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EEN WEST-VLAAMSE SCHRIJFTAAL OP HET EINDE VAN DE
NEGENTIENDE EEUW

Roland Willemyns

l. Inleiding

Tijdcns het laatste derde van de negentiende eeuw bekampte de zogenaamde tweede
generatie West-Vlaamse particularisten (Willemyns 1996) wat zij noemde 'het vlaamsch
van 't gouvernement' (Flamen in SLG II,65-75) en wilde zij deze'belgies-nederlandse
gcuzentaal' (Allossery 1930), tenminstevoor West-Vlamingen, vervangen zien door een
'ware ncdcrduitsche taal, de catholijketaal van de catholijkeVlamingen'(De Bo in SLG
ll,l9-27). lloe dic er dan wel uit zou behoren te zien werd echter alleen in theorie en
nooit in dc praktijk gezcgd. In diiopstcl wil ik aantonen hoe ons, naar aanteiding van
cen cpisodc in verband mct dc vernederlandsing van dc Brugse stadsadministratie
(Vandenbussche 1996), de mogelijkheid geboden wordt om, aan de hand van een
praktisch voorbccld, ecn inzicht te krijgen in hoc sommigen zich die schrijftaal
voorsteldcn.

In 1886 had dc Brugse stadsadministratieeen Nederlandse vertaling gemaakt van een
Franstalig rcglcmcnt over de uitbating van het Brugse slachthuis. Er kwam, van diverse
kanten, nogal wat kritiek op het gchantcerdc taalgcbruik en dat gaf aanleiding tot het
ontstaarl van twcc altcrnatievc vertalingen. Een was van de hand van O. P6rier, een
Brussclsc advocaat cn dirccteur van het 'Beknopt Verslag' van het Belgische parlemcnt,
wicns bcdocling het was algcmcen Ncderlands te schrijven, zovecl mogelijk conform
tlc noordclijkc nonn. Dc andcrc was van de hand van een van de vurigste West-Vlaamse
particularisten, de Brugse arts E. van Steenkiste, die zich uiteraard tegen de noordelijke
norm verzcttc en een taal schreef die als een illustratie kan worden beschouwd van de
schrijliaal die dc particularistcn voor ogen stond.

In Vlaanderen (en West-Vlaandercn in het bijzonder) was men op het einde van de
negentiende eeuw op zoek naar een nieuw evenwicht tussen drie belangrijke en con-
currerendc taalvaridteiten, waarvan de gebruikswaarde en het prestige in snel tempo aan
het vcrandcrcn warcn. Bedoeld zrjn a) de Vlaams-Brabantse schrijftaal die sinds de
Middelceuwen was ovcrgcleverd; b) de Nederlandse algemene schrijftaal, zoals die door
bepaalde taalactivisten als na te volgen voorbeeld werd aangeprezen, maar vrij zelden
werd gcbruikt en c) het Frans, de cultuurtaal van de sociaal hogere en ontwikkelde
bevolkingsgrocpen, die meestal ook door de overheid als ambtstaal werd gebruikt.

Hocwcl Belgi0 tot 1898 exclusief in het Frans werd bestuurd, kenden de meeste
Vlanringen gcen Frans. Volgcns de volkstelling van 1880 kende 8O,5Vo van de
Bruggclingen enkel'le flamand'; lezen en schrijven was er overigens meestal niet bij
aangezicn 48,2% van de Brugse bevolking analfabeet was (van de Nederlandstaligen
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60%)' Als spreektaal fungeerde voor de overgrote meerderheid der vlamingen in alleniet heer formere ooT.j]:, tret ptaatseti;t" oirte"t en men ;;;;r, een crigrossischesituatie uitgaan met als 'L' een dialect 
"n 

ur. 'H' orwet Frans-orwel een ,geihtendeerde

;.;1i;LtLr', 
die in de praktijk eigenlijk alles kon ,t";i".;;;Jr, or ,ror*.ler, 

was
Dankzij de vlaamse Beweging nam de moedertaal der vlamingen (toen met eengallicisme meestal 'vraams' len-oema) in ,o.n.*.rde mate taarfuncties over, dievoordien door het Frans-werden uitgeoefend. Er ontstond a* L." arouel taalconflictenwel tussen het 'vlaams' en het nrln. ,an ae ene, en ,r.r*-io" ,*r,angers van) deBelgische en de Hollandse.varidteit ru, a.-g.r"hreven) r.r"o"rr'*ar. standaarcltaal aande andere kant' Door toedoen van de 'tweede generatie particularisten,speeldc west-Vlaanderen hierbij een bijzondere rol.

2. Porticularisten en integratiot isten

Al vrij vrug na het ontstaan van Belgid werd het de aanhangers van de vlaamseBeweging duiderijk, dat her.nodig *u, ?. positie van dc i, vroin.r.r.n gebruikte taar' len aanzien van de noordetijke rrriunt te bepalen en ten aanzic..-uon t .t dominerendeFrans te verbcteren. Daar ongeveer hielJ deeensgezindheid op. Deovcrtuiging dat hctdaartoe nodig was de banden met rret ,oo.,r"n oL t" hul.n *".,t-,roo, veren nict ge-deeld. voor die tegensturders gebruik, ** n,..r,ul de verzamelnaam .particularisten,,

i;T;:" is een naam clie vele ladingen dekt en ,t"r ,"s;";;;;;ies is (winemyns
' In tegensrering tot suffereers (1g7g:r4g-r4g) geroof ik dar het west_Vraamsc' particularisme van de generatie De Bo cum suis wel degelijk icts anders was aan het'algemeen Zuid-Nederlandse particula.isme'. Hoewel surr"r"* 

"n ook andcren welgewag maken van het rerigieuze aspect, komt nergens vordoende tot uiting dat voor DeBo en de zijnen het taalaspect stecits 
"*ufproauct was van 

".,r-r"rigi"u, rundamcn_talistische beweging voor het behoud van het ultramontane, kattrotiet<e karaktcr van. West-Vlaanderen. De taal speelde aaaruil stectrt, in rore..";";-;;i dat men geloofdedat het naar voren schuiverrvan het wesivlaams.of, veel meer nog, het weren van het' algemene Nederrands ee.n.onontbeerlijk wapen in die strijd *ur.'br" stelring heb ikuitvoerig toegelicht in Willemyns (tgg6). '

3. Her Gilde van Sinte:-Luitgaarde

In 1874 werd in Brugge het .Gilde van Sinte I 
l,itgaarde, (SLG) gestichr, een verenigingvan 'particularisren' waarvan de doersteiling dooi voorziiter-e.";;;J", ars vorgt wcrd'geformuleerd: 'de zuivere yla.amlche Maag; te bevrijden tegen de verpestende invroedvan goddeloosheid en zedebederf' (sLG l,-sz). vete lezingen handerden over wat men,met de titel van de inreidende toespraak kan omschrijr.n i'1, ,orer-d" rechten van hetWestvlaamsch in de algemeene Nederduitsche taal,.Van de vergaderingen van het Gildezijnvierbundels notulen qenrrhliceerrl fiR1,4 t^t
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en met 1877; SLG I-lV) en daaruit komt een duidelijk beeld van de studiekring naar
voren: extreem katholiek en fanatiek in alles waarover ze zich uitlieten (ten minste 63 %
van de eerste 'werkende leden' zijn priesters; Geldhof 1959:301). Een verandering van
taalgervoonten is een van de meest opvallende kenmerken van sociale verandering en
dat verklaart waarom taal een zo belangrijke rol zou spelen in de strategie van het
Gilde. Hcimwee naar de 'goede oude tijd' is wat aan de basis lag van hun klachten
zowel in verband met de 'vervolging' waaronder de kerk volgens hen zou lijden als in
verband met de taalcvolutie. In het WesrVlaanderen van de 'vaderen" dat ze wilden
behouden zoals het was, was er geen plaats voor vreemde indringers en zeker niet voor
wat zij als een 'nieuwe' taal bcschouwden. Alleen zo is te verklaren dat zij niet enkel
het noordelijke Nederlands, maar ook iedere poging tot taalstandaardisering in
Vlaanderen zelf als een 'strafirme, gedwongene, stijve, gezochte tale' karakteriseerden
en afwezen (overigens zonder ooit ook maar 66n bewijsplaats aan te halen). Over wat
ze in plaats daarvan verkozen, waren ze al even weinig concreet, maar er was wel een
duidclijk stratcgisclt vcrschil tussen wat daar intern over werd gezegd en wat naar de
buitenwercld toe werd verklaard. Naar de buitenwereld toe probeerden ze het te doen
lijken alsof de SlG-doelstcllingen nauwelijks van de algemeen particularistische afwe-
ken. In de interne discussies n,unen de 'linguisten'onder de leden de taak op zich aan
te toncn waarom ecn algemc(e)n(er) Nederlands, verwerpelijk is, en dat leidde soms tot
tragikornische uitlatingcn,r waarvan ik in Willemyns (1996) vele concrete voorbeelden
hcb gcgevcn.

Ecn algcrnccn vcrbreidc misvatting in verband met. die West-Vlaamse particularisten is
dat zij dc doclstellingen van dc Vlaarnse Bcwcging mee wilden helpen realiseren. In hun
milieu wcrd hct Frans cchter nauwelijks als een bcdreiging ervaren, en men was met
dc leitclijkc situatie cigenlijk best tevreden: het geworte volk kende hoe dan ook geen
Frans, dus hct gevaar van bcinvloeding door het 'wufte' was gering. Algemeen
Ncdcrlands vcrstaan zou cchtcr maar een geringc inspanning vergen en precies daarom
mocst dat vcel hardnekkigcr worden bekampt. Het behocft dan ook geen verbazing tc
wekken, dat zowel Duclos als Gczelle expliciet verklaren dat ze nog eerder Frans willen
gebruikcn dan (algcmeen) Nederlands of zclfs, zoals ze zrlf. zeggen, 'algemeen
Vlaamsch' (Willcmyns 1996:244-245).'1

In tegenstclling tot Gezelle, die nooit op een SlG-vergadering verscheen, en die voor
formelc taalluncties en als taal van de wetenschap en de sociale omgang Frans boven

De Carne beweert onder meer dat het gebruik van de diftong in bijvoorbeeld 'tuijn en huis
ketters, lret behoud van de monoftong daarentegen goed katholiek is! (Willemyns 1996:.240-
24t).
Gczelle bijvoorbeeld lreeft het over 'het hatf joodsch, half heidensch Hoog-Holland', waar

;::^]::U.:, 
van a[ [moeten] naar mijnen dunk, als van den franschen vijand' (Willemyns
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algemeen Nederlands verkoos3 (Willemyns 1996:256-257) was voor de SLG-
particularisten (die voor deze opvatting zeker sympathie konden opbrengen, maar ervoor
terugschrokken dat zo ongezouten te zeggen) een theoretische onderbouwing van hoe
de 'catholijke [schrijfltaal van de catholijke Vlamingen' er dan wel uit zou moeten zien
niet overbodig. De grote theoretici in dat verband waren De Bo en Duclos. De Bo hecft
erop gewezen dat men ernaar moest streven in het algemeen Nederlands een aantal tot
dan toe uitgebannen woorden 'van goed gehalte' op te (laten) nemen. Critcria daarvoor
wiuen: een etymologie die steunt op een regelrechte Indogermaanse afstamming; woor-
den die naar analogie met algemeen-Nederlandse woorden zijn gevormd; het voorko-
men in een verwante taal (bv. Engels of Duits); woorden uit de vroegerc (bv.
Middelnederlandse) schrijftaal; woorden waarvoor in het algemeen Nedcrlands geen
geschikt equivalent bestaat (Willemyns 1993a).

4. Nederlartds in de adninistralie

Wanneer nu Van Steenkiste in de Brugse gemeenteraad voorstelde Nederlands als taal
van de stadsadministratie in te voeren, kreeg hij met ecn hecl andcr problcem te kam-
pen, namelijk hoe zo'n adrninistratief Nederlands cruit behoordc te zien. Daar haddcn
zijn gildenbroeders zich nooit over uitgelaten. Aan de hand van het bovengenoemde
incident in verband met de vertaling van het slachthuisreglement ga ik daar nu dicper
op in. In Pdrier (2.j.) zijn die vertalingen gepubliceerd cn van commentaar voorzicn,
net ovcrigens als in Van Steenkiste (1886).

Orn de lezer een idee te geven van waar het over gaat volgt hier ecn excerpt (art.
2, C)a:

(a) In geval dat er, bij uitneming eene beestc aangebracht wordt, clic dringend
haastig moet geslacht worden of alrccds dood is, moct hij zclvc dc schciding bii-
woncn, en cr ecn schriftclijkverslag van opstellen. In dit vcrslag moet hij
vcrmelden hoe hij de ingewanden bevonden heeft en welke, volgcns zijn
onderzoek, de zekere of waarschijnelijke oorzaken zijn waarom de beeste
dringend moest geslacht worden of waarvan zij dood is; insgelijks zal hij
vcrmelden wat hij over het gebruik van het vleesch beslist hccft en waarom.
Deze verslagen worden overgeschreven op eenen schrijlboek die door een der
leden van den schepenraad genummerd en geteekend is. Binnen de vier-cn-twintig
uren wordt er eep afschrift van ieder verslag naar den Schepenraad gezonden.

(b) In het bijzonder geval van het inbrengen van een dier wiens afmaking
dringend is, of van een dood dier, woont hij persoonlijk de scheiding bij en stelt

Vergelijk zijn artikel in het Leuvense tijdschrift Le MusCon (1885). I{ij zegt er onder meer:
'En Flandre une langue officielle flamande, une langue i I'instar du nderlandais, qu'il est
convenu d'appeler het fatsoenelijk Hollandsch, ne se parle pas et ne s'y parlcra jarnais'.
(a) : de vertaling Van Steenkisie, (b) : rle officiirle rreilrlirrf /n\ - ,r'' ., '' r'
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cen schriftelijk verslag van de bewerkingen op. In dit verslag ve.rmeldt hij den

toestand dcr organen en bestatigt, volgens dezen toestand' de zekere of
waarsctrijnlijke-oorzaken der drlngendheid van de afmaking of van den dood,

alsnredederedensderbeslissingoi"l,,i.lt.nopzichtevanhetgebruikvanhet
vlccsch genomen heeft. Deze ,J.rtugen worden overgeschreven in een bijzonder

bock door cen lid van het schepencJlegie genummerd en geteekend. Afschrift

vaniederverslagwordtnaarhetcollegiebinnendevierentwintlguren
gezonden.

(c)Wanneererbijuitzonderingwordtbinnengebrachteenbeestdatdringend
moet rvorden afgemaakt of weieen dood beest, dan woont hij persoonlijk de

o*t"oingbijenmaaktvandieverrichtingproces-verbaalop.Ditproces-verbaal
maaktmelrlirrgvandenstaatderlevensorganenenbevestigtvolgensdezenwelke
rlczckercofwaarschijnlijkeoorzakenzijnvandehoogdringendhcidderafmaking
of vzur dcn doocl cn <te ueweegredenen der beslissing door hem genomen ten

opzichte van het gebruik van f,et vleesch. Soortgelijke processen-verbaal worden

in ecn alzondcrlijk aktenboek geschreven' genommerd en gewaarmcrkt door een

li6 van het collcge u* r.f,.p"i"n. Ecn afsihrift van ieder proces-verbaal wordt

biltncn dc vicr-en-twintiguren aan het college gezonden'

Allcdric hebbcn ze problemen met deze administratieve taal (het Nederlands werd al

lang nict tnccr voor die functie gebruikt). De enige clie zich niet over zijn eigen vertaal-

prcstatic of 4ic van o. una.r.n ieett uitgelaten is tle (onbekencle) ambtenaar' die de offi-

cidlc vcrtaling hcclt gcmaakt en die van Steenkistes lof ('deze vertaling was mcrkelijk

bcter als al dc voorgaandc') allicht wel hceft verdiend. Dat hij zich niet van de stroeve

arnbtctlarctrstijlkorrontdocnrreettmetclebovengenoemdesituatie.te.makcn,maarook
*"i.r.ii,, functic. Ook de vertaling van P6ricr is, ondanks de lof die hij ervoor oogstte'

vrij strocl'cn omslachtig. II'rj gaat wcl ongcremtler met (Fransc) lecnwoordcn om en hij

vcrmijdt zoveel ,rog"r1?r"*i.lut" prorin"i-utismenen belgicismen' Vreemd genoeg is het

Van Stecnkistc clie er ats enig. in slaagt het 'officialese' op de achtergrond te dringen'

rnaar zijn taal wordt dan w-eer ontsierd doordat zijn particularistische obsessie hem

dingeningeeftilsdebeeste(i.p.v.helbeesl),deboek(i.p.v.Irelboek),bijttilneming
(i.p.v. brJ uitzondering) o,f 

'di 
sctrcpenraad !i'p'v' het schepe.ncollege)' Toch zit er

waarheid in zijn t"*.?ing aut hij de enige is iie 'niet letterlijk, woord voor woord'

slaafsclr en vertaal[r]; (p. 27). Dit bevestigt mijn vroeger al geuite verrnoeden

(willcmyns 1996:249) dat vete particularisten niet alleen op een manier schrijven' die

zekervancrvaringmetdehanteringvanhetmediumgetuigt,maarbovendiendathet
taalgebruik van velcn indenlaad vloeiender, minder kiampachtig en vooral stilistisch

vloticr is clan vccl van wat elders in het land werd gepubliceerd'

5. De conurrctrtarett

Ovcr dc ofticiijlc vertaling zegt P€ricr (2.j.:2) 'dat ze als goed mocht beschouwd
'l l"
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bestempelt hij als 'middelmatig, ten eerste omdat zij doorspekt is met. Westvlaamschc
woorden en spraakwendingen, ten andere omdat er aan de Nederlandsche woorden en
uitdrukkingen die er in voorkomen, herhaaldelijk eene betekenis wordt gegeven die ze
eigenlijk niet hebben, en eindelijk omdat de schrijver (...) onophoudelijk zondigr regen
de beginselen van spraakkunst en spelling' (P6rier z.j.:l).

Hij heeft verder 'het oordeel van den heer Dr. Jan ten Brink, Hoogleeraar aan de
Rijksuniversiteit te Leiden' gevraagd. Die is vol lof over P6riers vertaling en noemt die
van Van Steenkiste'eene doorloopendc cacographie, een gebrekkig opstel'. Het stuk
is geschreven , zo zegt hij, 'in eene mij onbekende taal, - cen plaatselijk dialect dat nog
zonderlinger is dan ons plat Groningsch of plat Zeeuwsch' en hij geeft dan enkele
voorbeelden van 'de zonderlingheden van dit onmogelijkpatois'.

Van Steenkiste (1886:3-4), van zijn kant, zegt over de officidle vertaling dat ze beter
is dan hij had gevreesd, maar dat ze toch 'verre [was] van mij te voldoen' Verder bevat
zijn lange tekst (48 bladzijden) een uitvoerige apologie van zijn eigen vertaling, die
allcrlci argumenten bevat waar ik nog op terugkom en die gctuigt van ccn grote bclczen-
heid. Hij vermeldt en/of citeert onder meer allerlei geleerde en anderc gcschriften in
vcrband met taal, niet het minst ook zulke die in het Noordcn warcn vcrschencn: J.
Winkler, Bilderdijk, het Middelnederlandsch Woordenboek, dc eerstc aflevcringcn van
het WMi", het 'noordnederlandsch Tijdschrift Noord enZuid', Schuermans, Van Beers,
A. Joos, Kiliaen en anderen. De verdediging van Van Steenkistc, dic overigcns vaak
spits en to the point is, berust vooral op twee soorten argumentcn, waarvan hij dc
irrelevantie echter niet inziet of niet accepteert. Het eerste is de 'logica van clc taal', die
hem doet uitroepen: we schrijven toch ook nict nagegaapt of gegijkt als participia van
naiipert en ijken, waarom zouden we dan ge4elenboven geiten moeten verkiezen (p.
3 I )? Ilet tweede is: waarom zou iets wat 'goed Dietsch' is niet gebruikt mogcn worden,
dat wil zegger, iets wat in het Middelnederlands al bestond maar clat tlc Flollanders
vergeten zijn, of iets wat wel in bepaalde gewesten maar niet in anderc voorkomt,
kortom allcs wat door De Bo in zijn bovengenoemde vijf pullten wcrd samcngcvat.
Indien ecn dergelijke discussie al vruchtbaar is, dan natuurlijk enkcl wanneer cr ccn
gemeenschappelijke discussiebasis is, dat wil zeggen wannecr men het ovcr wat de norm
is min of mecr eens is. Ook vandaag nog is een argument als 'dat is geen Standaardnc-
derlands' slechts overtuigend wanneer de discussiepartners accoord gaan over wclkc
norm als richtsnoer dient.

Tot slot geeft Van Steenkiste (p. a6-a8) nog een overzicht van 'al wat ik op de
vertaling van den Heer P6rier te zeggen heb' en dat betreft: 'Fransche woordcn die
gemakkelijk kunnen'vermeden worden',5 'Fransche wendingen',6 'Woorden of wendin-
gen die 't brugsche volk moeilijk verstaat'7 en 'slechte vertalingen'.

Wat we bij Van Steenkiste krijgen is het 'normale' particularistischc discours, dat
de Luitgaardisten voor de buitenwereld reserveerden (zie $ 3.1). flier wordt 'dc zuivere
vlaamsche Maagd' die moet beschermen 'tegen de verpestcnde invloed van goddc-

Bijvoorbeeld garnizoen, partij, agenten.
'wanneer bij uitzondering een beest binnengebracht wordt dat dringend (...)'.
Riivnnrhnelrl vornripnirtootr trrln,n'r "r'l'"" t";;"

5
6
"l
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loosheid en zedebederf, (SLG I, 57) niet vermeld, maar krijgen we de redenering:

waarom zou wat wry sctrriven slechter of onaanvaardbaarder zijn dan wat zr7 schrijven'

met dc traditionele rrgu*.nt", onderbouwd en met allerlei citaten doorspekt' liefst van

Noord-Neclerlanders *uu.u* de meesten niet begrepen waar het over ging of op hun

eigenmanierparticularistischwaren,zoalsJohanWinkler.Mendoetergoedaante
bedenkendatditalleswerdgeschrevenineentijdtoenv'oorvelen.deuitkomstvanhet
.normdcbat, nog niet vasts;nd. velen, "r r"k., dc 'Luitgaardisten" leefden in de

overtuigingofdeillusietlatdcnorm,alclurnietinoverlegmet.deHollanders'nog
kon,nogmoestwordenvastgelcgd.HoemenzichdatmeestalvoorsteldeblijktuitVan
Steenkistes uitlating n*' nuittiing van het door hem gebruikte woord beluik (voor

.gebouw,): .Dc groote NeJertanAsJtre woorclenboek r*b. Vries en te Wynckel (sic)

en is nog aan de s ni"t g.i.or".n, *ou, daar zal men het waarschijnlijkopnemen of men

zou lrct Loch ntoetertaoin; *oroi het daarin opgenomen, dan zal belui't, dat nu volgens

al die schoolvossen Seerr Nederlandsch meer"en is, wederom Nederlandsch worden'

(VanStccnkistc1336:24-25).Mengingerrlusv:uruitdatwatinhctWMl"werd
opgcnomcn nict alteenll;;; rou i'.t0".n, maar ook werkelijk zou worden gebruikt'

Dat is ook dc rcden waarom Schuermans zijn 'Algemeen vlaamsch ldioticon' of De Bo

zijn'Wcstvlaamsch ldioticon' publiceerdc'

Uitentrcurcn wordt ook het argument herhaald dat het reglement voor Bruggelingen

bc.ocld is, impliccreml iat het orinodig is ccn algemcne(re) iaal te schrijven, die overal

geklig en aanvaard ,";;ij;. van Steenkiste maak't in dat verband graag gebruik van het

ook in hct SLG vaak gchoorde argument dat de west-vlamingen bepaalde woorden niet

zouden vcrsraan. w"i#;;;t;r";; wijst dar in <le zin 'Deze twee eerste schikkingen

cnvallertopdcbeestenniet',slaaltophetgoedewoordis'antwoordtVanSteenkiste:
'slaatt op is gocd nedcrlandsch' dat is waar' maar te Brugge zou het volk dat nict

vcrstaan' (o.c.' 3l)'

6.EettkorlekarakleriserittgvanVattsteenkistestaalgebnik

DetaaldieVarrSteenkisteschrijftisvrijconsequent.Hoewelhet'Westvlaamsopde
achrcrgrond voortdurend doorklinkt, is hei tretemaal niet zo dat hd dialect zou schrijven'

Zijn verontwaarctigde afwijzing van dat-verwlt is niet alleen oprecht, maar ook terecht'

In een aantal geratten t an *.ri*"r spreken u* *ut ik vroeger, bij een beschrijving van

hct huidige nariet"itencontinuiim in vlaanderen 'getranslite;eerd dialect' heb genoemd'

tlat wil zeggc'..n ,uiif*i, waarin sommige geiarkeerde vorrnen 'in de richting van

.e standaard,uur *o.J.n ,angepast, maar hit morfologisch en syntactisch systeem van

hetdialectgrotendeelsongewijzigrlwordtbewaard-'(Witlemynslg87:147).Van
Stecnkiste zou met ai" r.uru[t.risering uestist geen problemen hebben gehad' want dat

is precics wat hij nastreefde. Hijzelf en nog t.".t wat anderen.in het particularistengilde

waren heel go"a opJ" rroogt" rl*"t uan o-e taalontwikkelingin de Nederlanden als van

de verschillende varieteitJn die er gebruikt werden. Zijn (en hun) west-vlaams

gekleurde .Dietsctr, (z.oals hij de schiijftaal bij voorkeur noemt) is dus een bewuste

keuzc, zoals ni.t urr."n uri.;r,r ri, tle thcoriedn die hil daar graag over verkondigt' maar

66lr lrit hcl .onsenllentr: taalgebnrik' Enkele voorbeclden:



I..I

i

3t6 Roleup WrLleuyNs

a) Hij gebruikt heel stelselmatig de dubbele negatie: "t en doet hier niet ter zake'
[p. a]; 'niet klaar en ziet' [p. 271. Nergens in zijn tekst ontbreekr 'het oud
loochenwoord en', zoals hij het op p. 32 noemt.

b) Even consequent schrijft hij e of ee (i.p.v. a/aa) in de cluster'wgm. e * r' :

geern (p. 4), aonveerden (p. 4), onbennhenig (p.7) enz.

c) Ten aanzien van de sjwa-apocope bij vrouwelijke substantieven is cr enige
onzekerheid. Weliswaar schrijft hij altijd de beeste, maar vcrder bhjkt hU vaker te
apocoperen dan vele andere Luitgaardisten: verlaling (p. 4), bespreking (p. 5), taal
(p. 6), plaag (p. 28), wending (p. 4l), zitting (p.39). Dat laatste woord komt 66n
keer als zittinge (p. 5) voor en verder vinden we nog vlanune (p. 5) en streke (p.
38), elk 66n keer.

Van Stcenkiste wil, zoals ik al zci, gecn 'gewesttaal' schrijven en vcrmijdt dus
dialectismen. Alleen is het niet altijd zo simpel crachter te komcn wat hij als zodanig
beschouwt:

a) De zogenaamde scherplange i ( < ogm. ai) geett hij bijna altijd weer op de
'standaardtalige'wijze (vleesch, beide), behalvc in het woord kleengeestig, dat hij,
mct slechts 66n uitzondering(kleingeestig, p.48) met ee schrij[t. De frcquentie van
ee-vorrnen is bij de meeste zijner gildebrocders hogcr. In bestierder (p. 5) cn vier
(p. 5)t gebruikt hij dc westelijke, ontronde vorrnen van de ogm. err.

b) De le persoon enkclvoud presens gaat in het Brugs uit op -en (ik geloven, ik
drinken, ik nruken). Zo vinden we het bij de Luitgaardistcn nooit, maar vaak
gebruiken ze een op sjwa eindigende vorm: ik gelove, ik drinke, ik make. Bij Van
Stcenkiste vinden we 66n keer it peize (p.28) en voor dc rcst altijd starldaardtalige
vormen (bv. i/< peis op p. 26).

c) De WesrVlaamse sterke preteritumvorm niek (1 nnken) gebruikt Van Stecn-
kiste op p. 4 (het pret. van maken komt verder nergens meer voor) en ook bij ande-
re Luitgaardisten duikt die vorm wel vaker (maar nooit exclusief) op. Andere afwij-
kingcn in het werkwoordelijke systeem heb ik niet aangetroffen, hocwcl zc in het
Brugs legio zijn.

Van het bovenstaande afgezien is het grootste deel van de particularistische atwijkingen
in Van Steenkistes taal lexicaal van aard en meestal worden die gerechtvaardigd door
de (al dan niet terechte) bekommernis door de Bruggelingen verstaan te worden. Zo
vinden we:

8 Het 'bewuste' komt nergens mooier tot uiting dan hier. Pdrier citerend, dic hcweert dat hij
'vuur en vlam gespogcn' heeft, vraagt hii 'waar hii het vier en w:lrr hii rlc vlornno ,'in,tt'
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hecltypischWest-Vlaamsewoorden'bijvoorbeeldwlersplete'weerga"
schadriitetter 'agent', vallen op'slaan op" balaik 'gebouw''

in cen aantal rvoorden wordt bewust de 'eufonische d tussen liquidae behouden:

beoordeelder (p. 10), klachrdoender (p. 18) en van steenkiste verdedigt ook dit

gebruik tegcn de aanvallen van P6rier met een beroep op de 'logica van de taal'

(keurder,dorfier,bestuut'derenz')'Ookhierblijktweerdathijnietalleenbewust
handelt, maar ook taalkundig goed gewapend is'

lrctgenusgebruikdatvooralophetWest-Vlaanrsc(casuquoBrugse)systeemberust
(deboek,debeesteenz;zieboven)moeteigentijkooktothetlexicalegebied
gerekend worden.

van Stccnkistes woordgebruik wordt cchter voolal gekenmerkt door het gebruik van

vclc purismen, icts -"i hij .uttir."rt (,die eigendietsche woorden zouden uit onze

taal mocten g"u*n.n *or,l.n o, plaats te liten voor vreemd onkruid?" p. 7) en

propagcert. Zo ,"rorir.t,ufOigthij zich voor het gebruik van com'nissaris van politie

(.Doch van zo zoo5aast ik dalrvoor een vlaamsch woord zal aantreffen' dat volgens

dctaalrcgclskanaanvcerdworden,zalikhetbezigen,zelfszalikaldoenwatin
mijnc macht is om dat woorcl overal te doen aannemen" p. 8). Wat politieagent

bctrcft, vocgt hij cle daad bij het woord en gebruikt schadebeletter' een in het

Miclclclbrugs al voorkomend en in de negenliende eeuw.-nog heel gebruikelijk

altcrnaricf voor hcr zui1ersch ageti van pofurc. vermakelijk is ongetwijfeld dat in

het 'Rcglcmcnt op o. oftnbare ivandelingtn' u"' de stad Brugge' door toedoen van

VanStecrrkiste,jarenlanghetwoordwielpeerdetlvoorfietswerdgebruikt
(Vandcnbusschc 1996)'
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UIT DE PRAKTIJK VAN EEN TAALADVISEUR: ALGEMEEN NEDERLANDS
IN DE REGELGEVINC VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Morianne A.E. van Scherpenzeel

L Inleiding

Wie de rijksgrens tussen Nederland en Belgi6 over gaat, merkt beltalve Noord-Zuid-
verschillen op stedenbouwkundig gebied ook andere verschillen op: Noord-Zuid-ver-
schillen op taalgebied oftewel taalvariatie binnen het Nederlands. Veel van die voor
noorderlingen 'typische' taalelementen zijn in het Zuiden tamelijk algemeen en (ook
buiten het eigen gebied) bekend, omdat ze behandeld worden in allerlei taalboekjes. In
mijn dagelijkse praktijk van taaladviseur bij de Vlaamse overheid kom ik regelmatig
voorbeelden van Noord-Zuid-verschillen tegen, die wellicht in mindere mate bekend
zijn; reden om er de aandacht op te vestigen. Dat daarbij en passant mijn werk(plaats)
ter sprake komt, lijkt onverrnijdelijk: het is de omgeving waarin de taalfeiten geregi-
strcerd zijn. Voor een goed begrip geef ik eerst wat achtergrond bij de politieke, talige
en taalpolitieke situatie in het Nederlandstalige deel van Belgi6, dat ik hierna gemaks-
halve aanduid met Vlaanderen.

2. De (taal)politieke situatie in Vlaanderen

I{et unitaire Belgi0 is, sinds 1970 en een aantal staatshervormingen, uitgegroeid tot een
federale staat. Vlaandcren werd een eigen entiteit, met eigen bevoegdheden, dus met een
eigen parlement, een eigen regering en een eigen ambtenarenapparaat ('administratie').
Vlaantlercn is dus een cigen weg gegaan, maar zat met een nationale erfenis op velerlei
terreinen. I{et taalgebruik was in de oude situatie Frans en Nederlands - het Nederlands
was vaak vcrtaald Fraus. In cle nieuwe situatie werd het uitsluitend Nederlands, maar
rncn ging (eentalig) voort in de oude traditievan niet al te best Nederlands. Logisch als
mcn bedenkt dat er weliswaar een nieuwe Vlaamse administratie was, maar dat die ad-
ministratie aanvankelijk grotendeels bestond uit voorheen nationale ambtenaren. Boven-
dien rvordt de ambtelijke taal - rvellicht overal - gekenmerkt door gezwollenheid,
moeilijke woorden, ingewikkelde zinnen. Ook dat soort taal behoorde tot de erfenis.

Vanaf eind jaren tachtig was er op Vlaams niveau de intentie om iets aan dat
taalgebruik te gaan doen. De kritiek op de taal van de overheid was immers duidelijk
tc horen: 'De nieuwe, nri Vlaamse overheid had een kans laten liggen!', luidde het. In
plaats van als zell'standig geworden Vlaamse overheid zorg te besteden aan de eigen
taal, het Neder-lands, ging men verder in het 'Nederfrans' (mengtaaltje) of in een
allesbehalve begrij-pelijk Nederlands. En dat terwijl men niet meer het excuus had van
ambtenaren die het nu eenmaal moeilijk hebben in een tweetalige situatie, Men
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