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1. TEN GELEIDE 
 

Wie van de Brugse Baliestraat naar de Julius en Maurits Sabbestraat wil, kan dat sinds 2016 langs de 

Eugeen Van Steenkistestraat, doorheen de oude blekerijgronden. De stad Brugge verankerde met die 

nieuwe straatnaam in de Sint-Gilliswijk een kleurrijke figuur in het hedendaagse stadsbeeld. In 

Montanus-kringen wordt Van Steenkiste vooral herinnerd als arts en hoofdgeneesheer, bij social-

historici klinkt zijn naam als een klok in de taalpolitieke en ideologische twisten in het Brugge van de 

late negentiende eeuw. 

Voor bijdragen over het leven van Eugeen Van Steenkiste is de lezer meestal aangewezen op vrij 

beknopte beschouwingen in werken over het negentiende-eeuwse Brugge, zoals bijvoorbeeld het 

werk van Romain Van Eenoo uit 1959 over de Brugse arbeidersbeweging of het onvolprezen ‘Uit de 

wereld der Brugse Mensen’ van Guillaume Michiels uit 1978. Er zijn ook een aantal kleinere artikels, 

waaronder het lemma over de man in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging van Koen 

Rotsaert. In de literatuur wordt er helaas vrijwel nooit verwezen naar de grondigste studie over Van 

Steenkiste: de licentiaatsthesis die Koenraad Vandenbussche – geen familie van schrijver dezes - in 

1978 schreef aan de KUL onder promotorschap van Lode Wils. Na 40 jaar staat dat schromelijk 

miskende werk nog steeds als een huis, en wie alle details over de Brugse arts wil kennen zal met de 

lectuur van die eindverhandeling op zijn wenken bediend worden. 

In dit korte artikel sta ik vooral stil bij de politieke rol van Eugeen Van Steenkiste in de 

vernederlandsing van de Brugse stadadministratie. Ik schets daarvoor eerst een rudimentair beeld 

van de taalpolitieke situatie in de stad, en ga dan concreet in op de acties die Van Steenkiste 

ondernam. Ik probeer ook iets te zeggen over zijn rol als taalparticularist. Ik baseer me voor dat alles 

op onderzoek dat ik medio jaren 1990 verrichte in diverse Brugse archieven voor mijn doctoraat over 

de Brugse arbeiderstaal in de negentiende eeuw. De tekst is dan ook voor een groot deel een 

summiere bewerking van een van de hoofdstukken uit mijn proefschrift van 1999, enerzijds, en van 

een artikel dat ik eerder in 1995 over Van Steenkiste schreef. Voor de biografische aanvullingen 

steun ik volledig op de informatie in de verhandeling van Koenraad Vandenbussche. De foto’s komen 

uit de Beeldbank Brugge. 

 

2. DE POSITIE VAN HET NEDERLANDS IN BRUGGE VOOR 1880. 
2.1 Tot het laatste kwart van de negentiende eeuw kwam de toestand van het Nederlands als 

bestuurstaal in Brugge overeen met de algemene tendens in Vlaanderen: er was een kloof tussen 

een kleine Franssprekende sociale bovenlaag en de Nederlands sprekende 'rest' van de bevolking 
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(Willemyns & Vandenbussche 1995). De volkstellingen van 1880, 1890 en 1900 gaven de volgende 

talenverdeling: 

jaartal 

1880 

totale bevolking 

44501 

 

enkel Frans 

767 

(1,72%) 

enkel Nederlands 

34158 

(76,76%) 

Frans en Nederlands 

6773 

(15,21%) 

1890 

 

47497 

 

1229 

(2,59%) 

35787 

(75,35%) 

9400 

(19,70%) 

1900 

 

51657 

 

938 

(1,82%) 

35528 

(68,78%) 

11564 

(22,38%) 

 

(op basis van het Bulletin Communal de la Ville de Bruges (voortaan B.C.) 

Een cijfer dat hierbij onmiddellijk in het oog springt is het percentage tweetaligen: 15 tot 20% van de 

bevolking beweerde beide landstalen te beheersen. Bij het interpreteren van deze taalstatistieken 

moet er evenwel rekening gehouden worden met de willekeur en subjectiviteit van de 

'volksoptellers'. De criteria waaraan men moest voldoen om officieel een voldoende taalkennis te 

hebben waren zeer bedenkelijk: 

 

"Om beschouwd te worden als kunnende eene dezer talen spreken, is het niet nodig, ze ook te kunnen 

schrijven noch het meerendeel harer regels of harer woorden te kennen; doch men moet er eene 

voldoende kennis van hebben om zich te doen verstaan in den kring der gewone daden van het leven. 

Zoo bestaat er schier geen Belg... hoe ongeletterd hij ook weze, of hij kan, al zij het gebrekkig, 

Fransch, Waalsch, Vlaamsch of Duitsch spreken. 

Hij, die daarbij, al ware het gebrekkig, eene andere landstaal spreken kan... moet bijgevolg dit 

verklaren." (Onderrichtingsboekje Volktelling 1890) 

 

Het opgegeven percentage tweetaligen dient dus ernstig gerelativeerd te worden: in werkelijkheid 

lag het aantal tweetaligen allicht een stuk lager. Hoewel het overgrote deel van de Brugse bevolking 

dus uitsluitend Nederlandstalig was, werd dit niet weerspiegeld op bestuursniveau: de 

stadsadministratie werkte nagenoeg eentalig in het Frans.  

 

2.2 Binnen de vergaderzaal van de Brugse gemeenteraad werd het Nederlands tot ver in de tweede 
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helft van de negentiende eeuw zo goed als nooit gebruikt. Tussen 1859 en 1872 treft men slechts 4 

Nederlandstalige passages aan in de verslagen, waarbij het evenwel nooit spontane reacties van 

raadsleden betreft, maar wel geciteerde stukken: een tweetalig rouwbeklag bij het overlijden van 

Leopold I (B.C. 10-13/12/1865), een ingezonden mededeling van de kerkraad van Sint-Anna (B.C. 

14/12/1869) en een beschrijving van het lesonderdeel moedertaal van lagere jongensscholen (B.C. 

1870, p. 660-661, 670-672, 676-677). Voor min of meer consequente interpellaties in het Nederlands 

vanwege een raadslid was het wachten tot 1872. Raadslid Herrebout hield in dat jaar herhaaldelijk 

Nederlandstalige tussenkomsten, waarbij hij ook verwees naar mistoestanden op taalvlak. Zo stelde 

hij dat 'het opstellen van de cohieren van lasten in het vlaamsch niet alleenlijk een hulde aan onze 

moedertaal bewijzen is, maar ook eene plicht die wij moeten vervullen' (B.C. 1872: 35). Herrebout 

ruilde het Nederlands echter snel voor het Frans; een van zijn tijdsgenoten, raadslid Van den Abeele, 

rechtvaardigde dat later als volgt: "Nous avons cru devoir abandonner cet usage (du néerlandais) 

parceque nous avons bien plus l'habitude des expressions administratives justes, nettes, certaines, 

lorsque nous employons la langue française... il est essentiel que nos expressions aient une 

signification bien connue" (B.C. 28/3/1885). Die argumentatie konden de voorstanders van het 

gebruik van het Nederlands nauwelijks weerleggen want er was inderdaad geen eenduidigheid over 

de vertaling van de rechtsgeldige Franse officiële termen. Elk voorstel om het Nederlands als voertaal 

in te voeren in de gemeenteraad, en dus impliciet een aantal Nederlandse termen diezelfde 

rechtsgeldige status te verlenen werd verworpen door een verwijzing naar grondwetsartikel 23: 

"l'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif" (B.C. 1878: 992-993, 1088). Een occasionele 

terugkeer van Herrebout naar het Nederlands, "om begrepen te worden door de werkende 

volksklas" leverde hem overigens de sneer op van mederaadslid Cauwe: "Spreek aan den raad, maar 

niet tot het volk, het is hier geene meeting" (B.C. 1879: 923). 

 

2.3 Een rapport uit 1864 geeft een gedetailleerde beschrijving van het taalgebruik in de stedelijke 

administratie voor het opstellen van officiële stukken; ik citeer het hier vrij uitvoerig in de overtuiging 

dat deze gegevens de toenmalige verhouding tussen Nederlands en Frans helder weergeven.  

De enige twee exclusief Nederlandstalige documenten waren de affiches die respectievelijk de 

opening van het inschrijvingsregister voor gratis onderwijs en de verkiezingen van de 'Conseil des 

Prud'hommes' aankondigden. Tweetalig waren de examens voor politieagenten en 

stadhuisbedienden, alle verkiezingsaffiches en -uitnodigingen, en de gepubliceerde 'reglementen' 

(niet gespecifieerd) en politiebeslissingen. De lijst van eentalig Franse documenten omvatte: de 

uitnodigingen voor de gemeenteraad en de verschillende raadscommissies, de schriftelijke verslagen 

van de zittingen van gemeenteraad en schepencollege, de schoolbegroting, de stadsbegroting en het 

jaarlijks rapport over stadszaken, het gemeenteblad (waarin Nederlandstalige tussenkomsten wel 

letterlijk overgenomen werden), het register van binnenkomende en uitgaande post (waarin 

Nederlandstalige brieven in het Nederlands werden samengevat), het register waarin alle 

behandelde secretariaatsdossiers geordend werden, en, tot slot, de briefwisseling met 'les autorités 

et les adminstrations publiques'. Privé-correspondentie werd gevoerd op basis van 'het vermoeden 

van taalkennis van de geadresseerde'', of in dezelfde taal als de schrijver.  
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Het schepencollege verklaarde later in een brief aan provinciegouverneur Ruzette (26/11/1876) 

eufemistisch: "Notre administration doit être classée dans la catégorie de celles qui emploient 

indifféremment la langue flamande et la langue française, selon les circonstances... Nous sommes 

d'avis que dans l'intérêt même de la bonne administration et de la prompte expédition des affaires, il 

pourrait difficilement y être apporté de changements". 

 

2.4 Tegen die taaltoestand werd gereageerd in september 1878 met een petitieactie van Brugse 

Vlaamsgezinde verenigingen. Er werd gevraagd "het Vlaamsch als de officiële taal voor de gemeente 

en besluiten te willen erkennen, en dezelve, voor alle andere, in de besprekingen en redetwisten van 

den gemeenteraad te gebruiken". De bevoegde Stedelijke Commissie voor Onderwijs stelde in haar 

rapport dat voor het Vlaams in de administratie alles gedaan werd wat mogelijk was, maar de vraag 

naar het taalgebruik in de gemeenteraad had blijkbaar ongerustheid gewekt. In het stadsarchief is 

een brief terug te vinden gericht aan de gemeenteraad van Dendermonde, waarin gevraagd werd 

naar de ware toedracht over de geruchten dat het schepencollege daar een gemeenteraadslid 

verplicht had Nederlands te spreken. Blijkbaar was men beducht voor een precedent dat een aantal 

Nederlandsonkundige of Franssprekende gemeenteraadsleden in Brugge in nauwe schoentjes had 

kunnen plaatsen. Toen het bericht vals bleek te zijn kon de Commissie besluiten met een vrijblijvend 

"Het zal ons groot genoegen verschaffen indien de raadsleden die in deze taal [het Nederlands; w.v.] 

kunnen redeneeren, er doorgaans gebruik van maken". 

Hoewel nagenoeg de hele gemeenteraad het Frans bleef aankleven als voertaal maakte een aantal 

leden bij wijze van grote uitzondering toch af en toe een Nederlandse opmerking. Dit gebeurde "om 

te toogen dat wij ook onze moedertaal genegen zijn" (B.C. 1879: 924), of onder invloed van het 

onderwerp van de interpellatie. Bij de dood van Hendrik Conscience verklaarde burgemeester Visart 

(die steeds Frans sprak) zelfs in het Nederlands: "De Vlamingen willen den roemrijken voorstaander 

van onze zeden en onze overleveringen, met éenen geest en éen hert vereeren, en, terzelfdertijd, 

bewijzen hoeveel zij aan de vlaamsche zaak verkleefd zijn. Zij weten allen dat de ontwikkeling innig 

en vast met de moedertaal en de nationale letterkunde verbonden is" (B.C. 22/9/1883).  

Op dat moment was er evenwel reeds een raadslid dat al meer dan drie jaar consequent Nederlands 

sprak en ijverde voor de concretisering van Visarts romantische verklaring: Eugeen Van Steenkiste. 

 

3. EUGEEN VAN STEENKISTE: TUSSEN GENEESKUNDE, GEMEENTERAAD, VLAAMSE ZAAK EN 

KATHOLIEK VERENIGINGSLEVEN 
3.11 Van Steenkiste (1841-1914) werd geboren in een welstellend meester-timmermansgezin in de 

Moerstraat. Hij liep eerst school op het Brugse Sint-Lodewijkscollege waar hij in een lettergilde in 

contact kwam met Leonardus De Bo, taalparticularist en auteur van het Westvlaams Idioticon. Een 

                                                             
1 De informatie in deze paragraaf steunt zo goed als volledig op de licentitaatsthesis van Koenraad Vandenbussche uit 1978. 

De citaten uit ’t Jaer 30 komen uit de Brugse krantenbank ‘Historische Kranten’. 
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latere fase van zijn collegeloopbaan bracht hem naar Kortrijk, waar ene Henri Conscience ook 

rondwaarde. 

Hogere studies voerden hem naar het verre Leuven, waar hij eerst natuurwetenschappen studeerde, 

en in 1866 afzwaaide als doctor in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde. Daarmee reikte hij een 

aantal van zijn voorvaderen de hand want er was affiniteit met geneeskunde in de 

familiegeschiedenis: zowel zijn overgrootvader als zijn twee grootooms waren chirurgijn. Montanus-

voorzitter William De Groote wist daar bovendien aan toe te voegen dat die overgrootvader ook de 

eerste lesgever was aan de Brugse vroedvrouwenschool. 

 

 

Foto 1: Huis van Eugeen Van Steenkiste in de Moerstraat (1905) 

 

Onmiddellijk na zijn studies engageerde Van Steenkiste zich als pauselijk zoeaaf. In het vaak 

scabreuze en door-en-door ultramontaanse blad ’t Jaer 30 Politike wegwyzer voor treffelyke lieden 

van Gezelle en consoorten bleef dat niet onopgemerkt: in 1867 werd minstens tweemaal melding 

gemaakt van Van Steenkistes zending:  
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Doktor Van Steenkiste van Brugge, is de gekwetste gaen dienen te Roomen, om dat er daer geen 

doctor en is die vlaemsch kan; in tegendeel zyn er veel ge-kwetste die noch fransch noch Italiaensch 

en kunnen […] 

 

Onze brugsche docteur Eug. Van Steenkiste, is by de gekwetste zouaven als een engel uit den hemel 

geko-men geweest. Hy is in het volle werk, om, die moedige jongelingen by te staen en door zyne 

kunst te genezen […] 

 

Na zijn pauselijke intermezzo volgde de doktercarrière in Brugge snel: zijn huispraktijk in de Freren 

Fonteinstraat combineerde hij vanaf 1880 met de functie van adjunct-geneesheer van het Sint-Jans 

Hospitaal. In 1899 werd hij hoofdgeneesheer. Ook in het medische verenigingsleven verzamelde hij 

een aantal fucties, waaronder voorzitter van de provincial geneeskundige commissie (1896) en 

voorzitter van het Vlaams naatuur- en geneeskundig congress (1901). Ook voor vroege 

wetenschapspopularisering was hij de geknipte man, met een hele reeks lezingen over medische 

kwesties in het Brugse verenigingsleven. 

 

Foto 2: Huis van Eugeen Van Steenkiste in de Freren Fonteinstraat (1905) 

 

3.2 Van Steenkistes medische faam combineerde hij met de rollen van katholiek voorman en 

verdediger van het Nederlands als bestuurstaal. Geheel in de lijn van de tijdsgeest gebruikte hij 

daarvoor het enorm uitgebreide en bruisende verenigingsleven dat Brugge kenmerkte in de late 

negentiende eeuw. Het is geen overdrijving om te stellen dat Van Steenkiste lid was van zowat elke 

vereniging die zowel zijn geloofsovertuiging als de 'Vlaamse zaak' verdedigde. Enige nuancering 

hierbij is evenwel wenselijk. Zijn katholieke signatuur kwam -naast zijn partij-engagement- vooral 
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neer op een fanatiek anti-socialisme. Exemplarisch hiervoor was zijn oprichting van de 'Sprekers- en 

schrijversafdeling' in 1891, die als voornaamste doel had 'het verkondigen, tot in de verste uithoeken 

van West-Vlaanderen, van het dringend gevaar en de goddeloosheid van de socialistische doctrine" 

(Michiels 1978: 181). Meer zelfs, alles wat niet beantwoordde aan zijn visie op de -katholieke- moraal 

was verwerpelijk; zo weigerde hij in de gemeenteraad elke vorm van steun aan het stedelijk theater, 

omdat er "de walgelijkste vuilnissen waarin het gewoon publiek der theaters woelt en plast, als 

lekkernijen worden opgediend, de schandelijkste wanbedrijven als heldendaden worden 

voorgesteld... dat al wat eerlijk en deugdzaam en christelijk is, in een woord al wat moeielijk valt aan 

een bedorven hert, gelasterd, begekt en beschimpt wordt... 't Is in den theater dat de jongeling 

goeste krijgt naar het kwaad en de weg leert kennen naar die huizen, waar hij ziel en lichaam gaat 

bezoedelen" (B.C. 5/4/1884). Ook de officiële scholen konden bij Van Steenkiste geen genade vinden; 

waar hij daar eerst voornamelijk financiële redenen voor aandroeg (B.C. 24/1/1885) stelde hij later 

grif dat "de broeders de beste leermeesters zijn, daar zij onderwijzen uit christelijke liefde en niet uit 

hoogmoed, eerzucht of geldzucht, terwijl veel officieele onderwijzers slechts leeren voor 't geld" (B.C. 

7/5/1885). 

Hoewel de toenadering die Van Steenkistes 'Katholieke Burgersgilde' beoogde tussen burgerij en 

arbeider op paternalistische leest geschoeid was, moet men hem toch een zeker oprecht sociaal 

engagement toekennen (Van Eenoo 1959: 102). In de gemeenteraad klaagde hij herhaaldelijk het 

drankprobleem van vele arbeiders aan (B.C. 16/6/1883, 13/2/1884), en hij richtte zelfs een 

'Onthoudersbond' op in de schoot van de Gilde. Hij was ook een fervent verdediger van verplichte 

vaccinering tegen de pokken bij schoolkinderen; waar zijn voorstel daarover in de gemeenteraad 

afgewimpeld werd met "il n'est pas nécessaire de jeter un cri d'alarme ˆ propos de l'état sanitaire 

actuel" (B.C. 1880: 162), schatte hij de belabberde hygiënische toestanden in de beluiken en het 

bijhorende potentiële gevaar voor een epidemie blijkbaar beter in (Steevens 1985: 12). 

 

3.3 Wat zijn inzet voor 'de Vlaamse zaak' betreft, liet Van Steenkiste het niet bij de folklore van zijn 

lidmaatschap van de Stedelijke Breydelcommissie (Van Houtryve 1987: 53). Hoewel zijn eerste 

onhandige pogingen als gemeenteraadslid (1878-1914) om het Nederlands te verdedigen 

verzandden in discussies of men nu wel 'Conscience-wandeling' of 'Conscience-straat' hoorde te 

zeggen (B.C. 22/9/1883; 22/11/1884), stelde hij zich snel consequent op als pleitbezorger van een 

zeer vergaande vernederlandsing van de stedelijke administratie. Het loont de moeite om dat proces 

in detail te bekijken in de volgende paragrafen. 
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Foto 3: Feestmenu uit 1903 voor 25 jaar Katholieke Burgersgilde met Hoofdman Eugeen Van Steenkiste  
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4. VAN FRANS NAAR NEDERLANDS IN HET BRUGSE STADHUIS 
4.1 Aan de hand van de originele gemeenteraadsverslagen kan de geleidelijke invoering van het 

Nederlands in de Brugse stadsadministratie op de voet gevolgd worden. Uit die documenten blijkt 

dat de politieke verdediging van de Nederlandse taal volledig op de rekening van Eugeen van 

Steenkiste te schrijven is.  

Tussen 1885 en 1897 ijverde Van Steenkiste als 'Einzelgänger' voor een volledige verbanning van het 

Frans op het Brugse bestuursniveau. De geleidelijke evolutie naar dat doel toe verliep steeds volgens 

hetzelfde schema: de andere Franssprekende raadsleden zwakten Van Steenkistes radicale 

voorstellen af tot een gematigd compromis dat steevast aanvaard werd met eenparigheid van 

stemmen, op de onthouding van Van Steenkiste na. 

 

4.2 In 1885 werd een eerste stap gezet naar de invoering van het Nederlands naar aanleiding van een 

discussie over een 'vergeten' vraag uit 1883 rond een Nederlandstalige stenograaf (B.C. 2/6/1883). 

Een woedende Van Steenkiste verweet de andere raadsleden dat er in wezen niets gedaan werd voor 

het Nederlands (B.C. 16/3/1885): "Ik veronderstel dat men in het vlaamsch niet durft of wil spreken... 

Niets is veranderd! ... De lastkohieren zijn doorgaans in het fransch... de briefwisselingen van 't 

stadsbestuur met de hoogere besturen geschieden in 't fransch... Het gemeenteverslag wordt 

uitgegeven alleen in 't fransch... De plakbrieven worden oorspronkelijk in 't fransch opgesteld... In de 

bureelen van het stadhuis geschieden al de geschriften in het fransch". Tijdens die zitting werd Van 

Steenkiste respectievelijk uitgelachen -" 'K stel voor eenen vlaamschen stempel te maken, als den 

franschen versleten is"- en doorgestuurd met het excuus "C'est évidemment là une question de 

dépense, une question d'argent".  

In de volgende gemeenteraad werd door Van Steenkiste een vierpuntenplan voorgelegd dat een 

volstrekte vernederlandsing van een aantal administratieve procedures voorschreef. Dit hield in: 

  

 1) alle briefwisseling van het stadhuis zou exclusief in het Nederlands gebeuren 

 2) een hele reeks documenten zou voortaan steeds in het Nederlands afgeleverd worden, 

met name: lastenboeken, plakbrieven, alle stukken die stedelijke diensten moesten afleveren aan de 

bevolking (geboorte- en identiteitsbewijzen bv.), uitnodigingen voor gemeenteraden en 

commissievergaderingen, het 'Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville de 

Bruges'. Ook de opschriften in stedelijke gebouwen en de officiële stempels zouden voortaan in het 

Nederlands zijn. 

 3) alle boeken van stadhuis, politiebureau e.d. zouden enkel nog in het Nederlands 

bijgehouden worden. 

 4) kentekens, eremedailles en zelfs de knopen van stadsuniformen zouden enkel nog 

Nederlandstalige opschriften dragen (B.C. 28/3/1885). 

In de verdediging van zijn voorstel wees Van Steenkiste niet enkel op de steun die hij genoot van het 
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toenmalige Brugse 'middenveld', maar werd ook verwezen naar een citaat van burgemeester Visart. 

In een commentaar op de drie taalwetten van 1873,1878 en 1883 had deze verklaard dat 'voor wat 

het bestuur, het onderwijs en het gerecht aanging, over eenen tijd alles nog geschiedde in eene 

vreemde taal, alsof ons vlaamsche vaderland veroverd en verdrukt geweest was". Visart reageerde 

ontwijkend: "La question soulevée par M. Van Steenkiste est tellement importante qu'il est 

impossible de la discuter aujourd'hui... Il s'agit de traiter un sujet fort délicat, que nous avons tous à 

coeur, et sur lequel plusieurs d'entre nous partagent plus ou moins la manière de voir de l'honorable 

M. Van Steenkiste... Mais il y a des pièces destinèes à être envoyées dans les parties wallonnes du 

pays..." (B.C. 28/3/1885). Uit de gemeenteraadsverslagen van de volgende maanden kan afgeleid 

worden dat de hele zaak zo goed als doodgezwegen werd. Meer dan 4 maanden later was er nog 

steeds geen rapport van het schepencollege zoals beloofd (B.C. 8/8/1885), en hoewel Van 

Steenkistes cynische opmerking hierover weerom beantwoord werd met de belofte dat de zaak bij 

hoogdringendheid onmiddellijk behandeld zou worden, werd het officiële rapport met aanmerkingen 

pas voorgesteld op 24/10/1885. De toon van dit Franstalige dossier was gunstig voor het gebruik van 

het Nederlands, maar er werd steeds een achterpoortje ingelast om de positie van het Frans te 

behouden, zogenaamd om de rechten van het nederlandsonkundige deel van de Brugse bevolking te 

respecteren. In een vorige paragraaf werd reeds aangegeven dat die groep nauwelijks een paar 

procent van de totale bevolking bedroeg. In vele gevallen pleitte het schepencollege voor een 

vrijblijvende tweetaligheid waarbij voor het Nederlands gold "qu'il suffit de lui donner la 

prépondérance". Concreet werd het volgende voorgesteld: 

 1) Het Nederlands kon overal gebruikt worden, voor zover dit geen nadelige gevolgen met 

zich meebracht. 

 2) Voor het lastenboek was de commissie tegen een taalregeling; ze wou het Frans behouden 

omdat er gevallen waarin "où il faut, dans l'intérêt des finances communales, provoquer la 

concurrence d'industriels étrangers". Het merendeel van de affiches zou tweetalig blijven omwille 

van "une partie de notre population (qui) ne comprend pas le flamand ou ne le comprend 

qu'imparfaitement, et cette partie là a des droits qu'il faut respecter." Geboorteakten en 

identiteitsbewijzen zouden opgesteld worden in de taal die die de aanvrager verkoos. Hierbij werd 

gesuggereerd dat het Frans overheersend zou blijven. Voor de andere documenten bleef de 

taalkeuze open 'met overwicht van het Nederlands'. Wat de uitnodigingen voor de gemeenteraden 

en commissievergaderingen betreft was men bereid Van Steenkiste te volgen "si le conseil le désire". 

De vraag naar een Nederlands 'jaarlijks verslag' werd omgebogen tot een kosten-batenanalyse van 

een tweetalige versie. Ook voor de opschriften in openbare gebouwen gold dat naast het Nederlands 

er een aantal Franse vertalingen zouden blijven.  

 3) Over de vraag naar exclusief Nederlandse boeken op het stadhuis en bij de politie werd 

niets gezegd. 

 4) Stempels, medailles, e.d. met Nederlandse opschriften zouden er komen na uitputting van 

de Franstalige voorraad (B.C. 24/10/1885). 

In een uitvoerig en snijdend betoog verwierp Van Steenkiste het rapport in zijn geheel -"Beloften en 

vorte appels en kwetsen niemand". De reactie van de overige raadsleden was mogelijk nog 
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veelzeggender: "le discours de M. Van Steenkiste est encore plus absolu que sa proposition... il va 

plus loin qu'aucun flamingant n'a été jusqu'ici". Blijkbaar waren zij, naast de angst om 'hun' Frans te 

zien verdwijnen, evenzeer geschrokken van Van Steenkistes politieke 'stijl'; er werd zelfs letterlijk 

gesteld "Que l'honorable membre veuille patienter un peu: il est encore jeune et pourra présenter 

ultérieurement des propositions nouvelles." Tekenend was ook de opmerking van raadslid Van den 

Abeele dat het hier ging om "des aspirations purement linguistiques" die de waarde van de 

gemeenteraadsbeslissingen niet zouden verhogen (B.C. 7/11/1885):  

Tot een stemming over Van Steenkistes voorstellen kwam het niet; de raad keurde het 

commentaardossier eenparig goed -op de onthouding van Van Steenkiste na- en besloot "que l'on 

n'emploiera le français que là où il est utile ou nécessaire". Hoewel de subjectiviteit van nut en 

noodzaak voldoende ruimte liet voor een blijvende Franse verankering, vormde dit vage besluit 

onmiskenbaar de concrete aanzet voor de geleidelijke vernederlandsing van de stedelijke 

administratie. 

 

4.3 In februari 1887 diende Van Steenkiste nagenoeg hetzelfde voorstel als in 1885 in, ditmaal echter 

met de expliciete vraag dat het snel gestemd zou worden opdat het niet nogmaals "in den 

doodboek" zou raken (B.C. 26/2/1887). Interessant hierbij is de context waarbinnen Van Steenkiste 

zijn argumentatie plaatste. In 1887 zou te Brugge na jarenlange voorbereiding het standbeeld van 

Breidel en de Coninck ingehuldigd worden. Van Steenkiste speelde daar tactisch op in: "Herinneren 

wij ons dat het bij eenige maanden is dat wij de verheerlijking zullen vieren van Breidel en de Coninc, 

die twee Brugsche helden, die gansch hun leven gestreden hebben om Brugge en Vlaanderen van 

den alverslindenden invloed van Frankrijk vrij te maken. En ware het geene wraakroepende schande 

moeste tegen dit tijdstip onze vlaamsche stad nog bestierd worden in de taal van den franschman?" 

Ook vele van de verenigingen die Van Steenkistes voorstel weerom steunden met petities haalden dit 

argument aan. Dit appel aan de Vlaams-nationale trots van zijn mederaadsleden had echter weinig 

effect, daar het uiteindelijke besluit van de raad enkel de wens bevestigde verder te gaan op de 

ingeslagen weg (B.C. 14/5/1887). Van Steenkistes houding werd nog impliciet omschreven als "se 

montrer hostile au français et excercer une persécution deguisée contre ceux qui n'ont pas le 

privilège de connaître les deux langues."  

 

4.4 Ondanks de beweringen van het stadsbestuur dat de rechten van het Nederlands overal 

gerespecteerd werden, kreeg de stad in 1888 een brief van de provinciegouverneur waarin verzocht 

werd om uitleg over vermeende inbreuken op de taalwet van 1878; hij was daarvan op de hoogte 

gebracht door de minister van Binnenlandse Zaken. Het is niet duidelijk wie zijn grieven op het 

nationale niveau kenbaar had gemaakt; er kan dus ook niet gezegd worden of het om een gegronde 

klacht ging of een fanatieke reactie. Het incident wijst er evenwel op dat de sfeer rond de 

talenkwestie gespannen was.  

 



 

130 

 

4.5 In 1889 stuurden 48 Brugse verenigingen van uiteenlopende politieke en sociale aard 

verzoekschriften naar het stadhuis "dans lesquelles on demande avec beaucoup d'insistance que le 

conseil communal fasse règner le flamand dans les bureaux de l'hôtel-de-ville et l'emploie 

exclusivement dans l'administration. Ces sociétés prient aussi le conseil communal d'employer 

exclusivement la langue flamande dans les discussions du conseil" (B.C. 27/4/1887). Het ging 

hoogstwaarschijnlijk om een eendrachtig initiatief van 'relaties' van Van Steenkiste, waarbij de meest 

uiteenlopende groepen zich allemaal samen achter hem schaarden. Men mag niet uit het oog 

verliezen dat hij de enige was in een volstrekt katholiek bestuur die op de taalkwestie bleef hameren; 

allicht konden velen in hem dus over alle ideologische grenzen heen 'de koene verdediger onzer 

rechten' zien (Brief van de Vlaamse Broederbond van 2/4/1885).  

Burgemeester Visart stuurde de kwestie door naar een speciale commissie met de opmerking dat het 

Nederlands in feite reeds de officiële voertaal van het stadhuis was, en dat de administratie zo 

vernederlandst mogelijk was. Wat het taalgebruik in de gemeenteraad betrof werd evenwel 

onmiddellijk verwezen naar de grondwettelijk vastgelegde taalvrijheid, en kon een directe reactie op 

die vraag omzeild worden met het excuus dat die beslissing buiten de bevoegdheid van de raad viel 

(B.C. 27/4/1889). Het Nederlandstalige rapport van de stedelijke 'Commissie van Onderwijs en 

Schoone Kunsten' liet weerom op zich wachten. Van Steenkiste probeerde het overlegproces te 

bespoedigen met een verwijtende brief naar Visart, waarin hij voor het eerst expliciet verwees naar 

de politieke macht van de Nederlandssprekende kiezer: "He wel! men heeft groot ongelijk alzoo de 

Vlaamsche beweging bedektelijk tegen te kanten, in plaats van ze vrank en vrij mede te werken. In de 

toekomende verkiezingen zullen wij af te rekenen hebben met de Vlaamschgezinde kiezers die ten 

langst om talrijker worden" (Brief van Van Steenkiste aan Visart dd. 27/9/1889).  

Het uiteindelijke officiële verslag nam Visarts woorden over, maar de gedane aanbevelingen 

bevatten een essentiële 'doorbraak': van het gemeenteraadsverslag zou steeds een Nederlandse 

vertaling gemaakt worden die voor alle inwoners ter inzage zou liggen. Daarnaast werd aangeraden 

om waar mogelijk het Nederlands nog meer te gebruiken in de administratie en in de omgang met de 

bevolking. In de raadszittingen zou elk lid vrij blijven om naar eigen goeddunken Frans of Nederlands 

te praten (B.C. 9/11/1889). De bespreking van de voorstellen van het schepencollege verliep weerom 

in een sfeer waarin een compromisloze Van Steenkiste zich tegenover de rest van de gemeenteraad 

schaarde. Er waren nochtans duidelijke tekenen van welwillendheid bij de overige raadsleden; Visart 

verklaarde zich zelfs akkoord met het voorstel "que la langue flamande serait reconnue comme la 

langue officiele de l'hôtel-de-ville de Bruges et employée toutes les fois qu'il est possible" (B.C. 

30/11/1889). Die toon was ook in andere interventies op te merken: men krijgt zeer de indruk dat de 

raad zich reeds verzoend had met de idee dat het Nederlands in de toekomst zou overheersen in de 

administratie, en het kwam er blijkbaar enkel nog op aan om het eventuele gebruik van het Frans in 

bijzondere situaties mogelijk te houden. Het verslag van de commissie stelde letterlijk: "De 

vervlaamsching van het in- en uitwendig bestuur neemt dagelijks meer en meer toe, en de goede wil 

ontbreekt niet om ze zoo volledig mogelijk te maken en des noods de moeilijkheden uit den weg te 

ruimen die zouden kunnen beletten dit doel in den kortsten tijd te bereiken." 

De bekommernis om het taalgebruik in de gemeenteraadszittingen, daarentegen, was groot. Alle 

klassieke argumenten voor het behoud van de vrije keuze tussen Nederlands en Frans werden 
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aangedragen uit angst om een statussymbool te moeten inleveren en zich voor een 'eerbare' 

bestuurstaak te moeten bedienen van dezelfde taal als het werkvolk.  

Van Steenkiste wilde evenwel van geen Frans weten en formuleerde een alternatief voorstel, dat 

nagenoeg unaniem verworpen werd (op zijn eigen stem en af en toe die van een medestander na). 

Het originele ontwerp van het schepencollege werd daarop aanvaard met eenparigheid van 

stemmen (op Van Steenkiste na). Archiefstukken tonen dat de uitvoering ervan keurig gerespecteerd 

werd: de handgeschreven notulen van de gemeenteraad waren op 30 november 1889 voor het eerst 

sinds de Belgische onafhankelijkheid in het Nederlands opgesteld. De Vlaamsgezinde Brugse 

verenigingen zouden achteraf nog reageren op Van Steenkistes afwijzing met nog maar eens een 

massale petitiecampagne. Van Steenkiste zelf zou in de eerstvolgende jaren zijn taalgerichte 

activiteiten in de gemeenteraad beperken tot enkele aanmerkingen op vertalingen van 

stadsreglementen (B.C. 8/8/1891, 5/9/1891).  

 

4.6 De grote doorbraak van het Nederlands op Brugs bestuursniveau zou er pas komen in 1897. Na 

jarenlange tegenstand was er een consensus gerijpt over drie fundamentele taaleisen:  

1) "Het vlaamsch is de ambtelijke taal van het gemeentebestuur van Brugge" 

2) "De bijeenroepingen van den gemeenteraad en van de verschillige commissiën, de verslagen der 

zittingen, de opstel van het gemeenteblad zullen in het vlaamsch gedaan worden" 

3) "Alle besluiten en verordeningen van den gemeenteraad worden in het vlaamsch gelezen en 

uitgeveerdigd" (B.C. 8/5/1897) 

 

De voorstellen werden aanvaard, maar Van Steenkiste stemde tegen. De precieze toedracht van die 

beslissing is niet duidelijk uit de gemeenteraadsverslagen af te leiden. Hij was het kennelijk oneens 

met enkele detailpunten uit drie andere besluiten die samen met de bovenstaande als een geheel 

gestemd werden. Die overige voorstellen garandeerden onder meer dat "alle stukken en geschriften 

van het gemeentebestuur en van de besturen en berekken ervan afhangende" eentalig Nederlands 

zouden zijn, net als het overgrote deel van de stadsbriefwisseling. Hierbij werd gevit over de 

draagwijdte van de uitzonderingen op die regels die men vanuit praktisch oogpunt wou behouden, 

en over de mate waarin de gemeenteraad het recht had om taalverplichtingen op te leggen aan het 

schepencollege. De discussie veroorzaakte onduidelijkheid over specifieke toepassingen van de 

voorgestelde regels: men krijgt zeer de indruk dat iedereen het eens was over het algemene principe, 

maar dat geen enkel raadslid echt goed wist hoe men de details mocht invullen. Die sfeer van 

onduidelijkheid zal waarschijnlijk bijgedragen hebben tot Van Steenkistes tegenstem: radicaal als hij 

was wou hij allicht geen besluiten stemmen die eventueel een achterpoortje voor het Frans open 

konden laten.  
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Foto 4: Groepsfoto uit 1903 van de toneelgroep 'Voor nut en vermaak' van de Katholieke Burgersgilde, met voorzitter 

Eugeen van Steenkiste midden vooraan 

 

5. VAN STEENKISTES NETWERK IN HET VERENIGINGSLEVEN 
5.1 Zonder enige afbreuk te doen aan de politieke daadkracht van Van Steenkiste, moet erop 

gewezen worden dat er ook buiten de gemeenteraad een belangrijke en ruim gedragen steun 

bestond voor de taalpolitieke eisen. De strijd in de gemeenteraad was de vertaling van een veel 

bredere Brugse beweging die gesteund werd door zowel liberalen, katholieken als socialisten. Het is 

tekenend voor het politieke klimaat dat die strijd in het 'algemene belang' toch grotendeels 

ideologisch gekanaliseerd werd. Van Steenkiste was de katholieke spil van de taalstrijd, aan liberale 

zijde werd Julius Sabbe als voorman aanzien (de ironie wil dat de nieuwe Van Steenkistestraat 

uitkomt in de… Sabbestraat), en de prille socialistische actie concentreerde zich vooral rond de 

figuren van Emile Moyson en Frans van den Berghe. Het is hiet niet de plaats om dat hele Brugse 

netwerk te gaan beschrijven over partijgrenzen heen, maar ik sta toch even stil bij de dichtste 

bondgenoten van onze dokter. 

 

5.2 Het katholieke Vlaamsgezinde verenigingsleven verzekerde Van Steenkiste van een entourage die 

zijn politieke activiteit van de nodige weerklank kon voorzien. Op partijpolitiek vlak bestond er 

binnen de katholieke partij immers een duidelijke tegenstelling tussen Vlaams- en Fransgezinden: de 
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katholieke kiesvereniging, de 'Concorde' stond bekend als een Fransgezind bolwerk. In dit verband 

dient er op gewezen te worden dat Van Steenkistes politieke strijd voor het Nederlands pas echt 

ingezet werd vanaf 1880, voordien (vanaf 1878) sprak hij (op zijn eedaflegging na) ook Frans. 

De echte bredere actie voor het Nederlands begon pas in 1884, toen de katholieken alle zetels 

hadden in de gemeenteraad, en het gevaar voor een breuk in de 'katholieke bewindseenheid' dus 

minder groot was.  

Van Steenkiste genoot de steun van een aantal verenigingen die hij zelf voorzat of waarvan hij 

prominent lid was: zijn taalactie in 1885, bijvoorbeeld, werd ondersteund door petities van de 

Vlaamse Broederbond, het Davidsfonds en de Katholieke Burgersgilde; in die verenigingen werden 

ook voordrachten rond het thema gehouden. Het kluwen van katholieke verenigingen in Brugge 

bespreek ik hier niet, maar met een boutade kan gesteld worden dat zowat elke vereniging die een 

Vlaamsgezind of katholiek karakter had niet om Van Steenkiste heen kon als dominant lid; hij zou die 

verenigingen trouwens samenbrengen in een katholieke superclub: de 'Gildenbond'. 

Een vereniging valt op in de katholieke burgerlijke verdediging van het Nederlands. Het gaat om "De 

Vrije Vlamingen", "de 'meest radicale flamingantische groep te Brugge" (K. Vandenbussche 1978: 64). 

De groep werd opgericht in 1886, en was nauw verbonden met zowel de Katholieke Burgersgilde als 

de Oud Hoogstudentenbond van West-Vlaanderen (Van Steenkiste was respectievelijk voorzitter en 

ere-voorzitter van die clubs). 

De vereniging werkte zich vooral in de kijker door de uitgave van het blad "De Klauwaart, blad voor 

Vlaamsche belangen": "katholiek, maar over niets anders dan Vlaemsche beweging en Vlaemsche 

politiek" (Van Eenoo 1961). In de marge wijs ik erop dat een aantal medewerkers aan dit blad ook 

actief waren bij de "Vlaamsche Vlagge". Dat blad werd nauwlettend gelezen in de kringen van het 

bisdom, omdat het in de context van de Blauwvoeterij standpunten ingenomen zou hebben ten 

voordele van het Nederlands. 

Het blad (De Klauwaart) en de vereniging gaven uiteraard de nodige ruchtbaarheid aan Van 

Steenkistes voorstellen, en de liberale 'Brugse Beiaard' noemde het "de vertolker van de radicale 

democratische en vlaamsgezinde stroming binnen de Burgersgilde." Verdere perssteun kreeg Van 

Steenkiste van de (allebei katholieke) "Taalstrijd" en "Gazette van Brugge", maar ook van Sabbes 

'Brugse Beiaard': "Dr. Van Steenkiste is een aanhouder; hij zal misschien winnen! En dan zullen we 

hem ietwat van zijn dolzinnig clericalisme vergeven" (Brugsche Beiaard, 5/3/1887). 

De nood aan die perspubliciteit in Brugge had vooral te maken met het feit dat zowel de katholieke 

"La Patrie" als de liberale "Journal de Bruges" het Frans bleven verdedigen. 

Nochtans werd ook de perssteun soms bijgestuurd in het zicht van de verkiezingen, en werd een 

'nederlaag' van Van Steenkiste (voorstellen van 1887) voorgesteld als een overwinning van het 

'zuivere' katholieke flamingantisme: "Zij (de liberalen) willen dit middel (agressiever flamingantisme) 

beproeven, de valsaards, om ons Roomskatholieke Vlaanderen te vergeuzen en te onderwerpen aan 

de geheime en dodende kracht van de vrijmetselarij" (Klauwaart 15/12/1887, geciteerd in K. 

Vandenbussche 1978: 71). Opvallend is ook dat "De Klauwaart" in mei 1888 de fransgezinde 
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katholieken aanspoorde om Nederlands te spreken omdat de taalkloof bij de katholieken in de kaart 

van de socialisten speelde (Vandenbussche 1978). 

 

6. DE RELIGIEUZE VERDEDIGING (?) VAN HET NEDERLANDS: EUGEEN VAN STEENKISTE EN HET 

WEST-VLAAMSE TAALPARTICULARISME 
6.1 In de oppositie tussen de zogenaamde integrationisten en particularisten, die respectievelijk 

streefden naar een taaleenheid met Nederland en eigen Vlaamse standaardtaal, bekleden de 'West-

Vlaamse particularisten van de tweede generatie' een bijzondere positie. Hoewel deze groep meestal 

als een louter taalkundige beweging omschreven wordt (Couttenier 1998), blijken er sterke 

ideologische motieven meegespeeld te hebben in hun verdediging van een 'eigen Vlaams'. Een 

lectuur van de verslagen van de belangrijkste groepering van die particularisten, de 'Gilde van Sint-

Luitgaerde', toont dat het om een door en door ultramontaans geïnspireerde beweging ging, die het 

taalstreven als een middel aangreep voor een in essentie conservatief religieus doel (Willemyns 

1995). De verdediging en het behoud van de West-Vlaamse 'volkstaal' moest de katholieke bevolking 

behoeden voor de protestantse invloeden die aan het Noordnederlands kleefden. Hun actie kadert 

dan ook perfect in het toenmalige ideologische klimaat van een nakende schooloorlog, een scherpe 

oppositie tussen katholieken en liberalen én een even felle strijd tussen gematigde en 

ultramontaanse katholieken (Witte e.a. 1990). Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking 

en de motieven van de Luitgaardegilde verwijs ik naar Willemyns (1995) en Vanlandschoot 

(1978&1981).  

 

6.2 Ik vermeld de beweging hier kort om een van de stichtende leden van het gezelschap… Eugeen 

Van Steenkiste was. Hij verschafte in zijn huis in de Freren Finteinstraat onderdak aan de algemene 

vergaderingen van de Gilde. 'Luitgaarde' 'werkte' van 1873 tot 1878, dus voor Van Steenkistes 

politieke carrière begon. Zijn opvattingen over de norm van de Nederlandse taal zijn dan ook sterk 

gekleurd door de Luitgaardisten; Vandenbussche (1995) en Willemyns (1996) gaan dieper in op die 

formeel-linguïstische aspecten. De vraag blijft echter of de Gilde ook effectief invloed heeft gehad op 

de positie van het Nederlands in Brugge. Dit lijkt niet het geval geweest te zijn, in positieve noch in 

negatieve zin. Wel is het zo dat Van Steenkistes West-Vlaamse oriëntatie licht smalend onthaald 

werd in de gemeenteraad. Burgemeester Visart stelde hem zelfs letterlijk de vraag of de 

stadsdocumenten in het Nederlands dan wel in het Brugs opgesteld moesten worden (B.C. 

14/8/1886).  

De positie van Van Steenkiste in de Luitgaardegilde blijft trouwens eigenaardig. Op ideologisch vlak 

sloot hij als voormalig pauselijk zoeaaf en later 'Ridder van het Heilig Hart' nauw aan bij de 

ultramontaanse traditie. In de loop van zijn carrière betoonde hij echter een veel grotere sociale 

bewogenheid dan de Luitgaardisten. Zijn aanvankelijke sympathie voor de Daensisten illustreert dit; 

de ultramontaanse discipline behoedde hem echter voor een te nauwe toenadering na een 

reprimande van het bisdom. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat Van Steenkistes acties gestuurd werden 

door de Gilde-entourage. Hij zal er wel een intellectueel klimaat gevonden hebben dat nauw 



 

135 

 

aansloot bij het zijne, en dat hem een pseudo-wetenschappelijke ondersteuning kon bieden voor zijn 

taalstreven. Hij beriep zich in raadsdiscussies trouwens regelmatig op de geschriften van Luitgaardist 

De Bo. De vraag wat er gebeurd zou zijn als de werking van Luitgaarde doorgegaan was tijdens Van 

Steenkistes politieke hoogdagen is intrigerend, maar het antwoord zou hoogstwaarschijnlijk 'niets 

anders' geweest zijn. Van Steenkiste was in de eerste plaats een politicus die religieus geïnpireerd 

was en niet omgekeerd. Zijn politieke én sociale doel ('meer rechten voor een Vlaamsgekleurd 

Nederlands') was voor Luitgaarde enkel het middel in een ideologische strijd. Bij dergelijke 

speculaties over de eventuele verdere evolutie van de Gilde mag men overigens niet vergeten dat de 

Luitgaardisten binnen de ultramontaanse wereld zeer geïsoleerd werden op taalvlak: het bisdom was 

het Nederlands niet genegen, en precies het feit dat het West-Vlaamse studentenoproer rond 1875-

1880 rond de taalkwestie draaide zou volgens Ter Mandere (s.d.) bijgedragen hebben tot de vroege 

uitdoving van de activiteiten van Luitgaarde. 

 

7. VAN STEENKISTES VISIE OP TAAL 
7.1 Uit het voorgaande mag blijken dat Eugeen Van Steenkiste ontegensprekelijk een verdienstelijke 

rol speelde bij de vernederlandsing van de Brugse stadsadministratie. Naast zijn politieke 

bedrijvigheid voor de taal waagde hij zich echter ook op het taalkundige vlak met heel eigen ideeën 

over de taal. De koppigheid die hem in beide domeinen kenmerkte leverde hem een respectabele 

plaats op in de hedendaagse politieke herinnering; een even glorierijke carriere als linguïst was hem 

evenwel niet beschoren. Zijn mening over het uitzicht en het karakter van het Nederlands kwam 

vooral naar voren in besprekingen van officiële Nederlandse vertalingen van stadsreglementen. Een 

representatief voorbeeld hiervan is de polemiek rond de Nederlandse versie van het reglement op de 

slachthuizen uit 1886.  

 

7.2 Hoewel de stadsdiensten het 'Réglement sur l'abbatoir' van een Nederlandse vertaling voorzien 

hadden, had Van Steenkiste zich "de moeite gegeven de verordeningen van het slachthuis in goede 

vlaamsche taal te zetten" (B.C. 19/6/1886). Dit schaduwwerk was ongetwijfeld het gevolg van zijn 

ergernis over de letterlijk uit het Frans vertaalde formuleringen die hij herhaaldelijk in vroegere 

Brugse stadsdocumenten aantrof. Burgemeester Visart moet met die dubbele versie zeer verveeld 

geweest zijn: de keuze voor een van de teksten had immers steeds netelige gevolgen. De 

goedkeuring van Van Steenkistes werk zou een vernedering betekenen voor de administratie én een 

bevestiging van Van Steenkistes kritiek op de gebrekkige vernederlandsing van de stadsdiensten; 

anderzijds kon hij bij het aanvaarden van de stadsversie een marathonzitting van de gemeenteraad 

verwachten waarbij diezelfde Van Steenkiste over elk detail koppig zijn wil zou doordrijven. Een en 

ander had tot gevolg dat beide versies doorgestuurd werden naar "un homme très compétent, 

spécialement chargé de traduire les documents législatifs" (B.C. 19/6/1886). 

Die man was Odilon Périer, opsteller van het "beknopt verslag" van de wetgevende kamers (Van 

Steenkiste 1886: 5). Verdere biografische gegevens tonen dat Périer naast zijn advocaatsfunctie te 

Brussel ook 'juge-suppléant' was bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde en lid van de 

Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden.  
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De taalopvattingen van Van Steenkiste en Périer stonden lijnrecht tegenover elkaar: ze belichaamden 

de oppositie tussen Westvlaams taalparticularisme en de Noordnederlandse standaard. Het was dus 

te voorspellen dat Périers verslag vernietigend zou zijn voor Van Steenkiste. Pikant detail: Van 

Steenkiste was een notoir en fanatiek burgerlijk katholiek, terwijl Périer in progressieve kringen 

verkeerde: hij was lid van het vrijzinnige 'Taalminnend Studentengenootschap: 't Zal wel gaan" 

(Monteyne 1934: 18).  

De officiële verklaring luidde dat Périer gekozen werd om "l'expérience que vous avez des affaires 

judiciaires, l'habitude acquise d'avoir sous les yeux des textes de lois, et votre position de réviseur du 

compte rendu analytique". 

Périer had op zijn beurt verklaard dat hij de taak zeer graag op zich wou nemen, en -opvallend- 

"j'entends de le faire à titre absolument gracieux". 

Beide teksten werden in hetzelfde handschrift en enkel gemarkeerd met 'A' en 'B' naar Brussel 

gestuurd.  

Périers antwoord was beleefd afwijzend voor Van Steenkiste: zijn tekst werd bestempeld als 

'middelmatig'. De vertaling van de stadsdiensten kon Périers goedkeuring wel wegdragen, maar hij 

voegde er zelf nog een eigen derde versie bij 'ter goedkeuring'. De verhouding tussen de drie teksten 

is het best beschrijfbaar aan de hand van een taalcontinuüm, waarbij Van Steenkistes tekst naar de 

pool van het Westvlaamse taalparticularisme neigt, terwijl Périer eerder aansluit bij het 

Noordnederlands. De versie van de stadsdiensten bevindt zich ergens tussenin.  

Van Steenkiste reageerde minachtend op het oordeel van Périer, en nam vooral aanstoot aan de 

'fransche woorden en... wendingen' in zijn alternatieve 'ellendige' vertaling (B.C. 10/7/1886). Die 

tegenaanval inspireerde Périer tot een merkwaardige zet: hij publiceerde de drie vertalingen met een 

commentaar van zijn hand en een paar smalende uithalen naar Van Steenkiste opdat "het 

Nederlandsche publiek in laatste beroep zal kunnen beslissen" (Périer 1886: 2). Naar alle 

waarschijnlijkheid is dit ook nog zeer snel gebeurd na de desbetreffende gemeenteraadszitting: het 

archiefdossier bevat een telegram waarin Périer reeds 5 dagen later vraagt om per express de drie 

vertalingen op te sturen. Enige tijd later gaf Van Steenkiste op zijn beurt een wederwoord uit.  

Hoewel uiteindelijk de vertaling van de stadsdiensten aanvaard zou worden, en de 'petite histoire' 

rond deze kwestie meer met gekrenkte eer dan met taal te maken had, leverde Van Steenkistes 

ultieme antwoord een interessante staalkaart van zijn visie op het Nederlands. 
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Foto 5: Brief van Eugeen Van Steenkiste aan Guido Gezelle uit 1887, met vraag om taalhulp 

 

7.3 De taal die Van Steenkiste voorstond zou doordrongen zijn van lexicale en grammaticale 

regionalismen. In het licht van zijn vertrouwdheid met de particularistische beweging hoeft dit niet te 

verwonderen. In deze kringen kwam hij ook in contact met mensen als de Bo en Gezelle op wie hij 

zich tijdens zijn verdediging in de gemeenteraad herhaaldelijk beriep (B.C. 10/7/1886, Van Steenkiste 

1886: 37). Zijn verkleefdheid aan Gezelles oordeel over taal bleek overigens uit een brief waarin hij 

een aantal 'vlaemsche' vertalingen van rechtstermen aan de dichter voorlegde: "Eerwaarde Heer en 
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Meester, En zijt toch niet kwaad op mij en zeg niet: Is hij daar nog eens die eeuwige zage met zijn 

vertalingen? Om de liefde Gods peis toch: ten eerste dat ik maar een sukkelaar ben en ten tweede 

dat ik in mijn eigen zelven geen trouw en heb, 't is misschien de eenigste gave die ik bezit."  

Zijn betrachtingen om het zogenaamd 'vreemd onkruid' uit het Nederlands te bannen, hadden onder 

meer een fel verzet tegen elk gebruik van Franse woorden en zinswendingen als gevolg: "Wilt gij in 

twee woorden mijn gedacht weten over het inbrengen van vreemde woorden in onze taal? Nooit en 

zal ik die bastaardwoorden gebruiken, 't en zij als er hoegenaamd geen eigen, gangbaar dietsch 

woord en bestaat" (Van Steenkiste 1886: 8). In de -naar zijn mening- al te letterlijke vertaling van 

Périer wou hij termen als 'proces verbaal' (procès-verbal), 'college van schepenen' (collège échevinal) 

en 'reglement' (règlement) vervangen zien door respectievelijk 'schriftelijk verslag', 'schepenraad' en 

'voorschriften'. In de reeds geciteerde brief aan Gezelle vertaalde Van Steenkiste zelf evenwel 

'cabinet', 'concierge' en 'substitut' als... 'cabinet', 'concierge' en 'substitut'. 

Van Steenkistes pijlen waren evenzeer gericht op 'de onhebbelijke voogdij der Hollanders', in de zin 

dat hij vreesde voor een standaardtaal naar Hollands model, waarbinnen geen plaats zou zijn voor 

typisch Vlaamse uitdrukkingen. Het gevolg was verregaande gekunsteldheid bij het zoeken naar 

'schone, echt dietsche woorden' voor officiële vertalingen. Idiotica en het Middelnederlands 

woordenboek, maar vooral zijn eigen kennis van het Brugse dialect fungeerden hierbij als bron.' Zo 

moest 'agent de police' 'schadebeletter' worden, wat een vernederlandste vorm was van het Brugse 

'schabletter'. Het 'Reglement op de openbare wandelingen' had het, op aansturen van dezelfde Van 

Steenkiste, jarenlang over 'wielpeerden', nadat hij verkregen had dat 'trapwagen' afgewezen werd 

als vertaling voor... 'vélocipède'.  

 

7.4 Hoe hevig zijn verdediging van een eigen 'dietsche' taal ook mocht zijn, men mag nooit uit het 

oog verliezen dat het hier vooral een imaginaire constructie betrof, een ideaalbeeld van taal dat 

allicht veel levender was in Van Steenkistes hoofd dan in zijn alledaags taalgebruik. In tegenstelling 

tot zijn vertalingen van ambtelijke stukken waaraan een schriftelijke voorbereiding voorafging, 

stonden zijn spontaan gesproken interventies in de gemeenteraad helemaal niet bol van 

doorwrochte woordenschat. Er is veeleer sprake van een tussentaal, een oprechte poging tot het 

spreken van een algemeen Nederlands waarin met grote regelmaat kenmerken uit het Brugse dialect 

opduiken. Die regionale invloeden hadden waarschijnlijk veel minder met opzet te maken dan Van 

Steenkiste liet uitschijnen. Hij verklaarde zelf herhaaldelijk dat hij in het Frans opgevoed werd (B.C. 

19/6/1886); zijn sociolinguistische 'competence' zal dan ook bestaan hebben uit het Frans als 'hogere 

taalvariëteit', en het Brugse dialect als 'lagere taalvariëteit' (Willemyns & Vandenbussche 1995: 642). 

Wanneer hij onder invloed van sociale en politieke motieven naar een evenwaardige Nederlandse 

'hoge variëteit' streefde, lag het verste punt dat hij op het taalcontinuüm kon bereiken nog steeds 

vrij dicht bij de dialectpool. Vormen als 'dertienste' en 'kwaadkeuren' voor 'dertiende' en 'afkeuren', 

en werkwoordsvormen als 'miek' en 'ge‘ten' voor 'maakte' en 'gegeten' (Van Steenkiste 1886: 4, 25, 

31, 32) waren dan ook geen bewuste keuze maar wel voorbeelden van ontlening uit het dialect. Zijn 

consequent gebruik van de dubbele negatie ('al wat geen nederlandsch en is', 'hij laat nooit geene 

andere beesten binnen') hoorde hier ook bij. Een en ander had zelfs als gevolg dat burgemeester 
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Visart zich openlijk afvroeg of de stadsreglementen in het Brugs dan wel in literair Vlaams moesten 

opgesteld worden... (B.C. 14/8/1886). Lectuur van de gemeenteraadsverslagen toont evenwel dat de 

standaardkwaliteit van Van Steenkistes Nederlands er fel op vooruitging in de volgende jaren; een 

vergelijkende analyse van een doordeweekse tekst van Van Steenkiste en Périer uit de late jaren 90 

zou in deze context misschien wel eens aan kunnen tonen dat de effectieve verschillen tussen hun 

alledaags taalgebruik veel geringer waren dan ze allebei hoopten. 

 

Foto 6: Rouwprentje van Eugeen Van Steenkiste (1914) 

 

8. BESLUIT 
De vernederlandsing van de Brugse stadsadministratie was een proces dat zich in de laatste twintig 

jaar van de negentiende eeuw voltrok. Waar het Nederlands in 1876 nog volstrekt ondergeschikt was 

aan het Frans als administratieve voertaal, hadden de stadsdiensten bij de eeuwwisseling een 

nagenoeg eentalig Nederlands uitzicht gekregen. Brugge leende zich echter niet voor de taalrevolutie 

die de gangmaker van de vernederlandsing, het katholieke raadslid Eugeen Van Steenkiste, 

voorstond. De geleidelijke invoering van het Nederlands kwam er via een langzaam maar continu 

'rijpingsproces' bij de overige fransgezinde gemeenteraadsleden. Het aanvaarden van de 

marginalisering van het Frans op administratief vlak ging hierbij hand in hand met een grote 
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bekommernis om het vrijwaren van de positie van het Frans als spreektaal in de 

gemeenteraadszittingen. De afwezigheid van een liberale politieke inbreng in de overgang naar het 

Nederlands is te wijten aan de dominantie van de katholieke partij in de gemeenteraad vanaf 1875. 

Voordien waren er in beide politieke kampen nauwelijks consequente initiatieven (in de 

gemeenteraad) om de taalsituatie in de raad en de administratie te wijzigen. De Brugse taalpolitiek 

was overigens perfect wettelijk: er bestonden tot 1932 geen dwingende nationale richtlijnen voor 

het taalgebruik op gemeentelijk vlak. 
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Fotomateriaal 
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