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Inleiding

Tien jaar geleden lanceerden we op de Tweede Sociolinguistische Conferentie een

ambitieus onderzoeksproject over taalcontact en taalvariatie in Vlaanderen in de lange

negentiende eeuw (Willemlns & Vandenbussche 1995). Dat thema was toen braakliggend

tenein in de neerlandistiek: hoewel er heel wat extralinguistische informatie bestond over

die periode, waren er nauwelijks gegevens over hoe de alledaagse schrijftaal van de

doordeweekse taalgebruiker in Vlaanderen er echt uitzag tussen 1794 en 1914. Over de

aard van het Frans-Nederlandse taalcontact in Vlaanderen was eveneens al veel inkt

gevloeid, maar ook dat aspect was zelden of nooit onderzocht op basis van originele

ilandgeschreven archiefbronn"tr. Het betrof bovendien het allereerste omvattende

histoiisch-sociolinguistische project iiberhaupt in de Lage Landen. De historische

sociolinguistiek wis op dat ogenblik in Europa nog vooral een Duitse aangelegenheid,

hoewel er her en der 
-verspreid 

ook geisoleerde studies over andere talen doorgevoerd

werden.l
De onderzoekers stelden zichtol doel de sociale taalvariatie in 66n Vlaamse stad te

beschrijven op basis van originele bronnen (ook dat was volstrekt nieuw); daamaast

zouden de taalketze en -kwaliteit in diverse domeinen van het alledaagse leven onderzocht

worden (administratie, politiek, media), eveneens aar de hand van originele

archiefcorpora. Een grondige linguistische taalplanningsanalyse zou daarbij als

achtergrond dienen. Als pilootstudie van het 'Brugge-project' (de stad waar de aandacht op

gericht werd) steldetr *" 
""n 

analyse van de 'Arbeitersprache' voor, het geschreven

iaalgebruik van de laagste sociale klassen in de stad. We streefden immers naar een beeld

.rurr-d" taal van 'gans het volk' en wilden ons niet (zoals meestal gebeurde) beperken tot de

geschriften van een kleine (al dan niet literaire) elite.

Rond het 'Brugge-proiect' werd in de voorbije tien een coherente reeks

onderzoeksprojecten uitliwert i.t Na de analyse van het taalgebruik van de lagere klassen

werden tekiten van de middenklasse en de sociale toplaag onder de loep genomen' Aan de

hand van originele archiefdocumenten werd de ideologische achtergrond van de toenmalige

strijd tussen f,afticularisten en integrationisten ontleed. Via documenten van het toenmalige

verenigingsleven werd nagegaan in welke mate de bevolking echt verfranst was en of er

,rog 
"* 

plaats was voor het geschreven Nederlands in diverse sectoren van het alledaagse

lev-en. Oh het offici€le taalgebruik tegen het licht te houden verdiepten we ons in bronnen

van de stadskanselarij - in verslagen van gemeenteraad en schepencollege werd gespeurd

naar taalkwaliteit (spelling, gallicismen) en taalkeuze Q'{ederlands versus Frans). Om de

relevantie van de Brugse dala naar waarde te kunnen schatten in de brede Vlaamse context

werden, tenslotte, twee grote projecten gerealiseerd: we voerden enerzijds een grondige

linguisiische analyse door ,tan alle taalplanningsmaatregelen die in de lange negentiende

".,r* 
s"rro-en werden in de toenmalige Vlaamse gebieden' Anderzijds werd in een
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vijftigtal Vlaamse gemeenten het gebruik van het Nederlands en Frans in offici€le

stadsadministraties nauwkeurig nagetrokken.
Op de voorbije drie edities van de Sociolinguistische Conferentie werd

gerappo.teerd over de voortgang van specifieke aspecten van dat onderzoek (de Groof

IOOj, Vunh"cke 2003, Vandenbussche 1999 & 2003, Willemyns & Vandenbussche 1995).

Het lijdt geen twijfel dat de daaropvolgende discussies in belangrijke mate bijgedragen

hebben tot het verdere verloop van-ons-onderzoek. Nu het gelauwerde3 'Brugge'-project

zijn voltooiing nadert is het gepast om terug te blikken op die prille projectschets uit 1995

"r, 
o- ong afie vragen wat ei nu precies overeind blijft van onze onderzoekspremissen, in

welke mate we sociolinguistische geschiedenis van het lgde-eeuwse Nederlands bijgesteld

en/of herschreven hebbin, welke onverwachte wendingen ons onderzoek genomen heeft

ook.a De aafizeI voor zo'n 'slotrapport' komt het best tot zijn recht in een bespreking van

een reeks 'algemeen aanvaarde waarheden' over de negentiende-eeuwse taaltoestand in

Vlaanderen, (boude?) stellingen die vaak hun weg gevonden hebben naar de vakliteratuur

en collegediciaten. Onder de hoofding 'taal en offici€le administratie' worden daarbij nog

een aantal nieuwe en recente onderzoeksresultaten voorgesteld'

Er weze opgemerkt dat het aanhalen van een 'communis opinio' stelling uit een

welbepaalde bron 
-geen 

verwijt of vingerwijzing inhoudt: bij gebrek aan origineel

bronninonderzoek hebben taalhistori ci zich nu eenmaal vaak moeten behelpen met

bevindingen van de 'hulpwetenschappen' (waaronder de sociale en politieke geschiedenis)

die vooril oog hadden v-oor extern- (en dus niet intern-) linguistische factoren. Bovendien

zal uit onze uiteenz etting zal blijken dat andere dankbare bronnen' met name de

opgetekende verklaringen van negentiende-eeuwse politici en taalstrijders, niet zelden

gespeend waren van onbaatzuchtigheid.

Stelling 1: Mensen uit de lagere klassen schreven niet of nauwelijks

Uit analyses van de sociale stratificatie van het analfabetisme in een zevenlal Belgische

steden en gemeenten tijdens de negentiende eeuw blijkt overduidelijk dat de

schrijfraardigleid onder de Brugse lower class even laag was als elders in Belgid. In de

periode van het Franse bewind was Brugge ('de armste stad van het land') er zelfs het

ilechtst aan toe met een dramatisch percentage vut 84Yo analfabeten onder de armste

bewoners.

Tabel 1 - Percentage ongeletterde 'ongeschoolde arbeiders' in Belgische steden

r800-r860

Aalst

I 830-1 860
65
7l
58
5l
42
67
62

I 800-1 8 15
67

Anderlecht 72
Brugge 84
Charleroi 65
Leuven 77
Tienen 75
Turnhout 69
(uit: Ruwet&Wellemans 1978: 96)

1815-1830
77
73
/J

67
64
76
76
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Van leerplicht was tot l9l4 geen sprake en het gros van de arme Brugse kinderen haalde
hun taalkennis naar alle waarschijnlijkheid op de vrije 'zondagsschooltjes' of in de
succesvolle kantscholen (Michiels 1979: 162, 163). Deze zondagsschooltjes waren
volledig gericht op godsdienstonderricht, maar verschaften daamaast ook "enkele
beginselen van algemeen lager onderwijs." Schrijflessen waren hier allicht dikwijls te
herleiden tot 'kennis van het alfabet'. Michiels (1979: 647) vermeldt in dit verband het
bestaan van het leerboekje 'Kruisken A.B.C.': "Het bevatte het alfabet in hoofdletters,
gewone en gotische letters voorafgegaan door een kruisje en gevolgd door vragen en

antwoorden over het geloof, het "onzen vader", een lofzang en een gebed tot de H. Geest".
Deze combinatie van "letter-onderwijs" en catechese paste in de toenmalige traditie van

onderwijs onder geestelijk patronaat.
Ondanks die misdre en het gebrekkige taalonderricht blijkt de laagste sociale klasse

toch vaak en veel geschreven te hebben. De Brugse archieven bevatten een indrulavekkend
aantal documenten die een blik verschaffen op de schrijftaal van de paupers: brieven,
processtukken, smeekbedes om sociale bijstand. Voor oflze analyses van de

Arbeitersprache hebben we vergaderverslagen van arbeidersverenigingen onderzocht
helemaal onderaan de sociale ladder (de zogenaamde knechtenonderstandsmaatschappijen,
een voorloper van de sociale zekerheidskassen).

De taal in die documenten is alles behalve getranslitereerd dialect. Het gaat om een
geintendeerde standaardtaal waarin zeer beperkte (maar duidelijk herkenbare) regionale
interferenties voorkomen. Op stilistisch vlak wordt ze gemarkeerd door het feit dat auteurs

wel de aanhef en de slotformules van een verslag lijken te beheersen, maar er vaak niet in

slagen om de body van de tekst op een samenhangende manier te formuleren: zinnen

worden afgebroken, dislocaties van zinsdelen komen voor, woorden worden vaak ook
gewoon weggelaten. Wat spelling betreft lijken de schrijvers idiosyncratische, variabele
nornen gehanteerd te hebben (zie stelling 2).
Wat de sociale stratificatie van schrijfkwaliteit betreft vallen drie dingen op:
-aan het begin van de eeuw schrijven bijna alle arbeiders 'slecht'
-op het eind van de eeuw zie jeblj een deel van de paupers een grote kwaliteitsverbetering
(met soms zelfs een schitterende taalbeheersing tot gevolg, 'beter' dan sommige schrijvers
met een hogere sociale status!)
-taalbeheersing verspreidde zich getrapt doorheen de lgde-eeuwse samenleving. Rond

1800 had de ganse hogere sociale klasse in Brugge een behoorlijk schrijfniveau. Op dat

ogenblik schreef de middenklasse vaak even slecht als de laagste klasse, maar rond 1850

lijkt ook de hele middenklasse behoorlijk te kunnen schrijven. Voor de lagere klasse kwam

die kwaliteitsverbetering er pas in het interbellum.

Stetting 2. Tegenover een relatieve schrijftalige uniformiteit in het Noorden heerste in

het Zuiden een absolute chaos

Van deze stelling van Suffeleers (1979: 19) over de spelling kunnen we enkel het tweede

deel beoordelen, bij gebrek aan onderzoek naar de taalsituatie in het Noorden tijdens de

negentiende eeuw. Hoewel het klopt dat de Zuidelijke Lage Landen met de systemen van

Siegenbeek, des Roches, Behaegel, de Commissie en de Vries-Te Winkel een heel scala

aan snel wisselende (al dan niet offici€le) spellingsystemen gekend hebben, blijkt in de

documenten die we onderzochten nergens sprake Ie zijnvan een echte 'spellingchaos'.
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Wat de laagste sociale klassen betreft is het w6l zo dat geen enkele schrijver

consequent (of onmiddellijk) de vigerende of een oudere off,rci€le spelnorm volgde' Van

'spellingchaos' is evenwel nergens sprake. De spelmoeilijkheden van de onderzochte

."ttrl3uJrt waren beperkt tot het weergeven van de tweeklanken [cy] en [Ei], de gerekte

klinkers [a:] en [e:] en een beperkt aantal consonanten (Vandenbussche 1996). Voor die

fonernen werden inderdaad verschillend grafemen gebruikt maat binnen strikte

orthografische limieten. In plaats van chaos ziet men dus veeleer een systeem van

bereg-elde en beperkte variatie optreden: als er voor de spelling van een klank afgeweken

*".J uun de heirsende spelnorm, werd er ofuel overgestapt naar een 'variabel systeem'

bestaande uit verschillendi variant(en) (waaronder soms de spelnorm), ofivel gebruikte de

schrijver consequent 66n 'eigen' spelling die men dan als 'persoonlijke spelnorm' voor de

klank kan bestempelen. Voor die variabele spelling was er overigens een groot

'maatschappelijk dlaagvlak': het niet naleven van de nolTn werd niet sociaal

gesanctioneerd.
In de administratie, tenslotte, was er van spellingchaos al helemaal geen sprake:

Vanhecke (2003) illustreert treffend hoe de stadsklerken van Willebroek zonder probleem

van de ene dag op de andere konden overschakelen op een nieuwe officidle spellingnorm.

Dat beeld vinden we ook in heel wat andere (hoewel niet alle) Vlaamse gemeenten terug.

Stelling 3. De particularisten rond De Bo en Gezelle streefden voor de rechten van het

Vlaamse Nederlands binnen de standaafdtaal

Brugge huisvestte in het laatste kwart van de lgde eeuw een exponent van de

partiirlaristische beweging , de zogenaamde 'Gilde van Sinte Luilgaarde' (Van Landschoot

iSZS; tSSt). Couttenier (1998: 1320-21) stelt dal ze "de rechten verdedigde van het West-

Vlaams binnen het algemeen Nederlands." Nauwgezette lectuur van de uitgegeven notulen

van de gildenvergad"iing"n leert evenwel dat de ware agenda van de organisatie niet van

taalkunJige maai wel van uitgesproken ideologische aard was: de Gilde hield een

ultramontaans discours aan waarbij de taalstrijd dienstbaar moest zijn aan de bewaring van

het streng katholieke karakter van (West)Vlaanderen (meer dan zestig procent van de

leden waien geestelijken) 6n waarbij ten allen prijze vermeden diende te worden dat de

bevolking de Nederlandse taalstandaard van het protestantse Nederland zou ovememen

(SLG 1875; tyi6; lSii;1879). Dit streven werd door Gildenvoorzitter Duclos (SLG 1875:

57) als volgt verwoord:

dragen wij ons oud Dietsch eene zoo vuerige liefde toe, 't is omdat het onze

diepingewortelde overtuiging is dat het oude vlaamsche kleed het bekwaamste is om de

zuivere vlaamsche Maagd te bevrijden tegen de verpestende invloed van goddeloosheid en

zedebederf

De hele activiteit van de Luitgaardegilde laat zichlezen als vernuftige aanwending van het

negentiende-eeuwse taalvraagstuk ten behoeve van een religieus fanatisme. Van een

opiechte bekommemis om de sociale heropstanding van de bevolking via een taalshijd was

glen sprake, maar het vertrouwde discours van die strijd werd dankbaar overgenomen. Uit

Ie gildendocumenten blijkt dat voor de bovenregionale communicatie als alternatief voor

het West-Vlaams helemaal geen Vlaamsgetinte standaardtaal nagestreefd werd. De

oplossing die voor die communicatieve functies in de gildendocumenten aangereikt werd
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stond zelfs haaks op de intenties van de Vlaamse Beweging: wanneer de noodzaak van een

standaardtaal voor alle Vlamingen ter sprake kwam was het opnieuw voorzitter Duclos die
een uniform Vlaams afzwoer, ten voordele van... het Frans:

En denkt men dat wij onze taal gaan verloochenen voor eene, 't zij welke, nieuwe, vreemde,
zoogezeide moedertaal? Neen wij ! fransch, zullen wij liever leeren lezen en schrijven,
fransch zullen wij zijn duizendmaal eerder en liever, als op zulken wijze vlaamsch of 't zij

hoe men 't heeten wil'

De mythe van de taalstrijdende particularisten is daarmee doorgeprikt, en in de handelingen
van het genootschap zijn legio argumenten te vinden die de ware aard van Luitgaarde
illustreren.b In deze context kan erop gewezen worden dat ook ander icoon van de Vlaamse
Beweging, Guido Gezelle, herhaaldelijk soortgelijke standpunten verdedigde. Zijn afkeer
van het'halfjoodsch, half heidensch Hoog-Hollands'is bekend maar ook zijn verdere visie

op het gebruil< van dialect, Nederlands en Frans in Vlaanderen liet aan duidelijkheid niets te
wensen over:'

L'habitant des Flandres parle le flamand de ses Pdres ld or) il lui convient de le parler, mais,
quand son idiome natif ne lui sufflt plus, dans ses rapports avec la soci6t6, il ne s'adresse
nullement ir un flamand de commande, d un n6erlandais de haut parage, comme ses frdres

de Hollande; non, il parle tout simplement le frangais... En Flandre une langue officielle
flamande, une langue d I'instar du nderlandais, qu'il est convenu d'appeler het fatsoenelijk
Hollandsch, ne se parle pas et ne s'y parlera jamais. (G. Gezelle I 885)

Hij was eveneens vertrouwd met de verborgen agenda van de Gilde, en had geen problemen

met die doelstellingen, zolang ze maar verborgen bleven voor de bevolkingsmassa:

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

ultramontaansche geweest. [ ... ] Maar van 't hoogste belang is het, na mijn inzien, dat wij

ons eigentlijk einddoel en priesterlijke inzichten voor den grooten hoop verborgen houden.o

Stelling 4. De hogere klassen waren volledig verfranst en kenden geen Nederlands

Van de hoogste sociale klasse in l9d"-eeuws Vlaanderen werd doorgaans gedacht dat zehet

Frans als onbetwiste prestigetaal voerde. Voor het geschreven Nederlands leek in die
toplaag geen duidelijke functie weggelegd. Zelf schreven we daarover (grotendeels

gebaseerd op getuigenissen van tijdgenoten): "Die Beherrschung der niederliindischen
Hoch- oder Schriftsprache war in dieser Schicht, recht bescheiden, ihre Verwendung noch

bescheidener" (Vandenbussche&Willemyns 1999: 143). Na ons onderzoek van de

archieven van 66n van de meest prestigieuze upper class verenigingen in Brugge, de

schuttersgilde van Sint-Sebastiaan bleek dit beeld volstrekt fout te zijn. De leden van dit
elitaire gezelschap kenden niet alleen Nederlands, ze gebruikten die taal ook tot ver in de

negentiende eeuw in geschreven vorrn voor zeer prestigieuze aangelegenheden. In dit
milieu, dat men normaliter associeert met een sterk verfranste culfuur, werden alle notulen
van vergaderingen tot 1865 exclusief in het Nederlands bijgehouden. Rekeningen en
boekhouding waren zelfs volledig Nederlandstalig tot 1925. In ledenboeken en

eedformules was evenmin sprake van Franse passages. Enkel in de persoonlijke
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briefuisseling tussen de leden ziet men vanaf 1840 een duidelijke voorkeur voor de Franse

iaal opduikeri. Uit de verdere analyse van de archieven (feestdocumenten, schietregisters'

""t"*" 
correspondentie, ...) blijkt ontegensprekelijk dat er de hele negentiende eeuw door

""r, 
onufg"Utoien traditie van geschrevin Nederlands heeft bestaan in dit gezelschap' Al

die vaststellingen nopen ons toieen nuancering van de vermeende verregaande verfransing

van het hoogburgerlijke (cultuur)leven in Vlaanderen'

Hoewel er binnen de nrugse sociale toplaag dus geen sprake was van een principi€le

afkeer van het Nederlands voor-klasse-intem gebruik, klopt het w61 dat diezelfde hogere

klasse zich furieus verzetie tegen de promotie van het Nederlands als locale bestuurstaal in

het publieke domein (gemeeriteraad,bijvoorbeeld). De indruk onistaat dat het gebruik van

de Nederlandse taal rustig getolereerd werd door de upper class,.zolang die taal niet

uung"*"nd kon worden ioo"r derden als strijdmiddel of socialisatie-instrument. In de

stad"spolitiek werd het Frans dan weer gebruikt als sociaal uitsluitingmiddel: o- 1"
verhinderen dat de gewone man toegang zou krijgen tot het politieke forum via de

Nederlandse taal werd alles in het werk gesteld om de symbolische waarde van het gebruik

van het Frans te verzekeren.
Er weze nog op gewezen dat diezelfde politiek actieve burgerij niet te beroerd was

om het Nederlandi gietlg als propagandataal te omarmen in verkiezingstijd en zelfs het

geschreven dialect regeh;atig geUruit<te i" kiesblaadjes en pamfletten - het dialect was nu

lenmaal (ook voor de upper.tutg ag solidarity-vatieteit (vandenbussche 2001 a;2001b)'

Kort sameng"uuti uoo. de negentiende-eeuwse burgerij te Brugge was het gebruik

van een specifiekelaal dus een middel om sociale groepen te isoleren, bepaalde privileges

te behouden ofbanden te smeden, al naargelang de wisselende belangen in diverse sociale

en politieke processen.

Stelling 5. Het Nederlands in vlaanderen was een kromtaaltje dat ongeschikt was

voor prestigieuze functies

In de archieven van de reeds vermelde schuttersgilde valt op dat de kwaliteit van het

gebruikte Nederlands zeer hoog was: het ging om een gesofistikeerd taalgebruik waarmee

ingewikkelde procedures probGemloos helder beschreven konden worden. De mythe van

heI onderontwikkelde Nederlands in Vlaanderen wordt hier dus niet bevestigd, maar

integendeel tegengesproken door de feiten. Die vermeende gebrekkige ontwikkeling yT

het Nederlands was nochtans d6n van de centrale elementen in het discours ten voordele

van het Frans als bestuurstaal in Vlaanderen. In de Brugse gemeenteraad verantwoordde

een raadslid in 1885 zijn voorkeur voor het Frans als voertaal als volgt:

"NouS avons cru devoir abandonner cet usage (du n6erlandais) parceque nous avons bien

plus I'habitude des expressions administratives justes, nettes, certaines, lorsque nous

i_ptoyon, la langue frangaise... il est essentiel que nos exnry1{g1s aient une signification

bien connue" (Biletin communal de la vitle de Bruges, 281311885).

Het lijkt er nochtans op dat de upper class schrijvers een uitstekende geschreven

compeientie hadden in zowel het Frans als het Nederlands. De hele 19de eeuw door waren

zij in staat om probleemloos tussen beide talen te wisselen in om het even welk domein'

Dat die feitelijke tweetaligheid bestond kwam tot op heden nauwelijks ooit aan bod in de

vakliteratuur.
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Waar en hoe deze bourgeoisieschrijvers dat hoge schrijfniveau aangeleerd kregen
dient eveneens verder onderzocht te worden. Er zijn overigens duidelijke aanwijzingen dat
het l8d"-eeuwse Nederlands in Vlaanderen evenmin een taal in verval was (van der Horst
2004).

Voor de laatste drie stellingen doen we een beroep op de resultaten van een
onderzoeksproject dat nog niet aan bod kwam op de vorige Conferenties en dat we dus kort
even voorstellen. In het kader van het doctoraatsonderzoek van Eline Vanhecke werd in
een vijftigtal Vlaamse steden en gemeenten nagegaan hoe de taalketze verliep in notulen
van de gemeenteraad en het schepencollege tijdens de lange negentiende eeuw.' De
originele verslagboeken van die vergaderingen werden jaar per jaar doorgenomen en elke
taalwissel werd nauwkeurig genoteerd. Indien er geen raads- of collegebronnen waren,
verdiepten we ons in de registers van de burgerlijke stand. Voor beide bronnen werden de
resultaten gescheiden verwerkt - hier spreken we verder enkel over de vergaderverslagen.
Naast taalkeuze wordt het bronnencorpus voor twee steden (Brugge en Antwerpen)
momenteel ook nog onderzocht op taalkwaliteit (spelling, woordgebruik, gallicismen); die
analyse is nog volop bezig.

Stelling 6. De kiem voor de verfransing van de openbare administratie werd gelegd
tijdens de Franse Tijd (1794-1814)

"Hoewel de Franse overheersing op zich nog geen twintig jaar had geduurd, was dat toch
lang genoeg om de taal en het bestuur te doordrenken van Franse invloeden. Overigens
waren de hogere kringen, zeker in hetZuiden, al veel eerder sterk verfranst", stelt Danidls
(2005: 46). Eens te meer lijken de archieven deze algemeen aanvaarde stelling tegen te
spreken, en wel op twee vlakken. Wat het priv6-taalgebruik betreft van de sociale elite
tonen de gildendocumenten overtuigend aan dat er van de enige verfransing van de hogere
klasse geen sprake was in de Oostenrijkse of Franse tijd: in die periodes kwam er in de
gildendocumenten nauwelijks Frans voor, behalve voor de contacten met de bestuurlijke
overheden. De echte interne verfransing van de hogere klasse vond pas plaats nri de
Belgische onaftrankelijkheid, en dan nog was ze verre van absoluut. Noch de gematigde
Oostenrijkse, noch de expliciete Franse taalpolitiek ten voordele van het Frans hadden
blijkbaar enige invloed op de functies en het gebruik van het Nederlands als schrijftaal
binnen de Gi lde.

Maar ook op administratief niveau bleek met de verfransingrcuze mee te vallen. In
het proefschrift van Jetje de Groof (2004) werd overtuigend aangetoond dat het doorvoeren
van de Franse taalrichtlijnen veffe van een algemeen succes was in Vlaanderen. Kort
gezegd was de verfransing onder Napoleon veel meer in de teksten dan in de realiteit te
vinden. Bovendien was er het wezenlijke verschil tussen het trage accepteren van de
invoering van het Frans als bestuurstaal en het effectief verfransen (d.w.z. het verlies van
competenties in het Nederlands) van een hele sociale (upper class) en administratieve
(klerken) groep. Uit onze analyses van het taalgebruik in de Vlaamse kanselarijen rond
1804 en 1814 blijkt dat de meeste onderzochte gemeenten en steden inderdaad
overgeschakeld waren op het Frans (met het Oost-Vlaamse Grembergen als uitzondering).
Dat betekent dat de competentie van de stadsschrijvers in het Frans een stuk hoger waren
dan meestal vermoed wordt, maar geenszins dat die personen het Nederlands verleerd
waren - dat zal blijken uit de volgende paragraaf.
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Stelling 7. De taalpolitiek van Koning Willem tijdens het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden (1814-1830) is mislukt

De pogingen van Willem I om de Zuidelijke Nederlanden opnieuw te vernederlandsen
staan geboekstaafd als een totale flop. Dani€ls (2005: 47)heefthet over een "fiasco" en
bevestigt: "Willems taalpolitiek mislukte jammerlijk". Toonaangevende historici -
waaronder Deneckere (1954) en De Jonghe (1967) - onderschrijven de stelling dat Koning
Willems taalpolitiek - door de sterke verfransing onder Napoleon - al gedoemd was ti
mislukken vooraleer ze goed en wel van start was gegaan. De Groof (2004) en Vanhecke
(lopend onderzoek) hebben voor een aantal cruciale sectoren nagekeken hoe het KB van
1 8 I 9 nageleefd werd dat van het Nederlands de verplichte taal voor het hele openbare leven
in de Vlaamse provincies maakte met ingang van l januari 1823.

Uit alle gegevens blijkt dat de wet uitgevoerd en gei'mplementeerd werd. Zo goed
als alle betrokkenen beschikten over de nodige taalkennis om ze uit te voeren. De Groof
illustreert uitvoerig dat in het onderwijs alles in het werk gesteld werd om het Nederlands
als onderwijstaal te implementeren. Wat justitie betreft bleek bij de voorbereidende
rondvraag v66r de toepassing in 1823 al dat in het hele land heel weinig magistraten niet
aan de taaleisen konden voldoen. Ook een aanzienlijk gedeelte van de magistratuur begon
al Nederlands te gebruiken in de periode van taalvrijheid (1819-1S22). Verder blijkt uit alle
archiefstukken dat de wet vanaf 1823 overal stipt werd toegepast. Een KB van 23 december
1822 dar bepaalde dat processen die in het Frans begonnen waren, ook in die taal mochten
worden voortgezet, werd slechts 6dn keer toegepast.
Wat openbare administratie betreft heeft ons onderzoek van gemeenteraden en
schepencolleges overtuigend aangetoond dat officieel Vlaanderen, openbaar Vlaanderen zo
goed als volledig in het Nederlands functioneerde vanaf 1823 en dat veel gemeenten zelfs
anticipeerden op de nieuwe taalwetten en iets woeger overstapten naar het Nederlands. De
competentie van de klerken in die taal was dus niet verloren gegaan tijdens de Franse
overheersing.

In alle steden en dorpen werd op de kanselarij enkel nog Nederlands geschreven, op
twee uitzonderingen na: in Brussel verschenen nog tweetalige verslagen en het Oost-
Vlaamse Zele maahJe de overgang naar het Nederlands pas op het einde van 1823. Eind
1823 was de '6dn land - 6dn taal' politiek volstrekt geslaagd. Opvallend is bovendien dat
na het terugdraaien van de taalpolitiek in september 1830 (onder invloed van het grote
verzet tegen de Hollandse koning) alle gemeentes in het Nederlands bleven functioneren).
behalve oudenaarde, zele en Lebbeke. De mogelijkheid om opnieuw het Frans te
gebruiken voor de verslagen werd dus nauwelijks benut.
van enige mislukking van de Hollandse taalpolitiek kan dus geen sprake zijn.

Stelling 8. Het Nederlands stelde tot op het eind van de negentiende eeuw niets voor
op officieel bestuursniveau in Vlaanderen

In de historiografie van de Vlaamse Beweging wordt vaak gesteld dat de administratie in
Vlaanderen door en door verfranst was na 1830 en daI dat pas veranderde in het laatste
kwart van de eeuw met de taalwetten van 1873, 1878, 1883 en 1898. Onze archiefanalyses
bevestigen de snelle terugkeer van het Frans na de Belgische onaftrankelijkheid: in
november 1830, amper twee maand na de vorige onderzoeksdata, merkt men dat een aantal
(vooral grote) steden er als de kippen bij zrjn om het Frans opnieuw in te voeren als



s22

bestuurstaal (Brugge, Antwerpen, Tongeren). Kleinere gemeenten zouden dat voorbeeld

snel volgen. 1840 komt uit ons onderzoek naar voren als het annus horribilis voor het

Nederlands in Vlaanderen. En toch was die taal zelfs in de barste omstandigheden nooit

volledig verdwenen op bestuursniveau: in een zevental kleinere gemeenten bleef het de

dominante bestuurstaal (naast Frans) . Zele en Tumhout bleven zelfs exclusief Nederlands

terrein. Opvallend is evenwel dat het helemaal niet tot het laatste kwart van de eeuw

duurde vooraleer het Nederlands terug veld won. In Brugge was dat wel het geval, maar

dat blijkt eerder een uitzondering te zljn. Vanaf 1850-1860 ziet men dat heel wat

administraties opnieuw overstappen op het Nederlands en dat het Frans nauwelijks of niet

meer gebruikt wordt. Het contrast tussen stad (eerder Fransgezind) en platteland (eerder

Nederlandsgezind) is in Antwerpen en Brugge frappant. In de historische evolutie van de

taalkeuze intrigeren twee dingen: de politieke loyauteit van de scribenten aan de

taalpolitiek van de toenmalige heersers, enerzijds, en de hoge competentie in Nederlands 6n

Frans van de stadsklerken. Aan die laatste vaststelling hebben historische pedagogen nog

een aardige kluif.
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Noten

I Een overzicht van de Duitse traditie inzake historisch-sociolinguistisch onderzoek wordt
gegeven in Mattheier 1998 en Vandenbussche 2001 & 2006. Wat de toenmalige productie

over andere talen betreft kan onder andere verwezen worden naar bijdragen over het Engels
(Romaine 1982, Nevalainen & Raumolin-Brunberg 1996), Frans (Branca-Rosoff &

Schneider 1994) enNoors (Jahr 2001). Voor een introductie tot recentere publicaties over

historische sociolinguistiek is de literatuurlijst van het internettijdschrift Historical

sociolinguistics and s ociohistorical linguistics een goed startpunt:
http://www.let.leidenuniv.nVhsl_shl, evenals de website van het Historical Sociolinguistics

Network: http://www.philhist.uni-augsburg.de,/hison.
2 Het betreft een reeks projecten die door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek -

Vlaanderen en de Onderzoeksraad van de Vrije Universiteit Brussel gesubsidieerd werden:

twee aspirantenmandaten, een postdocmandaat, en een aantal onderuoeksprojecten en

'kredieten aan navorsers'.
3 Het onderzoek werd bekroond met twee 'Prijzen voor Taalkunde' van de Koninklijke

Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en met de zesjaarlijkse Ignace

Vanderschuerenprijs Humane Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.
o Voor een uitvoeriger overzicht van het doorgevoerde onderzoek en de resultaten kan de

lezer terecht in Vandenbussche, De Groof, Vanhecke & Willemyns 2004.
5 Geciteerd in P. Alossery 1830: 133.
6 Willem1ms 1995 vermeldt onder meer een lezing waarin de Gildenvoorzitter Duclos een

aantal voorbeelden van geschiedvervalsing door 'de Geuzen' rcchtzet: volgens Duclos

zouden bij de inquisitie geen onschuldige slachtoffers zijn gevallen, en Gallilei zou niet

geleden hebben onder een onwetenschappelijke opstelling van het Roomse hof.

'Brief seciteerd in C. Gezelle 1918:200-201.
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8 Brief geciteerd in Westerlinckl9TT:476'
e Een gedetailleerde bd;ti;; uan a" onderzoeksresultaten (met kaartjes enlof tabellen) is

te vinden in willemyns,"v"J&t" a vandenbussche2}}5;vandenbussche, vanhecke,
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