswaar niet op actieve

wijze, maar het begrljpen \'an de raadsdiscussies zou het'gewone volk' tot

een reactie hebben kunnen verleiden.

Uit een gedetailleerd onderzoek van de diverse debatten in de gemeen-

teraad, die uiteindelijk tot de vernederlandsing van de stadsadministratie

gevoerd hebben, bleek hoezeer de hele taalstrijd ook in Brugge vooral een

sociale strijd geweest is, waarbij de Franssprekende groep in de raad alles

in het werk stelde om de symrbolische waarde van het gebruik van het Frans

te verzekeren.so In het laatste kwart van de negentiende eeuw omarmde

diezelfde politiek actieve burgerij het Nederlands evenwel gretig als pro-

pagandataal in verkiezingstijd en ging ze zelfs zover het geschreven dialect

regelmatig te gebruiken in kiesblaadjes en pamfletten.5l Die taalkeuze is

vreemd aangezien men de kiesgerechtigde bevolkingsgroep (die groten-

deels bovenaan de sociale ladder te situeren was) tot op heden nooit met

het dialect maar veeleer met Frans associeerde. Dit dialectgebruik paste al-

licht in een strategie om ook de niet-stemgerechtigden te bereiken en gun-

stig te stemmen. De sterke specifieke connotaties van het dialect in Brug-

ge (en in West-Maanderen in het algemeen) lenen zich daar vandaag nog

steeds uitstekend toe: nagenoeg de volledige stadsbevolking beheerst dat

dialect en beschouwt het als een element dat een hechte groepsidentiteit

creeert.52 Er kan in de marge ook op gewezen worden dat de pogingen om

de politiek onmondige bevolking langs de volkstaal om te beinvloeden in

de tljd samenvallen met de opkomst van de arbeidersbeweging in het Brug-

se.53 Bil de bovenstaande bevindingen dient men er zich steeds van bewust

48. Voor een overzichtlan de geschiedenis mn die vemederlandsing, zie W. Vmdenbussche, 'Eeu-

wig zagen voor d.e vlaamsche taal. De invloed lan Eugeen Van Steenkiste op de vernederlandsing van

de Brugse stadsadministratie' ,in: Vnslagm m medndclingm uan dz Koni.nklijke Acadzmie uoor Netlerlandse

ThaI- en Lettshunde (7995) 26+284.

49. Bulletin comnunal dz Ia uillc dz Brugx (Bruges 1 879) 923.

50. Vandenbussche, 'Eeuwig zagen voor de Vlaamse taal'.

51. W. Vandenbussche, 'Ribberolen, godsche kaloten en dimmecrooten. Dialecten in Brugse kies-

propaganda uit de negentiende e euw' ,in Archieflnm (2001) 4'5; W Vandenbussche, 'Dialectgebruik

in de Brugse kiesstrijd van 1912', in: Brugs ommland, (2001, in druk)'

b2. Zie bijvoorbeeld R. Vandekerckh ove, Shucturelz en socialc rcpecten aan d'i'akctunandning (Tonge-

ren 2000).

53. Van Eenoo, Een bijdrage tot dc geschiedcni's uan dc arbsid'rsbmeging'
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te zijn dat de (hoogburgerlijke) partijpolitieke verdediging van het Ne-

derlands marginaal was.5a Die taalstrijd was een zaakvan geisoleerde fi-

guren die getolereerd werden door hun partijgenoten, maar zelden op

actieve steun konden rekenen binnen hun partlj. Voor de negentiende-

eeuwse burgerij te Brugge was het gebruikvan een specifieke taal dus een

middel om sociale groepen te isoleren, bepaalde privileges te behouden

of banden te smeden, al naargelang de wisselende belangen in diverse so-

ciale en politieke processen. Hoewel we die taalvariatie in een aantalzeer

specifieke contexten hebben kunnen beschrljven, blljft verder onder-

zoek nodig naar de leefwereld van de toenmalige burgerij om de precie-

ze plaats van taalgedrag in de bredere opbouw van een burgerlijke iden-

titeit te kunnen bepalen.55

Thalgebruik van de particularisten5G

Ofschoon een groot deel van de schrijvende bevolking zich nauwelijks be-

kommerde om de aanhoudende discussies over de nonnen voor een Stan-

daardnederlands in \4aanderen, bleef een aantal'taalkonstenaers' hard-

nekkig boven de hoofden van de bevolking ljveren voor een respectievelijk

Maamse dan wel Hollands getinte prestigetaal. In dat eerste kamp, datvan

de 'particularisten', speelde een overwegend Brugs gezelschap tussen 1874

en 1877 een boeiende rol.57 Dit 'Gilde van Sinte Luitgaarde' staat geboek-

staafd als een exponent van de particularistische beweging in het laatste

kwart van de negentiende eeuw die 'de rechten verdedigde van het West-

Vlaams binnen het algemeen Nederlands'.58 Meer dan zestig procent van

de leden waren geestelljken. Men is er in de literatuur steeds van uitgegaan

dat deze 'West-Maamse particularisten van de tweede generatie' hun

krachten bundelden ten voordele van eigen (West-)Maamse variant van

54. Vandenbussche, Een bijd,rage tot dt stud'ie aan hct taalgebruik uan dc lngre klassm.

55. Ter vergelljking kan verwezen worden naar de Duitse bijdragen van Angelika Linke rond dit

thema: A. Linke, S?rachhultur und. Bilrgutun. Zur Mmtalitiikgrchichte d,es 19. Jahrhundnts (Snrttgart/

Weimar 1996).

56. Deze paragraaf is gebaseerd op de bevindingen ran Willemyns in (naast de hierboven vermel-

de bijdragen): R. Willemyns, 'Gezelle en hetWest-Mmmse particulrisme', in P. Couttenier (ed.), Een

eeuu GaeIIz 18991999 (Leuven20OO) 63-74; R. Willemyns en R. Haeseryn, 'Taal', in: De Wever, Nfoz-

ue nqcltped,iz uan d,e Waame Bmeging,2931-2946. Kritiek op dit onderzoek vindt men in K Deprez,

'Wmom de taal lan Gezelle het niet gehaald heeft', in: P. Couttenier (ed.), Een eeuw Gaelle,75-82.

57. R. Van Landschoot, 'De Gilde van Sinte Luitgaarde 187+1875', in: Gnellzkroni.eh 13 (1978) 75-

116, en 15 (1981) 19-64.

58. P. Coutteniet 'Gilde vm Sinte Luitgaarde', in: De Wever, Nizuwe Enqclopedic uan dz \4aaree Be'

weging 132O-7321.
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het Nederlands, en dat hun bedoelingen in de eerste plaats taalkundig van

aard waren.se Nauwgezette lectuur van de uitgegeven notulen van de gil-

denvergaderingen leert evenwel dat de ware agenda \lan de organisatie van

uitgesproken ideologische aard was: het Gilde hield een ultramontaans

discours aan waarbij de taalstrljd dienstbaar moest zTjn aan de bewaring

van het streng katholieke karakter van (West-)Maanderen 6n waarbij ver-

meden diende te worden dat de bevolking de Nederlandse taalstandaard

van het protestantse Nederland zou overnemen.60 Dit streven werd door

Gildevoorzitter Duclos als volgt verwoord:

[...] dragen wij ons oud Dietsch eene zoo r,'uerige liefde toe, 't is omdat het

onze diepingewortelde overtuiging is dat het oude vlaamsche kleed het be-

kwaamste is om de zuivere vlaamsche Maagd te belr-ljden tegen de verpes-

tende invloed van goddeloosheid en zedebederf'61

Dat discours paste in de bredere opgang van het ultramontanisme in de

tweede helft van de negentiende eeuw en is op zich niet verwonderlljk te

noemen.62 Dat de taalstrijd als dekmantel en middel in die ideologische

profilering gebruikt is geweest, was tot op heden evenwel nauwelijks be-

kend. De hele activiteit van het Luitgaardegilde laat zichlezen als vernuf-

tige aanwending van het negentiende-eeuwse taalwaagstuk ten behoeve

van religieus fanatisme. Van een oprechte bekommernis om de sociale her-

opstanding van de bevolking via een taalstrljd was geen sprake, maar het

vertrouwde discours van die strijd werd dankbaar overgenomen. Zo was

het beeld van de 'Hollandse vijand' in het bovenstaande citaat een ver-

trouwde 'topos' in de particularistische retoriek, dat een radicale keuze

voor een 'eigen'Vlaamse standaard moest ondersteunen'o3 Hoewel het

59. Zie bljvoorbeeld Suffeleers, Taalamugi.ng in Waandnn,748-149: 'Strikt genomen is er geen ver-

schil tussen de algemeen Zuidnederlandse particularistische tendens en het z.g. Westvlamse taal-

particularisme. Beide zijn centrifugale bewegingen die de algemene Noordnederlandse normatieve

taal in haar bestande vom geheel of gedeeltelljk verwerpen'. De eerste generatie particularisten is

te situeren in de eerstejaren na de Belgische onaftrankelijkheid, ten tljde van de 'spellingsoorlog'.

Ze verzetten zich tegen de Commissiespelling die in 1844 bij Koninkllk Besluit aanvaard werd als de

ofFrci6le norm voor de Maamse vertaling van wetten en besluiten, en die volgens hen ketters en orm-

gistisch was. Zie verder W. Couweur en R. Willemyns, 'spellingoorlog', in: De Wever, Nizuue enqclt

pel.i.e uan de Vlnarce Bmeging,2802-2805.

60. Gilde wn Sinre Luitgade, Hanilclingm uan dz eerstu angodning ila ua*artdz lzd'en (Bnlgge 7875)i

Handzlingmam dztuudzurgadningdsuerkmfu bden (Brugge 1876); Ilandzlingmuan dz dtrdzurgadering

dn wstcndq Indtn (Brugge 1877) ; Hanfulingm uan de uizrde wrgadning dn weikerrtlz lzfun (Brugge 7879) .

61. Gilde vm Sinte Luitgaarde , Handzkngm uan dc mste urgadning d'a ue*mdc lzdm,57 '

62. Witte e.a. situeren die opgang in de periode 1857-188f (Witte e.a. (eds.), Politfuke geschiedmi's uan

Belgii,88); het Gilde vergaderde van 1874 tot 1878.

63. Ook de \4aamse Maagd werd overigens regelmatig opgevoerd in taalpolitieke geschriften mn di-

verse ideologische pluimage; in Brugge vinden we hmr onder meer terug vanaf 1874 in het logo lan

het Mmmsgezinde blad 'De Halletoren' dat zowel liberalen als katholieken verenigde: 'Eene soort

mmgd van Maanderen, die het mandel in de hand in de hoogte rijst en over het \4aamsche land

meeft. Zij roept al de strijders mkker en wijst op het schrift dat op har vaandel prijkt "In Manderen

Mamsche taal en Maamsche kunst"'. (geciteerd in L. Monteyne, Dz Sables (Antwerpen 1934) 3l-32.)
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Luitgaardegilde dit beeld herhaaldelljk gebruikte en dus ogenschijnlijk

aansloot bij de bredere groep van de verdedigers van 'het algemeen

Maams', bleek uit de gildendocumenten dat voor de bovenregionale com-

municatie als alternatief voor het West-Maams helemaal geen Maamsge-

tinte standaardtaal nagestreefd werd. De oplossing die voor die communi-

catieve functies in de gildendocumenten aangereikt werd stond zelfs haaks

op de intenties van de \4aamse Beweging: wanneer de noodzaak van een

standaardtaal voor alle Mamingen ter sprake kwam was het opnieuw voor-

zitter Duclos die een uniform Maams afzwoer, ten voordele van het Frans:

En denkt men dat wij onze taal gaan verloochenen voor eene, 't zij welke,

nieuwe, weemde, zoogezeide moedertaal? Neen wij! fransch, zullen wij liever

leeren lezen en schrijven, fransch zullen wlj zijn duizendmaal eerder en lie-

ver, als op zulken wljze vlaamsch of 't zit hoe men 't heeten wil6a

De mythe van de taalstrljdende particularisten is daarmee doorgeprikt, en

in de handelingen van het genootschap zijn legio argumenten te vinden

die de ware aard van Luitgaarde illustreren.o5 In deze context kan erop ge-

wezen worden dat ook ander icoon van de Maamse Beweging, Guido Ge-

zelle, herhaaldelijk soortgelljke standpunten verdedigde. Gezelle nam

geen deel aan de werkzaamheden van het Gilde - hoewel hij als grote in-

spiratiebron aanbeden werd door de leden en herhaaldelijk gevraagd werd

om in hun midden te verschijnen - maar op ideologisch vlak sloot hij nauw

blj de gildenleden aan.66 Zljn afkeer van het 'halfjoodsch, half heidensch

Hoog-Hollands' is bekend, rr'aar ook zljn verdere visie op het gebruik van

dialect, Nederlands en Frans in Vlaanderen liet aan duidelijkheid niets te

wensen over:67

L'habitant des Flandres parle le flamand de ses Pdres li oi il lui convient de

le parler, mais, quand son idiome natif ne lui sufflt plus, dans ses rapports

avec la soci6t6, iI ne s'adresse nullement i un flamand de commande, i un

n6erlandais de haut parage, comme ses frdres de Hollande; non, il parle tout

simplement le franqais... En Flandre une langue officielle flamande, une lan-

gue i l ' instar du n6erlandais, qu'il est convenu d'appeler het fatsoenelijk

Hollandsch, ne se parle pas et ne s'y parlerajamais.68

64. Geciteerd in P. Alossery Kan. Ad,olf Duclns (1841-1925) rut un kijk op den zoogenaamdm taalpafii-

cularistmtrijd (Brugge 1930) f33.
65. Willemlms, 'De tweede generatie Westvlmmse particularisten', 15, vemeldt onder meer een le-

zing waarin de Gildevoorzitter Duclos een aantal voorbeelden mn geschiedverslalsing door 'de Geu-

zen' rechtzec volgens Duclos zouden b{ de inquisitie geen onschuldige slachtoffers zijn gelallen, en

Galilei zou niet geleden hebben onder een onwetenschappeliike opstelling lan het Roomse hof.

66. Zijn afz{digheid wm terug te voeren op een andere visie inzake taalplmning en taalontwikke-
ling.
67. Brief geciteerd in C. Gezelle, Guidn GezeLlz 183&1899 (Amsterdam fgf 8) 200-20f .

68. G. Gezelle, 'Etudes de philologie n6erlandaise. Les Flaminguistes', in: Le MuAonIY (1885) f 14L

I 16.
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Hij was eveneens vertrouwd met de verborgen agendavan het Gilde en had

geen problemen met die doelstellingen, zolang ze maar verborgen bleven

voor de bevolkingsmassa:

Geheel de Westvlaamsche beweging is in den grond en van eersten af een

christelijke, ja ultramontaansche geweest. [ ".] Maar van 't hoogste belang is

het, na mijn inzien, dat wij ons eigentllk einddoel en priesterlijke inzichten

voor den grooten hoop verborgen houden.6e

Niet mis te verstaan in dit verband is een citaat uit dezelfde brief aan bis-

schop Faict waarin hlj het aanbieden van taal- en letterkunde aan zijn stu-

denten als volgt verantwoordt:

Ik ben erin geslaagd om verscheidenen temg te winnen voor geloof en de-

voie ontler uoonaendsel aan\7aams, Italiaans en zo voort,70

waarbu hlj zelf 'onder voorwendsel van' cursiveerde.

De geschiedenis van het Luitgaardegilde en haar taalpolitieke opvattin-

gen illustreert zo dat een bepaald segment van de clerus er bl{kbaar zeer

bewust voor koos om haar volgelingen weg te houden van een bovenre-

gionale Nederlandse schrUftaal. Hoewel die opstelling perfect verklaar-

baar (en allicht de enige mogelUke) was vanuit een ultramontaans per-

spectief in de toenmalige ideologische context, kan men niet heen om de

verstrekkende sociale gevolgen van die politiek. Een algemener Neder-

lands dan het lokale dialect kon voor de Fransonkundige dialectspreker

misschien een krachtig instrument voor sociale mobiliteit zijn in het ne-

gentiende-eeuwse Brugge. Of dat zo was, en of die mobiliteit ook nage-

streefd werd, \,?lt verder te onderzoeken, maar vast Staat dat de zienswljze

van Luitgaarde ze moedwillig a pri'oriverhinderde.

Besluit

In dit artikel werden aanzetten gegeven voor een interdisciplinaire discus-

sie over de relatie tussen taal, identiteit en macht in het negentiende-eeuw-

se Vlaanderen. Aan de hand van een aantal tekstanalyses werd getoond

hoe de gevoeligheid voor het naleven !?n taalregels en -normen duidelljk

verbonden was met de plaats van de schruver op de sociale ladder en hoe

bepaalde schrijvers taalbeheersing schUnbaar als een elementvan hun per-

69. Brief geciteerd in A. Westerl inck, De innulijhe uueld uan Catid,o Gezellz (Nlmegen/Brugge 1977)

476.

tu. rDloem.
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soonlljke geschoolde identiteit beschouwden. Ook in het publieke domein

was taal een krachtig instrument voor de bevestiging en bescherming van

een groepsidentiteil door het gebruik van een bepaalde taalvaridteit wer-

den toehoorders op een zeer bewuste wijze geintegreerd of buitengeslo-

ten. Taal werd op dat moment een onderdrukkingsmiddel dat gretig aan-

gewend werd in politieke maar ook in religieuze machtsstrategieen.

Het historische en taalkundige onderzoek naar 'taal als persoonlijk

doel' (waartoe onder meer de alfabetisering behoort) en 'taal als middel'

(dat bijvoorbeeld taalpolitiek omvat) vormen twee door elkaar lopende ni-

veaus van een intrigerend onderzoeksgebied dat momenteel nog groten-

deels onontgonnen is en waarover nog veel fundamentele wagen te be-

antwoorden zijn. Ik verwljs in dit verband naar de opmerkingen van

Kuljpers in dit tijdschrift over het onderzoek naar alfabetisering in het ze-

ventiende-eeuwse Amsterdam :

Aan zowel het verloop lan het alfabetiseringsproces als aan de praktijk van

het lezen en schrljven in de Republiek is tot op heden betrekkelil'k weinig

aandacht besteed in de Nederlandse geschiedschrijving [...] Zowel de waag

naar omvang, ontwikkeling en spreiding lan lees- en schrljfi'aardigheid als

kwalitatieve wagen naar de maatschappelijke functie enan l{ken wezenlijk

voor (cultuur)historici die zich verdiepen in de woeg-moderne samenleving.

Wie leerde lezen en/of schrlven, wanneer, waar, hoe en waarom? En wat wa-

ren de toepassingen van die vaardigheden: wat werd er gelezen en geschre-

ven en in welke context?71

Die opmerkingen en vragen kunnen volledig overgenomen en onder-

schreven worden voor mljn onderzoek naar de negentiende-eeuwse taalsi-

tuatie in \4aanderen (en Brugge in het bijzonder). Ik meen verder dat ze

een leidraad kunnen vormen voor het verdere historische onderzoek naar

de rol van taalgedrag in de toenmalige samenleving. Aangezien in dit on-

derzoek zeer veel verschillende factoren betrokken moeten worden, lijkt

het me wenselljk om tot een verregaande interdisciplinaire samenwerking

te komen die niet beperkt mag blljven tot historici en linguisten, maar die

ook open moet staan voor de inbreng van, bijvoorbeeld, politicologen, pe-

dagogen en economisten. Een werkplan voor die vakoverschrljdende aan-

pak vergt ongetwijfeld nog heel wat discussie; ik beperk me hier dan ook

tot het opsommen van tlvee mogelljke startpunten. In een eerste fase kan

gedacht worden aan een uitwisseling van gegevens tussen disciplines en

het beginnen van een aar'tal specifieke onderzoeken die op zichzelfvol-

waardige projecten zgn, maar die eveneens een meerwaarde kunnen bie-

den in een groter geheel: in de enge context van de vele kennislacunes in

mijn onderzoek zou bijvoorbeeld een grondige en omvattende analyse ge-

71. Kuijpen, 'Lezen en schrijven. Onderzoek naar het alfabetiseringsniveau in zeventiende-eeuws

Amsterdam',520.
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maakt kunnen worden van de opbouw en de voortdurende interne veran-

dering \an de samenleving in het negentiende-eeuwse Brugge'72 Op een

meer gevorderd en echt interdisciplinair niveau kunnen wetenschappers

uitverschillende vakgebieden zich bijvoorbeeld buigen over de rol van taal

in het creeren en overstljgen van sociale ongelljkheid. Een zeer relevant

onderzoeksthema in dit verband zou het verschil in taalvaardigheid en

taalgebruik tussen mannen en lTouwen kunnen z{n (indien het probleem

van de bronnenschaarste overwonnen kan worden), dat dan gekoppeld

kan worden aafi gend,er-verschillen op het vlak lan arbeid, onderwijs en so-

ciale status. Er wordt verwachtingsvol uitgekeken naar reacties'

72. Dit geldt vooral voor de eerste helft van de negentiende eeuw De voorafgaande periode is ge-

documenteerd in onder andere Y Vanden Berghe, Jacobijnm m traditionalisten. De reactins aan dz Brug

gelingm in dc Rnolutietijd, (178C1794) (Bmssel 1972). Voor de tweede helft van de eeuw kan men on-

d., ,rd"r. terecht bij Van Eenoo, Een bijd,rage tot de geschietlmis aan dz arbeidusbmeging Mic}]iiels' uit

de wneld, du Brugse mmsm| D. Steevens, De streeh uan lage lorcn m lnnge mm (Brugge 1985) ' Heel wat

lalabele aanzetten voor verder onderzoek naar de Brugse toestand werden ondertussen gegeven in

diverse eindverhandelingen van de vakgroep 'Nieuwste Geschiedenis'nn de Universiteit Gent'




