
HISTORISCHE SOCIOLINGUISTIEK IN VLAANDEREN
Inspiratie voor btoodnodig onderzoek in Nederland?
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1 Inleiding

Over de historisch-sociolingur'stische situatie in Maandeten tijdens de negentiende eeuw
was tot voor kort weinig bekend. Ondanks de vele pubJicaties ovet de sociale, politieke
en economische aspecten van de taalsttijd in die pedode (I'{EVB, 1998), werd er
nauwelijks onderzoek verricht naar de aard en de kwaliteit van het Nededands zelf. In

bijdragen die toch enigszins het levende taalgebruik bestudeetden (Suffeleers, 1979
bijvoorbeeld) ging het vooral over taaloomen en taalverzorgjng, maat wetd evenmin
onderzocht hoe het gesteld was met het effectieve schrijfgedrag van de bevolking in
odginele negentiende-eeuwse documenten.

Op de Tweede Sociolingur'stische Confetentie werd een project voorgesteld van het

Centrum voor Lingurstiek van de Vdje Universiteit Brussel waarmee die lacune in onze
kennis van de Nededandse taalgeschiedenis systematisch aangepakt kon worden

$Villemyns & Vandenbussche, 1995). Op basis van diverse originele corpor^ zotr
onderzocht worden hoe het gesteld was met de taalkwaliteit en de taalkeuze van
scribenten uit de lagere, midden- en hogere sociale klasse in het negentiende-eeu\rse
Vlaanderen. Van het taalgebruik van de media en de bestuudijke overheden wetden
eveneens colpusgebaseerde analyses voorziefi. Die projecten zouden ingebed uzorden in
een omvattende studie van de intenties, methodes en tesultaten van de vele taal-
planningsacties in Maandeten tijdens die periode.

Inmiddels werd al heel wat werk verzet en worden de diverse aspecten van het pto-
ject volop uitgewetkt. Ovet de tesultaten van het luik over 'arbeidetstaal' werd bericht
op de Derde Sociolingur'stische Conferentie (Vandenbussche, 1999). 'J7at bestuurstaal
en taalplanning beteft kan verwezen worden naat de bijdtagen van Vanhecke (2003) en
De Groof (2003) op de Vietde Sociolingurstische Conferentie. Voor een verdete
bespreking van de onderzoeksresultaten kan men ondet andere terecht bij \Tillemyns &
Vandenbussche (2000) en een recent themanurilner over de negentiende eeuw van de
Koninklijke Academie voor Nededandse Taal- en Letterkunde (.Willemyns e.a.,2002).

In dit artikel wordt stilgestaan bif het taalgebruik van de hogere sociale klassen.
Door beperkingen in tiid en ruimte kan enkel een beknopt ovetzicht gegeven worden
van de belangrijkste elementen van dit onderzoe[ gebaseerd op Vandenbussche (2001a
& b) en Vandenbussche Q004).

Aan het eind van het artikel wordt gepoogd om een blauwdruk aan te reiken voor
vergelijkbaat onderzoek naar. de historisch-sociolingur'stische situatie in het negen-
tiende-eeuwse Nededand. Dit artikel moet dan ook gelezen worden als een hemieuwde
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uimodiging aan de Nededandse sociolingutsten om samen vetder te werken aan het

dootgronden vafl onze negentiende-eeuwse taalgeschiedenis.

2 Opqet uan betpr(ect

In de traditionele beeldvorming ovet het taalgebruik in negentiende-eeuws Vlaanderen
wordt meestal verondersteld dat Ftans de onbeturiste ptestigetaal was voor de hoogste
sociale klassen. Diverse historici gaven aan dat de sociale toplaag in Vlaandeten na 1800

het Nededands definitief inruilde voor de luister en de macht van de Ftanse taal. Die

taalshift zou ovedgens al ingezet zijn tijdens de periode van Oostenriikse (171'4-1794)
en vooral de Franse bezetting (1794-18'15). De analyse van Kossmann (1978, 80-81)

"The boutgeoisie... readtly submitted to Frenchification [...] French became the
language of all public life and also of the well-to-do middle classes [...who] now made a
point of distinguishing themselves linguistically ftom the masses of small peasants and
labourers" wotdt bevestigd doot Witte, Craeybeckx & Meynen Q000, 44): "Flanders'
native language was pushed down the social ladder, where the lowet middle class,
farmets and workers mingled".

Aangezien voor het geschreven Nededands in die toplaag geen duidelijke functie

weggelegd lee( schreven we kort voot de alfiv^ng van dit project nog: "Die
Beherrschung der niededdndischen Hoch- oder Schriftsptache war in dieser Schicht,

recht bescheiden, ihre Verwendung noch bescheidenef' ffandenbussche & Willemyns,
1999, '1.43). Wanneer men er verdet van uit ga t dat et in het negentiende-eeuwse
Maanderen een spanningsveld bestond tussen Ftans, geintendeetd Standaardnededands
en dialect, dan kan de 'communis opinio' over de theotetische verdeling van die drie

vaddteiten voor de sociale elite als volgt samengevat worden:

Tabel 1: Communis opinio ouer de distributie uan Nefuilands, Frans en dialect Uj de sociale elite
in lP eeuws Vlaanderen, nlgens fornaliteitsgraad, vhijftaal/Eruktaal en intemef
exteme conmanicatie

Ftans

(voor alle inteme communicatie; voor externe
communicatie indien geadresseerde ook het Frans
beheetstQ

Geintendeerd Standaatdnededands

[+fotmeel] [*gesptoken]

[+formeel] [*geschreven]

[- formeel] [*geschreven]

[+formeel] [+ gesproken]
(enkel voor exteme communicatie met Fransonkundige 

[+formeel] [*geschreven]
geadresseetde) 

[- formeel] [*geschreven]

Dialect (voot alle interfle en externe commurucatie) [- formeel] [+gesproken]

STat de inteme communicatie binnen de elite 
^ang ^t, 

kan er uitgegaan wotden vao een
rliglossisch model waain het Frans overheetste (formele schdjf- en spreektaal, infot-
mele schriiftaal), behalve voor de informele mondelinge contacten die vetmoedelijk in
het dialect vediepen. Het 'gerntendeerd Standaardnededands' speelde allicht enkel een

tol in de communicatie met Fransonkundige ondergeschikten. De tetm 'geintendeetd
Standaardnededands' wotdt hiet gebruikt in de betekenis die Mihm (1998) et aan gaf
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('intendiertes Hochdeutsch): een vari€teit die niet voldoet aan de fotmele vet-

eisten/normen vao een stardaardtaal, maar die desondanks door de taalgebruiket aan-

gewend wordt om een functie te vervullen die normalerwijze aan een standaardtaal toe-

gewezen wordt @ovenregionale communicatie, prestigevarieteit). Het is denkbaar dat

de leden van de sociale toplaag hun toevlucht namefl tot dit 'geintendeerde Standaard-
nederlands' (enkel indien ze het beheersten, uiteraatd) wanfleer de geadresseerde het

Frans niet machtig was. Er wotdt verondersteld dat het dialect zowel voor de interne

als de externe communicatie fungeetde als informele spreektaal bii uitstek.
Tijdens recent onderzoek in diverse Brugse atchieven stootten we evenwel her-

haaldeliik op documenten die niet strookten met het bovenstaande schema, en die etop

wezelt dat ook het Nededands tot ver in de negentiende eeuw effectief gebruikt werd

door de sociale elite voor klasse-intetne functies die tot het formele geschreven domein

behoren. Om de precieze rol en distdbutie van de verschillende varidteiten voor de

upper class pteciezer. te kunnen duiden werd daarom een case study gemaakt van de

taalkeuzes van de sociale toplaagin Brugge in drie verschillende domeinen: het elitaire

verenigingsleven, de politieke aren van de gemeenteraad en de electorale propaganda.

Bronnen

Voor originele bronnen uit het elitaire vetenigingsleven in het negentiende-eeurrse
Brugge werd een beroep gedaan op het zeer uitgebreide archief van de schuttersgilde

van Sint-Sebasiaan. Tot de diverse tekstsoorten die ingekeken konden wotden behoren

onder meer vergaderverslagen, rekeningboeken, doodschuldoverzichten,ledertegisters,
interne en exteme briefirisseling, uitnodigrngen en schietings-documenten' Deze

documenten, die de hele negentiende eeuw omspannen, zlinzondet meer een excellente

test-case voor het taoJgedrag van de manneJijke Brugse hogere klasse in een besloten

vetenigiog (vrouwen wetden geweetd vanaf het begin van de negentiende eeuw).

Lefevre (1976) aarzelt niet om het ledenbestand van de gilde te typeren als "membtes

de la haute boutgeoisie"; het lidmaatschap (op voordracht van een Gildelid en na

stemming doot de Eed) was nagenoeg het hoogste klassenattdbuut dat iemand in

Brugge kon verwerven. Diverse studies vao de geschiedenis van dit genootschap
(Godar, 1947; Vanhoutryve, 1989) bevestigen dat deze herensocidteit vooral

rekruteerde onder de Brugse politieke top en in uiterst bemiddelde milieus. De kosten

verbonden aan lnet lidmaatschap en de bijbehorende sociale activiteiten (peperdute

banketten, etc.) bestendigden het zeet gepdvilegieerde karakter van de Gilde.
Het taalgebruik in de gemeenteraad werd onderzocht aan de hand van de gedrukte

transcripties van de raadsvergaderingen, gepubJiceerd onder de titel Bulletin

Communal' (8.C.). Ook de handgeschreven kladversies van de vootbereidende
'flotulen' en 'minuten' konden geraadpleegd worden. Deze bronnen wetden systema-

tisch biigehouden vanaf 1854 en worden bewaard in het Brugse Stadsarchief.
In datzelfde Stadsarchief werd in het fonds 'Guillaume Michiels' een rijke vetzame-

ling verkiezingsptopaganda van de Brugse hogete klasse uit het laatste kwart van de

negentiende eeuw tenrggevonden. Om het effect en de doelgroep van deze bronnen

goed in te kunaen schatten moet efop gewezen worden dat er in Belgid tot 1893

volgens het cijnkiesrecht gestemd werd: enkel de gefortuneetden die voldoende

belastingen betaalden hadden stemrecht, wat in de praktiik betekende dat slecht iets
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meer dan 1 ptocent van de bevolking kon stemmen (I(ossmann, 7978, 157). Het

behoeft geen betoog dat het vooral om leden van de hogere klassen grng. De twee gfote

politieke partijen (iberalen en katholieken) voetden hun campagnes vootal ia de zeer

populaire verkiezingspers. Volgens Van Eenoo (1961, 173) was Brugge een school-

voorbeeld van die strategie aartgezien het aandeel kiesblaadjes et opvallend hoger lag

dan in andere Belgische steden. In een campagneperiode van twee i drie weken ver-

schenen minstens 20 gatis verkiezingsblaadjes, .waann alle retodsche trucs gebruikt

werden om het kiespubliek te beinvloeden: ernstige bdeven stonden er naast virulente

persoonlijke aanvallen, beschuldigingefl, caftoons en scheldpartijen waadn geen blad

voor de mond genomen werd.

4 Vaststellingen

4.1 Taalgebraik in het elitaire uerenigingsleaen

Hoewel de functievetdeling tussen het Nededands en het Frans in het negentiende-

eeuwse Gildeleven verre van rechtlijnig is, staat 66n ding vast het Nededands werd in

dit elitaire gezelschap tot ver in de negentiende eeuw prominent gebruikt in geschreven

votm. Voo] een volledig overzicht van de distributie van Frans en Nedetlands in het

Gildearchief verwijs tk naar Vandenbussche (2001a); ik bepetk me hier tot een paaf

opvallende feiten. In dit miJieu, dat men normaliter associeert met een sterk verfranste

cJtoot, werden alle nonrlen van de maandeJiikse bestuutsvergaderingen tot 1865 exclu-

sief in het Nededands bijgehouden. Het is bovendien opmerkelijk dat de griffiets (die

het vetslag opstelden) na de switch van Nededands naar Ftans beide talen bleven

beheersen, dat blijkt onder andere uit hun briefirisseling. Ook in het domein van de

rekeoingen en de boekhouding bleek het Nededands dominant te zrin: de kastegistets

wefden tot 1925 volledig in het Nededands bijgehouden. In ledenboeken en eed-

formules was evenmin sptake van Ffanse passages.

Enkel in de persoonlijke briefwisseling van de Gildeleden ziet men al na 1830 een

duideJifke vootkeur voof de Ftanse taal opduiken. In de extetne correspondentie met

andere gilden zet dle overgang zich iets latet doot: tot 1840 wordt die briefirisseling vtij

consequent in het Nededands gevoerd.
Uii de verdere analyse van de archieven (feestdocumenten, schietregistets, ...) blijkt

ontegensprekelijk dat er de hele negentiende eeuw door een onafgebroken traditie van

g.r.ht"nitt Nededands heeft bestaan in dit gezelschap. Hoewel het midden van de

negentiende eeuw een schamiermoment geweest is voor de doorbtaak van het Frans in

hei hoogbutgedijke schuttersgebeuren verdween het Nededands nooit uit de bronnen'

Bovendien nin er voor 1800 (wat de interne wetking van de Gilde betteft) geen sporen

te vinden valr een verfransing van de scfibenten.

4.2 Taalgebraik in de geneenteraad

De politieke medestanders van de upper class (waarondet Gildeleden) ptofileetden zich

tijdens dezelfde periode binnen de Brugse gemeenteraad als felle bestrijdets van de

vemededandsing van de stadsadministratie en de raadszittingen'
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Gedetailleerde ovetzichten van de taalwaarin de meest ftequente stadsdocumenten

dootgaans opgesteld werden, leren ons dat de impact van het Frans in de Brugse

administratie zeer gtootwas ffandenbussche, 1995; Vanhecke,2003). Tegen die domi-

nantie werd hethaaldelijk geprotesteerd doot het 'taalminnende' middenveldl met een

aanhoudende reeks petities waarin ook het overwegend Franse taalgebruik in de

gemeenteraadszittingen aangellaagd wetd. De eis voor de vernededandsing van de

stadskanselatij en de gemeentetaad beheerste in het laatste kwart van de negentiende

eeuw dan ook regelmatig de agenda van de raadszittingen.
Het zou ons te ver voeren om deze discussies in detail te bespreken (zie daarvoot

Vandenbussche, 1995;2004) - een ovefzicht van de belangrijkste atgumenten tegen de

vetnededandstng kan volstaan in de context van dit artikel.
Voor een goed begdp van de dtaagwijdte van dit discours dient men te beseffen dat

de verdedigers van de Nededandse taal in beide grote Brugse politieke families een

getolereetde minderheid waren - in de gemeenteraad ging het zelfs lettedijk om een

enkeling. Anderzijds won de \4aamse Beweging op nationaal niveau steeds meet tetrein

efl moet het op het eind van de negentiende eeuw zelfs voor de meest rabiate

'franskiljon' duideliik geweest din dat de tehabilitatie van het Nededands als

bestuurstaal onvermijdelijk geworden was. Men kan de bliivende $ote tegenkanting

tegen die vernedetlandsing in het laatste kwart van de eeuw dan ook met techt inter-

preteren als een halsstarrige pogng van een onthechte elite om de taalkloof tussen

burger en politiek in stand te houden. De langzaarn voortschrijdende vernedetlandsing
(die er dus, onder meet onder invloed van het nationale succes van de Vlaamse

Beweging, uiteindeJiik toch kwam in Brugge tussen 1875 en 1900) vediep getrapt, met

een gfoot aantal tussenpozen. Elke stap vooruit was in feite een afgezsrakt compromis

waain nauweliiks een fractie gerealiseerd werd van de oorsptonkelijke radtcale eis tot

volledige trervlaemsching'.

De meest gehootde beztnaren tegen die maatregel waren telkens dezelfde:

- de vernededandsing en de bijbehorende vettaalkosten zouden te duut uiwalletr

- de eentalig Franse stadsbewonets hadden ook hun rechten. Uit officiele censusdata

bliikt dat deze groep 1,72oh van de bevolking vertegenwoordigde
- de woordenschat van de Nededandse taal was te atm om gepaste vertalingen te

vinden voor Franse officiele termefl
- de vraag om vernededandsing was een zuivet lingurstische aangelegenheid zonder

politieke of sociale televantie. Brugge was in de tweede helft van de negentiende

eeuw nochtans lange tijd de armste stad van het land, en de paupers wafen zonder

uitzondedng het Ftans niet machtig
De werkeJijke reden voor die felle verdediging van het Frans kwam nergens beter tot

uiting dan in de reactie vall een raadslid op een Nededandse intewentie van een collega

tijdens een gemeenteraadszitting: "spreek aan den taad, maar oiet tot het volk, het is

hier geene meeting" @C, 1879, 923). Het Frans was ontegensprekeliik een prestige-

symbool, maat het Nededands was evenzeer een gevreesd middel waatmee de

bevolking zich de toegang tot het politieke forum kon verzeketen, weliswaar niet op

actieve wijze (ten gevolge van het cijnskiesstelsel tot 1893) maathet begrijpen van de

1 Dit 'middenveld' bestond uit een amalgaam van socioculturele en politieke die ovet

ideologische grcnzen heen hun bekommemis om de rechten lan de Nederlandse taal uitten. Een inleidend

ovezicht van die verenigingen wotdt gegeven in Michiels (1978).
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raadsdiscussies alleen zov de 'gewone mafr' tot een reactie hebben kunnen inspireren in

een tijd die bol stond van sociaal oproer.

4.t Taalgebruik in uerkie{ngspropaganda

In het laatste kwart van de negentiende eeuw omarmde diezelfde politiek actieve

burgedj het Nededands gretig als propagandataal in verkiezingstijd en ging ze zelfs

zover het geschreven dialect regelmatig te gebruiken in kiesblaadjes en pamfletten. Vaak

ging het niet om lettedijke dialecttranscdpties maat veeleer om het invoegen van Brugse

uitdrukkingen of woorden; de volgende passage uit het libetale kiesblad Vartje Knap'

uit 1882 geeft een goed beeld van die dialectinvloed (cursivedng WV):

In de Buchtersgilde is er een gewezen broedet die de zieken ging oppassen en

van d'occazie prcfiteerde om een joenge dochter van 44 iaar te ueileen; den

broeder was er 28 en kon aan de bekoodijkheden van de kokersche dochter nie

weerstaan; hil heeft de kappe ouer d'hage gesmeten om hier te Brugge ne <eft Pnese te

komen aeaflen. Da kadcefe is eene van de grotste sterkets van die treffelijke gilde.

J e goe waarachtig met een lanteem mogen ga,an om de goe der uit te zoeken.

Volledige dialectteksten uit de negentiende eeuw werden niet bewaatd maat het

volgende citaat uit de aanplakbrief 'An 't hoekskie van de Maft' van l9l2 geeft een

goede indruk van hoe zo een document eruit kan gezien hebben.

-Godsche kalote dajje gie gewotden zid,t,Sezef'
-Ha, je weit het! 'k Ben zeiker katteliek geworden, en veile andere ribbetollen en

dimmecfooten en socialistet zlin't ook geworden Ze looten dd vor hundete

en, zundag, on ze in't kottie gon stoon, gon ze 'n ferremen dop geiven, van

boven ip de lieste numero 1., en ol die papeftettets en framassons, 6 kir an 't

verstand bringen d) de Maming nie oendankboof en is, en dat ie de nunnen en

de pooters wil vetdeidigen... met de cteijon van de kiezinge en, os 't nood doet,

m€ zen vuisten!

Deze voorbeelden zijn geen curiosa: het gaat om een praktijk die schering en inslag was

in de Brugse kiessttijd gedurende het laatste kwart van de negentiende eeuw. De conse-

quente keuze voor een verregaande dialectinterfetentie in de propaganda is vreemd,

aangenen men de kiesgetechtigde bevolkingsgroep (die grotendeels bovenaan de

sociale ladder te situeten was) tot op heden nooit met het dialect maar veeleer met

Frans associeerde wanneer het om de schdf ftaal ging. Dit dialectgebruik paste allicht in

een strategie om ook de niet-stemgerechtigden te bereiken en gunstig te stemmen. De

sterke specifieke connotaties van het dialect in Brugge (en in \7est-Vlaanderen ifi het

algemeen) lenen zich daat vandaag nog steeds uitstekend toe: nagenoeg de volledige

stadsbevolking beheetst dat dialect en beschouwt het als een element dat eeo hechte

groepsidentiteit cre€ert. Et kan in de marge ook op gewezen wotden dat de pogingen

om de poJitiek onmondige bevolking langs de volkstaal om te betnvloeden in de tiid

samenvallen met de opkomst van de arbeidersbeweging in het Brugse.
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Enkek conclusies

5.1 lYat het taalgebruik in bet ektaire uerenigingsleuen betrefi

- In de onderzochte btonnen van de Sebastiaansgilde is er geen steun te vinden voot

de stelling dat de Vlaamse hogere klasse al verregaand verfranst werd tijdens de

Oostendikse en de Franse tiid. Alles wijst er op dat de doorbraak van het Frans er

in Brugge pas kwam na de Belgische onafhankeliikheid.
- De Brugse upper class heeft nooit volledig gebtoken met het geschreven Nedet-

lands, zelfs niet na 1830 wanneer het Ftans de dominante taal wetd inhaat dage-

lijkse bezigheden. Et is, met andere woorden, een continue traditie van geschteven

Nededands in de Gildedocumenten, ook tijdens de periodes waain het Nededands
nauweliiks of geen sociaal prestige had in Maanderen.

- Et is reden om aan te flemen dat ook de kennis en de beheersing van het Neder-

lands uitstekend bleven bii de schriivets uit de elite na 1830. Vast st^ t dat heel wat

van de onderzochte scribenten feitelijk tweetalig \tr/aren, en dat ze probleemloos

tussen beide talen konden wisselen in om het even welk domein.
- Het argument dat het Nededands in Vlaandeten niet geschikt was voor de uitoefe-

ning van een aantal officidle functies (bif gebrek aan terminologie of teksttraditie)

strookt niet met de precieze en takijke beschrijvingen van zakehjke, technische en

fotmele aangelegenheden in de gildedocumenten.

5.2 IYat ltet taalgebraik in de genuntaaad betrefi

De Sebastiaansbtonnen tonen duidelijk dat er in de Brugse uppet class schrijvers waren

(waaronder Gildeleden) die een voldoende competentie in het Nederlands hadden om

zeer getaffineerde procedures en teglementen op te stellen, zoweL aan het begin afs aart

het eind van de negentiende eeuw. Een aantalvan die mensen behootde tot de sociale

kringen die het officiele bestuur uitmaakten. Een van de bizane patadoxen in het taal-

gedtag van de sociale elite bestaat erin dat dat stadsbestuur zich gtetig van de

vermeende gebrekkige uitbouw van het Nededands bediende om het Ftans te verde-

digen voot bestuurszaken: "Nous avons bien plus l'habitude des expressions

adminisUatives justes, nettes, ceftaines, lorsque nous employons la langue ftanguse"

@c,28/3/1.885).
Het lijkt erop dat de hogere boutgeoisie vootal een probleem had met de rol van

het Nededands als socialisatie-instrument voor de lagere sociale klassen. Men krifgt de

indruk dat het Ftans rverd gebruikt als 'stdjdmiddel' om een sociale baridte op te

werpen tegen de Fransonkundige lagere bevolkingsklassen. Veel van de argumenten

waarmee het behoud van het Frans als bestuurstaal verdedigd werd, v/orden ontkracht

door het interne taalgebruik van de sociale elite. In hun eigen besloten verenigingsleven
votmde het gebruik van het Nededands evenwel geen probleem, aangezien de finan-

cidle drempel er zo hoog was dat er voor enig contact met de lagere klassen niet

gevreesd hoefde te worden.
Uit een gedetailleerd ondezoek van de diverse debatten in de gemeenteraad die uit-

eindelijk tot de vernededandsing van de stadsadministratie gevoerd hebben, bleek nog

maar eens hoezeer de hele taalstrijd ook in Brugge eerst efl vooral een sociale striid

geweest is, waarbij de Franssprekende goep in de taad alles in het werk stelde om de

symbolische en discriminerende waarde van het gebruik van het Frans te vetzekeren.
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5.3 IVat bet taalgebraik in aerkie{ngqrEaganda beneft

Het doelgedchte gebmik van het geschreven Brugse dialect in een heel specifieke

verkiezingscontext getuigt van een goed inzicht in de sociolingur'stische connotaties van

die varidteit. Ook de competentie van de scribenten in het geschteven Brugse dialect

verbaasl Het transcribefen van een volledige dialecttekst in een consequent

spelsysteem is een opgave die zonder meer een uitstekende taalbeheersing vereiste.

Hoewel dit dialectgebruik enkel voorkwam (voor zover we weten) in die ene context,

bliift het een element dat nogmaals bevestigt dat onze traditionele visie op het

taalgebruik en taalbewusaiinvan de Maamse upper class ddngend biigesteld dient te

wotden.
Dit onderzoek roept vele vragen op waat verder (interdisciplinair) ondezoek een

antwoord op zal moeten leveren. Waar en hoe kregen deze bourgeoisieschrijvers dat

hoge schrijfniveau aangeleerd? Hoe specifiek was de Brugse toestand? Vinden we

soo4gelijke tdglossische patronen terug in andere Vlaamse steden? Een van de meest

prangende w^gen blijft evenwel hoe (en hoe verschillend) de werkelijke taalsituatie in

Nededand was tijdens de negentiende eeuw.

6 Nawoord: taal er klasse in bet negentiende-uuwse Nederland, een aergeten ond.erqoekstltena

Hoewel het sociolingur'stische kader totaal verschilde van de Vlaamse,/Belgische situatie

(in het bijzonder wat het aspect 'taalcontact'betreft) is het van het grootste belang voor

de historiografie van het Nededands dat er op korte termijn ook een duidelifk beeld

geschetst wordt van het taalgebruik en het taalbewustziin van 'de schriivende Nedet-

landed in de negentiende eeuw. Net zoals in Vlaanderen tot voor kort het geval was,

bliift onze beeldvorming over het Nootdelijke Nededands in die pedode op dit ogen-

blik bepetkt tot de taal van de meer prestigieuze sociale groeperr en de litetatuut' Hoe-

wel van Multatuli beweerd mag worden dat hi! een taal hanteerde die dichter stond bii

het alledaagse taalgebruik dan pakweg Couperus, beschikken we momenteel niet ovet

66n grondige studie van het'alledaagse taalgebruilC in Nededand die deze stelling kan

bevestigen.
Die lacune wotdt hier uiteraard niet voor het eerst aangestipt. Uit het ovetzicht van

25 iaar sociolingurstiek in het Nedetlandse taalgebied door Hagen & Van Hout (1998)

bleek de afivezigheid vafl recent historisch-sociolingur'stisch ondetzoek in Nededand'

Zowel op de Tweede als op de Derde Sociotingur'stische Conferentie vzerd ondet meet

door schdjvet dezes gewaagd naar samenwetking met Nededandse universiteiten en

onderzoeksinstituten voor het opzetten van vetgelijkbaat colpusgebaseerd onderzoek,

destiids eventueel nog in het kader van de GENT-akkoorden (.Willemyns &

Vandenbussche, 1,995;1999). Ook in kringen van Nededandse sociaal-historici wetd die

oproep gelanceerd ffandenbussche, 2001b).
Hoevzel die vtoegere opfoePen als zeet tetecht efvafen werden en op algemene

instemming en goedkeuring konden rekenen wetd tot op vandaag niets vemomen over

een Nededands initiatief op het vlak van de negentiende-eeuwse sociale taalgeschiede-

nis. Over de vele mogelijke valabele redenen voot die stilte wens ik me hier niet uit te

spreken. Belangdiker is dat twee van de voornaamste bemntenvandaaguit de weg zifn

geruimd: met de VNC-conventie beschikken we over een beproefd en krachtig institu-
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tioneel kader om expertise, onderzoekets en gegeveos uit te wisselen tussen Noord en
Ztid, et nu het eerste Vlaamse historisch-sociolingurstische project bijna rond is zijn
vrijwel alle methodologische en praktische problemen die er mee samen hangen
gekend. De tijd is dus meet dan ooit rijp voot een Nededands-Maams samenwerkings-
ptoject, dat Nededandse taalkundigen voor het eerst 'nzicht kan vetschaffen in de
diveniteit van het levende negentiende-eeuwse taalgebruik en waarbij optimaal gebruik
kao gemaakt worden van de Maamse expertise.

Het kan vanzelfsprekend niet de bedoeling ziin om zomaar het Vlaamse ondet-
zoeksstramien te kopi€ren en toe te passen op de Nededandse situatie tijdens de
negentiende eeuw. Niet alleen was het taallandschap et volkomen anders, ook de sociale
en educationele breukliinen waren allicht sterk verschillend. Een a wet voor een ana-
lyse vao de Nededandse taalstratificatie in die periode gebeurt dan ook het best op basis
van een duidelijke beschtijving van de toenmalige sociale geleding in een Nededaodse
stad of streek. In dit opzicht kan misschien gebruik gemaakt worden van een uitgebteid
citaat van Nicolaas Beets (1876), dat als een gedroomde blauwdruk voor de corpus-
samenstelling gelezen kan wotden,2 In een cofilmentaar "over de beteekenis der onge-
letterden voot de letterkunde" (waarbij ongeletterden verwijst naat mensen die niet
literair actief waren en weinig in aanraking kwamen met de litetatuut) typeert hij een
hele reeks sociale groepen uit het negentiende-eeuwse Nededand aan de hand van hun
taalgebruik, lees- en schrijfgedrag.

Beets vermeldt onder meer:
- "het profanum vulgus, zoo gqj wilt, in de geheimen van taal en stijl en welsprekend-

heid niet ingewijd",
- "den gemeenen man, die lezenkan, maar weinig leest; die n ziinjeugd, in de taal

zijner schoolmakkets steeds een krachtig tegenwicht gevonden heeft tegen de taal
zijner schoolboeken, en deze later vetleetd heefg omdat hij ze in zijnen kring
nergens hoorde en niet kon gebruiken; die te kort in het kunstrnatig lezen geoefend
is, om het natuudijk spreken te ontwennen",

- "den boetenstand, den handwerksstand, den koopmansstand, de nedngdoende
klasse; elken stand en iedere klasse, in het geheel niet of niet te nauw met de letter-
kunde in aantakingl',

- "den beddjvigen man[...] [die] niet schrijft dan zijn tekeningen, en zich niet
bekommert ovet de taaf',

- "de buger-juffrouw, die geen tijd heeft om te lezen; die van den ochtend tot den
avond onder hate kinderen zit en zstoegq mogeJijk daarenboven nog wel een winkel
waarneemq en veel te stellen heeft met hare dienstboden",

- "de beschaafde vrouw[...] die brieven schrijfq maar geen boeken",
- "den mafl vatt bewind, den hooggeplaatsten, aan*edtjken, die eene letterkundige

opvoeding gehad heeft, die op de letterkunde van een vroeger tijdvak teert, maar
zelden gnjpt naat een nieuvr boek, en het niet leest dan tot ziine velPoozing",

- "den hooggebotenen, die wellicht het dialect van zijne caste spreekg of mogelijk dat
van ziine kindermeid, maar zeer zeker tiet het dialect der letterkunde van den dag".

\Vat hun taalgebruik betteft, kan men als sociolingurst ook vandaag niet anders dan
instemmend Beets' stelling ovememen: "[D]oor hen blijft bewaatd wat de boeken de
srekking hebben te doen vedoren g an; vafi hen is te leeren wat nergens andets te

2 Ik ben Jan Sturm zeet dankbaar voor zijn verwiizing naar dtt citaat tiidens de Vierde Sociolingui'stische

Confetentie en voot zijn bijbehotende bespreking aldaat.
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leeren is." Het lijkt me haalbate kaan omvoor een aantal Nededandse steden of streken

een ptoefcoqpus op te stellen met originele geschteven documenten van elk van de

groepen die Beets opsomt. Naargelang het beschikbare personeel kan dit een beperkt

onderzoeksstaal ziin van een tiental btieven pet klasse dat, bijvootbeeld, in het kader

van een scdptieonderzoek geanalyseerd kan worden - bij beschikbaarheid van meer

middelen kan het uitgebreid wotden tot 66n of meerdere proefschriftcorPora, na r

analogie met de Brusselse benadering.
Uit onze eigen ervaring en uit die van buitenlandse collega's weten we dat het

aange\nezen is om over een solide sociale geschiedenis van de ondezoeksplaats te

beschikken, in het bijzonder wat alfabetisering en onderwijs betreft. We weten echtet

ook dat heel wat negentiende-eeuwse btonnen - vooral die van de lagere sociale klassen

- in zeet slechte staat verkeren, en dat ondetzoeksmateiaal dat vandaag nog bruikbaat

is binnen een aantal jaar verpulverd, verzuurd en teddeloos vetloren kan ziin, aJTe

archiveringsinspanningen ten spijr Ook daatom zou het jammer nin nog langef te

wachten met de ontsluiting van het negentiende-eeuwse verhaoJ van de Noordeliike

t^^.
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