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Since the early 1980s various scholars have focused on the writing skills of
various social classes in Germany during the 19th century. Using this innovati-
ve historical sociolinguistic approach they tried - for the first time ever - to
describe and explain the social stratification of the language at the time.
Whereas social language variation was first seen as a slmrptom of the class strug-
gle between workers and the bourgeoisie, it gradually became clear that the class
factor as such could not account for the combination of orthographical, stylis-
tic and grammatical norm deviation which was, initially, thought to be typical
for the 'Arbeitersprache'. Extreme class-internal differences in the mastery and
quality of writing skills (both within the lower and the middle classes) indicated
that the corpus texts had to be interpreted in the light of each scribe's individu-
al educational history. The written or oral focus of writer's professional life was
a further determining factor for the quality of his writing skills. The importan-
ce of writing as an element of one's specific social identity, frnally, was the third
main factor involved. In this article, a selection of core publications from this
German tradition is discussed with constant reference to the relevance of these
findings for the similar research which is currently carried out in Flanders.

1. Iwr-BrorNc

1.1

De omvang van de wetenschappelijke productie over de externe geschiedenis

van het l9de-eeuwse Nederlands in Vlaanderen is ronduit indrukwekkend. Van
geen enkele periode werd de band tussen taal, politiek en maatschappij in onze
kontreien zo gedetailleerd en encyclopedisch beschreven CNEVB 1998).
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overhetlevendealledaagsetaalgebruikzelfindieperiodewetenweevenwel

bedroevend weinig: over de hevige debatten rond taalnormen is veel inkt

gevloeid, we weten wat er in ofhciEle rapporten gezegd werd over de taal-

toestand,deboekentaalvandelgde-eeuwseliterairecoryfeednheeftweinig

geheimen meer, maar de eenvoudi ge YraagoHoe schreven de man in de

slraat,de burger en de ambtenaar in Vlaanderen tijdens de vorige eeuw?'

bleeftotvoorkortonbeantwoord.Devraagwerdeigenli jknieteensgesteld.

Tochisdi teenlacuneomdatvandaagdedagal leseropwi jstdatdenegen.

tiende eeuw ook voor de interne ontwikkering en de standaardisering van

het Nederlands in Vlaanderen een cruciale fase was (De Vries e'a' 1993)'

Bovendien "is er nauwelijks onderzoek gebeurd naar de verhouding tussen

alles wat er in de 19de eeuw over de taal werd gezegd en wat er in werkelijk-

heid werd geschreven" (Willemyns & Vandenbussche 1995: 642)' Niemand

weet,bijvoorbeeld,wathetwerkeli jkezichtbareeffectvandevelestandaar-

diseringsacties op de schrijftaal van alle bevolkingslagen geweest is'

Om die leemte op te vullen werd in 1995 met steun van het FWO en de VUB

eenomvattendsociolinguistischonderzoeksvoorsteluitgewerktrondtaal-

standaardiseringsmechanismenindelgdeeeuwinVlaanderen.Hetambiti-

euze doel was een corpusgebaseerde beschrijving van de taalvariatie in

Vlaanderen rruurg.lurrg,ociale klasse, tekstsoort en ideologische opvatting

doorheen de hele negentiende eeuw' met grote aandacht voor alle externe

factoren die de taalinterne verschillen zouden kunnen beinvloed hebben'

Als pilootproject werd een analyse van de Brugse situatie voorgesteld

(Willemyns & Vandenbussche 1995)'

1.2

Over de vordering en de resultaten van dit onderzoek werd al regelmatig

ber icht indi t t i jdschr i f t .Doordiverseor ig inelebronnenvoorheteerst te

ontsluiten (of grondig volledig te herlezen) kon' bijvoorbeeld' een zeer pte-

cies beeld gegeven worden van de invloed van "de angst van de hogere gees-

teli jkheidvoordeprotestantsenoorderduivel,, 'opbepaaldetaalplannings-

strategie6n in Vlaanderen (Willemyns 1995) en op de ontwikkeling van een

; Cit*-t ,rlt Onze taa!50 in de toespraak "De Nederlandse taal: een Zuidelijk geluid" van

Roland Willemyns bij het staatsbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix en Zijne

Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden op 2 april 1981'
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particularistische taalvarieteit in het bijzonder (Willemyns 1996). In

Vandenbussche (1995, 1996 &2001a) werden op basis van archiefdocumen-

ten respectievelijk aspecten beschreven van het prestige van Frans en

Nederlands voor de politieke elite, de kwaliteit van het taalgebruik van de

lagere klassen en de onverwacht belangrijke rol van het Nederlands in docu-

menten van het societyleven van de hogere sociale klassen. De Groof

(2002a) puurde uit een vergeten corpus van originele l9de-eeuwse brochures

en pamfletten een overzicht van het toenmalige taalplanningsfront in al zijn

ideologische en inhoudelijke verscheidenheid. Ook de bijdragen van De

Groof, Van Hecke en Willemyns in dit nummer getuigen van de voortgaan-

de realisatie van het project.

1.3

Het is niet de bedoeling om die onderzoeksresultaten - hoe belangrijk ze ook

zrln - in dit artikel nog eens in de verf te zetten - wie daar meer over wil weten

kan terecht bij de vermelde publicaties en bij een aantal andere overzichts-

artikels (Vandenbussche & Willemyns 1999, Willemyns & Vandenbussche

2000, Vandenbussche 2001, Willemyns, Vandenbussche & De Groof 2002).

Wel wil ik stilstaan bij buitenlands onderzoek dat een van de belangrijkste

inspiratiebronnen is geweest voor het Vlaamse project, in het bijzonder wat

het taalgebruik van de verschillende sociale klassen (arbeiderstaal en burge-

fijraal) betreft.

Het gaat om de boeiende resultaten van diverse Duitse onderzoeksgroepen die

zich sinds de tweede helft van de jaren 80 verdiept hebben in l9de-eeuws origi-

neel briefmateriaal. Waar de historische taalbeschrijving vroeger ook in

Duitsland steevast gebaseerd was op teksten van de sociaal hogere klassen,

meenden Mattheier, Grosse en anderen dat de sleutel voor een correcte inter-

pretatie van de standaardiseringmechanismen in het l9de-eeuwse Duits veeleer

lag in de steeds toenemende 'Verschriftlichung' van Slle groepen in de maat-

schappij. In het kader van hun projecten rond 'Historische Stadtsprachen-

forschung' maakten zij case studies waarin de sociale stratificatie beschreven

werd - zowel wat kwaliteit als functie betreft - van de verschillende taalvarietei-

ten die aanwezig waren in een aantal Duitse steden en regio's tijdens de l9de

eeuw. Uit die resultaten bleek dat de nog nooit onderzochte evolutie van het

taalgebruik van de lagere sociale klassen sterk verschilde van de bekende taal-

ontwikkeling bij de toplaag, maar evenzeer dat ook de algemeen aanvaarde visie

op de evolutie van die prestigevaridteit bijgesteld diende te worden.
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1.4

EenbesprekingvaneenaantalvandieDuitsebijdragenisindecontextvan

dit nummer om tenminste drie redenen op zijn plaats:

- het gaat om origineel en vernieuwend onderzoek waarvan zowel op

methodologisch als inhoudelijk vlak veel geleerd kan worden voor het

Vlaamse onderzoek

-deresultatenzljnnauwelijksbekendbijhetNederlandstaligepubliek

-het isvankapi taalbelangomhetonderzoeknaardelgde-eeuwsetaal-
toestandintebeddenineenvergel i jkendeEuropesecontext .Niet

enkelz i jnerveleparal le l lenmethetDuitseenookmethetEngelse

onderzoek(Fairman2000),maarbovendienkandieinternat ionale

samenwerkingleidentotnieuweinzichtenindetaals i tuat iedieineen

nationaal perspectief over het hoofd worden gezien''

1.5

Het is onbegonnen werk om hier in kort bestek alle studies over'taal en 19de

eeuw,voortestel lendiesindslg80inDuitslandwerdengepubl iceerd.Ik
verwijs daarvoor naar een overzichtelijke inleiding van Mattheier (1998) die

op basis van een 240-tal titels de grote thema's (o'sprachgebrauch'

Sprachkontakt, SprachbewuBtsein") en onderzoekslacunes schetst' Een

state-of-the-aft van dit onderzoek wordt verder gegeven in een drietal ver-

zamelbundels (Cherubim & Mattheier eds' 1989; Wimmer ed' 1991;

Cherubim e.a. eds. 1998).

Ikbeperkmeopdevolgendepagina'stotcommentaarbi jdeDuitsebi jdra-
genoverdebandtussentaal(geschiedenis)enklassedieaanslui tenbi jhet
lopende Vlaamse onderzoek en probeer te wijzen op braakliggend onder-

zoeksveld dat dringend verkend dient te worden. In chronologische volgor-

de bespreek ik eerst een aantal pilootstudies uit de DDR' vervolgens sta ik

; Oot *ut tr.t Frans en het Italiaans betreft zijn er duidelijke paralellen: "So wissen wir im

Grunde sehr wenig iiber die kommunikative Situation der Arbeiterschaft, "' Zumeist wird

dasAugenmerkaufdienationalsprachlicheEntwicklungdesBildungsbiirgertumsgerich-

tet, Sprachformen niederer Schichten entziehen sich fiir das 19. Jahrhundert bislang der

Beschreibung.. .Daslg,unddas20.Jahrhundertwerden.. .vorschnel la lseinezusam-

menhangendeEinhertdef in ier t ,d iepr imlrdurchKont inui t i i tundnichtdurch

Differenzierungengekennzeichnetwird... , ,(EdgarRadtkeinCherubime.a.1998:319).
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stil bij het werk van de belangrijkste vorsers die de 19de eeuw op de taal-

kundige kaafi gezet hebben in de Germanistik, en ten slotte komt het werk

van enkele van hun pupillen - de jongere onderzoekers van de tweede gene-

ratie - aan bod.

2. PnoorsruolEs vAN DE'AKADEMTE DER WISSpNScHAFTEN DER

DDR'

2.0

Begin jaren 1980 publiceerde het 'Zentralinslitut fiir Sprachwissenschaft'

van de 'Akademie der Wissenschaften der DDR' twee verzamelbanden

(Akademie 1980, Schildt ed. 1981) waarin een aantal bijdragen opgenomen

werden die de theoretische basis legden voor de verdere studie van de 19de-

eeuwse 'Arbeitersprache'in Duitsland. Hoewel Mattheier (1998: l6) terecht

opmerkt "Diese Arbeiten bringen natiirlich den ideologischen Rahmen ihrer

Entstehungszeit und ihres Entstehungsortes zum Ausdruck"r, blijven het

ook vandaag uiterst lezenswaardige artikels, zowel wat inhoud als metho-

dologie betreft.

2.1

In een inleidende bijdrage stelde Schildt (1981) een programma voor om een

beschrijving van het l9de-eeuwse Duitse taalsysteem te koppelen aan o

variabelen 'klasse', 'regio' en 'communicatieve functie in de taalgemeen-

schap'. Aan de hand van een reeks case-studies wilde hij de invloed nagaan

van de verstedelijking, de industriele revolutie, de opkomst (en evolutie) van

de arbeidersklasse en de competitie met het Kleinbiirgertum op het taalge-

bruik van de 19de-eeuwse arbeider. Hij verwees daarbij onder andere naar

het toegenomen belang van Iaalvaardigheid in bepaalde lower class beroe-

pen. De alledaagse 'niedere Umgangsprache' van de lagere klassen plaatste

hij expliciet als een zelfstandige en genormeerde varieteit tegenover zowel de

' Een van de bijdragen behandelt bijvoorbeeld'Bemerkungen zum EinfluB von MARX und

ENGELS auf das Franzrisische und Englische' en het woordenschatgebruik 'unter den

Bedingungen des proletarischen Klassenkampfes'(Schildt ed. 1981: 204,228).
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'Literatursprache' en de 'gehobene Umgangsprache' van adel en burgerij'

als tegenover de stadsdialecten' Hij ging er van uit dat die 'niedere

Umgangsprache' een belangrijke - maar vaak genegeerde - invloed had

gehad op de verdere ontwikkeling van de Duitse taal'

2.2

Kettman(1980,1981)ontwikkeldedecontextwaarbinnendiel9de-eeuwse

'gehobene' en 'niedere Umgangssprache' beschreven konden worden' Zijn

grondstelling is dat de Umgangssprache tijdens de 19de eeuw het continuiim

dialect l i teratuurtaalbinnendrongenzichontpoptetoteenvolwaardige

derde pool op die glijdende schaal' Het ging niet om 66n varidteit in de eng-

ste zin maar wel om een varieteitenspectrum met veel interne (sociale en

regionale) variatie dat onderhevig was aan de invloed vantaalvetzorgings-

initiatieven en veranderend normbewustzijn. De studie diende zich toe te

spi tsenopdestedendiehi jbeschouwdealsdecentrawaardeklassenstr i jd

en de industriele revolutie zich afspeelden. In de discussie van de ontwikke-

ling van de burgerlijke Umgangsprache moest rekening gehouden worden

metdespecifiekeinvloedvanhettaalonderrichtopdehogereklassenenmet

de rol van schoolopleiding als statussymbool in het algemeen' Volgens

Kettmanfungeerdedeliterairetaaluitdeverplichteschoollectuuralsnorm

voor de hogere klassen en ontstond er een toenadering tussen die bellettrie

enhundagel i jkseomgangstaaldiezichtbaarwasinlexicaleenst i l is t ische

invloeden. Aan dat boekerige taalgebruik kleefde een connotatie van

geleerdheid,hetwerdeensjibboleteneenvereistevooreengestudeerdeiden-

titeit". Het uitgangspunt voor de Umgangsprache van de arbeider' daarente-

gen, was het dialect. Tegenover de boekentaal van de rijken plaatste

Kettman de gesproken omgangtaal van de armen als lower class norm' De

invloedvanhetonderwi js l ietz ichookhiergevoelen'z| jhelonderdevorm

vanbijbelstaalgebruik(deSchriftwasimmersvaakhetbelangrijksteleer-

boek in de armenscholen). Belangrijker was het taalcontact tussen de arbei-

ders in de fabrieken , dat zotgde voor een beperkte vermenging/nivellering

van regionale en sociale taalverschillen'

; r_r"t<rssol heeft die stelling later grondig verder uitgewerkt in een proefschrift over de

functievantaalgebruikvoordeDuitsebourgeoisiealsonderdeelvaneenheleetiquette.

Zie ook SchikorskY 1998.
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2.3

Doorheen het ideologische waas wezen de auteurs zeer duidelijk op een

reeks essentidle onderzoeksvragen en -problemen van hun projecten, die

vandaag nog steeds van belang z1n zowel voor het Duitse als het Vlaamse

onderzoek naar het' l 9de-eeuws'. Voorbeelden hiervan zijn:

a) de relatie tussen omgangstaal en 'Literatursprache'. Dit polemische thema

wordt in Duitsland momenteel nog steeds intensief onderzocht (Ziegler

1998&1999) door voor- en tegenstanders van de'Klassikerthese'. Over de

toenmalige verhouding tussen boekentaal en alledaags taalgebruik in

Vlaanderen is tot op heden vrijwel niets bekend.

b) de relatie tussen geschreven omgangstaal en dialect. Waar Mattheier

(1986) na diverse corpusanalyses ermee instemde dat het taalgebruik van

de Duitse arbeidersklasse sterk beinvloed was door het dialect, is uit het

Vlaamse onderzoek gebleken dat die relatie hier veel minder expliciet

was. Hoewel er in het geschreven alledaagse taalgebruik van Brugse

arbeiders enkele sporadische reflexen van de dialectische uitspraak terug

te vinden zijn, is die invloed veel te beperkt om van geschreven dialect te

gewagen en dienen we er veeleer van uit te gaan dat de scribenten de dui-

delijke intentie hadden om een Nederlands te schrijven dat bovenregio-

naal begrepen kon worden (Vandenbussche 1999). Anderzijds bleek de

hoogste sociale klasse het dialect w6l te gebruiken in geschreven vonn

voor een aantal zeer specifieke doeleinden (Vandenbussche 2001b).

c) de opbouw van het taalcontinuiim van de arbeiders en andere sociale

klassen, en in het bijzonder de aard en de functie van de aanwezige taal-

varidteiten in de ondeuochte gemeenschap. Uit later onderzoek

(Mattheier 1985a) zou blijken dat de sociale stratificatie van schrijfkwa-

liteit en varidteitengebruik niet steeds strookte met de algemeen aan-

vaarde visie 'hoe hoger de klasse, hoe beter de kwaliteit en hoe breder het

continuiim'. Ook in Vlaanderen kwamen we tot soortgelijke conclusies:

het continuiim van de scribenten uit de Brugse middenklasse rond 1830

verschilde bijvoorbeeld vaak nauwelijks van het bereik binnen de lagere

klassen.

d) het'bronnenprobleem', en meer in het bijzonder het ontbreken van geschre-

ven bronnen voor een aantal taalvarianten. Kettmann en co. verwezen

vaak naar citaten uit l9de-eeuwse romans waarin het taalgebruik van

bepaalde sociale groepen geimiteerd werd, bij gebrek aan primair mateiaal.

In het vervol g van deze tekst zal blijken dat er met een aantal georganiseer-
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e)

0

de verzamelacties'van l9de-eeuwse bronnen in beperkte mate tegemoet

gekomen werd aan de bronnenschaarste. wetenschappelijk bezorgde cor-

pora met lgde-eeuwse teksten uit alle sociale geledingen ontbreken op dit

moment in het Nederlandse taalgebied; initiatieven zoals het

'Taalbankproject' van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden

zouden deze lacune op termijn moeten opvullen (Kruyt 2000).

het belang van 19de-eeuwse taalzuiveringstrategiedn voor de taalnorm.

Over het werkelijke effect van taalplanningsstrategiedn op de evolutie en

de toepassing van taalnormen in het 19de-eeuwse vlaanderen werd tot

voor kort evenzeer in het duister getast. De bijdragen van De Groof

(2002a&b) en de resultaten van haar lopend doctoraatsonderzoek rond

dit thema moeten hierin verandering brengen.

de codificering van de grammatica, en de relatie tussen normatieve theo-

rie en toepassing ervan in de omgangstaal. De conflicten tussen de gram-

maticale en orthografische normen (zoals ze in de grammatica's en spel-

linghandleidingen terug te vinden waren) en het effectieve geschreven

taalgebruik lopen als een rode draad doorheen al onze analyses van het

taalgebruik van de lagere - en middenklassen in het l9de-eeuwse Brugge.

g) het belang van een duidelijke visie op het lees- en schrijfonderricht. De

bijdrage van Van Daele in dit nummer illustreert duidelijk dat historische

pedagogen nog een flinke kluif hebben aan de grondige beschrijving van

het Vlaamse taalonderricht in de lgde eeuw. Op dit ogenblik is het - net

als in Duitsland (vesper 1989, Ludwig 1998) - een van de zwatte dozen

van hun discipline.

2.4

op methodologisch vlak legden Schildt en Kettmann sterk de nadruk op de

nood aan een grondige analyse van de veranderende sociale structuur in de

lgde eeuw. Dit is ook voor de Vlaamse situatie een van de kernproblemen:

tot op heden is het voor heel wat Vlaamse steden (laat staan voor

vlaanderen als geheel) onmogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van de

dynamiek in de klassenopbouw. Schildt (ed. 1981: 308) besluit de studie

, Zie bijvoorbeeld ook het BRlEFkastenprojekt van het Institut fiir Textkritik te Heidelberg

waarin priv6brieven uit de periode 1750-2000 verzameld worden.

(http ://www. textkdtik. deibriefkasten/bkprojekt. htm)

582 / VBnsrecBN & MSoePBLINGEN



met de stelling dat succesvol sociaal-historisch taalonderzoek enkel kan sla-
gen vanuit een radicale interdisciplinaire aanpak. Een echo van die stelling

weerklinkt in de bedenkingen bij 6 jaar Ylaams historisch sociolinguistisch

onderzoek in Willemyns (2001: 296): "Er zal beslist een interuniversitaire

en interdisciplinaire samenwerking nodig zijn wanneer we binnen een niet al

te lange tijd een behoorlijke, wetenschappelijk gefundeerde geschiedenis van

het Nederlands in Vlaanderen tot stand willen zien komen." De vele paral-

lellen met het Duitse onderzoek die alleen al in deze eerste paragtaaf aan

bod kwamen geven aan dat het de moeite loont om die samenwerking ook
(taal)grensoverschrijdend op te bouwen.

3. CnpnusrM (1983)

3.1

Ook Cherubim (1983) pleitte in een artikel over de'biirgerliche Sprache des 19.
Jahrhunderts' voor een pragmatische taalgeschiedenis ('pragmatische

Sprachgeschichte') van de l9de eeuw, verder bouwend op de uitgangspunten

van Schildt e.a. 1981. Door in een reeks case studies steeds opnieuw nate gaan

hoe de maatschappelijke context taalhandelingen beihvloedde, moest het op ter-

mijn mogelijk zijn om de voortgang van taalveranderingsprocessen in het 19de-

eeuwse Duits te reconstrueren. Hoewel hij de focus van de DDR-onderzoekers

op de effecten van industrialisering en alfabetisering overnam beschouwde hij

niet de arbeiders maar wel de burgerij als het interessantste studieobject. De

burger, aldus Cherubim, was de drager van de maatschappelijke ontwikkelings-
gedachte; hij was - in tegenstelling tot de conservatieve adel - progressief inge-

steld en stond per definitie open voor de mogelijkheden van de maatschappelij-

ke verandering. Om de eerste sporen van taalverandering (en het ontstaan van

nieuwe taalnormen) vast te stellen moet men bijgevolg bij teksten van de burge-

ij zljn. Het feit dat zijn boude uitspraken nergens ondersteund werden door

harde feiten neemt niet weg dat Cherubim als eerste een (poging tot) sociolo-
gisch portret van l9de-eeuwse scribenten koppelde aan een systematische en
gestructureerde analyse van hun taalvaridteiten die de impressionistische

opsomming van taalkundige feitjes oversteeg. Hij wijst op orthograhsche en
grammaticale voflnen in de burgerlijke teksten die afwijken van de norm, hij

bespreekt dialectische interferentie, er is aandacht voor formele archai'smen, en

er wordt ook aandacht besteed aan stilistische variatie.
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3.2

Het belang van cherubims artikel voor de vlaamse onderzoekssituatie is

dubbel, Eerst en vooral konden de Duitse conclusies nietzomaat getranspo-

neerd worden op het vlaamse bronnenmateriaal ondanks de vele overlap-

pendeonderzoeksvragen.UitCherubimsbeschrijvingvandesocio-histori-

sche context waarin zijn scribenten opereerden kwamen volgende frappante

verschil len naar voren:

Wat de taalsituatie betreft:

a) is Cherubims analyse volledig gebouwd op het uitgangspunt dat "am

Ende des Zeittatms [18de eeuw; w'v'] mit einer noch vorwiegend

schriftsprachlich realisierten und/oder gepriigten "Yarietat" des

Deutschenzurechnen( ist) ' 'd iedoor iedereenals.Standardsprache,

beschouwd werd (cherubim 1983: 403). van een eenduidige

Nederlandse standaardvaridteit was toen in Vlaanderen nog geen spra-

ke (de Vries e.a. 1993).

b) werkt cherubim met een continuiim dat alle varieteiten van 66n taal

(Duits) bestrijkt. Voor Vlaanderen moet echter met de meertalige situ-

atie rekening gehouden worden' Wanneer men het burgedijke negen-

tiende-eeuwsetaalgebruikinBruggebestudeert,bli jktduideli jkdatvele

(maarnietalle!)connotatiesenfunctiesdieCherubimaandeDuitseH.

varianttoekenteruitgeoefendwerdendoorhetFrans.Ditbetekentniet

al leendatwehetcr i ter ium[+sociaalprest ige]nietkunnengebruiken

wanneer we het 'burgerlijke' Nederlands proberen te omschrijven' ook

eenombuigiflgnaar[-sociaalprestige]binnendeburgerli jkeklasseklopt

slechts ten dele.

Wat de sociaal-economische situatie betreft:

a) was de industrialisering die cherubim zo centtaal stelt niet evenredig ver-

deeldoverVlaanderen.Hoeweldefabr ieksni jverheidookinbepaalde

Vlaamse steden een grote expansie kende, kan men kan ronduit stellen

datBruggedeindustr id lerevolut iegemistheeft(Michiels1978):er

wafentot inhet laatstedecenniumvandelgdeeeuwnauwel i jksfabr ie-

ken of industriele ateliers. Die lage industrialisatiegraad heeft conse-

quentiesgehadvoordesamenstell ingvandeBrugse.arbeidersklasse'.In

plaats van een industrieel lompenproletariaat waren het vooral

ambachtslui. Tegenover de Duitse industriele variant had men in Brugge
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b)

dus een werkmansklasse die nog grotendeels op middeleeuwse leest

geschoeid was, met andere gebruiken, andere sociale netwerken, andere

waarden en bijgevolg mogelijk ander taalgedrag.

stelde ook de sociale afbakening van de burgerij problemen. Door politieke,

sociale en psychologische factoren kan het sociale veld dat de burgerij omvat

niet enkel uitdeinen, inkrimpen of verschuiven, maar kan het ook van karak-

ter veranderen. "Ein deutscher Biirger des 18. Jahrhunderts ist... etwas

anderes als ein Biirger des 19. Jahrhunderts" (Cherubim 1983: 407), en dat

is binnen eenzelfde eeuw niet anders. Er moet bovendien rekening gehouden

worden met sterke regionale verschillen, zowel nationaal als internationaal.

Het 'bourgeoisie'-begrip zal dus - net zoals alle andere sociale groepen -

naargelang van het tijdstip telkens geduid moeten worden door een beschrij-

ving van de sociale verhoudingen op dat specif,reke moment.

verwijst Cherubim in zijn discussie van de opbouw van geschoolde identitei-

ten voortdurend naar een aantal maatschappelijke processen die voortvloei-

den uit de Verlichting. Alfabetisering en een verhoogde deelname van de

bevolking aan het politieke leven zijn hier voorbeelden van; beiden gaven

aanleiding tot een grotere schriftelijke mondigheid van de lagere klassen. Het

behoeft geen betoog dat de invloed van die Aulkliirung in het zeer katholie-

ke Brugge sterk ingeperkt werdu. In tegenstelling tot Duitsland waren geor-

ganiseerde alfabetiseringsinitiatieven in Brugge (met of zonder Verlichting)

zo goed als onbestaande, en de graadvan ongeletterdheid lag er in de eerste

helft van de negentiende eeuw boven de 5U/o, omnaar de eeuwwisseling toe

te zakken naar ongeveer 40% (Ruwet & Wellemans 1978). Van een ware

toename van politieke participatie in Vlaanderen kan verder pas gesproken

worden na de invoering van het algemeen meervoudig stemrecht in 1893.

3.3

Verder bewijst zijn stuk nog maar eens de noodzaak van een interdisciplinaire

samenwerking met sociologen, sociaal-historici en archiefbeheerders. B{

gebrek aan achtergrondstudies uit die hulpwetenschappen raakt Cherubim vol-

ledig verstriktrnzijnpoglng om de concepten 'burger' (en de bijbehorende'biir-

u De Brugse middenklasse zou overigens wel interesse betoond hebben voor de

Verlichtingsideedn, maar of en hoe dat op het taalgebruik inwerkte werd nog niet onder-

zocht, zie Vanden Berghe 1972.

c)
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gerliche Sprache') te definidren. Hij komt in zijn opsomming van de toonaange-

vende kenmerken van negentiende-eeuwse burgerlijkheid niet verder dan een

combinatie v anbezit,opleiding, mentaliteit, en het vage 'selbstdarstellung" alle-

maal relatieve elementen die enkel op basis van voldoende cijfers, achtergrond-

studies of expliciete originele ego-documenten getoetst kunnen worden' Zijn

pogrng om een beeld te schetsen van de communicative competence van de bur-

gerij staat of valt verder met het beschikbare tekstmateriaal' nog los van de

vraagofhetiiberhauptmogelijkisomeenbetrouwbareomschrijvingtegeven

van de communicative competence van een hele sociale klasse'

4. Merrnrrnn (1985e&s, 1986, 1989, 1990)

4.1

Mattheier spitste zijn bijdragen toe op de 'Arbeitersprache'. Drie elementen

zijn volgens hem essentieel om die 'eigenstandige varietit' van de lagere

klasse te duiden:

a) het Eenheidsduits (waarvan sprake bij Cherubim) was rond 1800 vooral

een gesproken taal; in geschreven vorm werd het slechts door een zeer

klein deel van de bevolking beheerst'

b) in dat geschreven Duits bestond een gfote normtolerantie: "[E]in

Schreibender konnte sich eine weit groBere Variabilitiit in orthographie,

Grammatik und Syntax erlauben als heute' ohne der Sanktion einer

negativen Bewertung seiner Herkunft und gesellschaftlichen Position

ausgesetzt zu sein" (Mattheier 1986:. 225)'

c) de massale alfabetisering van de Duitse bevolking was rond 1800 pas begon-

nen; omstreeks 1900 beheerste vrijwel de hele Duitse bevolking de schrijf-

taal.

De oppositie tussen arbeider en burger (die ook Mattheier vooral in het

kader van de stad plaatst) uit zich expliciet in het belang van die schrijftaal

in hun leven: de burgerij is al in de 18de eeuw 'schriftsprache orientiert" de

arbeider blijft doorheen de hele 19de eeuw eerder 'Handarbeit orientiert''

Dit onderscheid blijkt ook uit de leerdoelen in het onderwijs: de volksschool

besteedt nauwelijks aandacht aan schrijven terwijl het essenti€le stof is in het

burgergymnasium. Standaardschrijftaal is volgens Mattheier (1990) dan

ook een statussymbool bij uitstek van de burgerij tijdens de hele 19de eeuw'

Uit onderzoek van een corpus met een honderdtal arbeidersbrieven uit het
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Ruhrgebied (Mattheier 1986) bleek dat de 'Arbeitersprache' niet als 66n spe-

cifieke varieteit maar eerder als een 'Sprachstil' beschouwd moest worden,

een waaier aan varidteiten die op volgende punten duidelijk contrasteert met

een'biirgerlicher Sprachstil':

a) zeis sterk beihvloed door de spreektaal, in het bijzonder door het dialect.

Dit uit zich onder meer in afwijkingen van de norm wat het gebruik van

naamvallen en voorzetsels betreft. Die 'dialektische Gepriigtheit' is zo

belangrijk dat de 'Arbeitersprache' zich "linguistisch vorerst nur regio-

nalspezifisch ... definieren liiBt" (Mattheier 1986: 222-223).

b) op het vlak van de spelling was er een geringe bekommernis om de bur-

gerlijke taalnormen, met een grote spellingvariatie als gevolg.

c) het chaotische spellingbeeld werd steevast gecombineerd met "Stilzusammen-

briiche." Mattheier (1990:292) verwijst met die term naar de gebrekkige be-

heersing van de formele schdjfstijl die bij een bepaalde tekstsoort hoort: "Es

handelt sich dabei um sprachliche Fehlleistungen, die sich daraus ergeben, da8

eine bestimmte syntaktische Konstruktion vom Schreiber begonnen wird, es

ihm dann jedoch nicht gelingt, sie regelrecht zum Abschlu8 zu bringen."

d) als norm fungeerden verder de beroepstaal, de religieuze stijl uit de leer-

boekjes van de armenscholen en de oStilmuster' die in de vele voorbeeld-

boekjes met voorgeschreven standaardbrieven te vinden waren ( van het

type 'Brief aan een zieke vriend', 'Nieuwjaarsbrief aan de moeder',

'Officieel verzoek om financiEle steun').

Het voortdurend samen voorkomen van die kenmerken in zijn corpus brengen

hem tot de hypothese dat er wel degelijk sprake was van een aparte arbeiders-

varieteit. Hij pleit evenwel ook voor vergelijkend onderzoek bij andere klassen.

Er was immers gebleken dat ook in de teksten van l9de-eeuwse burgerlijke

industrielen uit het Ruhrgebied mogelijk sprake was van een "Annahme eines

recht lockeren Rechtschreibungs-Verstdndnisses". Hij breekt verder een lans

voor een grondigere kennis van de l9de-eeuwse briefcultuur en "eine Geschichte

des... Sprachunterrichts, die auch die Wirkungen des Unterrichts in der

Sprachgemeinschaft aufzeigt und sich nicht auf dasZdthlen von Deutschstunden

beschrdnkt" (Mattheier 1985a: 85).

4.2

Mattheier verdedigde in deze artikelen nog steeds het unieke klassenkarak-

ter van het taalgebruik in zijn corpus. Bij het uitwisselen van resultaten van
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soortgelijk onderzoek in Vlaanderen is een tiental jaarlatet gebleken dat er

inhetRuhrgebietenkelvaneenDuitse'Arbei tersprache'sprakekonzi jn

binnen de grenzen van de 19de eeuw, in de zin dat de arbeidersklasse toen in

die regio de enige sociale groep was die door de onderwijskwaliteit' de

beroepsverwachtingen en de vereisten voor haar groepsidentiteit dat niveau

van taalbeheersing vertoonde' Alle formele kenmerken van de Duitse

.Arbeitersprache, kwamen in het l9de-eeuwse Brugge, bijvoorbeeld, tot

1850zowelbijarbeidersalsbijscribentenuitdemiddenklasseVoor;opbasis

VanonzecorporazoumendusenkelvaneenVlaamse.Arbei tersprache'

kunnen spreken tussen 1850 en 1900' Breidt men het onderzoeksterrein uit

naar de 18de eeuw, dan stelt men zelfs vast dat ook Brugse schrijvers uit de

sociale toplaag rond 1780 'Arbeitersprache' bezigden'

De blijvende sterkte en relevantie van Mattheiers bijdragen blijft evenwel de

ZeerVroegeherkenningvandrieessentiEleonderzoeksvragenVoofonder-

zoeknaardebandtussentaalenklasset i jdensdel9deeeuw:

- Hoe was het schrijfonderwijs van de scribent georganiseerd?

- was de scribent professioneel'sprechsprachlich orientiert'/'schriftsprach-

lich orientiert'?

- Wat was de preciezerol van geletterdheid in de opbouw van de klasseni-

dentiteit/-bewustzijn van de scribent?

5. Gnossn (1990e&n, 1991)

SiegfriedGrosseheeftvooralopmethodologischvlakdeweggeeffendvoor

de verdieping van het Duitse onderzoek naar 'Arbeitersprache'' Waar in de

besproken pilootstudies min of meer lukraak opgesomd werd wat de auteur

opviel in zijn bronnen' streefde hij naar een aanpak waarin systematisch 6lle

vindplaatsen van normafwijkingen opgenomen werden - in tegenstelling tot

de selecties die men in de meeste artikelen terugvindt - en ordende hij zijn

bevindingeneenvoudigmaarheldervolgensfonologische,morfologischeof

syntactischecategorie6n'.Eenandereessenti6leverdienstevandezeauteur

iszijnbijdrageaandecorpusopbouwvanlowerclass-teksten'Viaeengroots

opgezette verzamelcampagne slaagde zijn onderzoeksteam erin om een

in"r, ,*rtg"lijke aanpak gebruikt hij voor zijn analyse van lgde-eeuwse tijdschriftteksten

in Grosse 1998.
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indrukwekkend aantal zeer diverse en originele bronnen (brieven, protocol-

len, dagboeken, sollicitaties, reiskronieken, zelfs een toverboek) bij elkaar te

brengen dat de hele negentiende eeuw omspande, en waarvan een substan-

tieel deel ook gepubliceerd werd (Grosse e.a. 1991).

Wat de precieze definiering van de 'Arbeitersprache' betreft, stelt Grosse

impliciet reeds de vraag of die term de lading wel dekt. Grosse (1990a: 207)

wijst op de overeenkomsten op morfologisch en syntactisch niveau tussen

'Arbeitersprache' en teksten van de hogere klassen: "Briefe von

Angehorigen des Adels stehen in der individuellen, unsicheren Orthographie

den Arbeiterbriefen nicht fern." Er wordt verder op gehamerd dat

'Arbeitersprache' een "untauglicher Kollektivterminus" is. Grosse (1990a)

stelt vast dat de verschillen tussen de arbeiders onderling zo groot kunnen

zijn, dat er in zljn omschrijving van de term 'Arbeitersprache' zelfs geen refe-

rentie meer voorkomt aan het begrip 'arbeider': ze wordt omschreven als

het taalgebruik van mensen met een expliciet laag scholingsprofiel (geen

beroepsopleiding) die werken in een grootstedelijke context.

6. Dn TWEEDE GENERATIE

6.1

Het proefschrift van Schikorsky (1990) "zur Geschichte des allt2iglichen
Sprachverhaltens >kleiner Leute<" (met Cherubim als Doktorvater) is 66n

van de eerste belangrijke bijdragen van de 'tweede generatie' onderzoekers

in het 19de-eeuwse taaldomein. Het gaat om een lijvige case-study op basis

van een eigenhandig verzameld tekstcorpus met documenten van 'de kleine

man' (brieven, dagboeken, kronieken). Schikorsky stelt (net als Grosse)

vast dat haar scribenten (handwerkers, boeren en 'Kleinbiirgertum') 'trotz

alledem'veel en vaak schreven: een gebrekkige schrijfopleiding en moeilij-

ke arbeidsomstandigheden verhinderden niet dat er wel degelijk sprake was

een thematisch en stilistischzeet gevarieerde schrijfproductie onder de arme-

re bevolkingslagen. Het taalgebruik in haar corpus wordt getypeerd als een

eclectische mix van variEteiten, registers en gekopieerde tekstmodellen die -

in tegenstelling tot Mattheiers (1986) bevindingen - 'in einen prinzipiell stan-

dardsprachlich ausgerichteten Beschreibungscontext eingefiigt [werden]"
(Schikorsky 1990: 311). Naarmate de eeuw vorderde stelde ze een duidelij-

ke kwaliteitsverbetering vast die gepaard ging met een toenemende aandacht
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voor de burgerlijke taalnormen; dit wordt overtuigend geillustreerd met

voorbeelden van de afnemende orthografische, morfologische en syntacti-

sche variatie . Ze zietdit niet als een resultaat van een verloren conflict tus-

sen hogere en lagere taalnormen maar wel als een 'zeitverschobene

Anneigung', een verwervingsproces dat zich trapsgewijs in de maatschapptj

verspreidde. Hetlangzaam doorsijpelen van een levens- en werkcultuur die

niet langer op het gesprokene maar wel op het geschrevene georidnteerd was'

noemtzeze|fsdebelangrijkstefactoromdetaalontwikkelingvande.kleine

Leute' tebegr i jpen.Schikorsky(1990:31a)vindtdanookgeenaarwi jz in-

genvooreen..eigenst6ndige,kleinbiirgerlich-proletarischesprachkultur''en

pleit voor een interpretatie van de 19de-eeuwse sociale taalvariatie die geba-

seerd is op de langzame toenadering tussen de (mondeling georidnteerde)

'Alltagsstil' en de (schriftelijk georienteerde)'Bildungsstil''

6.2

Klenk publiceerde in 1997 haar proefschrift over de "Arbeiterschriftsprache im

lg.Jahrhundert"(onderleidingvanMattheier)'Zowelquathematiekalsqua

opzet is deze studie - samen met schikorsky (1990) - de belangrijkste te noe-

mendietotophedenverscheenbinnendatonderzoeksdomein.Decentrale

onderzoeksvraaginditwerkwildehypothesetoetsenvande.Arbeitersprache,

alseenzelfstandigeapartevariEteit:zi jnertaalkundigesporenterugtevinden

vanhetuniekesociaal-historischekaraktefVandearbeidersgroep?Deauteur

baseerde zich hiervoor eveneens op een brievencorpus, maar wel van een zeer

specifieke groep scribenten: in tegenstelling tot de gediversi|teerde schrijvers.

gro"p"n in de bronnenverzamelingen van Schikorsky (1990) en Grosse e'a'

(1991)beperktzezichstr ikt tot tekstenvan.Bergarbei ter 'u i tPreu8en.Ze

schetsteenomstandigbeeldvande.sozialhistor ischeLebens-und

Kommunikationsbedingungen' van haar scribenten met veel aandacht voor

het schrijfonderwijs en de verschillende communicatievereisten voor de aparte

standenbinnendiearbeidersgroep.Indetaalkundigeanalysevanhetcorpus

besteedtKlenkveelaandachtaandecorrectheidvandetekststructuur;omna

tegaaninwelkematedearbeidersbepaaldetekstmodellenbeheerstenverge-

li jktzehaarbronnenmeteenhelereeksbriefsti j lmodellendietoenalsnorm

golden. Haar resultaten lijken op het bestaan van een standenspecifiek schrijf-

patroon te wijzen: de leden van meest prestigieuze groep binnen de

Bergarbeiter schrijven tot 1865 opmerkelijk beter dan de twee lagere standen'

Dit wordt geillustreerd met voorbeelden van stilistische, morfologische en syn-
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tactische variatie en Klenk kan bovendien aantonen dat het verschil samen-

hangt met het betere onderwijs en de frequentere externe contacten van die eli-

tegroep. Wanneer de drie groepen na 1865 op gelijke voet geplaatst worden

(ook wat onderricht betreft) daalt de competentie van de elitegroep en stijgt de

schrijfkwaliteit bij de andere schrijvers; voor die laatste groep was het beheer-

sen van de schrijftaal een 'Bildungsattribut' geworden. Dit resulteerde in een

gemiddeld schrijfniveau dat typisch zou geweest zijn voor de 'Bergarbeiter' in

het algemeen.

Klenk komt tot het besluit dat er wel degelijk een specifieke 'Arbeitersprache'

bestond: "In anderen Berufsgrupen werden dhnliche Sprachstrukturen nur

unter iihnlichen Bedingungen, wie sie ftir die Bergarbeiter galten, auftreten. Ist

die Aintchkeit gegeben, konnen die Ergebnisse iber eine an der Berufsgruppe

der Bergarbeiter, ja sogar iiber eine an der Arbeiterschaft allgemein orientierte

Konzeption hinausweisen." (Klenk 1997: 329) Onder groot voorbehoud wordt

gesuggereerd dat die arbeidersgroep misschien uitgebreid dient te worden met

andere lower class groepen. "[B]ei einigen sprechsprachlich bedingten Fehlern

im morpho-syntaktischen Bereich [nBt sich] vermuten, da8 sie sogar fiir mehr

als nur die Arbeiterschaft, vielleicht sogar fiir die ganze Unterschicht des 19.

Jahrhunderts typisch sind" (Klenk 1998). Het gebrek aan vergelijkingsmateri-

aal van scribenten uit andere klassen en de focus op een zeer specifieke situatie

in het l9de-eeuwse Duitsland heeft haar belet een verregaandere conclusie te

formuleren. Dit neemt niet weg dat alle elementen voor een bevestiging en ver-

sterking van Schikorskys hypothese al aanwezigzijn in haar werk: ook hier zijn

opleiding, beroepsvereisten en identiteitsvorming cruciale factoren.

7. Mruru (1998)

Een krachtige afrekening met de idee van een specifieke klassenvaridteit

komt er met Mihm (1998) in een sceptisch en kritisch commentaar bij de

"dynamiek" in l5 jaar onderzoek naar 'Arbeitersprache'. Hij wijst er perti-

nent op dat "IJnter welchen Bedingungen in der Sprachwissenschaft sinnvoll

von einer Arbeitersprache gesprochen werden kann, bisher kaum explizit

erortet worden [ist]." (Mihm 1998: 283). Hij gelooft niet in de tweedeling

tussen een normgerichte burgerlijke taalvariant en een arbeider-substan-

daard en formuleert grote reserves bij de beruchte Zweisprachenthese die

Kettmann uitwerkte. Hij baseert zijnbezwaren opvallend genoeg vooral op

de vaststelling dat het onmogelijk was om een uniforme definitie op te stel-
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len waaraan alle 'arbeiders' doorheen de hele 19de eeuw zou beantwoorden'

'Arbeitersprache' is een hybride begrip' want "es diirfte kaum moglich sein'

Merkmaledersprachlichenoberfl i icheZunennen'dieallenArbeiterneiner

bestimmten Definition gemeinsam sind" (Mihm 1998 284)' In 66n adem

stelt hij ook - met een vlrwijzin gnaarCherubims (1983: 417) claim over de

grote interne variabiliteit van het burgerlijk taalgebruik - "daB man auch

nicht ineinemlinguist ischenodersoziol inguist ischenSinnvoneiner

'sprache des Biirgers' sprechen kann" (Mihm 1998: 294)'

Mihm ondersteunt zijn pleidooi met een bescheiden poging om de klassen-

maatschappij te beschriven waarin de onderzochte schrijvers opereerden,

met inbegrip van de wiSzlgingen die de standenverdeling onderging door de

19de eeuw heen. Zqngrafiek die langs een tijdslijn toont hoe klassen ver-

smallen, verbreden t" i"""ttlt"n met andere klassen of zelfs overgaan in

nieuwe klassen maakt het aannemelijk dat het een hachelijke taak is eng

gedefinieerde sociale groepen te vergelijken over een langere tijdsperiode;

met bredere sociale g'o"p"" - hij stelt concreet een opdeling voor tussen

,.Biirgerliche Schichtln,, en ,,unterbiirgerliche schichten" - op basis van

opleidingsniveau en beroepsoridntatie (Handarbeit/Schriftarbeit) zou men

eventueel wel een beperkte vergelijkbaarheid kunnen garanderen'

Als alternatief pleit Mihm voor een beschrijving van het l9de-eeuwse Duits

diegebaseerdisopdevoortdurendveranderendeverwachtingenophetvlak

van beroepsvaardigheden, en op de emancipatie van bepaalde bevolkings-

groepen en de bijbehorende democratisering van het onderwijs' De dyna-

miek in het l9de-eeuwse taalcontinuiim is' met andere woordeno niet het

resultaat van een conflict tussen arbeiderstaal en burgerlijke taal maar wel

een concreet gevolg van een (in de tijd) getrapte beweging in de richting van

een taalprofiel dat in overeenstemming was met de vereisten van de nieuwe

industrietijd.

8. BBslulr

8.1

De langzaamingeburgerde traditie inzake l9de-eeuws taalonderzoek in de

Duitse linguistiek o.gJn als een illustratie van het historische conflict tussen

arbeiders .t boo'g"j'ie' Pogingen om het bestaan van zelfstandige klassen-

varidteitenaantetonenhebbenertoegeleiddathetschrijfgedragvanl9de-

592 / VBnsr-,qcBN & MsoensLINGEN



eeuwers vandaags in de eerste plaats geduid wordt aan de hand van de
schoolopleiding van de scribent, zijn schriftelijke of mondelinge werk- en
leefcultuur en het belang van schrijfvaardigheid voor het credren van ztjn
sociale identiteit.

Voor het Vlaamse onderzoek kan er dankbaar gebruik gemaakt worden van
volgende bevindingen of onderzoekslijnen:

Voor het extra-linguistische kader:

a) er is nood aan een algemene beschrijving op macroniveau van de 19de-
eeuwse klassemaatschappij, met inbegrip van de constante (r)evolutie die
ze onderging.

b) de verhouding tussen zowel de verschillende klassen als de afzonderlijke
standen binnen eenzelfde klasse, mag niet enkel geschetst worden aan de
hand van traditionele criteria als kapitaal, bezit en aanzien. Kenmerken
als schriftsprachlich/ sprechsprachlich orientiert en geletterd/ongeletterd

zijn minstens even belangrijk.

c) er moet dringend werk gemaakt worden van een analyse van het lgde-
eeuwse taalonderwijs, vooral wat de verschillende leerinhouden en leer-
doelen naargelang de sociale klasse van de leerling aangaat.

d) de rol van geletterdheid tijdens de 19de eeuw voor de opbouw van een
sociale identiteit moet verduidelijkt worden.

e) al deze vereisten worden in mindere of meerdere mate bemoeilijkt door
praktische problemen waarop vorsers geen vat hebben.

Op het linguistische niveau:

a) er is nood aan uitgebreide corpora die het 19de-eeuwse taalgebruik in al
zijn verscheidenheid illustreren, zowel wat tekstsoort als sociale status
van de schrijver betreft.

b) de aard en de functie van alle aanwezige taalvarianten in de onderzochte
regio moet duidelijk beschreven worden, met de nodige aandacht voor de
taalkundige en sociale evolutie van die afzonderlijke varianten (stan-

daardisering - taalplanning).

t Het onderzoek naar taal en sociale identiteit gaat verder en snijdt nieuwe thema's aan,zre
bijvoorbeeld ElspaB (2002) over immigrantenbieven en HiiLneke (1997) over vrouweliike
schrijvers.
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c)ermoetafgestaptwordenvansociaal.historischgeinspireerdeapriori,s

wat de link tussen bepaalde klassen en taalkenmerken betreft' Bij het

zoeken naar verklaritg"" uoo' de orthografische en grammaticale eigen-

aardigheden in de co-rpora is de factor 'klasse' ondergeschikt aan de

opleidingvandescriuentenderolvandeschrijftaalinzijnpersoonli jke

en Professionele leven'

8.2

In Vlaanderen gaat het onderzoek ondertussen verder met nieuwe projecten

overonontgonnenaspectenvandelgde-eeuwsetaalsituatie(dekanselari j-

taal in de stedelijke administraties' het taalgebruik in de media e'a')' Zoals

bij de aanvangsfase van die onderzoekingen blijkt ook nu nog steeds weer

datdelgdeeeuwdringendherontdektdienttewordenalsstudieobjectvoor

sociolinguisten, niet il"t" o* de hierboven vermelde lacunes op te vullen

maar ook omdat uttt-u'p""t"" van het algemeen aanvaatde beeld over de

taaltoestand in die perioie onnauwkeurig of onvolledig blijken te zijn' In

een aantal gevallen doorstaat die ingeburgerde kennis de toets van origineel

bronnenmateriaalzelfshelemaalniet.Relevantebronnenvoordetaalstudie

moeten dus ontsloten en/of herlezen worden - het Centrum voor Teksteditie

enBronnenstudievandeAcademiezoldaarall ichteenbelangrijkerolkun-

nen spelen - ." on""* geinterpreteerd worden met behulp van alle bijko-

mende kennis die uit de hulpwetenschappen voorhanden is. Dit veronder-

SteltnietenkeldatookandereonderzoekscentrainhetNederlandsetaalge-

biedzich(indebreedstethematischeverscheidenheid)verregaandengageren

in historisch sociolinguistisch onderzoek - over de toestand in Nededand

weten we bijvoorbeelJ zo goed als niets - maar evenzeer dat er een structuur

gecrederd zou worden *ui'bi""t" alle betrokken onderzoekers hun kennis

kunnen uitwisselen' De omvang van de Duitse productie en het feit dat de

huidigestandvanhetonderzoeka|daarhetresultaatisvanmeerdan15jaar

intensieve samenwerking' toont dat het ook in Vlaanderen noodzakelijk is

om een dergelijk omvatt-end onderzoeksplan op te starten dat alle relevante

aspecten van het l9de-eeuwse taalonderzoek samenbrengt' Dat kan op

Vlaams niveau bijvoorbeeld een nieuw interdisciplin":t *t:t]i.loor de stu-

dievandelgde.eeuwsetaaltoestandzijn,datdanopEuropeesvlakalspart-

ner in grensoverschrijdende onderzoeksgemeenschappen zou kunnen funge-

ren.Samenwerkingmetverschil lendeonderzoekscentrainhetbuitenland

blijft immerc o"o"ib"t'lijk om op redelijke termijn resultaten te boeken
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voor alle genoemde zwaartepunten. Een dergelijk initiatief lijkt een uitge-
lezen nieuwe onderzoekslijn voor het Academieproject over het
"Taalverleden van de zuidelijke Nederlandstalige gewesten." Ik stel me
voor dat bv. ook de "Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis", als expliciet multidisciplinaire ver-
eniging, daarin een rol zou kunnen spelen. Met het onderhavige nummer
van de Verslagen en Mededelingen van de KANTL is alvast een aanzet gege-
ven voor een dergelijke samenwerking. Hopelijk bereikt die hetzelfde niveau
als de Duitse traditie die in dit artikel beschreven werd.
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