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Inleiding

'W'at in dit artikel over Gezelle wordt gezegd, is het resultaat van een ruimer
onderzoekingsproject over taalontwikkeling in de 19de eeuw,l meer bepaald

van dat deel ervan dat aan de zgn. Tweede gmaatie'Vest-Vhamse particak-
risten is gewijd.2

Hoewel de meeste vroegere onderzoekers zeker geihtrigeerd waren door

de luid door die particularisten verkondigde intentie een soort 'West-

Vlaamse schrijftaal te propageren (en tegelijk eigenlijk te 'makeri), hebben

ze dat toch meestal beschouwd als een weliswaar originele en afwijkende,
maar toch tot de 'mainstream struggle' van de Maamse Beweging te reke-

nen poging om de positie van het Nederlands tegenover het Frans te verbe-

teren.3
Een systematisch onderzoek op het departement ,,Nederlandse Thal-

kunde" van de Vrije Universiteit Brussel van een uiwoerig corPus van in
Brrrggs in de 19de eeuw geschreven tel.cten uit drie verschillende domeinen
(culturele verenigingen, arbeiderwerenigingen en de stedelijke administra-
tie) maakt het niet alleen mogelijk nieuwe inzichten over de lingur'stische

ontwikkeling van het Nederlands, maar ook over de rol van de bovenge-

noemde, particularistische beweging te verlrijgen. Daardoor kon de aan-

dacht worden gevesdgd op een andere en tot dusver ondergewaardeerde

dimensie van ons inzicht in taalevolutie en taalplanning in 0West-)Maande-
ren, met name de invloed van het religieus fundamentalisme, gebaseerd op
de principes van het ultramontanisme. Het was de bedoeling na te gaan en

te beschrijven van welke lingui'stische middelen de aanhangers daarvan zich
hebben bediend om hun doel te bereiken en welke rol dat bij de taalont-
wikkeling heeft gespeeld. Ik zal het hier in het bijzonder hebben over wat
Gezelle oaer taal dacht en schreef. De stelling die ik in het kort zal ontwik-
kelen is dat de belangrijkste reden voor Gezelles afwyzing van elke vorm
van algemeen Vlaams en algemeen Nederlands niet van literaire, niet van

lingui'stische, maar van politiek-religieuze aard was. Om dezelfde redenen

was hij ook geen voorstander van de Maamse Beweging, maar integendeel

van het behoud en het gebruik van het Frans in Vlaanderen.

I Een uiteenzetting over dit project in'uTrrrnunts & VaNoeNsusscso 1995.
2 \VrrrrtrrrNs 1995.
3 RevNrsEAu (1995, 118) schrijft in verband met Gezelle terecht dat hij tigenlijk veel meer

tot het katholieke integrisme dat tot de Vlaamse beweging' behoort, maar werkt dat niet
verder uit. Die opmerking geldt bovendien voor de hele W'est-Maamse, pardcularistische

beweging.
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De particukristen

Na het ontstaan van BelgiE was het de gangmakers van de jonge Vlaamse
Beweging vrij vlug duidelijk geworden, dat het nodig was de positie van de

in Maanderen gebruikte taal t.a.v. de Noordelijke variant te bepalen en ook
dat men dringend de binnenlandse situatie van het Nederlands t.a.v. het
dominerende Frans diende te verbeteren. Daar ongeveer hield de eensge-

zindheid op en met name de overtuiging dat het daartoe nodig was de ban-
den met Noord-Nederland aan te halen werd door velen zeker niet gedeeld.

Voor deze tegenstanders gebruikte en gebruikt men meestal de verzamel-
naam 'particularisten',4 maar aangezien ook die het onder elkaar vaak
oneens waren en uiteenlopende oplossingen voorstonden is dit een naam
geworden die (te) vele ladingen dekt en dus onprecies is. Zo heeft men het
o.a. over een 'eerste generatie' particularisten die in de periode onmiddellijk
na de Belgische Omwenteling actief waren, onder meer in de zogenaamde
'spellingoorlog'.5 D. naam 'particularisteri wordt echter ook gebruikt voor
allen die ervoor pleitten het zuidelijke aandeel in het 'Standaardnederlands

uit het Noorden omhoog te lrikken.6 Tijdens het laatste kwart van de 19de

eeuw lieten dan de zogenaamde tweede generuttie West-Vlaarnse particuhis-
ten, d.w.z. de leden van het 'Gilde van Sinte-Luitgaarde' van zich horen.
Net als Gezelle waren ze in Brugge actie{, net als Gezelle waren ze bijna alle-
maal priesters en aanhangers van de ultramontaanse stroming binnen de

katholieke kerk. Net als Gezelle wilden ze twee soorten tegenstrevers tege-

lijkertijd heftig bestrijden: het vrijdenkende liberalisme en, zeker niet min-
der, het meer gematigde, niet-ultramontaanse katholicisme. Toch werke
Gezelle niet actief in het particularistengilde mee, hoewel hij nog iets anders

met ze gemeen had: de overtuiging dat de taal en het taalgebruik een

belangri.ik wapen was in de net genoemde strijd tegen de dubbele vijand.
Dat Gezelle en het Gilde gekant waren tegen wat ze noemden het 'half
joodsch, half heidensch Hoog-Hollandsch hoeft geen verbazing te wekken.
Dat ze ook tekeer gingen tegen het soort 'algemeen Maams' dat de 'nor-

male' Zuid-Nederlandse particularisten voorstonden vergt wel enige verkla-
ring.

Volgens SuffeleersT is er 'strikt genomen geen verschil tussen de algemeen
Zuidnededandse particularistische tendens en het z.g. 'Weswlaamse taalpar-
ticularisme'. In tegenstelling tot Suffeleers geloof ik dat het 'West-Maamse

particularisme van de generatie De Bo wel degelijk iets anders was. Hoewel
Suffeleers en ook anderen wel gewag maken van het religieuze aspect, heeft
kennelijk niemand voldoende onderkend, dat voor De Bo en de zijnen het

4 \ftrrnvryNs 1993.
5 Couvnsun. & WrlrnuvNs 1998; GELDHoF 1960.
6 \ftrrulmrs 1996b.7 SurreLBrns 1979, 148-149
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taalaspect slechts een bijproduct was van een religieus fundamentalistische

beweging. Het was hen te doen om het behoud van het ulffamontane,

katholieke karakter van \U?'est-Vlaanderen. De taal speelde in hun sffeven

slechts in zoverre een rol, dat men geloofcle dat het naar voren schuiven van

het'w'est-Maams, c.q. het weren van een algemene taal een onontbeerlijk

wapen in die strijd was. De echte rechwaardiging achter de oprichting van

hei'particularistische' gilde was inderdaad niet linguistisch, maar religieus-

politiek. Gildevoorzitter Duclos:

... dragen wij ons oud Dietsch eene zoo vuerige liefcle toe,'t-is omdat het

onze diepingewonelde overtuiging is dat het oude vlaamsche kleed het

bekwaamste is om de zuivere vlaamsche Maagd te bevri.iden tegen de ver-

pestende invloed van goddeloosheid en zedebederf.8

In vorige publicatiese heb ik aan de motivering en de doelstellingen uiwoe-
rig aandacht geschonken. Ik volsta er hier mee daarnaar te verwiizen.

Het uitgangspunt van de taallogica van Gezelle en het SLG wordt perfect

omschreven door hun latere volgeling Allossery:

Om het volk te vri.iwaren tegen goddeloozen invloed moest tot het volk

gegnn zijr. door woord en schrift: wilden de 'Weswlamingen dat doel

b...it.", men mocht geen geijkte boekentaal gebruiken die voor het volk
schier onverstaanbaar was, maar wel de eigene volkstaal, zoveel te meer dat

die tad bij het \?'eswlaamsche volk zoo schoon en zuiver stond.1o

Het is een vreemde en onwaarschijnlijke stelling, die niemand van hen ooit

heeft proberen te bewijzen. 
.W'aarom 

zou 'het volli eigenlijk alleen verstaan

wat i; het'West-Maams geschreven was? Althans dat volk dat niet tot de

meer dan 50o/o analfabeten behoorde.ll Toch wordt het argument voortdu-
rend gebruikt. Dr. Eugeen van Steenkiste, ook een actief lid van het Gilde,

lro..d. het ad absurdum, toe hij naar aanleiding van een conttoverse over de

Nederlandse vertaling van een Brugse administratieve tekst schreef: 'Ik heb

maar mijne vertaling opgemaakt omdat ik wel wist dat de vertaling van den

stadsbediende voor andere steden en bijzonderlijk voor Holland kon dien-

stig zijn, maar hoegenaamd voor Brugge niet'.l2 Ook Van Steenkiste voelde

niet de behoefte deze stelling, waarvan hij toch moest vermoeden dat ze

onwaarschijnlijk klonk, namelijk dat een door een Brugse stadsambtenaar

geschreven telst voor Bruggelingen onverstaanbaar zou zyn, met argumen-

ten en excerpten te onderbouwen.

8

l0

1l

t2

src r, 57
O.m. Wrnruws 1995, 1995b, 1999; VaNorNsusscur & 'urtunryNs 1999; Wus-
lrrNs & VeNorNsusscF{n 1995.
ArLossERY 1930, 151-152.
VeNorlisusscHB 1999.
'u7'rrreuvNs 1996a, 186.



66 R. riTILLElvtYNS

Veel belangrijker was voor Gezelle en zijn medestanders echter het omge-
keerde van de bovengenoemde redenering: door eryoor re zorgen dat de
'West-Mamingen nooit de 'geijkte boekentaal' leerden, hoopte men ze zo
geisoleerd te houden als men kon. De veranderende tijden en de vooruit-
gang werden als een gevaar voor het behoud van de diep religieuze, ja kwe-
znlachtige natuur van de meeste \7est-Vlamingen op dat moment
beschouwd. Dat gevaar was enerzijds reEel: de tijden veranderden inderdaad
en contact met nieuwe idee€n kon larcisering veroorzaken, maar was ander-
zijds ook ingebeeld, d.w.z. ingegeven door de paranoide, ultramontaanse
reacties van de 'West-Maamse 

clerus. Er moet in elk geval voor worden
gezargd, dat de inwoners van W'est-Maanderen met die vernieuwende
ideedn niet in aanraking lo,vamen. De analfabetische helft van de 'West-

Vlaamse bevolking kon men onder controle houden door ervoor te zorgen
dat het analfabetisme bleef bestaan. Voor de andere helft moest men een
andere strategie zien te bedenken, met name ze af te schermen tegen
invloed van buitenaf.l3 Dus moest men de mythe aanvaardbaar maken dat
'W'est-Maams 

een eigen taal is die niets te maken heeft met Nederlands,
maar ook niet met het algemeen Maams. De'West-Vlaming kan dus alleen
lezen en verstaan wat in zyn eigen soort Vlaams wordt gezegd en geschre-
ven. Een bijkomend voordeel van die redenering is dat ze in beide richtin-
gen gebruikt kan worden: als de katholieke'West-Vlaming geen andere taal
kan verstaan dan zijn katholiek'West-Vlaams, dan kan natuurlijk de 'vijand'
(binnen of buiten \7est-Maanderen) niet van die 'ware nederduitsche taal,
de catholijke taal van de catholijke Vlamingen 1a houden en zo kan men de
aanvallen van buitenaf onschadelijk proberen te maken. E.H. Johan Lee-
mans de Montflin drukt het in zijn lezing over H* drietal in d.e Vlaamsche
Bewegin!5 als volgt uit: 'Onze taal, katholiek in hare wording en ontwik-
keling, en kan in eenen verdwaalden geest, die zich van de kerk gescheiden
heeft, niet gedijen.

Nu werd, wat in 'West-Vlaanderen 
gebeurde, ook wel eens van buitenaf

gadegeslagen en het is paradoxaal en tragikomisch dat dit o.m. gebeurde
door het feit dat Gezelle een bekende dichter was en dus de aandacht op
zich trok. Indien de uitstraling van zrln gedichten tot zijn eigen gouw
beperkt was geblwen, zou het zgn. particularisme allicht veel minder aan-
dacht hebben geftregen.

Die aandacht van buitenaf mondde meestal uit in een verwerping van
het 'West-Maamse, zgn. 'pastoorsparticularisme', niet zozeer om de arme

13 Rrntrrr,au (1995,97-98) ziet zelfs als algemeen kenmerk voor de katholieke kerk in Bel-
gi€ in de l9de eeuw, de ovemriging'Elk contact van de kudde met,,de wereld" kon slechts
tot antigodsdienstige besmetting leiden... Om de gelovige voor de verleidingen van de
wereld te vrijwaren, besloot de kerk om diens levenssfeer zoveel mogelijk te controleren'.

ra Dr Bo in src \ 27.
t5 stc ttl.,62.
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'West-Maming te helpen, maar omdat de ideegn die in'West-Maanderen

werden ,erbriid ook buiten de provincie bekend geraakten en als nadelig

voor o.m. de Maamse Beweging werden ervaren, ook door mede-katholie-

ken. Een voorbeeld: naar aanleiding van Gezelles taal in Vlaernsche Dichtoe-

feningen (1858) schrijft De Flou:

en den anderen, wien het gebruik van eenen afirijkenden schrijftrant, ja

van gewesteli.ike taal, als een groot gevaar voor de ieverig nagestreefrle een-

heid-van het'Nederlandsch voorkwam, moest het spijten, ja grieven, dat

iemand met onbetwistbaar talent, al hun pogen kraram verhinderen'I6

voor de leden van het particularistische Gilde was het daarom belangrijk

zich tegen zulke verwiften van buitenaf in te dekken en daarvoor werd

een dubbele srrategie ontwikkeld: ddn voor intern en ddn voor exrern

gebruik. Voor intern gebruik wordt steeds gezegd dat men het_'West-

Vlr"-r en alleen het'West-Vlaams wilde gebruiken en Promoten. Boven-

dien werd er, zoals uiwoerig na te lezen is in de vier gepubliceerde bun-

dels handelingen (sI-c) .rr"t h.t Gilde, ook geen geheim van gemaakt, dat

de uiteindelijke bedoeling van die zogenaamde taalpolitiek niet zozeer

was her taalgebruik te beinvloeden, maar veel meer in de politiek-religi-
euze ontwikkeling in te grijpen. Voor extern gebruik dan, wordt een

,,conventioneel" particularistisch discours gehouden, namelijk dat men

slechts wil dat in de algemene taal alle gewesten aan bod komen, m.a.w.

dat ooh het'West-Maams daarin vertegenwoordigd moet zijn. Dat is dus

ook de teneur van de Lettre h M. le Dr. J. Nolet dc Brauwere uan Steeland

au sujet dz sa Notice sur le particularisme linguistique flamand de k_flandre
OcciZentab,tT geschreven door'les rddacteurs du Rond den Heerd', waar-

van Gezelle di drukproeven heeft gecorrigeerd en er aantekeningen op

heeft gemaakt.l8
Die externe strategie is het dus waar 7R, de naam particukristen aan te

danken hebben. Omdat dat scherm ten behoeve van de buitenwacht werd

opgetrokken, moest worden geprobeerd aan de mysdficatie een weten-

sihappelijk tintje te geven. Dat was vooral de taak van De Bo, die z,owel

,rooi ..., ideologische onderbouwing als voor een lexicografisch apparaat

zorgde. Dat is overigens een van de belangrijkste bedoelingenvanziin west-

,laa-trh ldioticonte geweest. Zrln lezing waarin hij vijf categorieEn dialec-

tische woorden en wendingen die burgerrecht in de schri.ivende taal verdie-

nen' opsomde2o heeft ruime bekendheid gekregen en werd later door vele

'echte' particularisten geciteerd of geparafraseerd.

16 AtLossrRv 1930, 111.
17 Lrrrnn 1874.
18 Arrosserv 1930, 123-124.
Ie De Bo 1873.
20 srct,27-38
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Gezelle m het Nedzrlands

Gezelle van zijn kant, die nooit aan de eigenlijke werkzaamheden van het
Gilde deel zal nemen, houdt er niet van verstoppertje te spelen. Hij is die-
gene die de interne motivering ook naar buiten toe gebruikt en zelfs propa-
geert. Hij doet ook niet mee aan de lippendienst die aan de Vlaamse Bewe-
ging wordt bewezen, maar wijst die integendeel brutaal van de hand.
Typisch en spraakmakend was de rede die Gezelle uitsprak n.a.v de De Bo-
huldiging te Tielt in september 1885 en waarin hij vooral jonge Maams-
gezinden kapittelde:

Te veel Vlamingen zrlnder, wier nuttelooze beweginge te vergelijken is bij
een deel vreemde sprongen en aardige tuimelperten, ja bij naamloos gui
tenwerk en verwaande ruitebrekerije van machtelooze kinders wier ouders
naderhand de boete betalen.2r

Deze kritiek op de Maamse Beweging, die hij nog enkele keren liet her-
drukken werd hem door velen erg kwalijk genomen en de term raitebreher
werd bijna een symbool . Aan zijn jonge medestander Jer. Noterdame gaf
Gezelle dezelfcle raad en een boodschap die zijn Maamse standpunten in
een toch wel heel bijzonder licht stelt:

Zoek maar aan en wacht u voor strijden, vechten en queste (W'est-Vlaams

voor ,,ruzie") zoeken. Zrlt aan overheid ahijd (door Gezelb die maal ondzr-
streept) onderdanig, maak van 't vlaamsch geene hoofdzaak maar eene bij-
zake, eene hulpzake...22

Gezelles openbaar geuite inzichten zijn in zichzelf consistent en hij bouwt
een logisch systeem op, waaruit hij de onvermijdelijke consequenties trekt:
voor mondeling taalgebruik (en po€tische taal): 'West-Vlaams dialect, voor
de andere taalfuncties: Frans want, in godsnaam geen algemene(re) Neder-
landse/Vlaamse taal. Een dergelijke diglossische functieverdeling vindt hij
de beste garantie voor het behoud van de bestaande situatie. Dat hij zich op
die manier niet enkel de woede op de hals haalt van (bewust of onbewust
integrationistisch denkende) aanhangers van de Maamse Beweging, maar
ook die van een aantal van zijn medestanders die ofivel de logica van zijn
systeem niet doorzien ofwel die te grof vinden, neemt hij probleemloos in
koop.

Zowel Gezelle als het sLG moesten dus t.a.v. het Frans een andere hou-
ding aannemen dan de sympathisanten van de Maamse Beweging. Dat gil-
devoorzitter Duclos Frans boven algemeen Nederlands verkiest, schrijft hij
met zo veel woorden in een brief aan het Algemeen Nederlandsch Congres
van Mechelen in 1879:

2t in: Rond den Heerdw.,353.
22 Brief in het Gezellemuseum, geciteerd in Au-ossrnv 1930, 98.
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En denkt men dat wij onze taal gaan verloochenen voor eene, 't zij welke,

nieuwe, vreemde, zao,gezride moedertaal? Neen wij! fransch, zullen wij lie-

ver leeren lezen en schrijven, fransch zullen wij zijn duizendmaal eerder en

liever, als op zulken wijze vlaamsch of 't zy hoe men 't heeten wil23

Gezelle doet daar in duidelijkheid niet voor onder:

Ik ben geheel zeker dat de tijd allengskens gekomen is dat wijlieden, al te

maal katholieke nederlanders, behooren op malkaar te steunen' liever als

voortdurend naar het half joodsch, half heidensch Hoog-Holland te gaan

om steun en goedkeuring, Af moeten we daarvan ert uerdzr af naar mijnen

dank, ab uan den franschen uijand'24

en verder nog: 'Eenheid van taal zoo zehet heeten is taalkundig, volfts- en

zielkundig geiproken, eene dwaasheid en ware die dwaasheid uiwoerbaar,

...r grooiongilr'rk .t besmettelijke kanker!'.25 Diegenen die dat 'begeren',

zegt-Gezelle,iiln: 'De ergste vijanden van onzen stam en van onze Gods-

dienst [...], niet in Noord-Nederland maar. '. hier'.

Gezelle en taalp lanning

Ik wil nu even uitweiden over de vraag waarom Gezelle, hoewel door het

gildebestuur uitdrukkelijk daarom gevraagd, nooit op de vergaderingen is

ierschenen en zich kennelijk zoveel mogelijk buiten d' deze disputen heeft

gehouden. Men heeft hem als het ware gesmeekt om te komen want men

vermoedde kennelijk iets: 'Langs alle kanten wordt er van djd tot ti;'d uit-
gestrooid dat gij met ons niet en doet' schrijft Duclos hem en 'wat u aan-

g at,'t hoofd en de meester van ons allen, wi.i verlangen u te zien te mid-

ien d.re. vergadering en er uit uwen mond onderwezen te worden"26 Maar

niet alleen komt hij niet, hij gaat, ondanks vele aanmaningen ook niet in op

het smekende verzoek tenminste zijn stuk te laten publiceren.
Interessant is niet alleen dat Gezelle zrlf een verklaring heeft gegeven,

maar ook en vooral dat de redenen die hij opgeeft op verschillen in opvat-

ting wijzen. Gezelle beseft dat overigens: 'In dien staat van zaken tus-

schenkomen, werkender hand, is van over lang het gedacht en de meening

geweest van deze wier bedoelingen in den omzendbrief van Sinte Luitgaar-

den Gilde beschreven staari en hii laat er geen twijfel over bestaan dat dit
niet zijn 'gedacht' is. Zyn brief aan Duclos2T lijkt op het eerste ,gezicht
slechts'bedoeld te zijn om uit te leggen waarom hij niet ingaat op het ver-

23 AtLossenv 1930, voetnoot 2 van p. 133.
2a C. Gnznua 1918,200-201.
25 lr..
26 VreBNr 1965,374-375.
27 dd,201811874, gepubliceerd in szc t, 86-89.
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zoek voor het Gilde een lezing te houden, maar is eigenlijk veel meer.
T.a.v. zijn band met het Gilde ze1thij het volgende: ''$V'ij trekken gezaam-
der hand en gezaamder lrachten, zoo niet aan het zelfste zeel, toch aan
denzelfsten wagen. Het feit dat hij ook later nooit op de vergaderingen
zou verschijnen ofeen stuk ter publicatie zou insturen is de uiting van een
bijzonder grondig verschil van mening. En dat Gezelle dat niet wil verdoe-
zelen blijkt o.m. uit zijn slotparagraaf die nogal denigrerend klinkt:
'Ondertusschen staat het iedereen vrij daarin anders van gedacht rc zin;
elk en voege maar zijnen string aan den wagen, waar het hem best past; als
ze altemaal vooruit willen die me6trekken, hij zal en hij moet vooruit
gaan'.

Opvallend is dat Gezelle zyn afwrlzing op basis van linguistische argu-
menten motiveert. Aangezien hij met de ideologisch-religieuze opvattingen
van de gildebroeders in se geen problemen had, is het ook logisch dat hij
voor zijn afwrszing talige argumenten verkiest. Het conflict draait rond wat
we vandaag taalplanning plegen te noemen. Het afwijzen van de invloed uit
het Noorden, het verketteren van alle uniformiserende, standaardiserende
tendensen is hdt kenmerk van het'West-Maamse particularisme. Het probe-
ren vanuit het Zuiden in te grijpen in het standaardiseringsproces van het
Nederlands door het promoten van zuidelijke vormen en wendingen is

karakteristiek voor wat men het algemene, Zuid-Nederlandse particula-
risme zou kunnen noemen. In beide gevallen hebben we met idee€n en
strategieEn te maken die op taalplanningsmechanismen een beroep doen,
met name het bewust proberen in te grijpen in taalontwikkeling. Gezelle
wijst met zijn terechtwijzing van Duclos, 'Eene tale ondertusschen en

ruaaht men niet, eene tale wordl , beide strategiedn tegelijk af en in een bij-
komende verduidelijking geeft hij zowel een uitstekende omschrijving van
wat taalplanning is als een verklaring waarom hi;' er niet in gelooft: 'De tijd
is de smeltl,noes waarin die wording plaats heeft, en de haastige hamersla-
gen, gelijk de nijdige vijlsteken van al de taalsmeden van de wereld zullen
de nederlandsche tale, zoo zrl ooit worden mag, vele af maar weinig toe

doen.
Aangezien Gezelle met De Bo, Duclos e.a. natuurlijk wel de politiek-ide-

ologisch geihspireerde afkeer voor het 'half heidensch, half-joodsche Hoog-
hollandsch gemeen heeft, maar hun strategie afwijst, kan hij er eigenlijk
niet onder uit zelf een alternatief voor te stellen. Hij doet dat door de laagst

mogelijke vorm van taalplanning te kiezen, nl. door ervan uit te gaan dat
het voorbeeld dat hij znlf geeft wat taalgebruik betreft zal volstaan om te
overtuigen dat het'Hooghollands' overbodig is:

Ik wil ronduit bekennen dat ik aan de wording eener toekomende alge-
meene nederlandsche of nederduitsche tale maar op mijne eigene (atrsief in
de tekst) maniere werkzaam geweest en ben. Ik heb namelijk de over-
stroomende en overweldigende macht van het hollandsch dialect tegenge-
wrocht met ons dialect, het weswlaamsch, of het vlaamsch, zoo grj wilt,
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fallait isoler le pays.,. Or, cet isolement complet, absolu, a it6 en grande

partie rialisd, grtce I cette constitution d'un langage pritendu spicial, et

c'est i ce langage que le clerge doit, pour une bonne Part, son omnipo-
tence dans le pays flamingant.37

Dat ook Gezelle bij dit alles heel goed wist waar hij mee bezig was, moge

blijken uit het Gezellewoord waarmee ih zoals het past, wil eindigen:

Geheel de'Weswlaamsche beweging is in den grond en van eersten af
een christelijke, ja ultra-montaansche geweest. [...] Maar van 't hoogste

belang is het, na mijn inzien, dat wij ons eigentlijk einddoel en pries-

terlijke inzichten voor den grooten hoop verborgen houden. Ik ben

erin geslaagd om verscheidenen terug te winnen voor geloofen devotie
ondcr uoorttendsel uan [cursief in de uhstJ Vlaamsch, Italiaansch en zo

voort.38
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tekst), ne se parle pas et ne s'y parlera jamais. Cette situati,on Peut etre dif-
ftremment appricide d'aprds le point de vue oir I'on se place' mais les Fla-

minguistes sont loin de la ddplorer; au conffaire, ils y trouvent un sujet

d'dtudes intiressantes3l

Flaminguistes wordt in het begin van het artikel gedefinieerd als 'un groupe

de chercheurs qui se sont imposd la tAche d'dtudier scientifiquement le fla-

mand, tant ancien que moderne, tant acaddmique que populaire'.32

Er is van dit artikel toenterdjd niet door velen kennis genomen: 'Geluk-
kig had het geen te grote weerklank gevonden' schrijft Boets,33 die terecht

van mening is dat deze stellingen 'met geen enkel soort gezond flamingan-

tisme verzoenbaar ziji. Daar komt natuurlijk nog bij dat hieruit blijkt dat

Gezelle op die wijze de vele'W'est-Mamingen die geen Frans kennen mond-
dood wil maken (85o/o in Brugge, op het platteland zeker nog veel meer34).

Er is geen reden waarom zij met een andere dan de \7est-Maamse buiten-
wereld in contact zouden moeten treden, integendeel. Een andere taal dan

hun dialect hebben ze dus niet nodig!
Het gevaar dat men opvattingen en idee€n uit vroegere tijden al te zeet

door een hedendaagse bril bekijkt is voor iedere historicus (en dus ook taal-

historicus) re€el. Dat echter ook tijdgenoten van Gezelle en het Gilde al in
staat waren de mystificaties te doorprikken, blijkt o'm. uit een citaat uit de

Reuue Britannique van 1878 dat, als voorbeeld van laster (!) in Allosseqy'5

opgenomen is en waarvan we de auteur niet kennen:

il s'est trouvC des icrivains de mdrite, comme les abbds Gezelle, De Bo et

Duclos, pour combattre ayec un talent trEs rdel I'unification de la langue

Nderlandaise, qu'ils considlrent comme attentatoire ir leur religion et ir

leur nationalitC... Le clergi flamand dtait en effet trop habilement dirigd,
trop savamment disciplind, pour persister dans une aventure pareille sans

un plan bien arr€td d'avance.36 Sa conduite en tout celaa(t6 admirable-

ment logique. Pour bien asseoir sa domination dans les Flandres, il lui

33

34

35

36

,In 
Maanderen bestaat er geen officieel Maams. Een taal zoals het Nederlands, die we nu

het fatsoenelijk Hollandsch plegen te noemen, wordt er niet gesproken en zal er ook nooit

worden gespioken. Vanzelfsprekend kan een dergelijke situatie verschillend geapprecieerd

-ord..r, "l 
naat g.l"ttg rat het standpunt dat men inneemt. De Flaminguisten in elk gwd

betreuren dat geenszins, maar zien er integendeel een interessant studieobject in '
'Een groep onde*.k m wier taak het is het Maams, zowel het vroegere als het huidige,

zowel het academische als het volkse, wetenschappelijk te onderzoeken

Bouts 1971,175.
VexorNnusscHp 1996.

ALLoSSERY 1930,152.
SurrtrrsRs (1979, 163) gaatimplicietvanhetzelfdestandpuntuit,waarhij zegtdateen
toespraak, waarin Mgr. G.J.'\|/affelaert de voorstanders van het algemeen Nederlands ver-

oo.&.lt, als de religieuze motivering van het taalparticularisme kan worden beschouwd.

In de opvaming van de bisschop is dat algemene Nederlands het vehikel van de noordelijke

demoo, ,"n ketterij en rationalisme. Onze eigen Maamse taal is, integendeel, de draagster

van het christelijk gemoed van het Vlaamse volk.
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mond en sprake te verleenen en, door den druk, de nederduytsche wereld
kenbaar te maken.28

Hij wil dus niet proberen de'S7'est-Maamse invloed in een meer algemene
tael te vergroten, maar vooral een instrument scheppen waarmee hij kon
schrijven en dat eventueel ook door anderen in die functie kon worden

gebruikt.

Gezelle en het Frans: het diglnssiemodcl

Een en ander impliceert echter dat er voor andere taalfuncties een oplossing

moet komen die hij in de bovengenoemde brief nog niet expliciet vermeldt.
Zoals ik aL zei kan die slechts daarin bestaan dat andere vari€teiten die ver-

vullen: voor de meer formele taalfuncties blijft er dan slechts ddn mogelijk-
heid over, nl. Frans te gebruiken. Die uiterste consequentie uit het afwijzrn
van een uniformisering en standaardisering van het Nederlands heeft hij
later dan ook met zoveel woorden gepubliceerd, het duideli.ilst in een arti-
kel in het Leuvense tijdschrift Le MusCon,ze waarin hij niet aarzelt de voor-
keur te geven aan het Frans als taal van de wetenschap en de sociale

omgang:

L'habitant des Flandres parle le flamand de ses Ptres hL of il lui convient
de le parler, mais, quand son idiome natif ne lui sufit plus, dans ses raP-

ports avec la socidti, il ne s'adresse nullement i un flamand de com-
mande, I un nderlandais de haut parage, comme ses frlres de Hollande;
non, il parle tout simplernent le fangais (Cursiuering uan rnij, rw). Attre-
fois, et dans le m6me cas, il aurait parli le latin, I'italien, I'espagnol. Cette

existence, en Flandre, de deux idiomes aussi disparates que le frangais et le

flamand, loin d'6tre nuisible I la conservation de celui-ci, lui est, au con-

traire favorable3o

Alles is dus beter dan een algemene Nederlandse taal, zoals Gezelle nog eens

ten overvloede herhaalt:

En Flandre une langue officielle flamande, une langue I I'instar du nder-

landais, qu'il est convenu d'appeler h* faxoenelijk Holkndsch (cursief in de

28 Is.
2e Gr,zsrrp.7885.
30 'Een inwoner van Maanderen gebruikt het Maams der Vaderen daar waar het past' W'an-

neer zijn moedertaal echter niet volstaat, bv. wanneer hij met ,lieden van stand" te
maken heeft, dan neemt hij geenszins zijn toevlucht tot een artificieel Maams of een ver-
heven Nederlands, zoals zijn broeders in Holland; nee, hij spreekt dan gewoon Frans. In
vroegere tijden zou hij in dergelijke omstandigheden Latijn, Italiaans of Spaans hebben

gesproken. Het feit dat er dus in Vlaanderen twee zo verschillende talen als Frans en

Maams worden gebruikt, speelt geenszins in het nadeel van het behoud van het Maams,

maar bwordert dat veelmeer'.


