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1. Inleiding

Over de historisch-sociolinguistische sifuatie in Vlaanderen tijdens de negentiende eeuw was

tot voor kort weinig bekend. Ondanks de vele publicaties over de sociale, politieke en

economische aspecten van de taalstrijd in die periode (NEVB 1998), werd er nauwelijks

onderzoek verricht naar de aard en de kwaliteit van het Nederlands zelf. In bijdragen die toch

enigszins het levende taalgebruik bestudeerden (Suffeleers 1979, bijvoorbeeld) ging het

vooral over taalnormen en taalverzorging, maar werd evenmin onderzocht hoe het gesteld

was met het effectieve schrijfgedrag van de bevolking in originele negentiende-eeuwse

documenten.
Op de Tweede Sociolinguistische Conferentie werd een project voorgesteld van het

Centrum voor Linguistiek van de Vrije Universiteit Brussel waannee die lacune in onze

kennis van de Nederlandse taalgeschiedenis systematisch aangepakt kon worden (Willemyns

& Vandenbussche 1995). Op basis van diverse originele corpora zou 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-eeuwse Vlaanderen. Van het taalgebruik van de

ro.diu .n de bestuurlijke overheden werden eveneens corpusgebaseerde analyses voorzien.

Die projecten zouden ingebed worden in een omvattende studie van de intenties, methodes en

resulaten van de vele taalplanningsacties in Vlaanderen tijdens die periode.

Inmiddels werd al heel wat werk verzet en worden de diverse aspecten van het project

volop uitgewerkt. Over de resultaten van het luik over 'arbeiderstaal' werd bericht op de

Derde Sociolinguistische Conferentie (Vandenbussche 1999). Wat bestuurstaal en

taalplanning betreft kan verwezen worden naar de bijdragen van Vanhecke en De Groof in

deze bundel. Voor een verdere bespreking van de onderzoeksresultaten kan men onder

andere terecht bij Willemyns & Vandenbussche 2000 en een recent themanummer over de

negentiende eeuw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
(Willemyns ed. 2002). In dit artikel wordt stilgestaan bij het taalgebruik van de hogere

sociale klassen. Door beperkingen in tijd en ruimte kan enkel een beknopt overzicht gegeven

van de belangrijkste elementen van dit onderzoek, gebaseerd op Vandenbussche 2001a&b en

Vandenbussche 2003.

2. Opzet van het project

In de traditionele beeldvorming over het taalgebruik in negentiende-eeuws Vlaanderen

wordt meestal verondersteld dat Frans de onbetwiste prestigetaal was voor de hoogste sociale

klassen. Diverse historici gaven aan dat de sociale toplaag in Vlaanderen na 1800 het

Nederlands definitief inruilde voor de luister en de macht van de Franse taal. Die taalshift

zou overigens al ingezet zijn tijdens de periode van Oostenrijkse (1714-1794) en vooral de

Franse bezetting (1794-1815). De analyse van Kossmann (1978: 80-81) "The bourgeoisie.'.

readily submitted to Frenchihcation [...] 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
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linguistically from the masses of small peasants and labourers" wordt bevestigd door Witte,

Craeybeckx & Meynen (2000: 44): "Flanders' native language was puShed down the social

ladder, where the lower middle class, farmers and workers mingled".
Aangezien voor het geschreven Nederlands in die toplaag geen duidelijke functie weggelegd

leek, schreven we kort voor de aanvang van dit project nog: "Die Beherrschung der

niederliindischen Hoch- oder Schriftsprache war in dieser Schicht, recht bescheiden, ihre

Verwendung noch bescheidener" (Vandenbussche & Willemyns 1999 143). Wanneer men

er verder van uit gaat dat er in het negentiende-eeuwse Vlaanderen een spanningsveld
bestond fussen Frans, geihtendeerd Standaardnederlands en dialect, dan kan de 'communis

opinio' over de theoretische verdeling van die drie varidteiten voor de sociale elite als volgt

samengevat worden:

r rans +formeell [gesproken]
+formeel] [geschreven]
- formeell [geschreven]

ieihtendeerd Standaardned. +formeell [gesproken]
+formeell [geschreven]
- formeell [geschreven]

Dialecl - formeell [gesproken]

Wat de interne communicatie binnen de elite aangaat, kan er uitgegaan worden van een

diglossisch model waarin het Frans overheerste (formele schrijf- en spreektaal, informele

schrijftaal), behalve voor de informele mondelinge contacten die vermoedelijk in het dialect

verliepen. Het 'geintendeerd Standaardnederlands' speelde allicht enkel een rol in de

communicatie met Fransonkundige ondergeschikten. De term 'geintendeerd

Standaardnederlands' wordt hier gebruikt in de betekenis die Mihm 1998 er aan gaf

("intendiertes Hochdeutsch"): een varieteit die niet voldoet aan de formele vereisterVnormen

van een standaardtaal, maar die desondanks door de taalgebruiker aangewend wordt om een

functie te vervullen die normalerwijze aan een standaardtaal toegewezen wordt
(bovenregionale communicatie, prestigevarieteit). Het is denkbaar dat de leden van de

sociale toplaag hun toevlucht namen tot dit 'geintendeerde Standaardnederlands' (enkel

indien ze het beheersten, uiteraard) wannneer de geadresseerde het Frans niet machtig was.

Er wordt verondersteld dat het dialect zowel voor de inteme als de externe communicatie

fungeerde als informele spreektaal bij uitstek.
Tijdens recent onderzoek in diverse Brugse archieven stootten we evenwel

herhaaldelijk op documenten die niet strookten met het bovenstaande schema, en die erop

wezen dat ook het Nederlands tot ver in de 19de eeuw effectief gebruikt werd door de sociale

elite voor klasse-interne functies die tot het formele geschreven domein behoren. Om de
precteze rol en distributie van de verschillende vari€teiten voor de upper class preciezer te

kunnen duiden werd daarom een case study gemaakt van de taalkeuzes van de sociale toplaag

in Brugge in drie verschillende domeinen: het elitaire verenigingsleven, de politieke arena

van de gemeenteraad en de electorale propaganda.

3. Bronnen

Voor originele bronnen uit het elitaire verenigingsleven in het negentiende-eeuwse Brugge

werd een beroep gedaan op het zeer uitgebreide archief van de schuttersgilde van Sint-

Sebastiaan. Tot de diverse tekstsoorten die ingekeken konden worden behoren onder meer

vergaderverslagen, rekeningboeken, doodschuldoverzichten, ledenregisters, interne en
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externe briefwisseling, uitnodigingen en schietings-documenten. Deze documenten, die de

hele negentiende eeuw omspannen, zljn zonder meer een excellente test-case voor het

taalgedrag van de mannelijke Brugse hogere klasse in een besloten vereniging (vrouwen

werden geweerd vanaf het begin van de 19de eeuw). Lefevre (1976) aarzelt niet om het

ledenbestand van de gilde te tlperen als "membres de la haute bourgeoisie"; het

lidmaatschap (op voordracht van een Gildetrid en na stemming door de Eed) was nagenoeg

het hoogste klasseattribuut dat iemand in Brugge kon verwerven. Diverse studies van de
geschiedenis van dit genootschap (Godar 7947, Yanhoutryve 1989) bevestigen daI deze

herensocieteit vooral recruteerde onder de Brugse politieke top en in uiterst bemiddelde

milieus. De kosten verbonden aan het lidmaatschap en de bijbehorende sociale activiteiten
(peperdure banketten, etc.) bestendigden het zeer geprivilegieerde karakter van de Gilde.

Het taalgebruik in de gemeenteraad werd onderzocht aan de hand van de gedrukte

transcripties van de raadsvergaderingen, gepubliceerd onder de titel 'Bulletin Communal'
(B.C.). Ook de handgeschreven kladversies van de voorbereidende 'notulen' en 'minuten'

konden geraadpleegd worden. Deze bronnen werden systematisch bijgehouden vanaf 1854

en worden bewaard in het Brugse Stadsarchief.
In datzelfde Stadsarchief werd in het fonds 'Guillaume Michiels' een rijke verzameling

verkiezingspropaganda van de Brugse hogere klasse uit het laatste kwart van de negentiende

eeuw teruggevonden. Om de impact en de doelgroep van deze bronnen goed in te kunnen

schatten moet erop gewezen worden dat er in Belgie tot 1893 volgens het cijnkiesrecht
gestemd werd: enkel de gefortuneerden die voldoende belastingen betaalden hadden

stemrecht, wat in de praktijk betekende dat slecht iets meer dan I procent van de bevolking

kon stemmen (Kossmann 1978: 157). Het behoeft geen betoog dat het vooral om leden van

de hogere klassen ging. De twee grote politieke pafiijen (liberalen en katholieken) voerden

hun campagnes vooral via de zeer populaire verkiezingspers. Volgens Van Eenoo (1961:

173) was Brugge een schoolvoorbeeld van die strategie aangezien het aandeel kiesblaadjes er

opvallend hoger lag dan in andere Belgische steden. In een campagneperiode van twee d drie

weken verschenen minstens 20 gratis verkiezingsblaadjes, waarin alle retorische truuks
gebruikt werden om het kiespubliek te beinvloeden: ernstige brieven stonden er naast

virulente persoonlijke aanvallen, beschuldigingen, cartoons en scheldpartijen waarin geen

blad voor de mond genomen werd.

4. Vaststellingen

4.1 Taalgebruik in het elitaire verenigingsleven
Hoewel de functieverdeling tussen het Nederlands en het Frans in het 19de-eeuwse

Gildeleven velre van rechtlijnig is, staat edn ding vast: het Nederlands werd in dit elitaire
gezelschap tot ver in de negentiende eeuw prominent gebruikt in geschreven vorm. Voor een

volledig overzicht van de distributie van Frans en Nederlands in het Gildearchief verwijs ik

naar Vandenbussche 2001a; ik beperk me hier tot een paar opvallende feiten. In dit milieu,

dat men normaliter associeert met een sterk verfranste cultuur, werden alle notulen van de

maandelijkse bestuursvergaderingen tot 1865 exclusief in het Nederlands bijgehouden. Het is

bovendien opmerkelijk dat de griffiers (die het verslag opstelden) na de switch van

Nederlands naar Frans beide talen bleven beheersen, dat blijkt onder andere uit hun

briefivisseling. Ook in het domein van de rekeningen en de boekhouding bleek het

Nederlands dominant te zljn: de kasregisters werden tot 1925 volledig in het Nederlands

bijgehouden. In ledenboeken en eedfotmules was evenmin sprake van Franse passages.

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

voorkeur voor de Franse taal opduiken. In de externe correspondentie met andere gilden zet



482

die overgang zich iets later door: tot 1840 wordt die briefivisseling vrij consequent in het
Nederlands gevoerd.
Uit de verdere analyse van de archieven (feestdocumenten, schietregisters, ...) blijkt
ontegensprekelijk dat er de hele negentiende eeuw door een onafgebroken traditie van
geschreven Nederlands heeft bestaan in dit gezelschap. Hoewel het midden van de 19de eeuw
een scharniermoment geweest is voor de doorbraak van het Frans in het hoogburgerlijke
schuttersgebeuren verdween het Nederlands nooit uit de bronnen. Bovendien zijn er voor
1800 (wat de interne werking van de Gilde betreft) geen sporen te vinden van een verfransing
van de scribenten.

4.2 Taalgebruik in de gemeenteraad
De politieke medestanders van de upper class (waaronder Gildeleden) profileerden zich
tijdens dezelfde periode binnen de Brugse gemeenteraad als felle bestrijders van de
vemederlandsing van de stadsadministratie en de raadszittingen.
Gedetailleerde overzichten van de taal waarin de meest frequente stadsdocumenten doorgaans
opgesteld werden, leren ons dat de impact van het Frans in de Brugse administratie zeer groot
was (Vandenbussche 1995, Vanhecke in deze bundel). Tegen die dominantie werd
herhaaldelijk geprotesteerd door het 'taalminnende' middenveld met een aanhoudende reeks
petities waarin ook het overwegend Franse taalgebruik in de gemeenteraadszittingen
aangeklaagd werd. De eis voor de vemederlandsing van de stadskanselarij en de
gemeenteraad 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 daarvoor
Vandenbussche 1995 & 2003) - een overzicht van de belangrijkste argumenten tegen de
vernederlandsing kan volstaan in de context van dit artikel.
Voor een goed begrip van de draagwijdte van dit discours dient men te beseffen dat de
verdedigers van de Nederlandse taal in beide grote Brugse politieke families een getolereerde
minderheid waren - in de gemeenteraad ging het zelfs letterlijk om een enkeling. De
langzaam voortschrijdende vernederlandsing (die er dus uiteindelijk toch kwam aan het eind
van de negentiende eeuw) verliep getrapt, met een groot aantal tussenpozen. Elke stap
vooruit was in feite een afgezwakt compromis waarin nauwelijks een fractie gerealizeerd,
werd van de oorspronkelijke radicale eis tot volledige 'vervlaemsching'.
De meest gehoorde bezwaren tegen die maatregel waren telkens dezelfde:
-de vemederlandsing en de bijbehorende vertaalkosten zouden te duur uitvallen
-de eentalig Franse stadsbewoners hadden ook hun rechten. Uit offici€le censusdata blijkt dat
deze groep l,72ohvan de bevolking vertegenwoordigde
-de woordenschat van de Nederlandse taal was te arm om gepaste vertalingen te vinden voor
Franse offici€le terrnen
-de vraag om vernederlandsing was een zuiver lingunistische aangelegenheid zonder
politieke of sociale relevantie. Brugge was in de tweede helft van de negentiende eeuw
nochtans lange tijd de armste stad van het land, en de paupers waren zonder uitzondering het
Frans niet machtig

De werkelijke reden voor die felle verdediging van het Frans kwam nergens beter tot
uiting dan in de reactie van een raadslid op een Nederlandse interventie van een collega
tijdens een gemeenteraadszitting: "Spreek aan den raad, maar niet tot het volk, het is hier
geene meeting" (BC 1879: 923). Het Frans was ontegensprekelijk en prestigesymbool, maar
het Nederlands was evenzeer een gevreesd middel waafinee de bevolking zich de toegang tot
het politieke forum kon verzekeren, weliswaar niet op actieve wijze (ten gevolge van het
cijnskiesstelsel tot 1893) maar het begrijpen van de raadsdiscussies alleen zou de'gewone
man' tot een reactie hebben kunnen inspireren in een tijd die bol stond van sociaal oproer.
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4.3 Taalgebruikin verkiezingspropaganda
In het laatste kwart van de negentiende eeuw omarmde diezelfde politiek actieve burgerij het

Nederlands gretig als propagandataal in verkiezingstijd en gingze zelfs zover het geschreven

dialect regelmatig te gebruiken in kiesblaadjes en pamfletten. Vaak ging het niet om

letterlijke dialecttranscripties maar veeleer om het invoegen van Brugse uitdrukkingen of

woorden; de volgende passage uit het liberale kiesblad'Vartje Knap'uit 1882 geeft een goed

beeld van die dialectinvloed:

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

d'occazie profiteerde om een ieengg dochter van 44 iaar te verleen: den broeder

was er 28 en kon aan de bekoorlijkheden van de kokersche dochter nie weerstaan;
hij heeft de kappe over d'hage gesmeten om hier te Brugge me zen poese te komen

weunen. Da kadeet-ie is eene van de grotste werkers van die treffelijke gilde. Je zoe

waarachtig met een lanteern mogen gaan om de goe der uit te zoeken.

Volledige dialectteksten uit de negentiende eeuw werden niet bewaard maar het volgende

citaat uit de aanplakbrief 'An 't hoekskie van de Mart' van 1912 geeft een goede indruk van

hoe zo een document eruit kan gezien hebben.

-Godsche kalote dajje gie geworden ziit, Sezef.
-Ha, je weit het! 'k Ben zeiker katteliek geworden, en veile andere ribberollen en

dimmecrooten en socialisten ziin 't ook geworden. ze looten dd vor hundere en,

zundag, on ze in 't kottie gon stoon, gon ze 'n feftemen dop geiven, van boven ip de

lieste numero l, en ol die papefretters enframassons, € kir an't verstand bringen

dd de Vlaming nie oendankboor en is, en dat ie de nunnen en de pooters wil

verdeidigen... met de creijon van de kiezinge en, os 't nood doet, mA zen vuisten!

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

de Brugse kiesstrijd gedurende het laatste kwart van de negentiende eeuw. De consequente

keuze voor een veregaande dialectinterferentie in de propaganda is vreemd, aangezien men

de kiesgerechtigde bevolkingsgroep (die grotendeels bovenaan de sociale ladder te situeren

was) tot op heden nooit met het dialect maar veeleer met Frans associeerde wanneer het om

de schrijftaal 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 West-Vlaanderen 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 cre€ert. 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 Brugse.

5. Enkele conclusies

5.1 Wat het taalgebruik in het elitaire verenigingsleven betreft:
-In de onderzochte bronnen van de Sebastiaansgilde is er geen steun te vinden voor de

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

de Franse tijd. Alles wijst er op dat de doorbraak van het Frans er in Brugge pas kwam na de

Belgische onaflrankelijkheid.
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-De Brugse upper class heeft nooit volledig gebroken met het geschreven Nederlands,
zelfs niet na 1830 wanneer het Frans de dominante taal werd in haar dagelijkse bezigheden.
Er is, met andere woorden, een continue traditie van geschreven Nederlands in de
Gildedocumenten, ook tijdens de periodes waarin het Nederlands nauwelijks of geen sociaal
prestige had in Vlaanderen.

-Er is reden om aan te nemen dat ook de kennis en de beheersing van het Nederlands
uitstekend bleven bij de schrijvers uit de elite na 1830. Vast staat dat heel wat van de
onderzochte scribenten feitelijk tweetalig waren, en dat ze probleemloos tussen beide talen
konden wisselen in om het even welk domein.

-Het argument dat het Nederlands in Vlaanderen niet geschikt was voor de uitoefening
van een aantal officiele functies (bij gebrek aan terminologie of teksttraditie) strookt niet met
de precieze en talrijke beschrijvingen van zakelijke, technische en formele aangelegenheden
in de gildedocumenten.

5.2 Wat het taalgebruik in de gemeenteraad betreft:
De Sebastiaansbronnen tonen duidelijk dat er in de Brugse upper class schrijvers waren
(waaronder Gildeleden) die een voldoende competentie in het Nederlands hadden om zeer
geraffineerde procedures en reglementen op te stellen, zowel aan het begin als aan het eind
van de lgde eeuw. Een aantal van die mensen behoorde tot de sociale kringen die het
offrciele besfuur uitmaakten. Een van debizane paradoxen in het taalgedragvan de sociale
elite bestaat erin dat dat stadsbestuur zich gretig van de vermeende gebrekkige uitbouw van
het Nederlands bediende om het Frans te verdedigen voor besfuurszaken: "Nous avons bien
plus I'habitude des expressions administratives justes, nettes, certaines, lorsque nous
employons la langue frangaise" (BC 2813/1885).

Het lijkt erop dat de hogere bourgeoisie vooral een probleem had met de rol van het
Nederlands als socialisatie-instrument voor de lagere sociale klassen. Men krijgt de indruk
dat het Frans werd gebruikt als 'strijdmiddel' om een sociale barridre op te werpen tegen de
Fransonkundige lagere bevolkingsklassen. Veel van de argumenten waarmee het behoud van
het Frans als bestuurstaal verdedigd werd, worden ontkracht door het interne taalgebruik van
de sociale elite. In hun eigen besloten verenigingsleven vormde het gebruik van het
Nederlands evenwel geen probleem, aangezien de financi€le drempel er zo hoog was dat er
voor enig contact met de lagere klassen niet gevreesd hoefde te woren.

Uit een gedetailleerd onderzoek van de diverse debatten in de gemeenteraad die
uiteindelijk tot de vemederlandsing van de stadsadministratie gevoerd hebben, bleek nog
maar eens hoezeer de hele taalstrijd ook in Brugge eerst en vooral een sociale strijd geweest
is, waarbij de Franssprekende groep in de raad alles in het werk stelde om de symbolische en
discriminerende waarde van het gebruik van het Frans te verzekeren.

5.3 Wat het taalgebruik in verkiezingspropaganda betreft:
Het doelgerichte gebruik van het geschreven Brugse dialect in een heel specifieke
verkiezingscontext getuigt van een goed inzicht in de sociolinguistische connotaties van die
varieteit. Ook de competentie van de scribenten in het geschreven Brugse dialect verbaast.
Het transcriberen 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, blijft het een element dat nogmaals
bevestigt dat onze traditionele visie op het taalgebruik en taalbewustzijn van de Vlaamse
upper class dringend bijgesteld dient te worden.

Dit onderzoek roept vele wagen op waar verder (interdisciplinair) onderzoek een antwoord
op zal moeten leveren. Waar en hoe kregen deze bourgoisieschrijvers dat hoge schrijfniveau
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aangeleerd? Hoe specifiek was de Brugse toestand? Vinden we soortgelijke triglossische

patronen terug in andere Vlaamse steden? Hoe was de situatie in Nederland? We hopen op

een deel van deze en andere vragen een antwoord te kunnen geven op de volgend editie van

de Sociolinguistische Conferentie.
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