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Een I 9de.eeuws taa lconllict in West-Vlaandererr

Een 19de-eeulvs taalconflict in West-Maanderen: religieus
fundamentalisme en particularisme
Roland Willemyns

l.Inleiding
Het is gean toeval dat Maanderen in het algemean en West-Vlaanderen in het
bijzonder op het sinde van de 19de eeuw het toneel waren van ver
doorgedreven sr emotioneel zvtaar geladen taalplanningsactiviteitm. Men was
er inderdaad op zoek naar een nieuw evenwicht tussen drie belangrijke en
mncurrerende taalvariBteiten, waarvan de gebruikswaarde en het prestige in
snel tempo aan hd veranderen waren als gevolg van zowel politieke
verandering als van doelbervuste, maar tegorstrijdige poglngen tot
taalplanning. Bedoeld zijn a) de Vlaams-Brabantse schrijftaal die sinds de
Middeleeuwsr was overgeleverd, b) de Nederlandse algemene schrijftaal,
zoals die door bepaalde taalactivisten als na te volgan voorbeeld werd
aangeprezen, maar toch eerder zelden werd gebruikt en c) het Frans, de
cultuurtaal van de sociaal hogere en ontwikkelde bevolkingsgroepan, die
meestal ook door de overheid als ambtstaal werd gebruikt.
AIs spreektaal fi.rngeerde voor de overgrote meerderheid der Vlamrngan in alle
niet heel formele domeinen het plaatselijke dialect. In principe moet men van
een diglossische situatie uitgaan: als "L" een dialect, als "H" ofivel Frans
ofivel een "geintendearde standaardtaal", die in de praktijk eigenhlk alles kon
zijn dat "hoger" of "formeler" was dan dialect.
Dank zij de Vlaamse Bewging nam de moedertaal der Vlamingen (met een
gallicisme meestal "Vaams" genoemd) in tomemende mate taalfrurcties over,
die voordien door het Frans werdan uitgeoefmd. Er ontstond dus bijna
gehjktrjdig een dubbel taalconflict en wel tussen het "Vlaams" an het Frans
aan de ene, en tussen (de aanhangers van) de Belgische en de Hollandse
variEteit van de (geschrevan) Nederlandse standaardtaal aan de andere kant.
West-Vlaanderen nam in deze ontwikkeling een bijzondere plaats in. De
zogenaamde " Tweede generati e West-Vl aa mse pa rti cul a ri sten " werd totnogtoe
onvoldoende onderzocht, zodat in bijna alle publicaties over de geschiedoris
van het Nederlands in Vlaanderen een verkeerd beeld wordt opgehangen van
zowel hrm activiteiten als van hun onderliggende motivatie (willemyns 1996).
Een onderzoek waar we op het departement "Nederlandse Taalkunde" van de
VUII nu mee bezig zijn, van een uitvoerig corpus van in Brugge op het einde
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\:L vllll (ltr l()rlt't'ettw gcschrcvcxl tcl<stcrt rrrt tlrre vcrsr'ltrllr'rr,l.'rIrurr'rrrr'rr rrr,r;rlit
het rrrogclill( ttiotrwe inzichten over dc lirrguistrsclrc orrtrvrlil.t,lrnr,, r:rrr lrr,t
Nederlands ell over de rol van de bovengenoeurde, partictrlarrsl ili('lrr lr('wr.u.utS
te verkrijgen. Daardoorkart de aandacht worderr gevestigd o[) ()clt ;rrrrllrr r':tl

totdusver ondetgewaardeerdc dinrensie van orls inziclrt in taalcvolrrtlc ilt
taalplarlring in (West-)Vlaanderen. nlet l.)alne de invloed van lrcl rt'lrrr,rt'q*
fundanreutalisme, gebaseerd op de principes van het ultraurontanisnrc.

2. llet cultrrrele, ptolitickc err sociale klinra:rt

Op l8 augLtstus ltl74 grccp in Bruggc clo ccrstc algonrore vergaderiug pl;r;rlli
vatt het "paftictrlaristische" genootsclrap "Cilde vatr Sinte Luitgntrrilrl'
Volgcns Voorzittcr Drrclcrs was dc bccloelirrg . "de zrrivere vlaarnsclre [VllurgrJ
te bevrijdcn tcgetr de verpcsturdc invlor:d van goddcloosheid en zcdctrt'rlrrl"
(SLC I,57). Het zou ocn vcrgissing zi.jn tc urcncn dat lrct grlde ziclr vootitl
nrct problelllcll i11 vcrband tttet taalontwikkcling cn standaardiseriug lrr,r,16

hicld. l-let gaat integendccl onr ccll streverl ter bcvorderiug van de godsrlrurr*t
etr de l<erl<; de taal is belangri.ik irr zovcrre zi.i als cort rrriddcl kan dierrcrr rrrrt
lrct lroofcldoel te rcalisorcll, lllaar datr ook slcclrts claarorrr,

Irr Bruggc, tocn zowat dc arurstc stad varr Bclgid (Stecvens 1985) warrrr ur
Iu80 29,(>6oh van dc inwoners officrccl behoeftig rrtaal de Lr"ritgaarrlistrtr
toonden rriet dc ltrinste bclangstellirrg voor clc socialc rrrisorc. ln geen crrkt,lrr
lezirrg of corrrrrentaar wordt cr ook nraar nrct cen woord over gerept.

Volgens dc officiele gegevelts van dc volkstcllirrg waren er irr 1880 t,7l'\'n
eerrtalig Fratrse Bruggelrngen err 15,21"/o gaven op twectalig te zr1n. Dc rc,sl
bleek enkel "lc flarnarrd" to kcrrrren. Voor dc Ncderlandstaligen was "Vlatrrls
spreketr" wel het.juistc woord: irr ltttiO was 45,2% van de Brugse bevolkrrrg
analfabeet. d.w.z. 600/o van de laagste sociale klasse, de Nederlarrdstaligcrr In
de Brugse colleges was ti.jdens de werkingsperiode van het St,C rl*
onderwijstaal Frarrs, en ook daar hoorde nren in huu beraadslagingerr p,,r't'rr

klaclrteu over.

3. Particularisten en integrationisten

Al vrij vlug na het otrtstaarr van Belgic wcrrl lrt'l rlr,pirttp,rrr:rl.t.rr vlrn,k.
Vlaamse Bewegirrg cluidcliik. cl:rt lrct rrorlip, rv$r r.lti lltrr,tlrr' \,;rn (l(, ln
Vlaanderen gcbruililt'lrr;rl I rr v rlt'Nrrrrr rhlrlhu u*tlmn,tr* ttqrelr,n lrr mrl., rlul
ltl()lt rll'irtl+lrrl ,ho l,rrutl,rrlrrrrrl,rrr :rtluillro ,,* .;,19,,,',$$,6.qfu'*&*tlrle I ri 1 hrd

rlottturlr,'rrrlt' l'tatts tltcrrtlc tc t,cttlclctr.llr l)lr;tr (rnr!.r.\r.( t lrrr.lrl , L f 3
ccnsgcztttdheid op ell ntet narne de overtuiging dat hct dlurtoo uoclig wur; r

banden nret Noord-Nederland aan te halen werd door velen zeker niot gcrlt,cl
Voor de tegenstarrders daarvan gebruikte en gebruikt men ntecslrl r

verzamelnaam "pafticulatistol", maar aangezien ook die het vaak orrdollrt
oneens warell is dit een naam gewol'den die vele ladingen dekt en dus rrr4r,

onprecies is. Zo heeft nren lret o.a. over eell "eerste generatie" pafticularistt
die actref waren in de penode orrmiddelhjk na de Belgische onrwenteling I
naanr "pafiicularisterr" wordt echter ook gebnrikt voor de bovengenoeurr
leden van het SLC en irr het algenreen ook voor allerr die ervoor pleitten lr
"zurdeli.jke aandeel" iu lret Starrdaardnederlands otuhoog te krikkr
(willenryrs 1993).Dat rnaakt er het gebruik van de ternr rriet rnakkelijker opl
ln tegenstellrng tot Suffeleers ( ls7q, 148- 149) geloof ik dat het Westvlaan*
particularisnle van de gcneratie De Bo wel degeli.ik iets anders was dan h,
"algonrccu Zrridncdcrlarrdse particularisure". Hoewel Suffeleers en oc
andcretr wel gewag lttaken van ltet religieuzc aspcct, konrt rrcrgcns voldoenc
tot uitiug dat voor De Bo en de zi.jnen het taalaspect sleclrts een bijprodu,
was van een religieus fi[rdarnentalistrsclre bewegrng. Het was hen te doen or
hct behoud van het ultranrontane, katholieke karakter van Wcst-Vlaanderer
Dc taal speelde daarbi.j sleclrts in zoverle cerr rol, dat nrcn gcloofde dat hr
luaar vorerl schr"riven varr het West-Vlaanrs, c.q. het wereu van hct algemer:
Nederlands een onontbeerlijk wapen in die strijd was.

4. l-lct Ciltlc vnn Sinte-Luitganrde

Van de vetgaderingelt van lret Gilde zijn vrer bunclels notulen gcpr.rl:liceel
(1874 tot en nret 1877; sLC I-lV) cn daaruit konrt een duidelijk beeld van d

studiekring uaar voreu: extreeul katholiek en farratiek in alles waar ze zic
over uitlieten (ten nrinste 49 van de 77 eerste "werkende leden" (63,63%) zi.i
priesters) (Geldhof Is5q, 301). Een verandering van taalgewoonterr is ec
van de best lrerkenbare kenmerkeu van sociale veranderirrg err dat ka
verklaren waaroln taal eeu zo belangrijke rol zou spelen in de strategre van hr
cilde. ze steurden veel rneer op intuitie darr op weterrschappelijke analyses rr
heimwee naar de "goede oude tryd" is wat aan de basis ligt van hurr klaclrtcr
zowel in verband met de "vervolging" waaronder de kerk zou hlden als rr

verband met de taalevolutie In het west-vlaanderen van de "vader€n" clat z
willcrr bchouden zoals het was, is er geen plaats voor vreernde indringers rr
zcku rrrrl voor rv:rl z.ii als (rcrr "nicrrlrro" (aal [rcscholwcl .r\llr't,rr ;p i:, r
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U \r'll\l;ilr'[ rlill .rtl lut'l t,ilI..r'l lrr'l ililotrlt'ltllrr'Ntr['tliurrl.i rillt;rr rr', lttl' I,rr.'-ltlF1 lttl
lilltlr;tlttrrl&irtltllhlntrt, ltlr ('r)n "sllarllnrt, gctlworrr,lt'rrt,,:,1 rllr', rr"ezocltlr ttll$1"

I hilttl,lllrifl6.y1.it1 r:rt ltlwi.jzcrr. Nooit wordt er echter cin cnkclc atrtcrrr lr,tr rltv,,t({n

rroorl rv{rrdl ,rt.ll.q rnaar het kleinste excerpt aangehaald, dat zotr nro({r{l
tr:lnlonort rlrrt tk.rn Holland geschreven taal (ar die van die Vlanringcrr rltt' rtclt
rrlrty nl1rtnlrrrlt.rr) inderdaad de karakteristieken veftoollt die zi.l (1rlrf,u!

torsrlrrrivrtr ()vcr wat ze in plaats daarvan verkiezen zijn ze al evcrr wlu[S
r'on('rc(:1. nril,rr cr is wel een duidelijk strategisch verschil tussen wrtl tlflrfl'
rrrlr,rrr oy1.1 rvrrrrlt gezegd en wat naar de buitenwereld toe wordt vclkl;urrel
Nnnr clei lrrult:rrwereld toe probeett Duclos het te doen hjken alsof dc lil,(j"
rkxrlstr:llttrp,r,tr rrnuwelijks van de algenteen particularistische afivijken. ht d$
rnlrrnrc rh:.r,'rr:lsros wordt het lrclenraal anders geformuleerd. De "lingrrrslr:llrr
orrrlor.dr' llrlt'rr rrentsr de taak op zich aan te tonen waarom een algenrcurdtl
Ncr{crlarrrll, vt'rwerpeli.ik is, eu dat leidt sorns tot tragkomische uitlatirrl,l,$t},
rvut il< u[ nr(-l t,rrkele conclete voorbeelden wil aantonen,

lLr bchorr..rr lol dat gezelsclrap een aantal nlenserl die vele vreeurdc lalt$t
l.;trrrtctt tltr ook vrij goed op de hoogte zrjn van de lristorische grarnmatic;t vtttl
rlt Certtilrrrrurr' lalor, zo [rv, cnc Dc Came, "professor in 't kleen senrirrari* **fr

l(ousselar.rr," Uit zryn lezing "Ovjr del-'I., irrvloed*van het duitsch op 1161

1rctl!:rlanrlu'lrt'ln!e" (SLC lll, 17-86) blilkt dat hi; zeker nlet een deel vlrr tl$
hrcrrmalipr,r, liorschung bekerrd is (hi.i beroept zich o.rn. op Franz Boplr mt

il '"il'firritz llrryrrr,), wat hij nrct clic wctorsclrap cloct is ochter henreltergencl (:rls rk','i, tlrrl woorrl rrr rllt verbarrd nrag gebruiken). Zo indt hr1 bv. dat de diftonplcrrrt6
In lrr-:( Drrrl:i t'ur kwali.ike zaak is. Dat lret Duits lwainl zegt is een verklpl$

I Blltrtt aarr rlr: I hrllanclers clie nret hurr [weinl ook al een cliftong bezigen eir tlu*
,;r orp.r'nlijk r$ll fitr:ot onder do gordel van de West-Vlamirrgen die nog lrltr.;tf

lr.vrcnJ z(rfiilt(rn "En inderdaad, van Lutherstrjd voort, ziet nten overal dc orul$,
nuvcre, r,olk, Swaabsclre klanken der Minnesdns,er en Helderrdichter pluatng
nritl<ctt vrrot rlrr rrieuwopkonrende saksersche sonanten:

l)t: nlcttternurir:ltc lange i, gelijk wi"y ze, West-vlanrit'rgen nog op onzo li;r1rtu'l
Itr'lrlrr:rr, l{n4,{, ovcr in ei, die eeue soort van tweeklank is, gesprotcn rril lrr.f
vr:tstttcllrir rl$r rir;herpe 3 uret i. Waar Kudrun, Iret Rolandslied, de Nibclrrrrg$t
tir,'hrccvqr Mftr lrb (mrjn lijf), din wib (dijn wijf), thie wile (de wijle), sirr rir,:lr

{r;rr ri;L}, rlul r,vicrd nu mein leib, dein weib, diC_fySfle, pein reiclr crrz l}rt
littrg.t'ri(rlp$sr*rrr;lllctovanonzeuu)kreegvarr'sgeli.ykcc('n('uol'li(e irr't vl I

rruor hlnrlhf6&ltrul , (ll rryicrd alzoo in arr of arr (dc lxrll;rttthr:ltl rrr)ltcr;t'lurlrt:tt
f,urr ttnufl t,*filttt nr ritrullcrl (rrrirrrcrr), lrilmr rtr lnUt.Wt {ltttrk,rrl. $unl$rt itl

s;tilnr(.n (vCr-zrtitttctt), lffii lll ltatrs, trs lll ;ltls (rrrt; r't'rl,lt'r'rl l)t' I ii

middelhoogduitsche tweeklank iu wierd vcrvangcn dool lrct ttiottwc ctt. llttt
(vrer) wierd feuel; liute (liederi, fr genl) wierd leuten; niLlwe. rletro; 1iurg,
tl19ge1e enz."

De diftongering in het Duits is dus des duivels en wel ontdat Lutl'rer, de

"Duitse antichnst", voor die diftongering verantwoordelijk is Dat eerr diftong
ketters en een rnonoftong katholiek is bhlk1 volgurs De Came ook in de

Nederlarrden waar het natuurlijk de heidense Hollanders zijn die de

diftongering hebben ingevoerd: "De Hollanders nu hebben stap voor stap
hurne overdr4nsche gebeurs gevolgd, en onze oude nederduitsche klanken
hebberr gevaren juist geltjk de oude hoogduitsche: zij wierden verdreven door
het zegevierende Saksersch" (o.c.,p.80). De Canre weet ook wie in de

Nederlandeu Luthers rol speelde. "Mamix van Ste Aldegonde scl-rreef gy err ij.
Van toeu voort, gaat de larige u en de lange zuivet'e i, in de geleerde taal,
verloreu: de saksersche Au en ei aleen worden fatsoenlijk geheeten". En wat
daar de consequenties van geweest ziin kan De Canre lteel lnooi verwoorden:
"En alzoo err is de tale geen straal nreer uit het herte, ntaar een gekursteld en

getuitenrantooid puppenhoofd" (o.c.,p. 85).

Redeneringen van dat slag vrrrdt nlen te kust en te keur in alle lezingen en

tussenkonrstetr. Bovendien bl4ft dat soort redenerirtgetr niet beperkt tot
"taal(pafticularistische) uiteenzettirrgett" en dat is nu jtrist wat al te vaak uit
het oog wordt verloren. Ook de leden zonder linguistische opleiding lconten

uitvoerig aan bod en ook zrj verliezen in hrur lezingen alle redelrlkheid telkens
ze in hun paranoide ijver menen dat hr-ur religre belaagd wordt door een of
andere nrysterieuze vrjand. Ik kan daar wegens plaatsgebrek helaas niel op
ingaan (zie echter Willemyrs 1996)

Leonardus de Bo, als auteur van het 'Westvlaamsch ldioticorr' vandaag een

van de bekendste Luitgaardisten, is een trouw en ijverig spreker. Zi.in
redevocringen zrjn meestal wel linguistisch van aard, zij het dat ook hij rricrt

nalaat er telkerrs met zoveel woorden op te wilzen, dat de taai slechts cr:n

wapen ir, zijn strijd is. Hij was zeker niet minder schizofreen dan de anderett
enerzrlds blukt hij inderdaad een en ander over taal elt taalkurrde te wctett,
anderzijds schrijft ook hrj over talige ondetwerpen de grootst mogelijk orrz.irr

Enkele staaltjes uit zijn lezing over Xfuarom er geene eloquentiq-.irr lrt(
letterkurdig Nederlandsch is (SLG II, 19-27) mogen dit aantonen:

" rl(r Waarheid en de Valschheid hebben noodwendigli.ik clk lrrrttnc lrutl
{itrttlrtl ltr,l l}rrrlt.r;l;rrrlisrrrrr rvrtc rlrvrurllt't'r is t'tt t1r'rrtl rv:uttlr('r(1. (lll:rtottt l!{tll



1{t tlt: lttt'rltl":tttt' r':ltt . .{l'}li{letllt' lill'! r'i'1i\ tillillti' lilt'l ll'lltllllltll ' lrt'1

l.ccl'rtzirrrrig zi.yt l-lrr'( ltr"lt'r.,,1 ,l*,,t t,rl!{,ql rtl!''! tlti'l rlrt 'l't't'l tl,r'l'ttlt-',tl t"

dat de taal van litlllllll tttl,..,,t,' lrlt'tttttt,'trl irll rtliilrll t!t*'ttl \'('l\vl(ttlil('ll

gezxAht, gekLmstedltr Prt''lri,,rvtrr,l \,,1 wllrtl tllr th't l;tttl;lltr' l''rr 't llr

i",n".k",-,i*eerdigld, "i"{,;. 
lttt't rtt lh'lr,,tt'rlrt't;trtl rvrllt'tt ttthrtrtllir'rtt, rrok ;tl

lieden zrjn clie vai dat ziJ,.::")d rrict vecl nn[\r'u; zt.; rj't,trt'lt'rt irtstitrcticllr.ll. rlrrl

deze taal lrup,e latdewaaflt."^,61 uon dc kwlrtlc tt'ottw ett v'lll (lo vorwarll(l(' (!ll

hooveerdigc nrisw6l ts, de L" 't Letterklurdig hollandsch. dat zottttttigcrt lltt't

traclte' iu tc voereTte,',6heid ,nnirrg .. Die als reclenaar wilt lukken, cloc,r3,trlrll'

Davicl: geep beler.;rr,iskda-Yo,1eerte, geelle taal die dwirrgt err wripgt; ttlaar.rlt'

taal clielenr vri1,,fllers'!.?. rneerivotrdig uit het lrerte vlocit en varl dc tot*r,c

rolt, cle warc nsprltttttrlUK,", taal, de catholi.il<c taal van de catltolill't'

Vlatttittgctl". dcrdttttsc''

Een tweeclc, algcrnr , -.nide 
rlrisvattingover clic zgn. particLllaristett ts rlltl

zii 6e cloctstclli,1geroell vel'bl"ilaanrse Bcwcgrng rttcc wilden helpen realisctt'rr

Irr lr,..rilicu wcr6 t1 vall de'gclttcr natrwclilks als cert bedreiging ervalcll, ('tl

.lcp was nret cle fi hct Frattrrlratic eigelrli.fk bcst tevrcdctt, het gewonc volk

l<errclc lroc cla, ookeitelijker>^rrs, clr-rs het gevaar van beinvloeding door lrct

,,wrflc,, was gcri.S geen r..t,'n\fr Ncclerlartds vct'staatr zott eclrtcr rllaal ('t'll

gcrirrgc i,spanrr,re,,g. Algetlt;l precies daaroln ltloest dat veel hardnckktu,r't

worclen bcknrrrpt. "1, vcr$,Cll^s'rtett taalreservaat is ltet tttt eennlaal_tnakkcliik*t"

orrr cle icleecrcirc.rlnlrr eett 9e>-'-rr,oleren", Itterlct ool< Reynebear-r (1995, ll7) u1t 
,

l{et lror:ft clau ook ptiete cofr'rln'Vte wekketr, clat zowel Duclos als Gczt'llq' ':

cxplrcict vcrklar.crr <geen 
ve(v eerder Frarrs willerr gebrtrikerr dan (algcnleert) i,

Noclerla,cls ol. zolFs, dat ze tto? 
trelf zeggell "algetuotlt't Vlaamsclt" Dat Drrel*S ,i

Frarrs bovcn algerucd, zoals,xe,rpds verkiest, schri.lft hij met zo veel wooklcrr tU i:
een bricf die lri.i sperrNedelt-4r het Algemeen Nederlarrdsch corrgrcrs v;rtl .,-'ri

Meclrcleu rrr lBTc).6tuurde "o^"rrrrir', kanfschriift itt een brief: "lk bcrt erlrtx{,';i
zeker dat de tiicl alleGezelle -"1'r;ikor-nen 

is dat wijlieclerr, al te ntaal krtlr.lrfke r.f'

rrederlanders. be6oorlellgsketls 
z1yaar te stetlnen, liever als voortdLtl'ctrtl lrllrll lltt;.,

half joodsch, half hsyferl oP 
ltt,.lOoSHottarrd te gaan om steLn ell gclt'tll<crtrrll&''iii

Af nroeterr we daarvrctd",,t"l'.ri,t,1f-!aa'-tu-ircl.-du*. als v4t clcrr li;rrrrt;ltffiEi:'i

vilancl. (C.Gezelle llvan crr.vt'i7rlr1 oat rs vccl belarrgrijker clatr "tlt'ttltt't'l vrttl.fil

t:l:r1,,,wa,tdatis,,tal ., 
'*, 

lt)() 'r,,ll<s- 
r,rr z.iolkurrdiggesprol<err, ccttrrrlt'v;t;t'rl,trrrl.,11

(.lt wl,,.c 6ie clwaaslr,lll.rlt lrll!l'.,,,,'t lr:t:tt. t't:ll lltclot ottl,t'lrtli t'tt lrt':lnu'llrltlkH I 
"l';rrrl't'tl" (C.Gczelle ;,:'lrr'trl 

trll.''' '"" 
'1rt11'1. ''t)(r'

l)erze Wcst-Vlaantse "particularisteu" waren dus allesbehalve flanringalrtcrr .,n
Itttn rontantische liefde voor hut elgen dialect had helenraal niets te ntaken rnet
de Vlaarttse Bewegrng. Dat de sitr.ratie van de volkstaal te lijdar heeft onder de
Belgische taaltoestand komt weliswaar in enkele lezirrgen tot uiting, nraar daar
wordt Irauweli.iks aandaclrt aan gesclronken. De verfranste Belgsclre staat was
rriternrate geschikt our de betrachtrng van het Cilde te realiseren, nl, het
(West-)Vlaarttse volk teltouden zoals het was. ''Elk contact van dr: l<r.rdde met
'de wercld' l<orr sleclrts tot antigodsdierrstige besrnetting leiden . Oln de
gelovige voor de verleidingen van de wereld te vrijwareu, bcsloot de kerk our
diens levenssfccr zoveel ntogehjk te controlererl", zegt Reyrebeatr (lc)q5. c)7-
c)8) crr ltet streven vatt ltct SLC past daar volkonrcu in. De Bo's oud-lcerling
c. Flarrrcu ("ouderpaster in Rr.rysselede") zegt het nret zovecl woorden (sLC
ll,65-75). "de slcchteu of haters van den Codsdienst" zcgt hi.i ', gebrtriken
lrctgcerr zi.i dc vlaanrschc bewegrng uoenren onr het kwaad tc doen
aarrgroeien". En velder klaagt hi.j aarr: "dc slaverr van dc officieelc gocllreicl of
taallcrroeicrs, gezetell in stadhuizen en irr dc kantorcrr van het staatsolrclerwi.js,
leggert al lttttt verstattd te gare onr allerrgskens uit een rnengelrnoes var.r
vlaanrsch, Irollnndsch, fransch en nog wat arrders, dat gcen nan)e cu hceft in
goottc del' utropische talcrt, dat wat zr.1 het nietrwc vlaanrsclr, hot officiele
vlaanrsch" lrct vlaalnsch van 't gouvcnrenlerrt lroenlerl, te doerr opgroercn "
Daarnrec nlag nog nraal eens duideliik zi.jn waar hot de tweeclc gerreratie
wcstvlaarnsc particrrlaristen werkelijk orrr te doen was. De "grcffier" van hct
gilde, E.l-l Bacs had hct overigens al irr dc uitnodiging gczct, "Niernalcl c1
twijfclt over de harduekkige pogrngen der boozen onr vall cle vlaanrsclre
bewcging nreester te worden, volgens 't woord der vrijrnetselaarslogie: il farrt
s'gnparer du nrouverrrent flanrand" (sLG IIl, 8-9) Gezelle, van zi.ju kant,
heeft van de vlaarnse Bewegrng - ook zonder maqonnieke inbreng - gecn hoge
hoed op. Er is nog al wat te doerr geweest rond de recle clie hrj uitsprak n.a.v
de De Bo-huldiging te Tielt in septerrrber 1885 en waar lril vooral jonge
vlaanrsgezinden nogal kapittelde: "Te veel vlanringen zrjrrder, wier nuttelooze
bewegrnge te vergelr.lken is bij een deel vreenrde sprongen en aarclige
tuimelperten, ja ba naamloos guitenwerk en verwaande ruitebrekerrje van
rnaclrtelooze kinders wier ouders naderharrd de boete betalen', (Gezelle lgg5a,
t 5-l ). cezelle gaf zijn jonge medestander J. Noterdame overigens de volgende
r:r;rtl clie zijn Vlaamse standpunterr in een toch heel bijzonder licht stelt: ',Zoek
ilr;r;rr";r;1rt r:rr waclrt u voor strrldar, vechten en queste zoeken. zijt aan
,'r't'tlrt'irl ;tltlltl ,,tt,l,'t,l;rrri11. rrrarl< van 't vlaamsch geene hoofdzaak ntaar ccllc
l,ll t,tl.r'-,'t,rtl: ltttllr lrl,,'"
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5. Taalplannirtg en (Jczcllt

Deze en andere uitlatingen ntakcn hst bcvrccrru[:rrrl w;urrnrrr (.ir,,rrlll, rltri {#.'lr
door zo velen als het boegbeeld van het West-Vlalnrsc llrrtltcrrllul:inr(, &irll(lt
aangezien, nooit op een vergadering verscherrcn is, hocwcl lrr{ p"rlr[:lrrrt*ft,lrrr

daar uitdrukkelijk om had gevraagd. Interessatrt is dat tle: lr,rltrttt'rr \v;r;unu('
Cezelle zijn afzr.ydigheid verantwoordt op zulke dicpgaarrtfi.: vurit'lrrllxir irr

opvattiug wijzen, dat het onmogelijk is hem met de L,uitgaardislcn norl lurrgLrL

onder de gerneenschappelijke lloemer "West-Vlaanrs purticrrlllrrirrrr" tc
brengen ofte houden.

Allereerst is opvallerrd dat Gezelle ziyt afwijzing op basis vart linplu:ilt.rrt,:,ltr.r

algumenten nrotiveeft. Met de ideologisch-religter-rze opvattirrgr:rr vrur rlc
gildebroeders had Cczelle iu se geen problemen, zodat ha logsch lrllit ,l;rl hi.l

voor zijrr afivi.jzing talige argunlenten verkiest. Maar zijn opvaltirrl'.t,rr rrvcr

taalontwikkeling str"icto sensu eu over wat rrretr rngt taal karr doert, wi;liot zo
grondig van die van het Gilde af, dat hij hun meest fr"urdanrentcle opz"r:l, rrl rlc,

taal te gebrr"rikerr als ccn wapen in het ultrarnontaanse proselitisrrre, ool< v;rn dc
hand nroet wijzen en dus eigenlrlk zo ver van het SLG af staat als nulirr
tnogelijk is.

Het conflict draait rond wat we vandaag taalplanning plegen te uocrnerr llel
afwijzen van de invloed uit lret Noorden, het verketteren v:ln itllc
uuriformerende, standaardisercndo tendeusen is hrit kerunerk van lrcl Wtrt
Vlaarnse particularisnre, l-let proberen vanuit het Ztriden in te gri.ipcrr rrr lrul
standaardiseringsproces van lret Nederlands door het pronroten varr ztrirlclrllie
voffnen en wenclingeu is karaktenstiek voor wat men het algerncrrc, Zrtrtl
Nederlaudse particularisrxc zou kunnen noenlen (Willeniyns lq()i) lrr lrtrtrlt'
gevallen hebbcn we utet ideedn en stratqg.ledn te rnakcrr rlrr ol)
taalplaruringsnrechanismert cen beroep doen, nret nanre het bewrrst protrr"rrctr ilr
te grijpen in taalontr,vikkeling. Cezelle wrlst met zijn tercclrtwrjzirrl"', r,;ur

Duclos "Eene tale ondertusschen en maakt men niet, eenc talr: worrll " Irtrrlt,
strategleerl tegehlk af. Hry kiest integendeel voor de laagst rnogr:lijkc vouu vln
taalplamring: "lk wil ronduit bekentren dat ik aan dc rvorrlirrlr, r'utrr
toekomende algemeene nederlandsche of nederdrritsclro tnlrr rrxurr ()p luln('
gtggrc maniere werkzaatn geweest en ben. lk lrcb ttttrrtrlijk rltr rrvcrillo,rut,llrk,
ctr overweldigende macht van lret lrollandsclr rlial*'l lr1',urp,r'n,rrrrlrl rrrr.l trrrl
rlralect, het westvlaatttsch, of hcl vlltanl;t:lr, z.oo Hl wrll, rrrnrrrl r:rr :ryr*hi, ll
\,r'rlttrltrrtt ctr, dool rk'tt tlrrrli., rlt,ttrrlt,rlrrvttitltr rvr*rr'lrl lri'ttltitrtl lr'rtralrrtttr' lltl
vrtl ,lrri, titt'l ptillrt't|tr rli'\Vr'r,l \'lrt,r,irrri rtti.'l,rl,rl llr tiirtl ll]iqrl $lgtl]ttirr*it, t{ril l*
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vergroten, maar vooral een instrtllnent schcPllcrl wjlilrlllt'{1 lrrl liillt sr:lt

dat eventueel ook door anderen voor die functic kott rvrrtrlctt gclttt

irnpliceertechterdatervooranderetaalftrr,rctiesandcrcvafitit'cilu
worden gebruikt. We kturnen ervan uitgaan dat htj voor lll(
commuricatie aan het diatect denk, terwijl er dan voor de tlctrt

taalfrurctres slechts drin altematief overblijft, nl Frans te gebrrrr

consequentie uit het afivijzen van eell unifonnering van het Nederln

hr1 darr ook met zoveel woorden getrokken, niet alleen ln de al gecittxt

,.,rur, ,]og duidelijker in een artikel in het Leuvense tijdschrift lc
[Gezelle 1885], waarin hij uiteenzel waarom hij de voorkeur geell

Frans als taal van de wetenschap en omgang:

r ,,L'habitant des Flarrdres parle leflamarrd de ses Pdres li ou il ltri
de le parler, mais' quand son idiorre natif ne lui suffrt plus'

rapports avec [a societe' il ne s'adresse nullenlerrt i un flr
collltnande, zi un nderlandais de haut parage, col'l]|Ile ses

Hollande; non, il parle tottt simplemenl le fi'anqais (Curslverint

RW). Atrtrefois, et dans le m6nre cas, il aurait parl6 le latirl

l'espagnol.. Cette existence, en Flandre, de deux idiomes aussi '

quelefl.arrgaisetleflarlarrd,loirrd,OtrerruisibleAlaconservatiot
ci, lui est, au corttraire favorable";en Cezelle herhaalt:

o "En Flandre r,ule langue officielle flamande, une larrgue i I

rreerlandais, qLlil est convenu d'appeler het Jatsoeneltjk Hollana

parle pas et ne s'y parlera jamais Cette situation peut 6tre difr

,ppr""ir" cl'aprrls le point de vue ou l'on se place' mais les Flar

sont loin de la deplorer; au contraire, ils y trouvent un sujt

int6ressantes" ("Flantinguistes" defirtleert Gezelle als "tm 1

clrercheursquisesontimposdlat6ched.dtudierscimtifiq
flamalcl, ta6t alcien que moderne, tant acad6mique que populair

Hienrit blukt rratuurlijk ook dat Gezelle de vele west-Vlarninger

Frans kerrnen ntonddood wil makerr. Er is gear reden waarom z

andere dan de west-vlaamse buitenwereld in contact zouden moc

integendeell Een andere taal dan hur dialect hebben ze dus rriet nodi

Gezelle is dus tot op zekere hoogte een Atfjenseiter in het particula

geweest err dat is natuurlijk een paradox, omdat tuj altSd als het p

luu;r'lloru,vrl. resp, naar voren geschoven wordt (zowel toen all

{ ir.;r.ll*. lr,r,l s.t'r'tt lto!,.,' ltoCrl (ip yllll wlt g1:bCttrdC llt lV;tl ltl'r lttrl t'l
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het West-Vlaamse pafticularistisclr activisrttc tlttlert \ry()l(lt'lr Irt'rt'ltottrvrl l)r'
grote theoretici daar waren De Bo en Duclos. l'ogittgcn lot cctt llteotcl tsrltt'
uiteenzetting over wat eor mogelijk altentatief zou kututctr zi.itr voor. tlc rleltltttr
protestantentaal virrdt tnen uitsluitend van hur hand. Aangezien voor Ciozr:llc
l-ret alteniattef Frans was, was voor hent iedere verdere theorctisclrc
onderbouwing overbodig. Toch heeft lrrl rratuurlijk, Iliet enkel irr zi.irt
gediclrter,, trraar ook ilr proza een Vlaantse schrijftaal gebruikt. Hoewel dat
rrog verder nroet worden uitgezocht is het goed nrogeh.yk dat we hier voor eett

tweede paradox staan, rnst naurc dat het taalgebn-rik van Gezelle veel diclrter
bi-l het theoretische rnodel van De Bo staat, dan de taal van veel vatr De Bo's
cigcn pennevnlchteu. De Bo's gralntttatica (De Bo 1869) bv. is niet West-
Vlaanrs cn kau zelfs trattweli.iks als "particularistisclt" worden beschottwd,
ruiet alleeu ourdat thcorctische beschouwingetr lrelentaal ontbreken, nlaar ook
orrrdat dc opgcllonlerl regels en voorbeelden vau gebntik veeleer als
"algcrneen" dan als "particulari stisclt" tttoetett wordeu beschouwd.

Teuslottc rrroet orop worden gewczen dat Cezelle niet tttee wil doen ntet het
verstoppertjc spclen. Hij is diegene clie de irrtenre nrotiverittg ook uaar buiterr
toc gebrrrikt eu zclfs propagecrt en nict nrcedoct aan de lippendienst die aan de
Vlaanrse Beweging worclt bcwezan. Zijn inziclrten zi.in itr zichzelf consistent
en hij bouwt ocn logisch systeenl op, waarLrit hij de ottvenrti.ideltlke
corrsoquortics trckt: nroudelirrg taalgebruik (cn poetische taal): West-Vlaarns
dialcct, dc andere taalfttucties: Fratts want, tn godsttaanl, geell algenrene(re)
Nederlandse/Vlaarnse taal. FIU zieL in dat een dergellke diglossische
fuuctievcrdcling dc bestc garantie voor het belroud van de bestaande situatie
is. Maar naar de lllassa toe wil ook Gezelle liefst niet voor duidehjkheid
zorgerl eu hi.i schrr.lft: "Gelreel de Westvlaanrsche beweging is in den grond ett

van eersten af een christelijke, ja ultra-ntontaansche geweest ,.. Maar van 't
Iroogste belang is het. Ira tttijn inzien, dat wii ons eigentlijk einddoel err

priestcrlijl<c inzichten voor den grooten lroop verborgen houden" (geciteerd irl
Reyrebeau 1S95, I l8)
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