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Inleiding

Roland Willemyns, Lid van de Academie

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde wil het

onderzoek van de taaltoestand in Vlaanderen tijdens de l9de eeuw als een

van haar zwaartepunten van wetenschappelijk onderzoek gaan beschouwen.

Zij sluit op die manier aan bij een researchtopic dat zich vooral in het afge-

lopen decennium in een steeds toenemende belangstelling mocht verheugen.

Dit recente onderzoek maakt het voor het eerst mogelijk een algemeen over-

zicht te geven van de belangrijkste aspecten van taalgebruik en taalvariatie

in Vlaanderen tijdens de l9de eeuw op grond van de gebruikelijke sociolin-

guïstische variabelen. Het helpt ons een flinke tip op te lichten van de sluier

die over die gecompliceerde taalverhoudingen hangt en om de gediversi-

fieerde en vaak contradictoire standaardiseringsprocessen, die de uitbouw

van het 20ste-eeuwse Nederlands hebben voorbereid, te verduidelijken.

Het onderhavige themanummer is een van de eerste tastbare tekenen van de

inbreng van de Academie in dit onderzoek. De artikelen geven een overzicht

van projecten die her en der worden uitgevoerd en zijn van de hand van

zowel beginnende als meer ervaren vorsers die zelf intensief met enkele van

de vele facetten van het onderzoek van de l9de eeuw bezig zijn. De bedoe-

ling is dat zowel door de publicatie van de onderzoeksresultaten als door een

discussie van de methodologische problemen én de sociale en linguïstische

uitgangspunten waarop ze steunen, nog andere soortgelijke onderzoekingen

in ons taalgebied en daarbuiten mogelijk gemaakt en gestimuleerd zullen

worden. Op die manier zal op den duur een van de meest betreurenswaardi-

ge lacunes in de historiografie van het Nederlands kunnen worden opgevuld.

De bijdrage " `Liever Hollandsch dan Fransch': taalcontact en taalconflict in

het negentiende-eeuwse Vlaanderen" waarmee ROLAND WILLEMYNS de bun-

del inleidt is geschreven met de bedoeling de sociolinguïstische achtergrond

te schetsen waartegen de meeste andere artikels gelezen moeten worden. Hij

geeft een overzicht van het 19de-eeuwse taallandschap en van de conse-

quenties van de meest typerende karakteristieken ervan, namelijk taalcon-

tact en taalconflict. Die kwamen vooral tot uiting in de relatie tussen ener-
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zijds Nederlands en Frans en anderzijds tussen de uiteenlopende normop-

vattingen in verband met de standaardisering van het Nederlands.

De contactlinguïstiek houdt zich specifiek bezig met wat er gebeurt of gebeu-

ren kan wanneer twee of meer talen of variëteiten met elkaar in langdurig en

intens contact of conflict staan. Er is een hele methodologie en een instru-

mentarium ontwikkeld om de contactverschijnselen te beschrijven, te orde-

nen en te analyseren. Dat alles is op de taalontwikkeling in Vlaanderen tij-

dens de 19de eeuw nauwelijks ooit toegepast geworden. Hier gebeurt het dus

wel bij de ontleding van de 19de-eeuwse taalplanningsstrategieën en -mecha-

nismen.

Na een kort overzicht van de voorgeschiedenis volgt een, eveneens in

omvang vrij beperkte uiteenzetting over de pre-Belgische 19de eeuw (de

Franse tijd en het Verenigd Koninkrijk). De hoofdbrok is gewijd aan de

situatie in het 19de-eeuwse België. Eerst komt de taalpolitieke achtergrond

aan bod, waarna het bovengenoemde dubbele taalconflict wordt besproken,

met o.m. de verschillende (vooral particularistische en integrationistische)

opvattingen over de standaardisering van het Nederlands. Aansluitend

wordt het taalzorg-aspect belicht en worden de belangrijkste initiatieven in

dat verband besproken. Tenslotte wordt nog een overzicht gegeven van wat

we over het concrete taalgebruik tijdens de 19de eeuw menen te weten. Een

en ander wordt dan geïnterpreteerd in het licht van de maatschappelijke en

politieke factoren die toen een rol hebben gespeeld.

Eveneens als inleidend en verklarend te beschouwen is het artikel van de his-

torische pedagoog HENK VAN DAELE. De auteur belicht in zijn bijdrage

aspecten van hoe in de 19de eeuw het "Leesonderricht in de Vlaamse lagere

school" er uit kan hebben gezien. Voor historische (socio)linguïsten is dat

heel erg belangrijk: de manier waarop de taal wordt gebruikt hangt in aan-

zienlijke mate af van de manier waarop de taal op school wordt aangeleerd.

Daar weten we helaas ontzettend weinig over: "Over het moedertaalonder-

wijs in de Vlaamse lagere scholen tijdens de negentiende eeuw werd totnog-

toe te weinig historisch onderzoek verricht", zo klaagt ook Van Daele.

"Spelling, spraakkunst, stellen, en voordragen zijn andere aspecten van het

taalonderwijs [...] die zeker verder historisch-didactisch onderzoek vergen"

zo stelt hij heel terecht.

In het kader van wat de auteur een "beperkt artikel" noemt, heeft hij zich

"toegespitst op het zo belangrijke leesonderricht. Onderwijs van het lezen en

de strijd tegen het analfabetisme bij alle lagen van de bevolking zijn nog
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altijd van doorslaggevende betekenis in de ontvoogdingsstrijd van een

gemeenschap. Het was in Vlaanderen niet anders tijdens de negentiende

eeuw".

Met zijn uiteenzetting over de diverse methoden die bij het leesonderwijs

werden gebruikt zullen beslist niet alleen pedagogen hun voordeel doen. Hoe

met dat soort informatie moet worden omgegaan bij de analyse van de taal-

evolutie moet nog worden uitgezocht.

Ik heb er in elk geval geen moeite mee van harte Van Daele's wens bij te tre-

den: "Moge dit artikel een aantal vorsers aanzetten tot research op deze ter-

reinen". Niet alleen kunnen we maar op die manier aan de zo noodzakelijke

informatie komen, het zou ook de al even noodzakelijke interdisciplinaire

samenwerking in de linguïstische studie van de 19de eeuw eindelijk aan-

zwengelen.

Over de Vlaamse Beweging en de zogenaamde taalkwestie is al veel geschre-

ven, maar vreemd genoeg gebeurde dat totnogtoe zelden vanuit het specifiek

linguïstische gezichtspunt van taalplanning. JETJE DE GROOF vult met haar

promotie-onderzoek een deel van die lacune op. In haar artikel voor deze

bundel "Een methodologische zoektocht naar de impact van taalplanning en

taalpolitiek in Vlaanderen in de lange negentiende eeuw (1795-1914) " is het
uitgangspunt dat de verschillende regimes die de Zuidelijke Nederlanden
vanaf de annexatie door Frankrijk (1795) hebben gekend vaak de invoering
van een andere taal, vooral dan in de officiële domeinen, met zich mee-
brachten. Omdat in België in de afgelopen twee eeuwen de hele waaier van
taalplanningsmogelijkheden aan bod komt (corpus-, status- en acquisitie-
planning, uitgaande van zowel officiële als niet-officiële instanties), is , zo

verzekert zij, België een gedroomd werkterrein om de interactie tussen al die
aspecten grondig te onderzoeken en de resultaten ervan te evalueren. In dit
artikel doet ze dat vooral met het oog op het opstellen van een zo adequaat
mogelijke methodologie om de taalplanningsinitiatieven te inventariseren, te
interpreteren en te evalueren. Als case-study gebruikt ze, heel attent, de taal-
planningsactiviteiten van de `Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-
en Letterkunde' tijdens de periode 1886-1914.

Tot voor heel kort heeft de studie van de 19de-eeuwse schrijftaal in
Vlaanderen zich nog nooit ernstig met ambtelijke taal en ambtenarentaal
beziggehouden. In een project dat op 1 januari 2002 van start is gegaan
onderzoekt ELINE VANHECKE de stedelijke kanselarijtaal in Vlaanderen op
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vooral twee vlakken, namelijk de taalkeuze en het taalgebruik. De Franse

periode (tot 1814), het Verenigd Koninkrijk (tot 1830) en de Belgische

periode vóór en na de goedkeuring van de eerste, belangrijke taalwetten, zijn

evenveel regimes die met een duidelijke en meestal tegenstrijdige taalpolitiek

geprobeerd hebben taalplanningsdoelstellingen te bereiken. Hoe de stedelij-

ke kanselarijen daarop inspeelden en door werden beïnvloed probeert

Vanhecke met haar studie aan te tonen.

Sommige stadsadministraties in Vlaanderen werden (in de "Belgische" tijd)

vrij vroeg, andere zeer laat vernederlandst. Uit het vooronderzoek waarop

haar artikel voor deze bundel ("Een eeuw ambtelijk taalgebruik: taal, spelling

en woordenschat in de verslagen van het Willebroekse schepencollege 1818-

1900") is gebaseerd blijkt dat de "voor de hand liggende" taalkeuzes tijdens

de vier verschillende regimes beslist niet altijd werden gemaakt en dat geen

enkele stadsadministratie altijd of nooit een bepaalde taal gebruikte. Welke

taal er wanneer werd gebruikt hangt van allerlei interne en externe factoren

af. De situatie in Willebroek, maar ook die in het Oost-Vlaamse

Grembergen en het Brabantse Jette, zo blijkt uit lopend onderzoek, leert

ons, en dat was zelfs voor historici een verrassing, dat sommige stedelijke

kanselarijen bijna onafgebroken in het Nederlands hebben gewerkt, ook tij-

dens de moeilijke Belgische beginperiode.

Vanhecke's artikel bevestigt dat in Willebroek ook het taalgebruik anders is

dan de geijkte voorstelling van de gang van zaken in Vlaanderen ons altijd

deed vermoeden. Het feit ook dat het Nederlands onafgebroken als ambts-

taal gebruikt werd, is een gegeven waaraan bij de internlinguïstische studie

ervan een belangrijke rol moet worden toebedeeld. Ook het feit bv. dat scri-

benten op de hoogte waren van de opeenvolgende Nederlandse spelsystemen

en dat ze in staat waren die nieuwe voorschriften iedere keer vrij probleem-

loos toe te passen moet zeker te denken geven. Alvast sommige ambtenaren

hadden met het schrijven van de Nederlandse taal beduidend minder pro-

blemen dan vaak wordt vermoed.

In de drie artikels die nu volgen wordt telkens een bepaald aspect van taal-

ontwikkeling in de 19de eeuw in detail onderzocht: zowel de lexicologie als

de morfologie en de syntaxis komen daarbij aan bod.

"Dat de specifieke kenmerken van de Belgische variant(en) van het

Nederlands mede tot stand zijn gekomen door het staatkundige bestaan van

België blijkt op verschillende manieren uit de taalkundige literatuur" zo
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begint DIRK GEERAERTS zijn artikel "De 19de eeuw als lexicale breuklijn".

Dat de factor `België' een invloed heeft gehad op de inhoudelijke ontwikke-
ling en de taalsociologische verspreiding van het Nederlands in België blijkt
inderdaad uit bijna alle artikelen in deze bundel. Geeraerts onderzoekt hoe
die invloed in de tijd gesitueerd moet worden en formuleert als werkhypo-
these dat de 19de eeuw een breuklijn betekent in de linguïstische relatie tus-
sen het Noorden en het Zuiden.
Voortbouwend op wat hij al in een eerder artikel had aangekaart gaat hij
hier verder in op de long-term ontwikkeling van de Nederlandse woorden-
schat, meer bepaald wat de relatie tussen noordelijk en zuidelijk Nederlands
betreft en hoe die in de loop van de 19de eeuw is geëvolueerd. In de eerdere
studie werd de onomasiologische evolutie van de termen slager, slachter,

beenhouwer en vleeshouwer onderzocht aan de hand van het WNT-mate-
riaal. Dat leerde o.m. dat beenhouwer zijn waarde als typerend Belgische
variant in contrast met slager pas in de loop van de 19de eeuw goed verwierf.
In zijn artikel voor deze bundel wil Geeraerts aan de hand van een nieuwe
case study laten zien dat de ontwikkelingen in het 19de-eeuwse Belgische
Nederlands ook een alternatief, contrasterend patroon te zien kunnen
geven. Uit de gegevens over de variatie tussen buur en gebuur, die door
Geeraerts op grond van de door hem en zijn medewerkers uitgedokterde
manier geanalyseerd worden, blijkt het "beenhouwer-effect" niet gerepli-
ceerd te worden. De evolutie van buur/gebuur suggereert een ander effect,
waarbij de basis wordt gelegd van een convergerende ontwikkeling die zich
pas in de loop van de 20ste eeuw doorzet. Toch blijft ook in dit geval het feit
overeind dat de wortels van de hedendaagse Belgische taalsituatie, die geka-
rakteriseerd is door een specifieke combinatie van convergerende en diver-
gerende tendensen, in de 19de-eeuwse situatie dienen te worden gezocht.

Het artikel van TIMOTHY COLLEMAN "De benefactieve dubbelobject-con-

structie in het 19de-eeuwse Nederlands" gaat op zoek naar de evolutie van
een constructie die nu in het Nederlands nog altijd bestaat, maar daar min-
der voorkomt dan in het verleden of in sommige andere talen. Ook in dia-
lectische en substandaard variëteiten komt de constructie vaker voor dan in
de standaardtaal, waar het een "relatief zeldzaam fenomeen" geworden is.
Met de zogenaamde benefactieve dubbelobject-constructie wordt een con-
structie bedoeld met één subject en twee nominale objecten (lijdend en
belanghebbend voorwerp in de traditionele terminologie).
Omdat in het Middelnederlands de zogenaamde dativus commodi in princi-
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pe bij elk transitief werkwoord op kon treden, ligt het voor de hand dat er
van een geleidelijk afnemen van de frequentie van de bedoelde constructie
sprake moet zijn. Colleman onderzoekt daarom in deze bijdrage allereerst
wat 19de eeuwse grammatici over het gebruik van de benefactieve dubbel-
object constructie te vertellen hebben en vergelijkt dat dan met de resultaten
van een studie van een corpus van literaire teksten.
Er blijkt onder meer dat er in de 19de-eeuwse schrijftaal wel degelijk meer
benefactief constructies voorkwamen dan in het huidige AN. De dubbelob-
ject-constructies worden zowel in Nederlandse als in Vlaamse teksten aan-
getroffen zodat, in tegenstelling tot vandaag, de benefactief constructie met
bv. kopen, maken en halen in de 19de eeuw zeker nog geen exclusief Belgisch-
Nederlands fenomeen was. Omdat er toch proportioneel veel voorbeelden
bij Vlaamse auteurs voorkomen zou dat erop kunnen wijzen dat in de loop
van de 19de eeuw al regionale verschillen begonnen op te komen. "Op basis
van de hier gepresenteerde resultaten", zegt Colleman, lijkt dit "op zijn
minst een geschikte hypothese voor vervolgonderzoek" te zijn. Net zoals in
de vorige bijdrage blijkt dus ook hier dat een aantal Noord-Zuid divergen-
ties eigenlijk van vrij jonge datum zouden kunnen zijn. Zowel Geeraerts als
Colleman leveren dus materiaal voor de in het inleidende artikel ook al aan-
gehaalde stelling van 19de-eeuwse linguïsten, dat 1830 de periode is waarop
het met de ontwikkeling van het Nederlands in België grondig verkeerd
begon te lopen.

De bevindingen van JOOP VAN DER HORST in "Geschiedenis van een taal-

norm: de doorbroken werkwoordelijke eindgroep" komen verrassend goed
met die van Colleman overeen.
Het gaat om zinnen als "Dat is iets waar we moeten aan denken" ipv "Dat
is iets waar we aan moeten denken". Het is een van de weinige syntactische
"belgicismen" die in de meeste taalzuiveringsboekjes worden vermeld en
afgekeurd. In het voorbeeld hebben we te maken met een doorbreking met
het tweede element van een gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord. Het
verschijnsel is echter algemener, zegt de auteur, en er kan soms ook een pre-
dikaatsnomen, een resultatieve werkwoordsbepaling, een direct object, een
voorzetselvoorwerp, enz. doorbreken. Van der Horst houdt zich in dit arti-
kel o.m. bezig met de vragen hoe lang het verschijnsel al bestaat, sedert wan-
neer men er zich van bewust is en sedert wanneer het afgekeurd wordt. Het
eerste deel wordt hier gepubliceerd, het tweede zal in de volgende aflevering
van de " Verslagen en Mededelingen" verschijnen.
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Een antwoord op die vragen heeft Van der Horst gezocht in Zuid- en
Noord-Nederlandse grammatica's. Hij stelt vast dat de doorbreking van de
werkwoordelijke eindgroep in de 16de en 17de eeuw ook in het noordelijke
Nederlands veel voorkwam en daar ook in de 18de en de 19de eeuw nog heel
frequent was. In de loop van de 18de en 19de eeuw neemt het er wel merk-
baar af, maar het zet zich toch in zekere mate tot in de 20ste eeuw voort.
Het zuidelijke Nederlands van de 17de en 18de eeuw verschilt in dit opzicht
niet wezenlijk van het noordelijke. Ook hier neemt doorbreking af, "zowel
in frequentie als in zwaarte". Pas tegen het einde van de 19de eeuw gaat zich
een (duidelijker) verschil tussen Noord en Zuid aftekenen. Het noorden
doorbreekt dan niet of nauwelijks (meer), en het zuiden doorbreekt nog wel.
Van der Horst toont aan dat de waarschijnlijkste verklaring voor dat pro-
ces, in het zuiden zowel als in het noorden, is, dat het op een gegeven
moment doorkruist wordt door een andere taalontwikkeling die er feitelijk
weinig mee te maken had, maar in haar effecten wel de eindgroep-in-wor-
ding raakt. Bedoeld is de toename van gesplitste voornaamwoordelijke bij-
woorden, gevolg van de groei van het aantal werkwoorden met een gegram-
maticaliseerd vast voorzetsel. Die gesplitste voornaamwoordelijke bijwoor-
den, die vanaf de 19de eeuw massaal opkomen en doorbrekers bij uitstek
zijn, maakten het op zichzelf geringe faseverschil tussen Noord en Zuid
ineens erg zichtbaar en hoorbaar. En dat wordt opgemerkt rond 1900.

Ik heb er vroeger al herhaaldelijk op gewezen dat de ingeburgerde verkeer-
de of vertekende visie op taal en taaltoestand in de 19de eeuw voor een groot
deel daardoor te verklaren is dat onvoldoende primaire bronnen werden
gebruikt. Het is ten zeerste toe te juichen dat Colleman en Van der Horst pri-
maire bronnen hebben geraadpleegd die uiterst zelden aan bod komen,
namelijk de toenmalige spraakkunsten die, zoals zij hier aantonen, een schat
aan informatie en onvermoede gegevens bevatten.

Het themanummer wordt afgesloten met twee bijdragen die over onze gren-
zen kijken.

Het rijk gedocumenteerd artikel "riting these fu lines: English overseers' cor-

respondence 1800-1835" van TONY FAIRMAN berust op kennis die hij geput
heeft uit een door hem samengesteld corpus van meer dan 1100 handge-
schreven brieven, die allemaal tussen 1800 en 1835 door leden van de arbei-
dersklasse uit alle delen van Engeland werden geschreven .
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Zijn uiteenzetting besteedt vooral aandacht aan enkele linguïstische ken-

merken die in vele van dit soort brieven voorkomen, maar die compleet blij-

ken te ontbreken in de brieven die tijdens dezelfde periode door hoog opge-

leide leden van de hogere klassen in het Standaard Engels werden geschre-

ven.

Wie tot de arbeidersklasse behoorde en laag geschoold was probeerde ken-

nelijk niet eens om het soort Engels van de goed geschoolden te imiteren,

behalve soms wat de spelling betreft. Toch valt het op, zegt de auteur, dat

de scribenten, ondanks het voorkomen van enkele regionale kenmerken en

hoewel ze beslist een of ander lokaal dialect moeten hebben gesproken,

eigenlijk geen dialect schreven. Het is opmerkelijk dat dit feit, evenals het

daarvoor aangehaalde, nl. dat het belang van de opleiding dat van het klas-

setoebehoren overstijgt, ook blijkt uit Vandenbussche's studie van de

schrijftaal van de Brugse arbeidersklasse.

Wat Engeland betreft meent Fairman een verklaring voor dit taalgebruik

gevonden te hebben in het feit dat vroegere populaire voorschriftenboeken

leerlingen instrueerden en ondersteunden in het gebruik van bepaalde ken-

merken die in hun eigen ongeschoolde variëteiten van het Engels voorkwa-

men, maar die niet acceptabel waren in het Standaard Engels van de beter

opgeleiden.

Op grond van Fairmans analyse van die specifieke taalkenmerken, die dus

in heel Engeland opdoken maar niet tot de standaardtaal behoorden (die

toch ook in heel Engeland voorkwam), stelt hij dat de gebruikelijke gelijk-

stelling van Standaard Engels met "de" Engelse taal niet legitiem is en uit hij

beredeneerde twijfels betreffende de indeling van het Engels in een stan-

daardtaal aan de ene kant en lokale dialecten aan de andere.

Het enige land waar al langer dan in Vlaanderen ervaring verzameld is met

historische sociolinguïstiek in het algemeen en onderzoek van de 19de-eeuw-

se taaltoestand in het bijzonder is Duitsland. WIM VANDENBUSSCHE geeft in

zijn artikel "Van Arbeitersprache' naar `Bildungsstil'. Het Duitse onderzoek

naar sociale taalstratificatie in de 19de eeuw" een overzicht van die Duitse

onderzoekstraditie, waarbij hij zowel de methodologie en thematiek als ook

de onderzoeksresultaten met die in Vlaanderen vergelijkt. Duitse onderzoe-

kers waren de eersten die een methode hebben ontworpen om de sociale stra-

tificatie in de l9de eeuw te beschrijven en te verklaren. Centraal daarin

stond van aanvang aan het begrip Arbeitersprache', dat Vandenbussche

overigens ook zelf in zijn dissertatie Een bijdrage tot de studie van het taal-
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gebruik van de lagere klassen in het 19de-eeuwse Brugge heeft behandeld. Op

grond van het onderzoek van variatie in spelling, grammatica en stijl is men

zowel in Duitsland als ook in Vlaanderen en, zo blijkt uit Fairman's artikel

in deze bundel, zelfs in Engeland tot de conclusie gekomen dat de factor

sociale klasse niet volstaat om de normafwijkingen, die men aanvankelijk als

typisch voor de Arbeitersprache' had beschouwd, afdoende te verklaren.

De kwaliteit van het geschrevene hing veel meer af van het onderwijs dat

men genoten had, dan van de sociale groep waar men toe behoorde. Klasse

speelt natuurlijk wel indirect een rol omdat de kwaliteit van de opleiding en

de geletterdheid van een schrijver uiteraard aan financiële welstand gebon-

den waren.

Bij Vandenbussche's pleidooi voor een herontdekking van "de l9de eeuw als

studieobject voor sociolinguïsten" sluit ik me graag aan, net overigens als bij

dat voor meer interdisciplinair onderzoek en samenwerking tussen onder-

zoeksinstituten van verschillende universiteiten in eigen taalgebied en daar-

buiten. Het zijn precies die dingen, zo beklemtoont Vandenbussche, die in

belangrijke mate het succes van de Duitse "Forschung" verklaren. Ook zijn

oproep tot ontsluiting van de bronnen en de mogelijke inbreng van onze

Academie en nog andere instituten bij de bronnenstudie zijn mij uit het hart

gegrepen. Tot het ontwikkelen van een "onderzoeksplan dat alle relevante

aspecten van het 19de-eeuwse taalonderzoek samenbrengt" zal, zo hoop ik,

het onderhavige themanummer in sterke mate bijdragen.

Tot slot enkele opmerkingen over de vorm van deze bundel. In een niet altijd

goed begrijpelijke, maar meestal wel intense drang naar uniformiteit leggen

vele redacteuren van tijdschriften en verzamelbundels hun auteurs allerlei

formatteringsverplichtingen op, die dat ene boek weliswaar een uniformer

beeld geven, maar meteen ook doen verschillen van alle andere publicaties

waar men weer een andere, maar evenzeer idiosyncratische formattering

heeft opgelegd. Ik erger mij daar altijd mateloos aan en wil daarom, wan-

neer ik zelf een boek redigeer, dat soort dwangmaatregelen het liefst vermij-

den. De lezer zal dus merken dat alle auteurs hun artikel zo hebben opge-

bouwd en hun bibliografie zo hebben ingericht als ze dat zelf willen. En dat

is ook goed zo!

Ik wil graag iedereen bedanken die bij de totstandkoming van deze bundel

betrokken is geweest. Naast de Academie zelf en haar Secretaris Georges de
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Schutter zijn dat natuurlijk de auteurs die een bijdrage hebben geschreven.

Zij hebben de diversiteit aangetoond van het onderzoek dat lopende is en

zowel de hoge kwaliteit van hun werk als hun enthousiasme zal beslist nog

anderen er toe aanzetten zich ook met een onderzoeksgebied bezig te hou-

den dat niet alleen bijzonder interessant, maar vooral ook zo omvangrijk is,

dat er nog voor vele jaren intensief aan kan worden gewerkt.
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"Liever Hollandsch dan Fransch":
taalcontact en taalconflict in het negentiende-
eeuwse Vlaanderen.

Roland Willemyns, Vrije Universiteit Brussel, Lid van de Academie

ABSTRACT

This paper is meant to provide introductory and background information in

order to better understand the general framework of the various articles in

the volume. Therefore, it roughly sketches the linguistic situation in 19th

century Flanders and highlights the consequences of the two main linguistic

phenomena of that time: language contact and language conflict. In both

cases the contact and conflict referred to are those between Dutch and

French on the one side and between a more southerly as opposed to a more

northerly flavored variety of Dutch on the other side.

After a short characterization of the past history of the language evolution

in the southern Netherlands and of the pre-Belgian 19th century (i.e. the

French occupation and the `United Kingdom of the Netherlands'), the main

part is devoted to the situation in 19th century Belgium. The official langu-

age policy and politics of the government are contrasted with the activities

of the Flemish Movement opposing them . Subsequently, the double langu-

age conflict, viz. the so-called language struggle as well as the diverging

(mainly particularist and integrationist) views on the standardization of

Dutch is analyzed in depth. The account continues with an overview of the

main language planning initiatives (both status and corpus) which are inter-

preted in the light of the relevant social and political developments of the

time. Finally the real, effective language usage of various social groups is

discussed on the basis of what recent research by the author and several

members of his research team has revealed.
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1. PROLEGOMENA.

In de 19de eeuw werden de grondslagen gelegd voor de taalhistorische en

taalsociologische ontwikkelingen, die het Nederlands van de 20ste eeuw

hebben gemarkeerd. Het onderzoek van de 19de-eeuwse taal en taalsituatie

is dus de onontbeerlijke basis voor de (socio)linguïstische beschrijving van

de hedendaagse taalstructuren en -functies. Die studie heeft een aantal aan-

trekkelijke methodologische en praktische voordelen. Veel nauwkeurig

determineerbaar materiaal, scribenten waarvan interessante variabelen als

leeftijd, opleiding, sociale en geografische afkomst enz. vrij makkelijk nage-

trokken kunnen worden, vrij precieze gegevens over de politieke, economi-

sche, sociale en culturele evolutie, het zijn allemaal dingen die het mogelijk

maken zowel de sociolinguïstische functies als de linguïstische structuur in

vrij comfortabele omstandigheden te beschrijven. Bovendien is het op grond

van wat we van de huidige situatie weten niet zo moeilijk zich de toenmali-

ge dialectsituatie voor te stellen: gebruiksmogelijkheden, domeinen, sociaal

bepaald gebruik, dialectcompetentie enz.

Onderzoek in Duitsland heeft aangetoond dat één van de factoren, die het

gezicht van de 19de eeuw mee hebben bepaald een algemeen sociaal ver-

schijnsel is geweest, met name de verschillende en vooral veranderende

manier waarop enerzijds de vroegere heersende klasse, anderzijds de nieuwe

bourgeoisie en de activistische elite van de aan belang winnende arbeiders-

klasse (Mattheier 1990; Mihm 1998) toegang hadden tot en gebruik maak-

ten van het medium (schrijf)taal (Cherubim, Grosse & Mattheier, 1998).

Nooit eerder in de geschiedenis heeft zo veel geschreven en gedrukt materi-

aal een zo groot publiek bereikt. Nog nooit eerder waren zo vele mensen in

staat te lezen en/of te schrijven (Schikorsky 1990). Nooit eerder werden

zulke doelgerichte inspanningen gedaan om een zo groot mogelijk aantal

mensen via teksten te bereiken, met de bedoeling ofwel hun opleiding te ver-

beteren of hun opinie over omzeggens alle aspecten van de maatschappij te

beïnvloeden.

Dat daar, zoals Vandenbussche in deze bundel aantoont, in Duitsland

gebruik van werd gemaakt om intensief de taalontwikkeling in de 19de eeuw

te beschrijven (zie ook Wimmer, 1991) is dus niet moeilijk te begrijpen. Dat
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het elders in veel mindere mate of zelfs nauwelijks is gebeurd is om dezelfde

reden des te verbazender. In grote trekken was de situatie in heel West-

Europa immers vergelijkbaar: de verenigingsbloei in de 19de eeuw (de "eeuw

van het verenigingsleven") is mogelijk geworden door de Verlichting en de

moderniseringstendens in de 18de eeuw, die voor een verhoogde alfabetise-

ring, leespraktijk en taalinteresse heeft gezorgd. O.m. door die

Verschriftlichungspraxis en de formalisering van mondelinge en schriftelijke

taalhandelingen krijgen we, ook in het verenigingsleven, allerlei schriftsoor-

ten die met het dagelijkse functioneren te maken hebben'.

1.2.

Het is geen toeval dat Vlaanderen op het einde van de 19de eeuw het toneel

was van uitvoerige en vaak emotioneel zwaar geladen taalplanningsactivi-

teiten. Men was er op zoek naar een nieuw evenwicht tussen drie belangrij-

ke en concurrerende taalvariëteiten, waarvan de gebruikswaarde en het pre-

stige in snel tempo aan het veranderen waren als gevolg van zowel politieke

verandering als precies van die doelbewuste, maar tegenstrijdige pogingen

tot taalplanning. Bedoeld zijn de Vlaams-Brabantse schrijftaal die sinds de

Middeleeuwen was overgeleverd en die vooral door literatoren, culturele

verenigingen en, in ruimere mate dan men tot voor kort dacht, door de

nationale en (vooral) regionale administratie werd gebruikt, alsook de

Nederlandse algemene schrijftaal, zoals die in Nederland was ontstaan en

functioneerde en door bepaalde taalactivisten als na te volgen voorbeeld

werd aangeprezen, maar waarvan het prestige groter was dan het werkelijke

gebruik. En tenslotte was er natuurlijk ook het Frans, de taal die door de

sociaal hogere en ontwikkelde bevolkingsgroepen als cultuurtaal, als taal

van de sociale omgang en door de overheid meestal ook als ambtstaal werd

gebruikt.

Als spreektaal fungeerde voor de overgrote meerderheid der Vlamingen in

alle niet heel formele domeinen het plaatselijke dialect. In principe moet men

van een diglossische situatie uitgaan: als "L" fungeerde een dialect, als "H"

I Voor de situatie in Groot-Brittannië zie men T. Fairman in deze bundel.
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ofwel Frans ofwel een "geïntendeerde" Nederlandse standaardtaal, die in de

praktijk eigenlijk alles kon zijn dat hoger of formeler was dan dialect'.

Dank zij de Vlaamse Beweging werd voor de moedertaal der Vlamingen

(met een gallicisme meestal "Vlaams" genoemd), alsmaar meer plaats inge-

ruimd in de administratie, het culturele leven en het onderwijs. Op die

manier nam die taal in toenemende mate taalfuncties over, die voordien

door het Frans werden uitgeoefend.

1.3.

Waarom de situatie in Vlaanderen niet even vroeg en even intensief werd

onderzocht als die in Duitsland is een vraag waarop vele antwoorden moge-

lijk zijn. Een van de belangrijkste is beslist de gecompliceerde meertalig-

heidssituatie in België en vooral in het noordelijke gedeelte ervan, dat wij

thans Vlaanderen noemen. Voorts bestaat er in het Nederlandse taalgebied

geen historiografische traditie. Het aantal taalgeschiedenissen is verbazend

laag en dat betekent niet alleen maar dat we weinig over de historische ont-

wikkeling van onze taal weten, maar ook dat er in de research geen traditie

is om bouwstoffen voor de taalgeschiedenis te leveren (Willemyns, 2001).

Een poging om daar iets aan te doen is het VUB researchproject "19de eeuw".

Het startte in het begin van de jaren negentig en had een systematisch onder-

zoek tot doel dat enerzijds verder zou gaan dan het extern linguïstische en het

gebruikelijke metalinguïstische discours en dat anderzijds alle domeinen van

taalgebruik zou behandelen op basis van de traditionele variabelen van de con-

temporaine sociolinguïstiek 3 . De praktische uitwerking ervan begon met ener-

zijds het FWO-aspirantenmandaat van Wim Vandenbussche, die promoveer-

de over "Een bijdrage tot de studie van het taalgebruik van de lagere klassen in

het 19de-eeuwse Brugge" en anderzijds het FWO- navorsingsproject van

Roland Willemyns over "Cultuur- en taalpolitiek als elementen van taalplan-

ning: het West- Vlaamse particularisme". Het in de breedte uitgewaaierde

2 Voor het begrip "geïntendeerde" standaardtaal" zie men Mihm (1998, 288-289): "ein

Sprachregister fur offizielle Situationen oberhalb der Umgangssprache, das als "intendier-

tes Hochdeutsch" bezeichnet werden soil, da es selbst bei den Gebildeten die erstrebte

Normgerechtigkeit nicht immer erreichte"

Uitvoerige informatie daarover in Willemyns & Vandenbussche (2000)
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onderzoek over het 19de-eeuws werd verder gezet met een luik over
"Taalvariatie en standaardisering in de 19de eeuw: het openbare taalgebruik"

(Roland Willemyns), met de promotie-onderzoeken over "Taalplanning en

taalpolitiek in België in de 19de eeuw" (Jetje de Groof) en "Stedelijke

Kanselarijtaal in Vlaanderen in de 19de eeuw" (Eline Vanhecke) en met een
postdoctoraal onderzoek naar "Sociale differentiëring van standaardisering en

schrijftradities in het Brugs in de periode 1750-1830" (Wim Vandenbussche).
Aan de hand van licentiaatsverhandelingen wordt lopend vooronderzoek ver-
richt.

2. DE VOORGESCHIEDENIS

De titel van dit artikel verwijst naar het feit dat de geschiedenis van het
Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden, c.q. in België er een is van contact
en conflict tussen de twee talen die er historisch een rol hebben gespeeld,
namelijk Nederlands en Frans. In het negentiende- eeuwse taallandschap
staan die twee fenomenen centraal en dat was ook al zo vóór het begin van
de zgn. lange negentiende eeuw', dat is de periode tussen de Franse Revolutie
en het uitbreken van de eerste wereldoorlog. Ook voor de Nederlanden, en de
taalsituatie daar, betekende de Franse Revolutie een keerpunt. Toen de
Franse troepen bij hun derde inval bij Fleurus in juni 1794, de Oostenrijkers
definitief overwonnen, werden kort daarop de Zuidelijke Nederlanden door
Frankrijk geannexeerd. Door het annexatiedecreet werden de inwoners van
onze gewesten vanaf 1 oktober 1795 als Franse staatsburgers beschouwd.
Hiermee brak een nieuwe periode aan. Vooraleer ik die verder bespreek zal
ik de situatie daarvóór kort samenvatten.

Het taalgebruik en de taalcompetentie van de verschillende bevolkingsgroe-
pen en sociale klassen onder het bewind van de Oostenrijkse Habsburgers
wordt beschreven in Deneckere (1954). Dat boek bevat bijzonder veel en gron-
dig bestudeerd materiaal, het munt uit door scherpzinnige analyses en de
auteur gaat te werk als een sociolinguïst avant-la-lettre. Smeyers (1959) van
zijn kant, biedt een bijzonder rijk gedocumenteerd overzicht van het Vlaams

taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18de eeuw en
hij laat zich ook uit over de rol en de functie van het Nederlands in de hele
18de eeuw. Deneckere's antwoord op de vraag of de Oostenrijkers in de
Nederlanden een bewuste taalpolitiek hebben gevoerd is ontkennender dan
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dat van Smeyers, hoewel ze beiden hun oordeel vellen op grond van dezelfde

(meestal door Deneckere verzamelde) gegevens. Dat ligt vooral daaraan, dat

Deneckere een fijner onderscheid weet te maken tussen taalpolitieke en taal-

planningsmaatregelen enerzijds en anderzijds de sociale mechanismen van

upward social mobility, die mensen tot taalshift aanzetten. Het is inderdaad

veel meer sociale druk dan wettelijke dwang die de motor van de voortschrij-

dende verfransing in het 18de eeuwse Vlaanderen is geweest. Maar de sociale

druk kon natuurlijk maar zo groot worden omdat de politieke, culturele en

sociale structuren van de Oostenrijkers dat hebben begunstigd. Ook Lenders

(1987) wijst daarop in zijn uiteenzetting over de taaltoestanden in bestuur en

kerk. Men kan dus, zo merkt Deneckere terecht op, het Oostenrijkse bewind

verantwoordelijk stellen voor de uitbreiding van het Frans als bestuurstaal.

Zij zelf, de top van de administratieve hiërarchie, gebruikten uitsluitend Frans

en daardoor verhoogden ze zowel het prestige van die taal als de (ongetwijfeld

juiste) indruk dat men zonder beheersing van het Frans geen carrière kon

maken, niet eens als ambtenaar echt kon functioneren. Geen Frans kennen

was ontoelaatbaar, want schadelijk voor de goede gang van de administratie.

Geen Nederlands kennen was alleen onaanvaardbaar in instellingen waar er

onvoldoende Nederlandstaligen waren. Doordat de Oostenrijkers bovendien

de bestuurlijke centralisatie opvoerden, werd de noodzaak Frans te kennen

ook meer en meer op het niveau van de lokale besturen aangevoeld.

Pas sinds een paar jaren is men weer aandacht gaan besteden aan de zeer

interessante vaststelling dat het Nederlands desondanks op bepaalde

niveaus ononderbroken als ambtelijke taal werd gebruikt en dat er dus een

traditie van schriftelijk gebruik bestaat die van de Middeleeuwen af onon-

derbroken verder gaat tot op vandaag (Willemyns, 2001). Zeer zeker is er

functieverlies geweest, maar het gebruik van de taal hield nooit helemaal op

en dat heeft natuurlijk ook intern linguïstische consequenties gehad, die nu

door het VUB-team systematisch worden onderzocht en waarover onder

meer in de onderhavige bundel wordt bericht.

In elk geval was er vanaf ongeveer 1770 in Vlaanderen een zeer intensieve

verfransing begonnen die meer dan een eeuw zou duren (Deneckere, 1954).

Voor de adel en de hogere kringen in Vlaanderen werd Frans de dagelijkse

taal en, meer nog, het merkteken waardoor ze zich wilden onderscheiden

van alles wat ze als vulgair en onder hun rang en stand beschouwden. Frans

werd de bijna exclusieve taal van de hogere sociale omgang, de wetenschap,

de cultuur, het onderwijs en de pers.
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3. DE PRE- BELGISCHE 19DE EEUW

In heel Europa verliep de 18de-eeuwse `gallomanie' (Franschdolheyt'
noemt Verlooy het) ten nadele van de nationale talen. Maar in tegenstelling
tot de andere Europese landen, waar de volkstaal tegen het einde van de
eeuw weer in eer en gebruik werd hersteld, gebeurde dat met het Nederlands
in Vlaanderen niet. De Europese bourgeoisie, die bijna overal ten koste van
de adel opdrong en ook een vorm van nationalisme deed ontstaan, onder-
steunde de democratische en de nationalistische heropleving en de opleving
van de landstalen die daarmee gepaard ging. De Vlaamse bourgeoisie deed
dat niet. Op het ogenblik dat de verfransingsgolf in Europa werd gebroken,
hield hij in Vlaanderen niet alleen stand, maar nam hij zelfs in intensiteit toe.
Het prestige en de gebruikswaarde van het Nederlands stonden op het laagst
mogelijke pitje en zouden door de Franse annexatie helemaal genekt wor-
den. Vooral aan die situatie is het volgens Deneckere (1954 en 1975) en De
Jonghe (1967) te wijten dat ook de vernederlandsingspolitiek van Koning
Willem I geen kans zou krijgen en gedoemd was te mislukken vooraleer ze
goed en wel was uitgedacht en afgekondigd.

3.1. DE FRANSE TIJD

Hoewel de kennis en het gebruik van het Frans sociaal bepaald was kwam
de hele generatie die rond 1800 geboren werd in een wereld terecht die
wezenlijk door het Frans was getekend en beïnvloed. Men moest daarmee
leren te leven, want niemand kon op dat ogenblik vermoeden dat er eei.
ingrijpende politieke verandering op til was. De meesten zullen dus wel het
gevoel hebben gehad dat de Franse annexatie definitief was en dat ze zich
daar het beste op in konden stellen door zichzelf en hun kinderen Frans bij
te brengen. En om dat te doen hadden ze mogelijkheden bij de vleet. De
negentiende-eeuwse taalkundige H. Meert ziet het zo: `Onze hoogere stan-
den, reeds verfranscht onder de voormalige vreemde heerschappijen, werden
gedurende de 20-jarige Fransche overheersching zoodanig van hun lands-
aard vervreemd, dat zij de volkstaal niet meer kenden of ze slechts nog op
zeer onbeholpen wijze konden gebruiken.' (Meert, 1899)

Het bestuurlijke en gerechtelijke apparaat was diepgaand verfranst. Dat was
zowel het gevolg van een streng Frans taalbeleid als van een ondubbelzinnige
keuze van de plaatselijke revolutionairen voor het nieuwe vaderland. Toen
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Napoleon vanaf 1804 het gebruik van het Frans in heel Frankrijk formeel opleg-

de, werd daarmee in Vlaanderen bevestigd wat al bestond. Reactie van de massa

was er niet en het verzet bleef zeer binnen de perken. Van belang was vooral dat

na 20 jaar annexatie en Franstalige beïnvloeding via secundair en hoger onder-

wijs een nieuwe generatie het bestuur in een "provinciale" volkstaal niet langer

evident vond en het niet meer als een algemeen rechtsbeginsel beschouwde, dat

ambtenaren en magistraten de taal van het volk moesten kennen.

Tijdens de annexatie van de Nederlanden door Frankrijk kwamen ook voor

het eerst taalpolitieke opvattingen naar boven die in heel Europa gemeen-

goed zouden worden en zeker in de Nederlanden het sociale leven lang heb-

ben beheerst. De Jonghe (1967, 19) vat ze als volgt samen:

1. De moderne gecentraliseerde staat vereist niet alleen eenheid van

staatstaal, maar, omwille van het assimilatie- en dissimilatievermogen

van de taal, ook eenheid van volkstaal. De officiële taal moet tevens

de nationale taal (in de zin van volkstaal) worden.

2. De onderwijspolitiek is een wezenlijk onderdeel van de taalpolitiek.

Vlaanderen werd tijdens de lange negentiende eeuw drie keer met zo een

taalpolitiek geconfronteerd: eerst onder de Fransen, daarna onder Willem I

en dan nog eens bij de oprichting van België. Omdat zulke ideeën in een

meertalig land nauwelijks realiseerbaar zijn, is die taalpolitiek nooit hele-

maal geslaagd. Ze heeft echter wel voor heel wat ellende gezorgd.

3.2. HET " VEREENIGD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN"

Het Congres van Wenen besloot Noord en Zuid te herenigen in een buffer-

staat tegen Frankrijk. De grote lijnen stonden in het Protocol van Londen

(21 juni 1814) en waren gebaseerd op de zogenoemde "Acht Artikelen",

waarvan het eerste als volgt luidde: `De Vereniging moet zo nauw en volle-

dig zijn, dat beide landen tot één staat samengroeien.' Het Verdrag van

Parijs van 30 mei 1814 bekrachtigde de samensmelting der Nederlanden.

Op 23 februari 1815 maakte Willem, die in opdracht van de geallieerden de

Zuidelijke Nederlanden als gouverneur-generaal bestuurde, de vereniging

bekend. En op 16 maart nam hij officieel de koningstitel aan. Voor de

geschiedenis van het Nederlands is het belangrijk, dat Koning Willem voor-
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al op de taaleenheid rekende om de verlangde `réunion intime et complète'

te realiseren. Aan de basis van Willem's taalpolitiek lag, zegt De Jonghe

(1967, 15) "een zonderlinge kruising van staatse en volkse leerstellingen".

Aan de taalopvattingen van de Franse revolutie is de gedachte `één land, één

taal' ontleend en aan het Duitse nationalisme de opvatting dat het ene volk

zich van het andere onderscheidt door de taal.

Willems rijk telde onder zijn 6.235.000 inwoners ook Franstaligen en in

Luxemburg Duitstaligen. Toch was ongeveer 75 procent van zijn onderda-

nen Nederlandstalig: 2.314.000 in het noorden en 2.351.000 in Vlaanderen,

dat zelf goed was voor 60 procent van de bevolking van de Belgische pro-

vincies (De Jonghe 1967, 24). Er waren destijds dus meer Vlamingen dan

Nederlanders, maar alle Limburgers werden op dat moment nog als

Vlamingen geteld. Het is overigens een pikant detail dat Maastricht (dat

voorheen tot het prinsbisdom Luik had behoord) na Brussel als de tweede

grootste `verfransingshaard' van Vlaanderen kan worden beschouwd.

Hoewel de taaltoestand en de taal zelf in Noord en Zuid vrij verschillend

waren, was het niet in de eerste plaats daaraan te wijten dat het experiment

van het Verenigd Koninkrijk niet slaagde. Wils (2001) noemt de opvatting

dat het verzet tegen de taalpolitiek van Willem I een van de hoofdoorzaken

zou zijn van de mislukking van het Verenigd Koninkrijk `een hardnekkige

mythe'. De taalkwestie, vindt hij, "had op zichzelf weinig gewicht". Witte

e.a. (1997) zijn het daarin volmondig met hem eens.

Waarom voelde de koning zich dan in 1829 genoopt (want van harte was het

zeker niet) zijn hele taalpolitiek weer terug te draaien? Zijn streven naar taal-

eenheid, als cement voor de eenheid van zijn rijk, werd bemoeilijkt door

nogal wat factoren. De drietaligheid binnen zijn rijk en het verzet van voor-

al de Walen was een voorziene maar allicht onderschatte moeilijkheid. Zeker

even doorslaggevend was de taaltoestand in Vlaanderen zelf, dat beheerst

werd door een verfranste bourgeoisie die heftig tegen de koninklijke taalpo-

litiek gekant was. Ook het feit dat de dialectsprekers in het zuiden hun taal

niet per se als dezelfde taal ervoeren die men in het noorden sprak, heeft

ertoe bijgedragen dat van hen geen steun kon worden verwacht. Bovendien

was de zuidelijke taal onvoldoende gecodificeerd om als schrijftaal dienst te

kunnen doen in de domeinen waar het Nederlands ineens weer voertaal was

geworden. Ten slotte was er, en dat was zeker niet onbelangrijk, het verzet
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tegen de taal van het protestantse noorden van de kant van de lagere clerus.
Op enkele intellectuelen na was dus niemand echt gelukkig met de taalpoli-
tiek van de koning. Bij een deel ging het om welbegrepen eigenbelang; een
ander deel wist gewoon niet beter of was door de clerus misleid.

Willem kreeg het dus van vele kanten te verduren en dat bezegelde zijn lot,
te meer omdat hij van zijn noordelijke landgenoten evenmin voldoende
steun kreeg. "Van zulk een Noorden", schrijft De Jonghe (1967, 267) "dat
verstikt in zijn onuitputtelijke pedanterie en inderdaad tussen 1814 en 1830
een laagtepunt zijner historie bereikt heeft en te klein is om de grootheid van
een Willem I te begrijpen, kan geen aantrekkingskracht uitgaan, waar er te
strijden valt tegen een mondige en agressieve fransgezindheid".

De consequenties van de nieuwe taalpolitiek tijdens het Verenigd Koninkrijk
waren uiteindelijk vrij gering: in een periode van enkele eeuwen was, voor de
eerste keer, maar voor slechts zes jaar, Nederlands de bestuurstaal van het
Vlaamse land en de taal van de vorst. De Vlamingen kwamen voor het eerst
weer in contact met het Nederlands, vooral in geschrifte (voor diegenen die
konden lezen), maar ook mondeling in hun omgang met de Nederlanders die
in het zuiden een functie kregen. Voor velen zal dat inderdaad wel een shock
zijn geweest, want de taal, zoals die zich in het noorden had gestandaardiseerd
op basis van het Hollands, moet zeer ver hebben afgestaan van de Vlaamse,
Brabantse en Limburgse dialecten die hier werden gesproken. Voor een kleine
groep intellectuelen echter die zich nauw verbonden voelde met de moedertaal
en die, uit idealisme of uit eigenbelang of een mengeling van beide, Koning
Willems taalpolitiek steunde, bood deze situatie de mogelijkheid zich in het
moderne Standaard Nederlands te laten inwijden en bekwamen. Van deze klei-
ne groep ambtenaren, juristen en literatoren zou na de Belgische Omwenteling
de impuls uitgaan die de Vlaamse Beweging op de rails zette, waarmee op ter-
mijn het hele (taal)uitzicht van Vlaanderen en België veranderde.

4. BELGIË

4.1 DE TAALPOLITIEKE ACHTERGROND

Vanuit het standpunt van de Nederlandse taal is het koninkrijk België niet
onder een bijzonder gelukkig gesternte geboren. De eerste officiële poging
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sedert eeuwen om het prestige, het imago en de bruikbaarheid van de taal te

verbeteren, was immers net jammerlijk mislukt. Dat de `Belgen' nu voor het

eerst de zaak zelf in handen hadden was, objectief bekeken, zeker geen

geruststelling. De vroegere, vreemde heersers hadden weliswaar zachte druk

uitgeoefend en - vooral - het slechte voorbeeld gegeven, maar het waren de

binnenlandse Franstaligen (Walen én Vlamingen) die uiteindelijk voor de

teloorgang van het Nederlands verantwoordelijk waren. En die kregen het

nu alleen voor het zeggen!

Bovendien kwamen de Vlaamsgezinden politiek in een ongunstige positie te

zitten. Hun inzet voor de moedertaal werd als een soort landverraad, een

soort collaboratie met de vijand gebrandmerkt. Het Nederlands was inder-

daad de taal van de koning, die overigens bijna zonder slag of stoot zijn zui-

delijke provinciën verloren had laten gaan. Het `orangisme' was beslist niet

in de eerste plaats een zaak van taalloyaliteit, maar toch werden vooral de

Vlaamsgezinden met dat verwijt opgezadeld.

Vijftien jaar is een relatief korte tijd. Velen die onder het Franse regime

waren geboren of opgegroeid, bevonden zich nu in de bloei van hun leven.

Diegenen onder hen die tot de leidende klassen behoorden, stonden klaar

om het land op lokaal of nationaal niveau te gaan leiden. Diegenen die er

niet toe behoorden, waren bereid het nieuwe leiderschap te ondergaan.

Allemaal waren ze nog door het Franse regime beïnvloed en wisten ze nog

hoe toentertijd alles in het Frans was verlopen. Het werd dus door de eer-

sten als normaal, door de anderen op zijn minst als onvermijdelijk

beschouwd dat, na het korte herenigingsintermezzo, die draad weer zou

worden opgepakt. Frans als dé taal van het nieuwe België: niemand die

ervan opkeek. Frans was ook de taal van diegenen die de onafhankelijkheid

hadden "bevochten" en die klaar stonden om het bewind over te nemen. En

ten slotte was Frans de reden (of het voorwendsel) waarom ze het hadden

gedaan. Voor die lieden uit de adel en de bourgeoisie was het Frans hun

natuurlijke taal, de Franse cultuur hun natuurlijke cultuur en het maakte

nauwelijks uit of ze uit Vlaanderen dan wel Wallonië afkomstig waren.

De "Belgische Omwenteling" was vooral het werk van de middenklasse. Om

zeer uiteenlopende redenen voelde die zich van de macht afgehouden. "Ze

bevonden zich hoog genoeg op de sociale ladder om zich duidelijk te kunnen

distantiëren van de echte onderdrukten en tegelijkertijd met afgunst het spel

van de machthebbers te kunnen volgen", aldus karakteriseren Witte e.a.

(1997) deze groep. Zijn succes had de groep echter ook aan de medeplich-
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tigheid van anderen te danken. De lagere en onmondige klassen kon men

vrij makkelijk (ook met de hulp van de kerk) voor de eigen zaak winnen. De

grondadel vond dat zij onder Willem I onvoldoende aan haar trekken was

gekomen en de hogere geestelijkheid nam de koning onder meer zijn benoe-

mingspolitiek van bisschoppen kwalijk en ook zijn onderwijspolitiek waarin

de rol van de geestelijkheid sterk werd teruggedrongen. Deze en nog andere

belangenvermengingen deden het zogenoemde `monsterverbond' tussen

katholieken en liberalen ontstaan.

Door de ongunstige economische conjunctuur was het niet al te moeilijk de

ongeorganiseerde massa tot verzet te bewegen. Zo kon in september 1830 de

"opstand" plaatsvinden. Eigenlijk ging het slechts om straatgevechten,

waarbij het Nederlandse leger zichzelf terugtrok zonder echt te zijn versla-

gen. Vooral door nog verdere onhandigheden van Koning Willem I ont-

stond een fait accompli dat ook door de geallieerden van de strijd tegen

Napoleon na enige aarzeling werd aanvaard. Weliswaar zagen ze hun "fort

op de Franse noordgrens" nu verdwijnen, maar het was ook moeilijk de

hand boven het hoofd van een koning te blijven houden die er zelf niets van

bakte. Na enig getouwtrek liet men de `Belgen' dus maar begaan, nadat men

in 1839 nog Limburg ten oosten van de Maas (de huidige Nederlandse pro-

vincie Limburg) en het Duitstalige deel van Luxemburg uit het nieuwe land

had gelicht.

De nieuwe leiders installeerden zich comfortabel aan de macht en men kon

niets anders dan een zeer op het Frans gerichte politiek verwachten. Al in de

eerste drie maanden na de gezagswisseling in 1830 werden maatregelen

genomen om de volledige verfransing van het land door te voeren.

Grondwettelijk werd de taalvrijheid afgekondigd, maar er werd tevens voor

gezorgd dat het Frans de enige officieel erkende taal was in het hele konink-

rijk, dus ook in Vlaanderen. In een decreet van het voorlopig bewind van 26

oktober 1830 (art. 3) werd bijvoorbeeld vastgesteld:"La langue francaise

étant la plus généralement répandue en Belgique, sera la seule employée

dans les commandements" 4. Een maand later, op 26 november 1830, verhief

men het Frans tot enige officiële taal. Bijzonder verhelderend is de

(drog)reden die aanvaardbaar moet maken waarom de taal van de meerder-

heid uit de boot viel:

4 `Frans is de meest verbreide taal in België en is daarom de enige die voor bevelen [in het

leger] zal worden gebruikt'(Peeters 1930, xiv)
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"Considérant d'autre part que les langues flamande et allemande, en
usage parmi les habitans de certaines localités, varient de province a
province, et quelquefois de district a district, de sorte qu'il serait
impossible de publier un texte officiel des lois et arrêtés en langues fla-
mande et allemande" (Peeters 1930, xiv)5.

De kwade bedoelingen blijken alleen al daaruit dat men de meerderheidstaal
een taal noemde die in `sommige plaatsen wordt gebruikt'. En wat de rest
van de `argumenten' betreft: in de jaren voordien waren alle wetteksten in
het Nederlands gesteld en de wetten in Duitsland waren heus niet in het
Frans. De echte bedoeling werd in 1832 door de Waal Charles Rogier, de
latere Belgische premier, onverbloemd als volgt geformuleerd in een brief
aan Raikem, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken:

"Les premiers principes d'une bonne administration sont basés sur
l'emploi exclusif d'une seule langue et it est évident que la seule lan-
gues des Belges doit être le francais. Pour arriver a ce résultat, it est
nécessaire que toutes les fonctions, civiles et militaires, soient confiées
a des Wallons et des Luxembourgeois; de cette manière, les
Flamands, privés temporairement des avantages attachés à ces emp-
lois, seront contraint d'apprendre le francais et l'on détruira ainsi peu
a peu l'élément germanique en Belgique" (Peeters 1930, xiv)6.

De toen voor zijn tijd als zeer liberaal beschouwde Belgische grondwet van
1831 deed de taalkwestie met enkele woorden af. Artikel 23 luidde:

s `Het Nederlands en het Duits, talen die door de inwoners van sommige plaatsen worden

gebruikt, verschillen van provincie tot provincie en soms van district tot district. Het is dus

duidelijk dat het onmogelijk is een officiële wet- of decreettekst in het Nederlands of het

Duits uit te vaardigen'

6 `De efficiëntie van een administratie berust op het feit, dat ze slechts één enkele taal

gebruikt en het is duidelijk dat die ene taal in België enkel maar het Frans kan zijn. Om dat

mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat alle burgerlijke en militaire ambten een

tijd lang worden voorbehouden voor Walen en Luxemburgers [met Luxemburgers worden

hier de inwoners van het Franstalige deel van Luxemburg bedoeld]. De Vlamingen, die

daardoor de voordelen van zulke functies zullen moeten missen, zullen zich verplicht voe-

len Frans te leren en zodoende zullen we gaandeweg het Germaanse bestanddeel van België
kunnen vernietigen
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"L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif: it ne peut être réglé
que par la loi, et seulement pour les actes de 1' autorité publique et pour les
affaires judiciaires"7.

Met een dergelijke formulering kon men alle kanten uit, maar het is duide-
lijk dat een zo groot mogelijke taalvrijheid de hegemonie van het Frans ver-
sterkte. Het was immers een vrijheid die toeliet dat de rechter de taal van zijn
`klanten' niet verstond of verwaarloosde, dat de ambtenaar de taal van de
burgers niet kende of wilde gebruiken, dat men als ambtenaar kon worden
aangesteld (ook in Vlaamse gemeenten) zonder de taal van het volk te ken-
nen, dat in het onderwijs (behalve in de lagere school) alleen in het Frans les
werd gegeven en dat in het leger alleen Frans werd gebruikt'.

Dat dit alles mogelijk was heeft te maken met het feit dat dit België, ondanks
de als liberaal bestempelde grondwet, eigenlijk een oligarchie was. Van de
3,5 miljoen inwoners waren er maar 46.000 stemgerechtigd (Ruys 1973, 44).
Dat waren echter wel de rijksten en machtigsten, dus de groep die vooral uit
Franssprekenden (al dan niet verfranste Vlamingen) bestond. "De vrees
voor de macht van de lagere bevolkingslagen die de bestaande verhoudingen
kon bedreigen en de afkeer voor een mogelijke extremistische fase in de
Belgische omwenteling was" zeggen Witte e.a. (1997, 25-26) "bij de liberalen
even groot als bij de conservatieven. De kiescijns voor de kamerverkiezingen
lag soms drie- tot vijfmaal hoger dan het constitutionele minimum en
beperkte het kiesrecht nagenoeg tot 1 op 100 inwoners" en ze voegen eraan
toe: "de kieswet van 1831 stelde dus ontegensprekelijk de katholieke machts-
positie veilig en hield aanvankelijk talrijke antiklerikale stedelingen verwij-
derd van de staatsmacht" (ib. p. 39).

Omdat de invloed van de Vlaamse Beweging zo gering was, hoefde men dus
in de politiek met de opvattingen van de Vlaamsgezinden geen rekening te
houden. Maar toch wisten in die periode de leiders van de Vlaamse

7 De Nederlandse tekst zoals die vandaag nog in de grondwet staat (de oorspronkelijke tekst

was natuurlijk in het Frans) luidt:'Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het

kan niet geregeld worden dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar

gezag en voor gerechtszaken'

8 In het leger kon het bovendien nauwelijks anders, want onder de 2700 officieren en onder-

officieren waren er in 1831 nog geen 150 Belgen. De anderen waren Franse staatsburgers.
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Beweging langzaam maar zeker een groter deel van de bevolking voor hun

ideeën te winnen. De belangrijkste factor die in hun voordeel speelde was dat

de overgrote meerderheid van de Vlamingen nog altijd eentalig Nederlands

was en dat vroeg of laat bijna iedereen wel aan den lijve de nadelen van het

leven in een in het Frans bestuurde staat ondervond.

Hoezeer echter die Vlaamsgezinde elite zelf nog onder Franse invloed stond,

blijkt wel uit het feit dat bij velen ook thuis vaak Frans gesproken werd. Ik

neem, uit de monografie van Ada Deprez over J. F. Willems, twee citaten die

het gedrag van deze groep beschrijven:

"Hoffmann von Fallersleben, die in 1836 bij Willems op bezoek was,

zuchtte bij het zien van het kleine Gentse groepje en hun vreemde

taalgebruik: `schone Blume, wie umstricket dich die welsche Spinne

doch" (Deprez 1993, 39).

en Hugo Verriest [over Willems, Conscience en Ledeganck]: "Zij

waren de groote Vlamingen op het verhoog, voor het wereldtooneel

daar buiten. Zij dichtten, zij redevoerden, zij streden in het vlaamsch,

maar zij leefden in het fransch.'(Deprez 1993, 39)

Dat Frans voor dit jonge koninkrijk de natuurlijke keuze was verbaast dus

geenszins en met verzet daartegen werd eigenlijk ook nauwelijks gerekend.

Wat de onmondige massa sprak speelde geen rol en voor het Nederlands

was enkel een enigszins aparte rol, een literaire namelijk, voorzien, die de

"moedertaalliefhebbers" van het genre van ULB-stichter Theodore

Verhaeren (`Je suis fier de considérer le Flamand comme ma langue mater-

nelle') tevreden moest stellen. Die literaire rol was politiek belangrijk omdat

het een teken was dat België niet met Frankrijk gelijkgesteld mocht worden

en zich zo tegen een mogelijke annexatie kon weren: het was immers een

tweetalig koninkrijk. Voor dat doel was die ietwat vreemde diglossie vol-

doende: Frans waar en wanneer het erop aankomt en voor de rest het

Vlaamse verleden, dat in literaire geschriften in die taal kon worden ver-

heerlijkt. Dat voor sommigen de rol van het Nederlands als taal van patri-

ottische gedichten niet zou volstaan, daar had men eigenlijk niet mee gere-

kend, te meer omdat ook die Flaminganten zich, zoals gezegd, zeer comfor-

tabel voelden waar Frans werd gesproken.

Hoe het ook zij, het enige en systematische verzet tegen de verfransingspoli-

tiek kwam van Vlaamse literatoren, de zgn. eerste generatie van de Vlaamse
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Beweging. Gent was het centrum van vooral academisch gevormde literato-

ren, die opgeleid werden of hun carrière begonnen vóór 1830 (Deprez, 1993).

Dat was in de Antwerpse groep met veel jongere literatoren (zoals H.

Conscience en Th. van Rijswijck) niet het geval. Deze groepen zorgden

ervoor, en dat was een belangrijke verdienste, dat het Nederlands als cul-

tuurtaal bleef bestaan. Op politiek vlak bezaten ze geen invloed; ze waren

meestal van betrekkelijk lage sociale komaf en ze genoten weinig aanzien in

de verfranste burgermaatschappij; ook electoraal betekenenden ze weinig.

Op de volksmassa wilden ze zelf geen beroep doen: de slechte economische

situatie van het Vlaamse volk werd slechts door enkelen als een oorzaak van

het taalprobleem aangezien. Sociale kwestie en Vlaamse Beweging, twee

onderling verbonden factoren, werden door hen ontkoppeld (Boeva, 1994).

Ook onderschatten ze grondig de polarisatie tussen klerikalen en antikleri-

kalen, die in de jaren veertig verder op de voorgrond kwam (Witte e.a.

1997,60). Een constructieve bijdrage op het politieke vlak was het petition-

nement van 1840: het kreeg de nodige publiciteit in de pers en bracht op die

manier de Vlaamse eisen onder de aandacht van de publieke opinie. In de

Antwerpse en Oost-Vlaamse provincieraden behaalden voorstellen ten

voordele van tweetaligheid in de provinciale administratie een meerderheid.

De totaal negatieve reacties van Franstalig België (in Vlaanderen en

Wallonië) op dit gematigde programma legden de basis voor het latere veel

strijdbaarder flamingantisme.

4.2 HET DUBBELE TAALCONFLICT

4.2.1.
De gangmakers van de jonge Vlaamse Beweging hielden zich niet alleen met

de status van het Nederlands bezig, ook de taal zelf lag hun natuurlijk nauw

aan het hart. Een taal waar je rechten voor opeist, zo voelden ze aan,

behoort een instrument te zijn dat goed functioneert. Over taalverzorging

hebben ze dan ook hartstochtelijk gedebatteerd; het is zelfs wat ze het liefste

deden. Maar ze hebben ook geprobeerd om de taalbeheersing van hun land-

en lotgenoten op te krikken. Een makkelijke opgave was dat niet omdat ze

tegelijk op twee fronten bezig waren, dat van het conflict Nederlands-Frans

en dat van de standaardisering van het Nederlands zelf, waarover verschil

van opvatting bestond. Al konden ze het zelf niet altijd zo duidelijk formu-

leren, van één ding waren ze immers overtuigd: als je het taalgebruik wilt

veranderen, dan moet je een norm hebben. Iets is alleen maar `niet goed' in
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vergelijking met iets anders. Er moet dan een wijziging optreden naar dat
andere toe.

De situatie tijdens de eerste decennia van het bestaan van België was eigen-
lijk vrij duidelijk: de meeste mensen in Vlaanderen kenden nauwelijks iets
anders dan een dialect en dat volstond duidelijk niet. Zeker als schrijftaal
was er iets algemeners nodig, iets wat als bovenregionaal communicatiemid-
del dienst kon doen. Maar wat kon dat zijn? Vanaf het begin waren daar hef-
tige discussies over, die echter weinig opleverden. Natuurlijk is dat een
hedendaags oordeel over een groep dilettanten die zich zonder enig inzicht
in wat taal is en hoe taal functioneert toch met zo'n delicate kwestie bezig
diende te houden. In het begin van de negentiende eeuw wisten zelfs vak-
specialisten nauwelijks raad en de situatie zelf was uitermate misleidend.

Kort na de hereniging van Noord en Zuid hadden hoge functionarissen van
de regering al duidelijk gemaakt dat de manier waarop de zuidelijke ambte-
narij het Nederlands hanteerde niet door de beugel kon. Van Maanen met
name heeft dat bij herhaling aan provinciegouverneurs en hoge magistraten
laten weten. Het vervelende was alleen dat de meesten niet anders of niet
beter konden: waar en hoe zouden zuidelijke ambtenaren geleerd hebben
zich op een correcte of zelfs maar aanvaardbare manier te bedienen van de
Nederlandse standaardtaal, die in het Noorden was gegroeid en de
Vlamingen totaal onbekend en op geen enkele manier bijgebracht was? Zelfs
voor het gebruik van hun eigen variëteit hadden ze nauwelijks scholing
gekregen.
De uitvoerders van de officiële taalpolitiek en de leiders van de Vlaamse
Beweging na de machtswissel stonden voor hetzelfde probleem: er werden
voor het Nederlands een heleboel nieuwe taken geëist, maar de taal zoals die
in het Zuiden bestond was voor het uitvoeren van die taken niet geschikt. De
voortzetting van Koning Willems onderwijspolitiek zou daar op den duur
allicht verandering in hebben gebracht. Maar toen die politiek na 1830 weer
brutaal werd teruggeschroefd, was het duidelijk dat het niet alleen bloed,
zweet en tranen zou kosten om het recht te verkrijgen Nederlands te gebrui-
ken maar evenzeer om dat eventuele recht in de praktijk om te zetten.

Dat was het wezenlijke dilemma van de Vlaamse Beweging in de negentien-
de eeuw. Omdat slechts weinigen dat in de gaten hadden, is dat ook het punt
waar het mis begon te lopen. In plaats van zich de vraag te stellen hoe men
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een efficiënte oplossing voor het probleem kon bedenken, stortte men zich

in oeverloze discussies over de vragen of het "Hollands" wel fundamenteel

beter was dan het "Vlaams", of de taal zoals die in het Zuiden bewaard was

gebleven, niet dezelfde rechten had als die uit het Noorden en wat er gedaan

kon worden om door `toegevingen van beide kanten' te komen tot een echte

gemeenschappelijke taal voor Noord en Zuid?

4.2.2.

Niet alle aanhangers van de Vlaamse Beweging waren van mening dat de rol

die het Nederlands in België speelde onlosmakelijk verbonden was met de

zorg die aan de taal werd besteed. Na 1830 waren zowat alle fracties en indi-

viduen die zich tot de Vlaamse Beweging bekenden, het erover eens dat er

duidelijkheid moest komen over de positie van het "Vlaams" ten aanzien

van het noordelijke Nederlands. Ook wist men dat het dringend nodig was

de binnenlandse situatie van het Nederlands tegenover het dominerende

Frans te verbeteren. Maar daar hield de eensgezindheid dan ook op. De

overtuiging dat het nodig was de (taalkundige) banden met Noord-

Nederland aan te halen, werd zeker niet door iedereen gedeeld. Er waren er

maar een paar die dat vonden en hun motivering werd later door Willem de

Vreese, in 1899, als volgt onder woorden gebracht: `Ik zie alleen heil in een

nauwe aansluiting bij het zoogenaamde Hollandsch [...] liever Hollandsch

dan Fransch. Dat is mijne manier om flamingant te zijn.' 9 . Dit citaat is een

treffende illustratie van het Vlaamse integrationistische streven naar taal-

eenheid met het Noorden.

In 1830 was, zegt Suffeleers (1979, 28) "Het uur van de radicale, Vlaams-

Belgische, katholieke traditionalisten [...] gekomen: wat tot dan toe als te

regelen verschillen werd beschouwd, vooral in de spelling, wordt nu door

hen overtrokken tot een werkelijk verschil in taal: de mythe van de Vlaamse

taal is geboren, de staatsgrens is voor de omwentelingsgezinden ook taal-

grens geworden." Daardoor werd ook het eigenlijke probleem verdonkere-

maand, namelijk dat het nodig was het Nederlands uit te bouwen tot een

modern communicatiemiddel, dat in staat zou zijn alle functies uit te oefe-

nen die de taal in een moderne, geïndustrialiseerde staat in principe uit moet

9 
in Verslagen en Meededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en

Letterkunde, 1899.
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kunnen oefenen. Maar velen waren zich daar niet van bewust (of wilden het

niet geweten hebben) en het vreemde is dat het argument ook nauwelijks

ooit met zoveel woorden genoemd wordt in de vele en vaak bitse polemie-

ken. Er waren grofweg twee grote stromingen, die meestal als de particula-

risten en de integrationisten worden aangeduid. De eersten waren voorstan-

der van een soort interne standaardisering, op basis van de lokale dialecten.

De integrationisten daarentegen wilden dat de Vlamingen zoveel mogelijk

de standaardtaalnorm zouden aanvaarden zoals die in Nederland al

bestond. De Vlaamsgezinden waren ook verdeeld over andere punten die

gedurende meer dan een eeuw een splijtzwam zouden blijven: naast integra-

tionisme tegenover particularisme stond ook nog orangisme tegenover bel-

gicisme en klerikalisme tegenover antiklerikalisme en alle drie de tegenstel-

lingen speelden, apart of gecombineerd, een rol in het taaldebat.

Een naar later bleek beslissende integrationistische overwinning kwam er al

vrij vroeg naar aanleiding van de zogenaamde spellingoorlog. In het

Noorden was een spelling in zwang die gegrondvest was op de regels van

Siegenbeek van 1804. De zuidelijke situatie daarentegen zag er vrij chao-

tisch uit en dat werd door vele Vlaamsgezinden als een belangrijke handicap

beschouwd. Zoals ook nu nog vaak het geval is, werd het debat bovendien

vertroebeld door de opvatting dat taalsysteem en spelling samenhoren en

dat een wijziging van het laatste ook implicaties heeft voor het eerste. Een

dergelijke misvatting is wel begrijpelijk: men dacht immers dat `goed spre-

ken' betekende: `naar de letter' spreken (en welke andere norm dan de `let-

ter' zouden de Vlamingen ook hebben gehad om zich naar te richten?). Zo

bekeken maakt het inderdaad een verschil uit of je `menschen' of `mensen'

schrijft, want de eerste spelling laat een uitspraak toe die toen in Vlaanderen

nog gebruikelijk was, de tweede niet. Op dezelfde manier is ook het `spel-

lingverschil' tussen enerzijds peerd en steent en anderzijds paard en staart van

belang.

Door intensief lobbyen van integrationistische kant kon men de regering

zover krijgen zich nu wel met de kwestie te bemoeien (De Groof, 2003) en er

werd een `prijskamp' uitgeschreven voor een nieuw spellingsysteem en een

commissie benoemd die de inzendingen zou beoordelen. Toen bleek dat geen

enkele van de twaalf inzendingen de beoordelingscommissie onder leiding

van J. F. Willems kon bekoren, stelde deze commissie in 1839 zelf een sys-

teem voor; het stond heel dicht bij de in Nederland gebruikte spelling, maar
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voor `aa' en `ij' behield de commissie het traditionele 'ae' en `y' (Couvreur &

Willemyns, 1998).

Er volgden zeer emotionele reacties: heftige en verontwaardigde van parti-

cularisten, die de Hollandse spelling verafschuwden, maar nog meer gunsti-

ge, die de (bijna) spellingeenheid ten zeerste apprecieerden. De groep rond

Willems slaagde erin de particularistische aanvallen te neutraliseren '° en de

instemming te krijgen van de regering, die, na een positief advies van de pro-

vinciegouverneurs, per Koninklijk Besluit van 1 januari 1844 de zogenaam-

de Willems-spelling officieel overnam.

Volgens de hedendaagse opvattingen over taalplanning was de zuidelijke

spellinghervorming een verstandige maatregel, waardoor men twee vliegen

in één klap sloeg: het werktuig dat de taal is, werd er functioneler door en

tegelijkertijd was er een principiële beslissing gevallen ten aanzien van de

taalkundige toenadering tot het noorden. Maar door de verwarring in de

geesten werd het overnemen van de "Hollandse spelling" gelijkgesteld met

het overnemen van de "Hollandse taal" en dus was de symbolische impact

van de regeringsbeslissing enorm: de particularisten voelden ze als een zware

nederlaag aan, terwijl de integrationisten juichten over hun beslissende over-

winning. Na de spellingstrijd was het particularisme, hoewel allesbehalve

ontwapend, inderdaad niet langer in staat de integrationistische boventoon

in de Vlaamse Beweging te bedreigen en werd het een oppositionele tendens.

Ongeveer 20 jaar later zou de spellingeenheid helemaal bereikt worden door

de toepassing, zowel in Nederland als in België, van de spelling De Vries en

Te Winkel. In België werd die door een Koninklijk Besluit van 21 november

1864 van kracht. Ook in Nederland werd ze toen al in het onderwijs

gebruikt, maar daar pas in 1883 officieel opgelegd.

4.2.3.

Een volgende belangrijk wapenfeit in de integrationistische strijd was de

beslissing een Algemeen Nederlandsch Congres te organiseren. De in Gent

werkzame orangistische en integrationistische groep, waarvan na Willems'

dood Snellaert de leiding had genomen, wilde met de organisatie ervan een

dubbele doelstelling bereiken. Het weer opnemen van het contact met het

noorden zou de ontplooiing van het Nederlands in het zuiden ten goede

10 in 1840 beslisten de gemeenteraden van Antwerpen en Brussel om de commissiespelling,

die ze voordien aanvaard hadden, weer terug te draaien
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moeten komen en tegelijk ook de Nederlandse letteren promoten. Ik heb de

impact van die congressen in Willemyns (1993) geanalyseerd en uitvoerige

informatie erover is ook te vinden in De Clerck (1975) en Vanacker (1982).

Het taalplanningsaspect komt aan bod in Willemyns& Haeseryn (1998) en

De Groof (2001). Ik kan me hier dus tot een kort overzicht beperken.

Hoewel de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen' er vrijwel

nooit in slaagden ingrijpende invloed uit te oefenen op de loop van de

Vlaamse Beweging of veel tot de verandering van de situatie van het

Nederlands in België bij te dragen, was de eerste bijeenkomst toch een

belangrijke gebeurtenis. Men kon het contact met de `noordelijke taalbroe-

ders' intensiveren en bij sommige noorderburen een zekere mate van sym-

pathie voor de Vlaamse strijd doen ontstaan. Op die manier werd in ieder

geval bijgedragen tot wat altijd een van de belangrijkste doelstellingen van

de Vlaamse Beweging zou blijven: de culturele integratie van Noord en

Zuid.

Een van de vaste en passionele discussiepunten op de congressen was de

dringende behoefte aan een "algemeen beschaafde" uitspraak. Op 21 van de

32 tussen 1849 en 1912 georganiseerde congressen stond de uitspraakkwes-

tie op de agenda. Men richtte commissies op en voor- en tegenstanders van

`Vlaamse eigenheid' of `toenadering tot het noorden' probeerden elkaar te

overtuigen en te overtroeven. Meestal had men het vooral over de wederke-

righeid (`waarom wij zoals de Hollanders en niet zij zoals wij?') of sprak men

vanuit slecht verborgen frustratie omdat er van de Vlamingen iets verlangd

werd waarvan men (bewust of onbewust) besefte dat ze het niet waar kon-

den maken. Bij velen groeide uiteindelijk een consensus op grond van het

belangrijkste negentiende-eeuwse, Vlaamse boekje over uitspraak, de

Beknopte Uitspraekleer der Nederduitsche Tael van K. L. Ternest (1860).

Dat het debat daarmee echter nog niet voorbij was en vooral dat men ook

het ridicule niet schuwde, blijkt uit het volgende: op het congres van 1899

werd voorgesteld een soort referendum te organiseren. Culturele en `taal-

minnende' groeperingen in Noord en Zuid zou men een lijst voorleggen en

de klanken die de meeste stemmen zouden krijgen, zouden als de beschaaf-

de klanken worden gekozen (Suffeleers 1979, 78). Bij de discussies over

woordgebruik moesten vooral gallicismen het ontgelden. Daar zal ik het

infra nog over hebben.
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4.2.4.

Veel meer dan over concrete dingen ging de hele normdiscussie over attitu-

des en intenties. Een aantal Vlamingen was namelijk niet bereid de `hege-

monie van Holland' te accepteren, anderen wilden van een algemene

Nederlandse taal en cultuur niets weten en streefden naar een eigen Vlaamse

taal, weliswaar verwant met die van het noorden, maar toch apart.

Voorlopers van die taalparticularisten waren het trio Leo de Foere, Pieter

Behaegel en Frans Bon (Lissens, 2000). Zij bestreden hartstochtelijk de `ket-

terse' en 'orangistische' spelling die per K.B. van 1 januari 1844 aanvaard

werd als de officiële spelling voor de `Vlaamse' vertaling van de wetten en

besluiten (zie 4.2.2.). Wils (2001) wijst er terecht op dat het drietal vóór 1830

`de eenheid van die taal niet betwijfelden, integendeel' en dat had ook

Suffeleers (1979, 19 vv.) al aangetoond. Het is dus slechts na de afscheiding

dat ze lucht gaven aan hun particularistische ideeën en daarmee hebben ze

tot op zekere hoogte een trend gezet, want vaak gingen ook nog later parti-

cularistische en "belgicistische" ideeën samen, c.q. werd het ene met een

beroep op het andere verdedigd . Ook later doken steeds weer nieuwe zoge-

naamde particularistische bewegingen of opvattingen op, die ervoor ijverden

bij de standaardisering van het Nederlands `voldoende' (dat wil zeggen

`meer') rekening te houden met Zuid-Nederlandse woorden en wendingen.

Er is terminologische onduidelijkheid ten aanzien van de groep die in de

jaren zeventig van de 19de eeuw opdook en die meestal met de naam West-

Vlaamse Particularisten of Tweede Generatie- particularisten wordt aange-

duid. J. Nolet de Brauwere van Steeland (1874), die de benaming particula-

risten ook bedacht, karakteriseerde de taal die zij gebruikten en verdedigden

als: `Een buiten West-Vlaanderen nauwelijks verstaanbare, hybride hutspot

van goed Nederlands en Brugs dialect, gelardeerd met archaïsmen en eigen

uitvindingen.' Hij bedoelt daarmee de taalvariëteit die gepropageerd en tot

op zekere hoogte gebruikt werd door het in 1874 gestichte Gilde van Sinte

Luitgaarde, een meestal particularistisch genoemde vereniging, die ten

onrechte beweerde zich voor `de rechten van het West-Vlaamsch' in een

algemene Nederlandse taal te willen inzetten " . Zij bestreden wat zij noem-

den `het vlaamsch van `t gouvernement' en ze wilden deze 'belgies-neder-

landsche geuzentaal' tenminste voor West-Vlamingen vervangen zien door

" Zelf wezen ze de term "particularistisch" af (Allossery, 1930).
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een `ware nederduitsche taal, de catholijke taal van de catholijke

Vlamingen', zoals de bekende dialectoloog L. de Bo het formuleerde. Dat

zijn duidelijk andere doelstellingen dan die van de groepen die meestal met

de benaming `particularisten' worden aangeduid. Ik heb het uitvoerig over

deze groep en hun opvattingen gehad in onder meer Willemyns (1995); ik ga

er hier dus niet dieper op in.

Guido Gezelle, die nooit aan de werkzaamheden van het gilde deelnam,

maar die zij wel als hun meester beschouwden (Willemyns, 2000), gaf wel

ruchtbaarheid aan sommige van hun opvattingen, die hij vooral ook minder

versluierd in de openbaarheid bracht. Zo deed hij bijvoorbeeld niet mee aan

de lippendienst die aan de Vlaamse Beweging werd bewezen, maar wees die

integendeel brutaal van de hand. Ten aanzien van taaltoestand bouwde hij

een in zichzelf consistent en logisch systeem op: voor mondeling taalgebruik

(en natuurlijk poëtische taal) is het West-Vlaamse dialect aangewezen, voor

de andere taalfuncties gebruike men Frans en, in godsnaam, geen algeme-

ne(re) Nederlandse of Vlaamse taal. Een dergelijke functieverdeling vond hij

de beste garantie voor het behoud van de toenmalige situatie die hij, in

tegenstellingen tot de Flaminganten, absoluut niet wilde zien veranderen

(Gezelle, 1885). Hij nam probleemloos op de koop toe dat hij zich op die

manier de woede van vele aanhangers van de Vlaamse Beweging op de hals

haalde, maar ook die van een aantal van zijn medestanders die ofwel de logi-

ca van zijn systeem niet doorzagen ofwel het te grof vonden (Boets, 1970).

Samenvattend kan men vaststellen dat het in tegenstelling tot de echte par-

ticularisten niet de bedoeling van Gezelle, Duclos, De Bo en consorten was

de zuidelijke inbreng in de Nederlandse standaardtaal te verhogen, want

iedere vorm van bovenregionale taal werd strikt verworpen. In tegenstelling

tot de flaminganten was er hun ook niets aan gelegen te proberen de invloed

van het Frans in Vlaanderen terug te dringen. Een situatie waarin het Frans

als prestigevariëteit functioneerde, zagen ze veel liever. Alleen een dergelijke

situatie kon namelijk garanderen dat het Frans verder als cultuur-, onder-

richts- en bestuurstaal verder zou leven en bloeien. Op die manier zou zich

de noodzaak van een standaardtalige variëteit van het Nederlands nooit

laten gevoelen.

Vanuit het perspectief van de taalplanning zien we hier een groep optreden

die geprobeerd heeft op basis van fundamentalistisch-religieuze overtuigin-

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 403



gen taalargumenten te gebruiken om politieke doelstellingen te realiseren.

Dat zoiets ondanks de latere mislukking überhaupt mogelijk is geweest, kan

alleen verklaard worden vanuit de toenmalige algemene taalsituatie. Door

de dominantie van het Frans in Vlaanderen waren noch de mogelijke ont-

wikkeling noch de latere functies van het Nederlands duidelijk voorspel-

baar. De vraag welke opvattingen het uiteindelijk zouden halen was toen

nog onbeslist.

Om de grote weerklank en de impact te begrijpen die de ultramontanen in

de periode 1857-1881 hebben gehad, moet, zeggen Witte e.a. (1997, 90) "de

gestage groei van de moderne, gelaïciseerde Staat als oriënteringspunt geno-

men worden". Het ultramontanisme eiste voor de godsdienst een domine-

rende plaats in de samenleving op. Volgens hen, aldus dezelfde bron, "had

de kerk het recht rechtstreeks in te grijpen in het politieke leven om ook op

die wijze de zondige mens te begeleiden op de weg naar de waarheid en het

heil. De Kerk was dus verheven boven de Staat". "Zonder enige schroom",

zo analyseren Witte e.a.(1997, 91) de situatie verder, "werd het geloofsleven

gemanifesteerd en de liberale maatschappijopvattingen agressief bestreden

L. .] Het Vaticaan versterkte zijn dogmatische en autoritaire houding door

middel van de invoering van nieuwe dogma's zoals de pauselijke onfeilbaar-

heid en de Onbevlekte Ontvangenis, van nieuwe mirakels, nieuwe heiligen-

vieringen, jubilea en feestdagen". Dit is natuurlijk het geestelijke klimaat

waarin het Brugse particularisme en de werking van de Sinte Luitgaardegilde

(1874-77) moet worden gezien en geïnterpreteerd. Alles stond in het teken

van het agressieve, fundamentalistische klerikalisme, dus ook de

taal(kunde). Dit "particularisme" is gewoon een van de vele uitingen van het

ultramontanisme die, eerder toevallig, met de taal te maken had en daarom

zou het eigenlijk beter zijn voor die stroming de naam "particularisten" te

vermijden.

4.2.5.

De integrationisten van hun kant, waren er zich van bewust dat ook zij

omzichtig te werk moesten gaan en daarom werden ook de argumenten uit

die hoek veelal versluierd geformuleerd. Het uitgangspunt was vrijwel altijd

dat alleen in het Noorden de taal zich normaal had kunnen ontwikkelen en

dat het overnemen ervan de efficiëntste en vlugste manier was om ook in het

Zuiden een situatie te doen ontstaan waar een verzorgde en goed functione-

rende algemene taal in staat was tegen het Frans op te boksen. Wie een der-
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gelijke eenzijdigheid onrechtvaardig vond, kon zich troosten met de gedach-

te, al in 1838 geformuleerd door Jan Frans Willems, dat het eigenlijk ging

om `een capitael, hetwelke wy hun in vorige tyden verstrekt hebben' 12 . Het

is, benadrukt hij, ons eigendom dat nu teruggenomen wordt.

Meestal gaven de integrationisten ook toe dat wat ze voorstelden een beetje

onrechtvaardig was, maar dat er geen andere keuze was. Wat L.

Vleeschouwer daar op het Congres van 1856 over zei (cf. Handelingen,

1856) is niet enkel een typisch voorbeeld hiervan, maar vooral een exacte

weergave van de situatie. De billijkste oplossing zou zijn, zei hij, dat Noord

en Zuid wederzijds toegevingen zouden doen, zodat de uitspraak noch

Hollands noch Vlaams zou zijn, maar iets tussen beide. Maar, zo beklem-

toonde hij, de beschaafde uitspraak in het Noorden was intussen zo gestabi-

liseerd, dat een wijziging in de richting van `de wispelturigheid der vlaemsche

uitspraek' totaal uitgesloten was. Dit argument hield beslist steek, maar

maakte niet al te veel indruk. Door de hele discussie liep immers, decennia-

lang, de rode draad dat de taalplanners van de Vlaamse Beweging niet snap-

ten of niet wilden weten dat taalontwikkeling min of meer autonoom ver-

loopt. Ze gingen er altijd expliciet of impliciet van uit dat men aan een con-

ferentietafel kon beslissen hoe een taal er uit zou zien en door wie, waar en

hoe ze zou worden gesproken.

4.2.6.

Dat het gehakketak bleef duren bewijst het feit dat er tussen 1890 en 1902

onder enkele taalgeleerden en taalliefhebbers een berucht geworden pole-

miek over de taalnorm ontstond. In 1890 begon Willem de Vreese zijn stu-

die Zuidnederlandsche Taal- en Letterkundige Wetenschap te publiceren in

het tijdschrift Nederlandsch Museum 13 om aan te tonen `hoe luttel de hoog-

geprezen moedertaal in het Zuiden eigenlijk bekend is'. De Vreese formu-

leerde hier zijn uitgangspunt dat later zo beroemd zou worden en passioneel

bestreden of bijgetreden zou worden:

'' Citaat, gepubliceerd in Suffeleers (1979, 31), uit Willems' artikel "Over de geschilpunten

ten aenzien van het schryven onzer tael (Waarom wy door de tael met de Hollanders

behooren vereenigd te blyven)" in Belgisch Museum 1838, 78-92.

" 1890,1 pp 53-80 en 285-320; 1890,2 pp. 5-49, 73-106, 333-364; 1891,1 pp. 102-123, 212-230

en 329-349.
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"Het is onloochenbaar dat wij Zuid-Nederlanders, onder den invloed

van allerlei betreurenswaardige omstandigheden en oorzaken, waar-

aan tot nu toe nog zeer weinig, ja niet verholpen is, nagenoeg alle taal-

gevoel verloren hebben, en ik meen dat wij, zoolang die toestand

voortduurt, het best doen onze taal opnieuw te leeren bij hen die ze

kunnen, d.i. bij de Hollanders".

In 1890 namen ook enkele andere leden van de Koninklijke Vlaamsche

Academie stelling in de kwestie `waarnaar richten wij ons taalgebruik in

Vlaanderen?'. J. Obrie, de initiatiefnemer, hield een lezing over Zuiverheid

van Taalla, waarin een voor die tijd in Vlaanderen ongebruikelijk modern

geluid te horen viel: in veel Vlaamse kranten, zo stelde hij, wordt het over-

vloedig gebruik van bastaardwoorden in Noord-Nederland aan de kaak

gesteld. De auteurs van deze artikelen zijn van mening dat zijzelf keurig

Nederlands schrijven, wanneer in hun tekst geen enkel woord met een dui-

delijke uitheemse vorm of klank voorkomt. Alleen op de uiterlijke vorm

wordt gelet: het komt er enkel op aan dat het gebruikte woord Nederlands

klinkt: "Met de eigenaardige eischen, die door den geest onzer taal gesteld

worden [bedoeld wordt het taaleigen, het idiomatische in een taal], wordt

geene rekening gehouden. Zoo komt men er toe op den duur eene taal te

schrijven, die voor een beschaafd Noord-Nederlander ten volle ongeniet-

baar is. Wat men met den naam van Nederlandsch gelieft te doopen is dik-

wijls niet anders dan eene gebrekkige vertaling uit het Fransch in eene tot

nogtoe ongenoemde wartaal." Obrie's stelling was dus dat een zuivere taal

niet (enkel) een taal is zonder bastaardwoorden en vreemde woorden, dus

een taal die zo veel mogelijk Nederlands klinkt, maar vooral een taal die

algemeen Nederlands is, vrij van elementen die in strijd zijn met het

Nederlandse taalgevoel. Die stelling, die ook door W. de Vreese verdedigd

werd, was rond 1890 verre van algemeen aanvaard.

In mei 1890 sprak D. Claes voor de Academie over Eenige Volksuitdruk-

kingen verdedigd en aanbevolen '5. Hij gaf de traditionele verdediging van

14 Gepubliceerd in de Verslagen en Meededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor

Taal- en Letterkunde 1890, 106-123.

15 Gepubliceerd in de Verslagen en Meededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor

Taal- en Letterkunde 1890, 128-150.
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`gewestelijke woorden, die in de woordenboeken niet opgenomen zijn', maar

daarom niet tot een `brabbeltaal' behoeven te behoren. Ook Claes' idee dat

men dergelijke woorden door een of andere vorm van taalplanning aan-

vaardbaar kon maken, was niet nieuw. Enkele voorbeelden van de woorden

en uitdrukkingen die Claes tot algemeen Nederlands gepromoveerd wilde

zien, zijn: rekbank (schotelrek), breusem (kruim van brood), daalkomen

(naar beneden), gezwaad (zwade, rij afgemaaid hooi), heuling (tunnel), heu-

lenteer (vlierboom), kettel (franje) en Tanen (spijbelen) (Willemyns &

Haeseryn, 1998). Het lot is Claes' woorden ongunstig geweest, want geen

enkel woord wist door te dringen in de algemene taal. Tegenwoordig zal ook

bijna niemand ze zelfs maar begrijpen. Een reactie bleef niet uit. Meert

schreef: 'Eene strenge, verstandige taalpolitie hebben wij in Vlaanderen

broodnodig. Het is een betreurenswaardig feit dat wij, die zoo hoog loopen

met de nooit volprezen moedertaal, die taal, over `t algemeen, zeer weinig

kennen, ze afschuwelijk spreken en zoo slordig mogelijk schrijven'. De hef-

tige reactie van Meert was de start tot een hoog oplopende polemiek, die ik

hier niet verder zal beschrijven.

J. Obrie had in 1890 ook de wens geuit dat een lijst van gallicismen, germa-

nismen en andere verkeerde woorden en wendingen het licht zou zien. Vier

jaar later nam de Koninklijke Vlaamse Academie het initiatief tot een prijs-

vraag die luidde: Men vraagt eene volledige lijst van de huidige in onze taal

meest voorkomende gallicismen, met aanduiding van de zuiver Nederlandsche

woordschikkingen of uitdrukkingen. Er kwamen twee verhandelingen binnen:

een van Willem de Vreese en een tweede van Hippoliet Meert. Beide werken

worden door de Academie bekroond en in 1899 gepubliceerd onder de titels

Gallicismen in het Zuidnederlandsch. Proeve van Taalzuivering (De Vreese) en

Onkruid onder de tarwe (Meert). De publicatie deed de polemiek opnieuw

hoog oplaaien. Ze wordt, net als de voorafgaande, beschreven in

Willemyns&Haeseryn (1998).

De polemiek had gaandeweg ook de interesse van een ruimer publiek opge-

wekt en uiteindelijk de strijd ten voordele van aansluiting bij de norm van

het taalgebruik in Noord-Nederland beslecht. De tijd werkte in het voordeel

van het integrationistische standpunt en stelde vooral De Vreese in het

gelijk. Zijn genuanceerde principes liggen ook nu nog voor het grootste

gedeelte aan de basis van de huidige ontwikkeling van het Nederlands in

Vlaanderen. De algemene indruk is dat voor de integrationisten destijds een
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`theoretische bekenning' even belangrijk, zo niet belangrijker was dan het

actuele taalgebruik. Waar het op aankwam, was van de twee betrokken par-

tijen, de Vlaamse en de Nederlandse, de verzekering te krijgen dat in Noord

en Zuid één en dezelfde taal gesproken werd. Vervolgens kon men dan met

dat argument indruk maken op de derde partij, waar eigenlijk alles om te

doen was, nl. de leidende Franstalige en verfranste politieke kaste van

België.

Achteraf bekeken blijkt alles inderdaad precies zo verlopen te zijn als men

zich dat voorgesteld had. Men kan zelfs van een soort 'self-fulfilling pro-

phecy' spreken: hoe vaker en hoe langer men het gelijkheidsstandpunt her-

haalde, hoe meer het ook met de realiteit overeen ging stemmen, tot er ein-

delijk een moment kwam waarop geen zinnig mens meer kon ontkennen dat

de taal van Noord en Zuid inderdaad dezelfde was. Wat de precieze inbreng

van de kibbelende partijen daarbij is geweest, is niet zo makkelijk in te schat-

ten: de particularistische houding verdween in zijn extreme negentiende-

eeuwse gedaante op een zeker moment compleet van het toneel en maakte

plaats voor een stroming die weliswaar `het goede recht' van de Zuid-

Nederlandse variant is blijven verdedigen, zonder echter op de taalontwik-

keling veel invloed uit te oefenen. De integrationistische stroming, die het

zonder enige twijfel heeft gehaald, had het grote voordeel te steunen op poli-

tieke motieven en aldus, allicht zonder het al te goed te beseffen, het dichtst

van allemaal te komen bij die factoren die inderdaad de taalontwikkeling

beïnvloeden.

4.3 TAALZORG

In geschriften uit de twintigste, maar ook uit de negentiende eeuw zelf 6 kan

men nogal wat commentaar over het taalgebruik van toen aantreffen.

Bijzonder opvallend is dat de discussie, zoals ik al zei, veel meer over atti-

tuden en intenties dan over reëel taalgebruik ging. Dat wil zeggen dat zowel

particularisten als integrationisten (en veel van hun latere commentatoren)

het veel vaker hebben over het soort taal dat zou moeten worden gesproken,

dan over het soort taal dat werkelijk werd gebruikt. Ook in bv. de discussies

16 Een uitvoerig overzicht van op de Koninklijke Bibliotheek bewaarde primaire, negentien-
de-eeuwse bronnen nu in De Groof (2002).
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over de uitspraak op de "Algemene Nederlandsche Congressen" werd vaak

- theoretisch - betoogd welk soort uitspraak gepropageerd of afgewezen

diende te worden maar slechts heel zelden werd iets gezegd over hoe de uit-

spraak werkelijk was. Er is dus ook veel wat we over het negentiende eeuw-

se taalgebruik niet weten en veel van wat we dachten te weten is, zo blijkt nu,

ongegrond of verkeerd geïnterpreteerd.

In het licht van het voorafgaande neem ik als uitgangspunt dat heel vaak

commentatoren uit de negentiende eeuw het jaar 1830 (de Belgische onaf-

hankelijkheid) als hét onheilsjaar voor de situatie van het Nederlands

beschouwen. Vele latere commentatoren zien dat niet meer zo. Onze recen-

te onderzoeksresultaten hebben duidelijk gemaakt, dat het onze voorgan-

gers zijn die gelijk hebben, ook al stelden ze zich de situatie in de

Oostenrijkse tijd allicht iets fraaier voor dan ze eigenlijk was. De historio-

grafie van het Nederlands had tot voor kort zo weinig over de achttiende

eeuw te vertellen, dat er bij de twintigste-eeuwse taalhistorici een verkeerd

beeld van is ontstaan en dat de rol die het Nederlands toen speelde onbewust

geminimaliseerd werd. Omgekeerd hebben we beslist de perversiteit van de

pogingen van de eerste regeringen van België om het Nederlands als officië-

le landstaal volledig uit te schakelen sterk onderschat. Meert, Devreese en

zelfs nog Peeters in 1930 hadden een veel beter oog voor de historische ont-

wikkeling dan de latere generaties Neerlandici " . Ze laten ook nog een ander

aspect zien dat een zeer belangrijke rol heeft gespeeld, namelijk de culpabi-

liserende invloed die het Franstalige discours over het Nederlands/Vlaams

op de ontwikkeling van de taal en de standaardiseringsrichting heeft gehad.

Ook Reinhilde Haest is tot de conclusie gekomen dat van een grondige

verfransing pas vanaf 1830 sprake is geweest (Haest 1985:110). Zij baseert

deze opvatting op syntactisch onderzoek van de taal van enkele Antwerpse

kranten en constateert dat daarin het aantal gallicismen in 1700 maar 2%

bedroeg, steeg tot 6,8% in 1750 en tot 12,2% in 1800. De aantasting door het

Frans piekt in de eerste decennia na het ontstaan van België: in 1850 bereikt

17 Peeters (1930, p. xiv) formuleert het zo: "Na 1830 is de uitroeiing van de eigen taal en den

eigen aard van het Vlaamsche volk overigens pas voorgoed begonnen". In dat jaar, zegt

hij, waren "Walen en Franschgezinden thans meester van den toestand en besloten met

het Nederlandsch voor eeuwig gedaan te maken".
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het aantal syntactische gallicismen niet minder dan 44,6%. Vervolgens daalt

het weer lichtjes tot 34,1% in 1900. Voor de stijging tot 1850 is er volgens

Haest maar één aannemelijke verklaring: de geleidelijke en omstreeks 1850

"totale en systematische verfransing van onderwijs en administratie, in het

algemene klimaat van de jonge Belgische staat: nu komt niet alleen de hoge-

re klassen, maar ook de burgerij bijna dagelijks met het Frans in contact".

Een en ander heeft ertoe geleid dat het "ius loquendi", het recht de taal te

gebruiken en vooral de strijd die zo lang nodig was om dat recht te verkrij-

gen, in Vlaanderen op ingrijpende wijze de "norma loquendi", de taalnorm

van het Nederlands heeft beïnvloed. Dat die centripetale stroming ten gun-

ste van de noordelijke taalvariant in de standaardiseringsgeschiedenis zo

lang zo krachtig is geweest, heeft direct met het taalcontact en met de

Belgische taalstrijd te maken. En terloops gezegd: dat er nu al sinds enige tijd

een centrifugale, misschien de-standaardiserende tendens bemerkbaar is, ligt

vooral daaraan, dat de taalstrijd ten einde gestreden is en dus het "ius

loquendi" geen taalplanningssteun meer nodig heeft.

Dat het integrationistische standpunt het haalde heeft te maken met het

soort "argumenten" waarvan de Franstaligen zich bedienden en die ik supra

heb besproken. Uitspraken waarin het Nederlands gekarakteriseerd wordt

als een taal die `van provincie tot provincie en soms van district tot district'

verschilt, hebben tot een minderwaardigheidscomplex geleid dat de integra-

tionistische tendens heeft gesterkt. Ze bevestigden de aanhangers van de

Vlaamse Beweging in hun overtuiging dat de Franse invloed in Vlaanderen

maar kon verminderen wanneer men erin slaagde er iedereen van te overtui-

gen dat tegenover dat Frans niet enkel dialecten stonden of een slechts bin-

nen de eigen grenzen geldige "Vlaamse" taal, maar veelmeer een taalvarië-

teit die zowel in het Noorden als in het Zuiden de gangbare cultuurtaal was.

De bovenstaande franskiljonse uitspraken waren weliswaar slechts uitvluch-

ten, werden door de meesten allicht ook wel als zodanig doorzien, maar ze

werden desondanks (ook) als een verwijt ervaren en dat heeft tot het min-

derwaardigheidscomplex geleid, dat meer dan 150 jaar lang aan de basis van

de standaardiseringspolitiek en de semi-officiële taalplanning zou liggen.

Het Frans en het maatschappelijke overwicht van die taal werden dus niet

alleen voor de discriminatie maar ook voor de "corruptie" van het

Nederlands verantwoordelijk gemaakt. Het is daarom geen toeval, dat de
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belangrijkste publicaties op het gebied van de corpus planning (De Vreese,

1899; Meert, 1899 en - later - Peeters, 1930) zich vooral tegen gallicismen

gekeerd hebben en dat ze zich ten doel stelden de Vlamingen goede, d.w.z.

noordelijke alternatieven aan de hand te doen voor de vele gallicismen die

zich in de loop van de tijd in hun taalgebruik hadden genesteld.

Die opvatting maakte al heel vroeg opgeld, zoals ik met een eindeloze rij

citaten zou kunnen aantonen. Ik beperk me tot dat ene citaat van J.F.J.

Heremans op een Algemene Nederlandse Conferentie in 1865 (geciteerd uit

de Handelingen van dat jaar), dat hier plaatsvervangend voor alle andere

dienst doet:

"de Vlaamsche puritein (sic) bevindt zich, ondanks al zijnen goeden

wil en al zijne inspanning, menigmaal in groote verlegenheid: hij bezit

zijne eigene taal dikwijls niet genoegzaam, om te weten, of er al dan

niet een woord, eene uitdrukking bestaat, om het Fransch woord, de

Fransche uitdrukking, die hem gestadig voor den geest komt zweven,

weêr te geven... zijne onwetendheid is het natuurlijke gevolg der

opvoeding die men aan de Nederlandsche bevolking van België sedert

1830 heeft gegeven; het Nederlandsch wordt nauwelijks in België bij

het onderwijs gedoogd"

Wanneer dan, tegen het einde van de negentiende eeuw een hele serie taal-

zorg werken verschijnen, wordt diezelfde draad weer opgenomen. De al

genoemde H. Meert schreef in dat verband:

"Hoe zou de Vlaming nu, die een slordig onderricht in zijn taal ont-

ving, die geen steun vindt in eene algemeene, beschaafde

omgangstaal, hoe zou hij zuiver Nederlandsch kennen? ... Zoo meni-

ge Fransche uitdrukking blijft ons in `t hoofd hangen, waar wij de

Nederlandsche weerga niet van leerden kennen, dat wij ze onbewust

vertalen" (Meert 1899, 21).

Soortgelijke klachten waren ook bij velen zijner collega's schering en inslag.

Uit de resultaten van onze onderzoekingen totnogtoe kan men inderdaad

afleiden dat klachten over een povere beheersing van de Nederlandse schrijf-

taal veelal gerechtvaardigd waren, maar ook dat de zo frequent aangehaal-

de contact- en conflictsituatie met het Frans beslist niet de enige verklaring
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daarvoor was (Vandenbussche, 1999). Maar belangrijk is natuurlijk vooral
hoe dat toentertijd ervaren werd.

Meerts collega, de niet minder bekende taalverzorger en filoloog Willem de
Vreese, combineert een soortgelijke klacht met de op p. 398 al geciteerde,
theoretische gefundeerde verklaring van de integrationistische opvattingen.
De Vreese, een van de weinige professionelen in dit hele debat, kon de situ-
atie natuurlijk ook wetenschappelijk correct verklaren: "Het verschil tus-
schen Noord- en Zuidnederlandsch is een verschil in topografische en chro-
nologische ontwikkeling, zooals men dat in alle talen en in alle landen aan-
treft". Het viel hem daarom ook niet moeilijk het belang van taalpolitieke
argumenten in het licht te stellen, vandaar zijn al eerder geciteerde 'beken-
ning': "Ik zie alleen heil in een nauwe aansluiting bij het zoogenaamde
Hollandsch [...] Liever Hollandsch dan Fransch. Dat is mijne manier om
Flamingant te zijn"

Wanneer we zien hoe de "taaltuinier" Constant Peeters de opvattingen die
aan zijn Woordenboek van Belgicismen ten grondslag liggen, verantwoordt,
dan blijken dezelfde argumenten ook in 1930 hun waarde nog niet te hebben
verloren:

"In ons WOORDENBOEK VAN BELGICISMEN worden in
alphabetische orde de voornaamste Zuidnederlandsche afwijkingen
van het algemeen Nederlandsch vermeld en toegelicht, de overeen-
komstige woorden en uitdrukkingen in het algemeen Nederlandsch er
tegenover gesteld...Wij gaan uit van het bekende, de taal zooals ze te
onzent gesproken en geschreven wordt, nl. vol van provincialismen,
barbarismen, Fransche woorden en uitdrukkingen enz. om, na ver-
klaring er van, daartegenover het onbekende of minder bekende, het
algemeen Nederlandsch op te geven"

4.4. MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE FACTOREN

Zoals ik eerder al heb gezegd was het Belgische politieke leven, ondanks het
zgn. unionisme van de beginperiode, in allerlei hokjes verdeeld. Die ver-
schillende fracties sloten nu eens coalities en waren dan weer op andere pun-
ten elkaars tegenstanders. Een zo'n hokje is ideologisch: de katholieke par-
tij tegenover alle niet religieus geïnspireerde partijen (verschillende liberale
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fracties en, later, socialisten). Het tweede hokje is sociaal-economisch en

plaatst conservatieven (de meeste liberalen en katholieken) tegenover de

socialisten. De derde tegenstelling tenslotte plaatst franskiljons tegenover

flaminganten: zowel de enen als de anderen waren in alle net genoemde groe-

pen te vinden.

Afhankelijk van waar het om ging konden op grond van de bovengenoem-

de tegenstellingen verbonden en coalities worden afgesloten. Tussen 1830 en

1860 konden de politieke partijen het zich permitteren de "taalkwestie' te

ignoreren. Na 1860 veranderde hun attitude drastisch: wijzigingen in het

cijnskiesrecht vergrootten de invloed van de Nederlandstalige middenklas-

sen. Door gelijktijdige economische veranderingen werden ze zich van hun

potentiële politieke macht ook bewust. Bovendien werden de traditionele

partijen, katholieken en liberalen, door het ontstaan van de arbeidersbewe-

ging in Vlaanderen gedwongen een nieuwe politieke koers te varen, die met

dat nieuwe feit tot op zekere hoogte rekening hield (Van Velthoven 1987).

Volgens Witte e. a. (1997, 67) blijkt uit een onderzoek naar de leden van het

Gentse kiezerskorps die in 1848 stemrecht kregen, dat 60% daarvan uit

ambachtslui, herbergiers en winkeliers bestond; 30% waren bedienden, amb-

tenaren of oefenden een vrij beroep uit. "In de schaduw van de gegoede bur-

gerij ontwikkelde zich dus ontegensprekelijk een zeer heterogene `hulpklas-

se', die mee profiteerde van het nijverheidskapitalisme en binnen bepaalde

marges toch een zekere opwaartse sociale mobiliteit kende. Ook deze groep

zou zich erop toeleggen haar sociale dynamiek om te zetten in politieke

actie" (Witte e.a., op.cit). Wanneer dan, naar het einde van de l9de en het

begin van de 20ste eeuw toe die sociale groep ook in Vlaanderen een macht

begint te krijgen waar men niet meer naast kon kijken, bleek dat in hun strijd

tegen de Franstalige machtselite aan het taalaspect extra aandacht werd

besteed. Het verschil in taal was namelijk een van de instrumenten waarmee

de machthebbers hun challengers van die macht verwijderd wilden houden.

Van Belle & Jaspaert (1985) zijn zelfs van mening dat die sociale ontwikke-

ling een belangrijke rol heeft gespeeld in de manier zelf waarop het

Nederlands werd gestandaardiseerd. Om de invloed van het Frans met suc-

ces te counteren was, zo voelden de naar medezeggenschap hunkerende mid-

dengroepen aan, een gestandaardiseerde (d.w.z. `Beschaafde) taal nodig en

omdat die in Vlaanderen nog in de kinderschoenen stond, was de meest aan-

gewezen manier om er zo vlug mogelijk een te krijgen het noordelijke model
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over te nemen. Van Belle en Jaspaert zijn van mening dat dit de belangrijk-

ste reden überhaupt was waarom de noordelijk norm werd - en overigens nu

nog wordt - gevolgd. Dit is zonder twijfel een belangrijke invalshoek, die

bovendien in overeenstemming is met de resultaten van elders verricht socio-

linguïstisch onderzoek, waaruit een grote impact van de middenklassen op

de taalontwikkeling blijkt. Toch zou het verkeerd zijn daaruit af te leiden

dat de Vlaamse middenklasse, ook al werd die naar het einde van de 19de

eeuw toe alsmaar belangrijker, de enige groep geweest is die de standaardi-

sering van het Nederlands in Vlaanderen gestimuleerd heeft, of de enige

groep was die daarvoor de integrationistische weg van het volgen van de

noordelijke norm koos. De niet weg te cijferen rol die maatschappelijke ver-

andering in het standaardiseringsproces heeft gespeeld was zonder twijfel

gedifferentieerder dan dat en de taalevolutie in Vlaanderen is veeleer het

resultaat geweest van een combinatie van met elkaar verstrengelde factoren

die alle min of meer in dezelfde richting evolueerden.

Uiteraard had, zoals ik boven heb aangetoond, de integrationistische visie al

aanhangers lang vóór een Vlaamse middenklasse een maatschappelijke rol ging

spelen en er werden al lang voordien andere dan sociale argumenten aange-

voerd om het streven naar de noordelijke norm te verdedigen of als onvermij-

delijk voor te stellen. Maar het was beslist voor diegenen die - om welke reden

dan ook - de integrationistische visie aanhingen, geen klus die in de gesproken

taal ook praktisch te realiseren. Hier werd namelijk een taalvariëteit gepropa-

geerd die de overgrote meerderheid van de bevolking zelfs nog nooit met eigen

oren gehoord had, laat staan ooit gesproken. Daar alle hoop op te stellen om

de bijna monopoliepositie van het Frans tegen te gaan zou dus tamelijk naïef

zijn geweest. De Nederlandse taal was al heel lang een "issue" waaraan nu eens

meer, dan weer minder aandacht werd besteed. Maar sinds de oprichting van

de Belgische staat was de taalsituatie een potentiële tijdbom. Daarbovenop was

de economische ontwikkeling, of veel meer onderontwikkeling van Vlaanderen

in de tweede helft van de 19de eeuw er de oorzaak van dat er een geweldige

inherente en mobiliseerbare kracht was ontstaan die het "taalprobleem" vroeg

of laat onherroepelijk op het voorplan zou plaatsen. Dat had natuurlijk daar-

mee te maken dat de maatschappelijke welvaart op grond van taalcriteria ver-

deeld was en het onaanvaardbare van een dergelijke situatie als maar duidelij-

ker werd. Tenslotte ontstonden ook allerlei groepen en groepjes die de "oplos-

sing" van de taalkwestie als hun bestaansreden gingen aanzien. Er kan dus geen

twijfel over bestaan dat deze sociale en linguïstische onrust het taalstandaardi-

seringsproces in Vlaanderen mee heeft beïnvloed.
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Wanneer dan bij het begin van de 20ste eeuw in Vlaanderen een zelfbewus-

te middenklasse ontstaat, dan kan die niet enkel voortbouwen op wat de

vorige generaties al in gang hadden gezet, maar kon ze bovendien haar

krachten samenvoegen met nog andere groepen die in de vernederlandsing

van Vlaanderen en de standaardisering van het Nederlands een middel

zagen om hun sociale situatie te verbeteren.

4.5 HET CONCRETE TAALGEBRUIK

4.5.1.

In hoeverre hebben de bovengenoemde verschillen van opvatting en pole-

mieken over de norm de Vlamingen in hun gewone leven en in hun dage-

lijkse omgang met de taal beroerd? Hoe het dagelijkse taalleven in de

Vlaamse gemeenschap zich in de praktijk afspeelde en welke invloed de

sociale geleding op de variatie van het 19de-eeuwse Nederlands had is, zoals

boven werd aangetoond, een recente research topic. Tot voor kort kon je in

studies over 19de-eeuws taalgebruik bijna uitsluitend over de voorlopers van

de huidige Nederlandse standaardtaal lezen. Daarbij werd helemaal geen

rekening gehouden met het feit dat net deze variëteit toen slechts een vrij

bescheiden rol speelde en weinig functies had. Er kan nauwelijks twijfel over

bestaan dat de meest gebruikte taalvorm het plaatselijke dialect was. Dat

was overigens in de meeste plaatsen in Nederland net zo. Zolang men ter

plaatse bleef, kon men daar in zowat alle omstandigheden mee uit de voe-

ten. Vrijwel iedereen beheerste dat dialect en ook wie het in zijn normale

leefwereld nauwelijks gebruikte, had noch problemen noch bezwaren om

dialect te spreken met iemand die niet anders kon of niets anders wilde. De

talentellingen, die om de tien jaar samen met de volkstellingen plaatsvonden,

leren ons dat slechts een verwaarloosbaar percentage van de inwoners van

Vlaanderen geen "Vlaams" kende".

lx Bij de volkstelling van 1880 in Brugge gaf 76,76% op enkel "le flamand" te spreken (de

volkstellingsgegevens werden pas vanaf 1890 in het Nederlands genoteerd). Voor de mees-

te Nederlandstaligen was "Vlaams spreken" wel het juiste woord: lezen en schrijven was

er meestal niet bij aangezien volgens cijfers van datzelfde jaar 48,2% van de Brugse bevol-

king analfabeet was, d.w.z. ongeveer 60% van de laagste sociale klasse, de Nederlands-

taligen (Vandenbussche 1995)
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Bij communicatie tussen mensen die meer kenden dan alleen dialect, bestond

natuurlijk wel de mogelijkheid het gesprek (of een deel ervan) in een andere

taalvariëteit te voeren: bijvoorbeeld in het Frans 19 of in de (geïntendeerde)

Nederlandse standaardtaal. In bepaalde officiële of andere formele omstan-

digheden zal dialect spreken bovendien wel uit den boze zijn geweest. Wie

niet kon omschakelen was dus de klos en was in dat soort situaties uitgeslo-

ten. Maar al met al waren er natuurlijk niet zo veel zulke omstandigheden

en zeker de gewone mensen kwamen maar zelden in dat soort situaties

terecht.

Heel anders kon het er aan toe gaan als er niet gesproken maar geschreven

werd. Hoewel er ook geschreven dialect bestond (volksvertellingen en

sprookjes, maar bijvoorbeeld ook verkiezingspamfletten) lag het schriftelij-

ke gebruik van het dialect niet zo voor de hand en bovendien is dialect schrij-

ven allesbehalve eenvoudig. Over hoe de schriftelijke communicatie verliep,

kan men zich dus niet zo gemakkelijk een intuïtief beeld vormen. Recente

studies over Brugge helpen ons wel op weg, al kunnen we er natuurlijk niet

zomaar van uitgaan dat het Brugse voorbeeld veralgemeenbaar is voor heel

Vlaanderen.

De meerderheid van de bevolking (een groot gedeelte ervan dus analfabeten)

kon zich in de negentiende eeuw alleen in het dialect uitdrukken en had - in

het beste geval - een passieve kennis van de Nederlandse standaardtaal. Een

kleine groep in de intellectuel(er)e middenklasse en de burgerij beheerste

zowel het dialect als de (geïntendeerde) standaardtaal. De meesten in de

laatstgenoemde groepen hadden ook een voldoende functionele kennis van

het Frans. De hoogste klasse beheerste niet alleen het Frans, maar bediende

zich ook overwegend van die taal in de sociale contacten met haars gelijken

en voor bijna alle min of meer formele en bovenregionale contacten

(Willemyns, 1999). Inmiddels is vastgesteld dat door deze groep toch vaker

en meer Nederlands werd geschreven dan totnogtoe meestal werd aangeno-

men. In het prestigieuze Brugse boogschuttersgilde St.-Sebastiaan, waar

19 Volgens de al genoemde volkstelling waren er in 1880 1,72% eentalig Franse Bruggelingen

en 15,21% tweetaligen. Als tweetalig werd echter iedereen beschouwd die enige noties van

Frans had (of dat beweerde...). Het was namelijk niet nodig de taal "ook te kunnen schrij-

ven noch het meerendeel harer regels of harer woorden te kennen ... Hij, die daarbij, al

ware het gebrekkig, eene andere landschtaal spreken kan ... moet bijgevolg dit verklaren"

(Uit "het onderrichtingsboekje" van 1890, geciteerd in Vandenbussche 1995).
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alleen de sociale toplaag de boog spande, werd tot omstreeks 1840 bijna uit-

sluitend en nog tot 1860-1870 veelvuldig Nederlands geschreven

(Vandenbussche, 2001). Ook hier zijn het de "Belgische" toestanden die het

Nederlands deden verdwijnen (het zou overigens tot de jaren zestig van de

20ste eeuw duren voor het er terugkeerde). Of het met de beheersing van het

gesproken of geschreven Standaardnederlands door de geprivilegieerde klas-

se, waarvan de meesten zeker het plaatselijke dialect kenden, altijd even

goed gesteld was is daarmee natuurlijk niet gezegd. Vast staat wel dat het

gebruik van deze drie variëteiten niet alleen van de gespreksomstandighe-

den, maar ook van de competentie en de "taalwil" van de individuen afhing.

4.5.2.

Wat Brugge betreft is er onderzoek gebeurd naar de taal van de arbeiders-

klasse (Vandenbussche, 1999) en loopt momenteel nog de bovengenoemde

studie van de taal van de hogere klassen (Vandenbussche, 2001). Het eerste

onderzoek steunde op nooit eerder gebruikte teksten van `onderstands-

maatschappijen' uit de negentiende eeuw, een soort voorlopers van de zie-

kenfondsen en sociale verzekeringen. Notulen van maatschappijen van

"knechten" werden met die van "meesters" vergeleken. De meesters distan-

tieerden zich in hun statuten namelijk duidelijk van de knechten, die een

lager sociaal prestige hadden. Onderzocht werden vooral spelling, gramma-

tica en stijl. Op het eerste gezicht lijkt het zo te zijn dat de meeste scribenten

op een wel heel erg persoonlijke en inconsequente manier met de spelling

omgingen. Wat totnogtoe evenwel meestal als een spellingchaos werd

gezien, blijkt eigenlijk een wel degelijk beschrijfbaar, zij het ook nogal varia-

bel spellingsysteem te zijn geweest. Opvallend is wel dat enige invloed van de

elkaar opvolgende, min of meer officiële spellingsystemen, er niet in terug te

vinden is.

Op het grammaticale en stilistische vlak zijn een reeks gevallen van ontspo-

rende stijl en zinsbouw20 verantwoordelijk voor de indruk van een totaal

onberegelde schrijftaal. Interessant is bovendien dat de meesters identieke

problemen met de schrijftaal bleken te hebben als de knechten: een `arbei-

derstaal' in de echte zin van het woord bestond dus niet of is in elk geval pas

tegen het einde van de eeuw ontstaan. De kwaliteit van wat men schreef,

20 In de Duitse Forschung worden ze `Stilbruche" genoemd
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hing veel meer af van het onderwijs dat men genoten had dan van de socia-

le groep waar men toe behoorde. Klasse speelde wel natuurlijk indirect een

rol omdat de kwaliteit van de opleiding en de geletterdheid van een schrijver

uiteraard aan financiële welstand gebonden waren.

Het gebrekkige taalgebruik van de schrijvende leden van de lagere klassen

was vooral te wijten aan het feit dat ze, in tegenstelling tot de hogere klas-

sen, geen toegang hadden tot degelijk onderwijs 21 . Bovendien had geschre-

ven taalbeheersing in hun leef- en werkwereld maar een heel beperkte func-

tie en waardering. Ambachtsknechten en -meesters waren handwerkers en

hun beroepsprestige hing niet van hun schrijfvaardigheid af. Bovendien was

sociaal opklimmen naar de maatschappelijke sectoren waar correct schrij-

ven wel in tel was, vrijwel uitgesloten. Het is dus begrijpelijk dat foutloos

schrijven zeker niet iets was waar ze van wakker lagen.

Ook is duidelijk dat de discussies en twisten tussen de particularisten en de

integrationisten geen enkele directe invloed hebben uitgeoefend op het taal-

gebruik van de lagere klasse en de lagere middenklasse, dus op het taalge-

bruik van de overgrote meerderheid van de bevolking. Die normdiscussie

was voor de meesten volkomen irrelevant en, met aan zekerheid grenzende

waarschijnlijkheid, ook totaal onbekend. Hun probleem was het überhaupt

teksten te schrijven, zoals hun worsteling met spelling, grammatica en stijl,

hun vele `fouten' en inconsequenties bewijzen. Het normprobleem wordt

daardoor tot zijn ware proporties gereduceerd: een maatschappelijk impact-

loze discussie en voor een deel haarkloverij. Pikant is natuurlijk, dat beide

groepen niettemin voortdurend expliciet op sociale en emancipatorische

argumenten een beroep deden om hun tegenstrijdige opvattingen te verdedi-

gen en te propageren.

5. ENKELE AFSLUITENDE BEDENKINGEN

5.1.

Taalcontact tussen Nederlands en Frans bestaat in de Lage Landen al sinds

mensenheugenis: contact met het Frans als bestuurstaal loopt als een rode

draad doorheen de hele taalontwikkeling in de Nederlanden in het algemeen

en in Vlaanderen in het bijzonder. De geschiedenis van het Nederlands in de

21 T.Fairman (in deze bundel) komt tot een analoge conclusie wat Groot-Brittannië betreft.
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Zuidelijke Nederlanden is daarom voor een belangrijk deel de geschiedenis

van de confrontatie, het contact en het conflict tussen de Nederlandse en de

Franse taal en de sprekers ervan.

Al vóór de Bourgondische tijd werd Vlaanderen tweetalig in het Nederlands

en het Frans bestuurd22 . Door de personele unie tussen Bourgondië en

Vlaanderen kwam een tweetalig rijk tot stand waardoor in de Nederlanden

voor het eerst aan "taalpolitiek" werd gedaan: de institutionele en maat-

schappelijke tweetaligheid in de Nederlanden werd de regel, niet alleen bij de

adel, maar ook in een brede klasse van hogere zowel als lagere ambtenaren

(Armstrong, 1965).

De echt intensieve verfransing van Vlaanderen, eerst van de hogere, daarna

geleidelijk aan ook van een deel van de middenklasse, kwam op kruissnel-

heid in de tweede helft van de 18de eeuw en het zou een kleine honderd jaar

duren vooraleer er een tegenbeweging startte, die heel langzaam op gang

kwam maar er uiteindelijk in zou slagen het Nederlands eerst in Vlaanderen,

daarna in België, niet alleen in zijn rechten te herstellen, maar zelfs rechten

ervoor te winnen die voordien nooit hadden bestaan. Hoewel de belangrijk-

ste successen vooral in de 20ste eeuw vielen, werd daar in de loop van de

19de eeuw al de basis voor gelegd: in het begin van die eeuw was er vooral

taalcontact en naarmate het einde ervan naderde was er daarnaast ook een

voortdurend toenemend taalconflict.

Op het einde van de Oostenrijkse periode werd Frans de dagelijkse taal van

de adel en de hogere kringen in Vlaanderen en, meer nog, het merkteken

waardoor ze zich wilden onderscheiden van alles wat ze als vulgair en onder

hun rang en stand beschouwden. Frans werd de bijna exclusieve taal van c

hogere sociale omgang, de wetenschap, de cultuur, het onderwijs en de pers.

Die verfransingsgolf werd nog sterker tijdens de Franse annexatie want dan ook

onderbouwd door een officiële, op verfransing gerichte taalpolitiek. Het presti-

ge en de gebruikswaarde van het Nederlands stonden op het laagst mogelijke

pitje en daaraan is het ook te wijten dat de vernederlandsings-politiek van

Koning Willem I geen kans zou krijgen en gedoemd was te mislukken vooral-

eer ze goed en wel was afgekondigd. Meert (1899) vat de situatie in het jonge,

onder een slecht gesternte geboren België, als volgt samen: "Onze hoogere stan-

72 

Brabant echter vrijwel eentalig in het Nederlands. Holland, dat hier niet wordt behandeld,

viel in 1299 aan het Henegouwse huis van Avesnes. Van dan af had het Frans ook daar

een prominente plaats als adellijke omgangstaal. Het gebruik van het Frans aan het

Hollandse hof zou, zo zegt Wils (2001), duren tot 1890.
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den, reeds verfranscht onder de voormalige vreemde heerschappijen, werden

gedurende de 20-jarige Fransche overheersching zoodanig van hun landsaard

vervreemd, dat zij de volkstaal niet meer kenden of ze slechts nog op zeer onbe-

holpen wijze konden gebruiken."

5.2.

Kenmerkend voor de taalpolitiek vanaf de Franse tijd was het streven van

de opeenvolgende Franse, Nederlandse en Belgische bestuurders naar "een-

heid van taal", de zgn. "één staat één taal"-doctrine die, met uitzondering

van de korte periode 1824-1830, uitsluitend ten nadele van het Nederlands

werd doorgevoerd.

De Vlamingen, die tijdens de hereniging voor het eerst weer in contact kwa-

men met het gebruik van het Nederlands in officiële functies, kregen nau-

welijks de tijd daaraan te wennen. Dat Frans voor de politieke kaste van het

jonge België de natuurlijke keuze was, was niet verbazend en met verzet

daartegen werd nauwelijks gerekend. Het enige min of meer systematische

verzet tegen de eentaligheidspolitiek kwam van Vlaamse "taalminnaars", de

zgn. eerste generatie van de Vlaamse Beweging.

5.3.

Vanaf dan ontstaat er een tweede soort - en dus veel jonger - taalconflict, name-

lijk een over de norm en de vorm van het Nederlands zelf. De gangmakers van

de jonge Vlaamse Beweging hielden zich niet alleen met de status van het

Nederlands bezig, ook de taal zelf lag hun na aan het hart. En een taal waar je

rechten voor opeist, zo voelden ze aan, behoort een instrument te zijn dat goed

functioneert. Maar niet alle aanhangers van de Vlaamse Beweging waren van

mening dat de rol die het Nederlands in België speelde onlosmakelijk verbonden

was met de zorg die aan de taal werd besteed: particularisten en de integratio-

nisten konden het over de te volgen koers niet eens worden.

De spellinghervorming die in 1844 van kracht werd, maakte de zaken dui-

delijker: het was een verstandige maatregel, die de taal functioneler maakte

en tegelijk voor (enige) taalkundige toenadering tot het noorden zorgde.

Maar het was ook een gebeurtenis die de taalontwikkeling in Vlaanderen

definitief in integrationistische richting zou sturen. Ook de "Algemeen

Nederlandsche Congressen", die van 1849 tot 1912 plaatsvonden, waren een

sterke steun in de integrationistische strijd.
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5.4.

Naar het einde van de l9de eeuw toe werd taalzorg, al dan niet met taalpo-
litiek verbonden, als maar belangrijker. Het was met vallen en opstaan dat
de Vlamingen geleidelijk aan de taal leerden te hanteren, waarvoor ze meer
en meer gelijke rechten begonnen te verkrijgen. Gelijk op met de strijd voor
de positie van het Nederlands werd daarom toenemend aandacht aan de
zogenaamde "taalzorg" besteed. De integrationistische aanpak voerde de
boventoon en was gebaseerd op een uitgangspunt dat door een van haar
belangrijkste beoefenaars, Willem de Vreese, als volgt werd geformuleerd:
"... wij Zuid-Nederlanders [hebben] ... nagenoeg alle taalgevoel verloren, en
ik meen dat wij, zoolang die toestand voortduurt, het best doen onze taal
opnieuw te leeren bij hen die ze kunnen, d.i. bij de Hollanders".
Bijzonder interessant is dat ook hier het aspect "taalconflict" weer een rol
speelt: van bij het begin van de taalzorg-periode blijkt dat het Frans en het
maatschappelijke overwicht van die taal ook voor de "corruptie" van het
Nederlands verantwoordelijk werden gemaakt. "Zoo menige Fransche uit-
drukking blijft ons in `t hoofd hangen, waar wij de Nederlandsche weerga
niet van leerden kennen", zo typeert Meert de situatie, "dat wij ze onbewust
vertalen". Het is daarom geen toeval, dat de belangrijkste publicaties op het
gebied van corpus planning zich vooral tegen gallicismen keerden en dat zou
eigenlijk nooit meer veranderen: tot op vandaag blijven de gallicismen de
bête noire van de Vlaamse taalverzorgers.

5.5.

Het bereiken van doelstellingen zoals die van de Vlaamse Beweging, t.w. het ver-
hogen van het prestige en het gebruik van de taal veronderstelt een v rij uitgebreid
programma van taalplanning (status- zowel als corpusplanning), dat des te effi-
ciënter kan worden gerealiseerd naarmate de protagonisten over meer officiële
macht (vooral regeringsmacht) beschikken en hun sociaal, economisch, politiek
en cultureel prestige kunnen vergroten. De meest voor de hand liggende en ook
meest efficiënte strategie daarvoor is die van de taalwetgeving. Hoewel het op de
duur niet volstaat is het in een eerste stadium, een conditio sine qua non. Omdat
de voorstanders van het Nederlands aanvankelijk weinig macht hadden, duurde
het telkens heel lang voor dergelijke wetten werden goedgekeurd.
Toch heeft taalplanning in belangrijke mate zowel de structuur als het
gebruik van het Nederlands in België bepaald. Gedurende de negentiende
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eeuw slaagden de zogenaamde particularisten er niet in het Vlaamse cultu-

rele establishment af te houden van een integrationistische politiek.

Daardoor werd het gangbaar om te vinden dat de standaardisatie van het

Nederlands in België in overeenstemming moest zijn met de ontwikkeling in

Noord-Nederland. De onderliggende gedachte daarvan was een politieke,

namelijk het gebruik maken van het prestige van het Nederlands als de offi-

ciële taal van Nederland in de strijd tegen het Frans, dat toen de prestigetaal

van België was. De evolutie is daarom altijd in de richting van de Noord-

Nederlandse standaardtaal blijven gaan, niet altijd uit overtuiging, maar

vooral bij gebrek aan een efficiënt alternatief. Hoe meer de moderne com-

municatiemiddelen direct contact met het Noorden mogelijk maakten, hoe

meer invloed het noordelijke taalgebruik op Vlaanderen uitoefende.

Tijdens de l9de eeuw zelf was de afstemming op het Noorden echter veel meer

een ideologische, dan een praktische zaak. Recent onderzoek heeft uitgewezen,

dat de toentertijd zo populaire normdebatten, d.w.z. zowel de particularisme-

controverse als de opeenvolgende officiële spellingsystemen, het taalgebruik

van de meeste mensen nauwelijks direct hebben beïnvloed. De schrijfvaardig-

heid van ongeveer drie vierden van de niet-analfabetische bevolking werd uit-

sluitend door persoonlijke (school)opleiding (of het gebrek daaraan) bepaald.
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Leesonderricht in de Vlaamse lagere school

Henk Van daele, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel

ABSTRACT

The teaching of the Dutch mother tongue in Flemish primary school in the

course of the 19th century has hardly been researched so far. In this article

we have mainly paid attention to a very important component of that

research, viz. reading instruction. Our information is based on the manuals

that were in use in 19th century schools. Being able to read was, most cer-

tainly in the early 19th century, an extremely important faculty. In Flanders,

the struggle against the very wide spread illiteracy took a very long time:

compulsory education in Belgium did not exist until 1914, considerably later

than in our neighboring countries.

INLEIDING

Reeds in 1950 stelde de Gentse hoogleraar Robert Plancke vast dat slechts

weinig publicaties voorhanden waren over de geschiedenis van de methodiek

en de didactiek van de verschillende leervakken ' . Voor het onderricht van

het Nederlands in het middelbaar onderwijs kon hij enkel de knappe docto-

raatsthesis van Rik De Vos vermelden uit 1935, werk dat enkele jaren later

door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde werd

bekroond en uitgegevene.

R.L. Plancke: De historische pedagogiek van België. Overzicht en bibliographie, Antwerpen,

De Sikkel, 1950, pp. 42-45 (Bijdragen tot de pedagogiek, nr 2).
2 H.J. De Vos: Moedertaalonderwijs in de Nederlanden. Een historisch-kritisch overzicht van de

methoden bij de studie van de moedertaal in het middelbaar onderwijs sedert het begin van de 19e

eeuw, Turnhout, Van Mierlo, 1939, 2 vol. (= Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-

en Letterkunde, Reeks VI, nr 61).
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Ook over het moedertaalonderricht in het Vlaamse lager onderwijs zijn er

weinig studies gepubliceerd. Maurits De Vroede, Jacques Lory en Frank

Simon noemen in hun zeer uitvoerige bibliografie uit 1988 slechts zes publi-

caties over lezen en vijf over schrijven ' . Deze beperkte belangstelling van de

geschiedschrijvers voor het onderricht van de moedertaal valt moeilijk te

verklaren. Van oudsher immers werden de drie R's (`reading, writing and

arithmetic') als doelstellingen genoemd voor elk aanvankelijk onderwijs.

Kunnen lezen en schrijven waren belangrijke vaardigheden. In de twintigste

eeuw werd die lijn doorgetrokken. Zowel het Belgisch leerplan voor het

lager onderwijs van 1936 als dat van 1957 zeggen immers expliciet : `Zo wij

het kind werkelijk willen voorbereiden tot het leven, moet het moedertaal-

onderwijs de ereplaats bekleden' 4. En vele generaties onderwijzeressen en

onderwijzers kregen tijdens hun opleiding tot vervelens toe te horen dat ze

in de eerste plaats moedertaalleerkrachten waren. Maar de historiografen

van opvoeding en onderwijs hebben spijtig genoeg meer belangstelling voor

andere aspecten van ons vormingswezen.

DE SPELMETHODE

Traditioneel werd vertrokken van het memoriseren van het alfabet. De jong-

ste kinderen leerden eerst de letters afzonderlijk spellen, reden waarom men

deze oude leerwijze de spelmethode noemde. Het alfabet was in de laagste

klassen altijd visueel aanwezig : het was kalligrafisch bovenaan het bord

geschreven, of op papier of karton aan de muur bevestigd. In rooms-katho-

lieke scholen maakte men bij het aanleren van het alfabet eerst een kruisje

en sprak men dus van de `kruisken-a-b-c-methode'. Eens dat de leerling het

alfabet onder de knie had kon worden begonnen met het lezen van eenvou-

dige lettercombinaties en kleine woorden. Meisjes moesten bovendien het

alfabet bij wijze van oefening op een naailap in kruissteek borduren ; in heel

wat lokale folkloremusea treft men nog dergelijke naailappen met kruisje en

alfabet aan.

3 M.De Vroede, J. Lory en F. Simon: Bibliografie van de geschiedenis van het voorschools, lager,

normaal- en buitengewoon onderwijs in België 1774-1986, Leuven, ACCO, 1988.
4 

Leerplan en leidraad voor de eerste drie graden der lagere scholen en der oefenklassen toegevoegd

aan de normaalscholen en voor de voorbereidende afdelingen der middelbare scholen, Ministerieel
besluit van 20 november 1957.
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Voor dit aanvankelijk lezen volgens de spelmethode werden in de 19e eeuw

zeer eenvoudige leesboekjes gebruikt. Ze telden slechts een beperkt aantal

bladzijden en waren vrij primitief uitgegeven. De bibliografische gegevens

waren dikwijls onvolledig : de auteur en/of het jaartal ontbraken, enz. Het is

duidelijk dat deze boekjes voor het aanvankelijk lezen zo goedkoop moge-

lijk op de markt werden gebracht en niet werden beschouwd als publicaties

die de gegoede burger in zijn bibliotheek plaatste. Dat is waarschijnlijk ook

de reden waarom zo weinig van die leesboekjes de negentiende eeuw hebben

overleefd.

Als voorbeelden van dergelijke publicaties vermelden we het anoniem in

Peer uitgegeven A-B-C-boek voor catholyke scholen' uit 1843, het Doelmatig

abeboek van de Kortrijkse Mussely-Boudewyn 6 uit 1845, en het A-B-Boek

van B. Van Den Steene te Sint-Niklaas uitgegeven in 1850 7 . We geven hier

de data van de uitgaven die we werkelijk in handen hebben gehad, maar het

is bekend dat heel wat van deze boekjes ettelijke malen werden herdrukt. Zo

vermeldde het Rapport triennal sur la situation de l'instruction primaire uit

1846 al het werkje van Van Den Steeneg.

DE KLANKMETHODE IN NEDERLAND

De spelmethode kreeg bij onze noorderburen al vroeg concurrentie. In

Nederland ontstonden bij het begin van de negentiende eeuw namelijk ver-

schillende varianten van de spelmethode voor het aanvankelijk lezen ; men

zocht naar betere methoden om kinderen te leren lezen en maakte daarbij

gebruik van buitenlandse verwezenlijkingen. Vermelden we slechts de pogin-

gen van J. H. Nieuwold (1737-1812), H. Wester (1752-1821), Nicolaas

Anslijn (1777-1838) vooral bekend als de auteur van de bestseller De brave

Hendrik, J.-J. Schneither (1748-1806), H.W.C.A. Visser (1773-1826), R.G.

Rijkens (1795-1855) en Pieter Johannes Prinsen (1777-1854).

5 A-B-C-boek voor catholyke scholen, Peer, P.J. Hendrix, 1843, 7 pp.
6 Mussely-Boudewyn, Doelmatig abeboek, of eerste spel- en leesoefeningen, ordelyk ingerigt om

aan kinderen de letters en derzelver samenvoeging tot lettergrepen en woorden te leeren kennen,

ten gebruike der katholyke scholen, Kortryk, Mussely-Boudewyn, 1845, 24 pp.

B. Van Den Steene, A-B-Boek, ten gebruike van Roomsch-Katholyke Scholen, St. Nikolaes,
Edom, 1850, 4 pp.

8 Rapport triennal sur la situation de l'instruction primaire en Belgique, Bruxelles, Devroye, 1846,
p. 244.
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Dat in Nederland vanaf het einde van de achttiende eeuw heel wat pedago-

gische vernieuwingen aan bod kwamen, wordt meestal toegeschreven aan

een aantal gunstige factoren. Vergeten we niet dat veel invloed uitging van

het in 1762 in Amsterdam verschenen boek Emile ou de l'éducation van Jean-

Jacques Rousseau'. Ongetwijfeld heeft dit werk Betje Wolff-Becker mee

geïnspireerd tot het schrijven van haar Proeve over de opvoeding uit 177910

Zeer belangrijk was ook het ontstaan in 1784 van de `Maatschappij tot Nut

van `t Algemeen', vereniging die spoedig begon met het verspreiden van

pedagogische publicaties " . Ook Duitse pedagogische werken van figuren als

J.B. Basedow, C.G. Salzmann en F.E. von Rochow werden boven de

Moerdijk gelezen en vertaald. En Prinsen vertaalde het volledige werk van

de Zwitser J. H. Pestalozzi 12 . Er werd dus in Nederland over opvoeding en

onderwijs nagedacht en degelijke onderwijsverwezenlijkingen bleven dan

ook niet lang uit. Denken we maar aan de Nederlandse schoolwetten van

1801, 1803 en 1806, terwijl de eerste Belgische wet op het lager onderwijs pas

van 1842 dateert. Er ontstonden bij onze noorderburen ook toen al degelij-

ke kweekscholen voor de opleiding van onderwijzers.

In het kader van dit artikel is Prinsen zeker de belangrijkste Nederlandse

figuur : hij heeft het moedertaalonderwijs in Vlaanderen namelijk ernstig beïn-

vloed. Pieter Johannes Prinsen was geboren in 1777. Aanvankelijk werkzaam

als `ondermeester' in de stadsschool van Schiedam werd hij aldaar `school-

houder' in 1798. In mei 1801 stelde de `Maatschappij tot Nut van `t Algemeen'

hem aan als onderwijzer van een school in Haarlem, een instelling die hij vrij

snel tot bloei bracht. Bij koninklijk besluit van 31 mei 1816 werd hij bevorderd

tot directeur van de Rijkskweekschool te Haarlem die in 1817 haar deuren

opende. Vanaf 1820 werd Prinsen bovendien als bijbaan tot schoolopziener

9 J.-J. Rousseau, Emile ou de l'éducation, Amsterdam, J. Néaulme, 1762. Zie ook: W.

Gobbers, Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het

werk, Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1963.

10 B. Wolff-Becker, Proeve over de opvoeding, Amsterdam, J. Allart - 's-Gravenhage, Van

Cleef, 1779.

1784-1934. Gedenkboek. Maatschappij tot Nut van `t Algemeen. Amsterdam, 1934.

12 P.J. Prinsen, Leerwijze van Pestalozzi bevattende de drie aanvangspunten van zijn onderwijs,

Leyden, du Mortier, 1809 ; P.J. Prinsen, Al de werken over het onderwijs en de opvoeding van

H. Pestalozzi, Zutphen, Wansleven, 1826-1831, 8 vol.
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aangesteld in Noord-Holland 13 . De Rijkskweekschool van Haarlem kreeg al

vlug veel lof. Buitenlandse bezoekers kwamen het werk van Prinsen bewon-
deren ; onder meer de Franse filosoof en politicus Victor Cousin (1792-1867)

schreef met waardering over de Haarlemse kweekschool14
Voor het Vlaamse moedertaalonderwijs is vooral de handleiding van belang
die Prinsen in 1818 publiceerde onder de titel Leerwijze om kinderen te lee-

ren lezen 15 . Het boek is opgedragen `ten blijke van bijzondere achting' aan

Bernard Schreuder (1787-1862), die eind 1817 was benoemd tot directeur
van de zopas opgerichte Rijkskweekschool te Lier 16 . Schreuder huwde in
Lier met Theresia Bergmann (dochter van advocaat en later Liers burge-
meester Georg L.F. Bergmann en dus tante van Tony Bergmann) en hij was
er bevriend met Jan Frans Willems.
De Leerwijze om kinderen te leeren lezen was in de echte zin van het woord
een handleiding voor de onderwijzer. Vergeten we niet dat er toen heel wat
onderwijzers waren zonder normaalschoolopleiding ; een degelijke handlei-
ding was voor hen dus meer dan noodzakelijk.
De Leerwijze... bestaat uit achttien brieven. Prinsen meende dat de kinderen
eerst moesten leren lezen, en pas daarna moesten leren schrijven. Het spel-
len -dus de oudere spelmethode- werd door hem verworpen. Hij verkoos de
klankmethode waarbij de leerling `de klanken, die door de letters worden
voorgesteld, zoodanig achter elkander uit{spreekt}, als de opeenvolging der
letters zelve te kennen geeft' " . De klankmethode werd door hem dus als
natuurlijk ervaren, dit in tegenstelling met de spelmethode.
Daar waar de spelmethode enkel het alfabet gebruikte, voorzag Prinsen heel
wat didactisch materiaal voor zijn klankmethode. De klassikaal te gebrui-

" H. Wynbeek, Levensberigt van Pieter Johannes Prinsen, in: Handelingen der jaarlijksche alge-

meene vergadering van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde te Leiden, Leiden, 1854,

pp.71-79. H. Van daele, De leesmethode van P.J. Prinsen en haar invloed in Vlaanderen, in:

Paedagogica Historica, XIII, 1973, n 1, pp. 120-151.

'4 V. Cousin, De l'instruction publique en Hollande, in: G2uvres de Victor Cousin, Deel 3,

Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1841.

15 P.J. Prinsen, Leerwijze om kinderen te leeren lezen, Amsterdam, van der Hey, 1818. Een 2e

druk verscheen in 1821, een 3de in 1825, enz.

'' M. De Vroede, Bernard Schreuder, de eerste directeur van de Rijkskweekschool te Lier, in: `t

Land van Ryen, 1967, pp. 23-32. J. Beyers-Bell & S. Van Clemen, Schreuder, in: Nieuwe

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, deel 3, p. 2720.

'7 P.J. Prinsen, Leerwijze om aan kinderen te leeren lezen, p. 3.
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ken leesmachine' was een indrukwekkend drieluik: in de letterkast links

werden de klinkers en de klanken geplaatst, in het rechter luik de medeklin-

kers, en in het midden was een soort zetraam waarop woorden konden wor-

den gevormd. Met behulp van stokjes konden de letters en de woorden wor-

den aangeduid. De leerlingen beschikten over een individuele letterplank.

Hierop konden ze woorden leggen met behulp van de letterhoutjes ; op deze

balkjes waren langs de vier zijden letters geschreven, bovenaan een Romeins

kapitaal en onderaan dezelfde geschreven letter.

Als leesboek maakte Prinsen gebruik van Eerste oefeningen in het lezen.

Bepaaldelijk ingerigt, om kinderen de letters en derzelver zamenvoeging tot let-

tergrepen en woorden te leeren, een werkje dat in 1819 reeds een zesde druk

kende. Het boekje bevatte negen zogenaamde `tafels' die eveneens op groot

karton gedrukt als klassikaal leermiddel werden gebruikt. De eerste en de

tweede tafel bestonden uit een reeks prentjes op de linkerzijde van de blad-

zijde ; uit de tekeningen van de eerste tafel werden de klinkers en de klanken

afgeleid ; uit de prentjes van de tweede tafel volgden dan de medeklinkers.

Het allereerste tekeningetje van de eerste tafel stelde een spittende man voor.

De leerkracht wees met een stok naar de prent en moest dan vragen

Waarmee spit de landman den zwaren kleigrond om?' ; het antwoord van

de leerlingen volgde `Met de spa'. Uit dat antwoord werden dan de klanken

aa en a afgeleid. Op gelijkaardige wijze leerde men de klanken ee en e uit

`Met de slee', ie en i uit `Drie', enz. Uit de tweede tafel werden op gelijkaar-

dige wijze de klanken b gehaald uit `Met de tob-be', d uit `Een do-de', f uit

`Een laf-fe', g uit `Eg-ge', enz.

De derde tafel was een herhaling. In de vierde en vijfde tafel leerden de kin-

deren het einde van woorden bestaande uit een klank en een medeklinker

lezen. Prinsen noemde dit slotklanken, waarbij hij een onderscheid maakte

tussen lange slotklanken (zoals aab, eed, ief, enz.) en korte slotklanken (ab,

ed, if, enz.). Dergelijke zinledige lettercombinaties evolueerden vlug tot

echte woordjes zoals baad, geef, beef, enz. in de vierde tafel, en bed, wad,

kaf, bad, enz. in de vijfde tafel. In de volgende tafels kwamen steeds moei-

lijker lettercombinaties voor om in de negende tafel te besluiten met woor-

den die vooraan en achteraan twee of drie medeklinkers hadden.

De resultaten waren verbluffend : de leerlingen leerden vlugger lezen dan

met de oudere spelmethode. Geen wonder dan ook dat de methode-Prinsen-

met-de-letterkast omstreeks 1830 in vele Nederlandse gemeenten was inge-

voerd. Algemeen wordt aangenomen dat de leesmethode van Prinsen het

analfabetisme in Nederland in belangrijke mate heeft teruggedrongen'$.

432 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN



18

!9

20

INVLOED VAN DE NEDERLANDSE KLANKMETHODE OP HET VLAAMSE

ONDERWIJS

Nederland heeft tussen 1815 en 1830 heel wat invloed uitgeoefend op het

onderwijs in Vlaanderen. Denken we maar aan de oprichting in 1817 van de

rijksuniversiteiten Gent, Luik en Leuven. Ook het basisonderwijs ontsnapte

niet aan de invloed vanuit het noorden. Tijdens die Nederlandse periode

waren er verscheidene invloedrijke Nederlandse onderwijzers in Vlaanderen

werkzaam19 . De oprichting van de Rijkskweekschool te Lier, in 1817, zorg-

de eveneens voor een golf van vernieuwing 20 . Bovendien ontstonden naar het

voorbeeld van de `Maatschappij tot Nut van `t Algemeen' ook bij ons edu-

catieve verenigingen zoals het 'Antwerpsch Tael- en Dichtlievend

Genootschap tot Nut der Jeugd' 21 . Het is dus geen wonder dat de leesme-

thode van P.J. Prinsen in Vlaanderen de nodige aandacht heeft gekregen.

Vermoedelijk is de oudste Vlaamse bewerking van de leesmethode Prinsen het

in 1820 te Antwerpen gepubliceerde boekje Eerste oeffeningen in de klankme-

thode van P.1 Prinsen, aen de brabandsche spelwyze toegepast tot gebruyk der

Schoólen22, door Francois Delin, een privé schoolhouder, en Jan Frans Van de

Gaer, de eerste Antwerpse stadsonderwijzer23 . Dat Delin en Van de Gaer de

L. De Bree, Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de

eerste helft van de 19e eeuw, Amsterdam, Van Kampen, s.d. Van Bree drukte zijn lof als

volgt uit op p. 19 : `Het klassikale onderricht (in Nederland verplicht door de Algemene

Schoolorde in uitvoering van de wet van 1806) en Prinsens leesmachine zijn de meest effec-

tieve middelen geweest, waarmee men het analfabetisme in de negentiende eeuw terug-

drong. Het leren lezen kon nu immers snel en massaal geschieden'.

M. De Vroede, De Noordnederlandse onderwijzers in de provincie Antwerpen, in: Noordgouw,

V, 1965, n. 1, pp. 1-22.

L. Van Leemput (ed.), 175 Jaar Rijksnormaalschool te Lier. Gedenkboek 1817-1992, Lier,

Oud-leerlingenbond, 1992, 2 vol., met Addendum uitgegeven in 1998.

H. Van Tichelen, Vóór honderd jaar. Uit en om de geschiedenis van het eerste gemeenteonder-

wijs te Antwerpen, Antwerpen, Buschmann, 1934, pp. 77-104.

J. Delin en J.F. Van de Gaer, Eerste oeffeningen in de klankmethode van P.J. Prinsen, aen

de brabandsche spelwyze toegepast tot gebruyk der Schoólen, Antwerpen, Schoesetters,

1820, 31 pp.

Francois Jacob Delin, 1784-1821, zoon van kunstschilder Nicolaas Jozef Delin. Jan Frans

Van de Gaer, 1782-1820. Meer details in H. Van daele, 150 Jaar stedelijk onderwijs te

Antwerpen. 1819-1969, Antwerpen, Stadsbestuur, 1969, en in H. Van daele, Geschiedenis van

het stedelijk lager onderwijs te Antwerpen van 1830 tot 1872, Brussel, Gemeentekrediet, 1932

(=Pro Civitate Historische Uitgaven, n. 32).
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auteurs waren van dit boekje voor aanvankelijk lezen was te wijten aan het

afsterven van de uit Nederland afkomstige Antwerpse schoolhouder Jan

Abraham Terbruggen in 1819 24. Jan Frans Willems verklapte in zijn lijkrede op

Terbruggen dat de afgestorvene bezig was met het aanpassen van de leesmetho-

de van Prinsen aan de ` Vlaemsche Nederduytsche tael' en dat deze `gewigtigen
arbeyd' toen door anderen zou worden voortgezet 25 . Delin en Van de Gaer heb-

ben dus het werk van Terbruggen verder uitgevoerd, maar ook zij stierven in de

daarop volgende jaren.

De leesmethode van Prinsen zoals hertaald in de `Brabandsche spelwyze'
door Delin en Van de Gaer kende vrij vlug succes. De `Tydelyke Jury voor
het middelbaer en laeger onderwijs' verplichtte alle scholen van de provincie

Antwerpen deze klankmethode te gebruiken, via haar `Algemeéne
Schoólregels' van 5 oktober 1819 2b . Zowel Van de Gaer als Delin stierven

kort daarop, respectievelijk in 1820 en 1821, toch bleven het boekje Eerste
oeffeningen in de klankmethode en bijpassende leestafels met succes in

gebruik tot in de jaren veertig van de negentiende eeuw.

Hetzelfde kan gezegd worden van het Leésboeksken om volzinnen te leeren
leézen van Van de Gaer, werkje dat verscheen in 1820 maar nog in 1841 werd

heruitgegeven27 . Van de Gaer was dus tot ver na zijn dood in 1820 een

gewaardeerd auteur.

Wie de Eerste oeffeningen van Delin en Van de Gaer naast de eerste tafels

van Prinsen legt, wordt getroffen door de overeenkomsten 28 . De bladschik-

H. Van daele, Terbruggen, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo,

1998, deel 3, p. 3055.

J.F. Willems, Lykrede op Joannes Abraham Terbruggen, gestorven den 12sten september 1819,

Antwerpen, Schoesetters, s.d., p. 15 : `Sedert meer dan een jaer was de overledene bezig met

het omwerken, voor de Vlaemsche Nederduytsche Tael, der Leéstafels en leesmethode van

den Heere Prinsen, Medelid van dit Genootschap. Dien voor de jeugd, zoo gewigtigen arbeyd,

word door andere Leden iverig voordgezet ; en reeds zyn de meeste tafels in druk verscheé-

nen'. Met `dit Genootschap' bedoelt Willems `het `Antwerpsch Tael- en Dichtlievend

Genootschap Tot Nut der Jeugd', ten huize van Terbruggen in de Keizerstraat opgericht in

oktober 1803. Willems was bestuurslid. Zie: H. Van Tichelen, Vóór honderd jaar, pp. 77-104.

Algemeene Schoólregels, van 5 oktober 1819, art. 4. Aanwezig in Stadsarchief Antwerpen,

Modern Archief 216/5.

J.F. Van de Gaer, Leésboeksken om volzinnen te leeren leézen. Uytgegeéven op last van het

Antwerpsch Tael- en Dichtlievend Genootschap Tot Nut der Jeugd, Antwerpen, Schoesetters,

1820, 32 pp.

P.J. Prinsen, A.B.C. Boek, zijnde de twee eerste tafels van de eerste Oefeningen in het lezen,

Haarlem, Erven Loosjes, 1821. Een 18de druk verscheen nog in 1897 !

24

25

26

27

28
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king is identiek : links de kleine prentjes, rechts de tekst. In de eerste tafel

komen de klinkers aan de beurt, en in de tweede tafel de medeklinkers.

Vanaf de derde tafel komen combinaties voor in een opklimmende graad

van moeilijkheid, zodat de negende of laatste tafel korte zinnetjes bevat.

Didactisch was er tussen beide methoden dus geen onderscheid, alleen de

taal en de spelling verschilde. Maar de klankmethode van Delin-Van de

Gaer betekende wel een grondige verbetering op de vroegere spelmethode.

Prinsen	 Delin en Van de Gaer

Met de spa	 aa,	 a	 Ja	 a, ae, ai, aa

Met de slee	 ee,	 e	 Theé	 e, eé

Drie	 ie,	 i	 Op eene knie	 i, ie

Ho!ho!	 oo,	 0	 0	 o, oó

Hu ! hu !	 uu, u	 Ju	 u, ue

De bij	 ij	 Dry	 y, ey

Van de koe	 oe	 Ay	 ay, aey

Het Gentse stadsbestuur richtte in 1828 de eerste stedelijke scholen op29.

Voor het aanvankelijk lezen liet Gent zich duidelijk door Prinsen en Delin-

Van de Gaer inspireren, evenwel zonder dat zulks werd vermeld. Anoniem

en zonder datum verscheen het boekje Eerste oefeningen in het lezen I3) , ter-

wijl ook de negen tafels op groot karton voor klassikaal gebruik voorhan-

den waren. De eerste tafel luidde als volgt :

Met de spa	 ae,	 a

Thee	 ee,	 e

Op eene knie	 ie,	 i

Ho ! Ho !	 o,	 00

Hu ! Hu !	 u,	 ue

Zij	 ij

Van de koe	 oe

`9 M. Steels, Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent. 1828-1914, Gent, Stadsbestuur,

1978

;0 Eerste oefeningen in het lezen I. Op last der Commissie van Toezigt over Stads Kostelooze

Scholen, Gent, Snoeck-Ducazu, s.d., 36 pp.
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Ook in de volgende tafels zijn sommige woorden en zinnen overgenomen

ofwel van Prinsen, ofwel van Delin-Van de Gaer. Hadden de Gentse leerlin-

gen de negen tafels onder de knie dan werd het leesonderricht verder gezet

in het eveneens anonieme driedelige Leesboek voor de laegste klasse31

Het is opvallend dat de klankmethode voor het aanvankelijk lezen van

Prinsen eerst navolging vond in de kringen die èn te Antwerpen èn te Gent

het stedelijk kosteloos onderwijs uit de grond hebben gestampt. Hadden

beide steden meer contact met Noordnederland dan het Vlaamse platteland?

Waren de stadsbesturen van Antwerpen en Gent de `progressieven'? Zou een

zekere mate van Orangisme hierbij een rol hebben gespeeld? En hoe waren,

voor wat Antwerpen bijvoorbeeld betreft, de juiste verhoudingen tussen de

Nederlander Bernard Schreuder, normaalschooldirecteur te Lier, Jan Frans

Willems, de Antwerpse burgemeester Florent Van Ertborn die gouverneur

van Utrecht werd in 1828, en Van de Gaer ? Wat was de precieze rol van een

vereniging zoals het `Antwerpsch Tael- en Dichtlievend Genootschap Tot

Nut der Jeugd'?

Feit is dat in het katholiek onderwijs en bij de privé schoolhouders in

Vlaanderen de spelmethode of `kruisken A.B.C.-methode' nog lang bleef

voortleven. We hebben slechts één uitgever aangetroffen die -blijkbaar op

eigen initiatief- in die periode een versie van de leesmethode van Prinsen

heeft uitgegeven : het betrof de uitgeverij Titeux in Maaseik 32 . Over de

invloed van deze laatste publicaties is ons verder niets bekend.

Leesboek voor de laegste klasse II, Op last van de Commissie over Stads Kostelooze Scholen,

Gent, Snoeck-Ducaju, s.d., 24 pp. Leesboek voor de laegste klasse IlI Op last van de

Commissie over Stads Kostelooze Scholen, Gent, Snoeck-Ducaju, s.d., 36 pp. Leesboek voor

de laegste klasse IV. Op last van de Commissie over Stads Kostelooze Scholen, Gent, Snoeck-
Ducaju, s.d., 24 pp.
P.J. Prinsen, Handboekje, ten gebruike bij het onderwijs op de leesmachine, tot gemak der onder-

wijzers; genomen uit het werkje, getiteld: Leerwijze om kinderen te leeren lezen, Maeseyck, J.J.
Titeux, 1826. P. Prinsen (sic !), Eerste oefeningen in het lezen, bepaaldelijk ingerigt, om de kin-

deren de letters en derzelver zamenvoeging tot lettergrepen en woorden te leeren, ten gebruike der

scholen, Maeseyck, J.J. Titeux, 1828, 32 pp.

31

32
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NA DE BELGISCHE ONAFHANKELIJKHEID

De eerste jaren van de Belgische onafhankelijk waren niet zo gunstig voor

het Vlaamse onderwijs. De drie rijksuniversiteiten werden slechts heropend

nadat een aantal faculteiten waren afgeschaft. De universitaire cursussen

Nederlandse taal en letteren verdwenen. De Rijkskweekschool te Lier werd

gesloten.

De Gemeentewet van 1836 vertrouwde de verantwoordelijkheid voor het

lager onderwijs toe aan de gemeenten. De eerste wet op het lager onderwijs

van 23 september 1842 verplichtte elke gemeente een lagere school op te

richten, en bovendien moest gratis onderwijs worden verstrekt aan de

behoeftige kinderen van de gemeente. Twee rijksnormaalscholen werden

opgericht : een te Lier en een te Nijvel.

En weer kwam de didactische vernieuwing van het moedertaalonderricht in de

lagere school tot stand onder Nederlandse invloed. De Nederlander Jan

Baptist Pietersz (1798-1871) was onderwijzer geweest aan de Kweekschool te

Haarlem bij Prinsen, maar was in 1819 bestuurder benoemd van de model-

school te Brussel. Hij bleef in de Belgische hoofdstad wonen bij de onafhan-

kelijkheid en zorgde in 1838 voor een nieuwe en verbeterde versie van de lees-

methode Prinsen. Zijn Leerwyze om aen kinderen het lezen zonder spellen te lee-

ren33 was een uitvoerige handleiding voor de leerkracht, gebracht in de spel-

ling van Jan Baptist David34 en Philippe Olinger' . De leermiddelen waren

gelijkaardig aan deze die Prinsen in Haarlem gebruikte : een klassikale letter-

kast (verkrijgbaar bij een meubelmaker in Mechelen voor 26 frank), de indi-

viduele letterplankjes (1,25 frank), de negen leestafels op karton, en een lees-

boekje voor de leerlingen 36 . De eerste tafel van Pietersz begon aldus :

33 J. Pietersz, Leerwyze om aen kinderen het lezen zonder spellen te leeren, Mechelen, Hannicq,

1838, 85 pp.

14 Jan Baptist David (1801-1866). L. Wils, David, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse

Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, deel 1, pp. 862-863.

15 Philippe Olinger (1794-1873). Leraar te Brussel, auteur van schoolboekjes en woorden-

boeken.
36 J. Pietersz, Eerste leesboek, ingerigt om aen kinderen de letters te leeren, en derzelver samenvoe-

ging tot lettergrepen en woorden te doen kennen. Ten gebruike van lagere scholen, Mechelen, P.J.

Hannicq, s.d. (1838 ?), 32 pp. Zeker vanaf 1855 werd de spelling van het boek gewijzigd: J.

Pietersz, Eerste leesboek, ingericht om aan kinderen de letters te leeren, en derzelver samenvoe-

ging tot lettergrepen en woorden te doen kennen, Mechelen, H. Dessain, s.d., 32 pp. Dit Eerste

leesboek heeft tientallen herdrukken gekend.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 437



Ik ga	 aa, a

Thee	 ee,	 e

Die	 ie,	 i

Met stroo	 oo, o

Nu	 uu, u

In de zij	 ij

die is toe	 oe

Pietersz heeft niet geraakt aan de grondbeginselen van Prinsen maar hij

heeft wel de methode uitvoeriger toegelicht zodat de leerkracht -nog altijd

waren er onderwijzers zonder normaalschoolopleiding- meer didactisch

houvast had aan de Leerwyze om aen kinderen.. dan aan de publicaties van

Prinsen of van Delin-Van de Gaer.

Jan Baptist Pietersz kende met zijn leesmethode veel succes. Tussen 1839 en

1855 verschenen minstens twintig uitgaven van het Eerste leesboek. Geen

wonder dus dat ook een franstalige versie van de pers rolde. Zijn Méthode

pour apprendre a lire aux enfants en de bijpassende Exercices de lecture,

dédiés a la Jeunesse Belge verschenen in 18453'.

De Nederlandse Brusselaar Pietersz was ongetwijfeld de belangrijkste ver-

spreider van de klankmethode van Prinsen in Vlaanderen na 1830. Zijn rol

voor de geschiedenis van het Vlaamse onderwijs tijdens de negentiende eeuw

is tothiertoe ten onrechte verwaarloosd.

Het ruime succes van de klankmethode Prinsen, en vooral zoals ze door

Pietersz werd verspreid, werkte aanstekelijk. Andere Vlaamse onderwijzers-

auteurs publiceerden hun versie van de methode Prinsen.

Van P. Van Nerum, hoofdonderwijzer van de gemeenteschool in Dender-

monde, verscheen in 1841 een Kort beschryf der klankmethode 38, handleiding

waarin de lof werd gezongen van Prinsen en de oude spelmethode werd veroor-

37 J. Pietersz, Méthode pour apprendre a lire aux enfants. Manuel a l'usage des instituteurs primai-

res en Belgique, Malines-Hasselt, Kops-Suetens & P.F. Milis,1845, V + 115 pp ; J. Pietersz,

Exercices de lecture, dédiés à la Jeunesse Belge, Malines-Hasselt, Kops-Suetens & P.F. Milis,

1845, 32 pp.

38 P.J.F. Van Nerum, Kort beschryf der klankmethode, of leerwyze om het spellen door gemakke-

lykere en voor de kinderen aengenamere middelen by het aenvankelyk lezen te vervangen, Gent,

Annoot-Braeckman, 1841, 94 pp.

438 I VERSLAGEN & MEDEDELINGEN



deeld. De leerlingen gebruikten daarbij zijn Allereerste leesboekje 39 . In datzelfde

jaar 1841 publiceerde Hubert Peeters, hoofdonderwijzer te Borgloon, zijn Eerste

oefeningen in het lezen, door P. J. Prinsen 40. De Gentse onderwijzer en latere

Lierse normaalschoolleraar Jan Baptist Courtmans gaf in 1843 een Handleiding

voor het onderwys in het lezen uit41 . Te Lier verscheen anoniem Eerste oefeningen

in het lezen, volgens de leerwyze van den Heer Prinsen42 . En ook E. M. Bastiaens,

onderwijzer te Merksem, bracht in 1845 zijn Eerste leesboek naar Prinsen 43 uit,

en enkele jaren later een Eerste leesboek voor lagere scholen44.

De klankmethode voor het aanvankelijk lezen volgens Prinsen heeft dus in

Vlaanderen gedurende enkele decennia veel succes gekend. Verscheidene

auteurs hebben hun eigen versie van Prinsen gebracht, soms klakkeloos

kopiërend, soms met het aanbrengen van didactische wijzigingen. Toch was

de oudere spelmethode omstreeks het midden van de 19e eeuw niet volledig

verbannen, zoals duidelijk blijkt uit de publicatie van verscheidene `kruis-

ken-a-b-c-boekjes' 45 . Maar we hebben toch de indruk dat de spelmethode

vooral nog in katholieke scholen werd gebruikt.

Een speciale vermelding verdient Jan Theodoor Grein 46 . Hij was geboren te

Maastricht in 1801 en behaalde het onderwijzersdiploma in 1825 aan de

39 P.J.F. Van Nerum, Allereerste leesboekje, ten gebruike der lagere scholen, bepaeldelyk ingerigt

om den kinderen de letters en der zelver zamenvoeging tot lettergrepen en woorden te leeren. Op

last van het schoolonderwyzers-gezelschap des arrondissements Dendermonde uitgegeven,

Dendermonde, J. Ducaju, 1840, 4 deeltjes.

40 H. Peeters, Eerste oefeningen in het lezen, door P.J. Prinsen, ingerigt, om den kinderen de letters

en derzelver zamenvoeging tot lettergrepen en woorden te leeren, ten gebruike van lagere scholen,

Tongeren, Demarteau, 1841, 24 pp. Bij deze uitgeverij kon men ook de leesmachine, lees-

plankjes en letterplankjes kopen.

4' J.-B. Courtmans, Handleiding voor het onderwys in het lezen, bepaeldelyk ingerigt om aen

Kinderen in korten tyd het Lezen te leeren, ten gebruyke der onderwyzers, Gent, T. en D.

Hemelsoet, 1843. Over Courtmans: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt,

Lannoo, 1998, pp. 811-812.

4' Eerste oefeningen in het lezen, volgens de leerwyze van den Heer Prinsen. Geschikt om den kin-

deren het leeren aengenaem en gemakkelyk te maken, Lier, J.A. Van Rompay, s.d. (1844 ?).

40 E.M. Bastiaens, Eerste leesboek, waerin de negen leestafels van den Heer Prinsen, slechts tot

twee groote afdeelingen gebragt zyn, Antwerpen, P.J. Van Aarsen, 1845, 34 pp.

44 E.M. Bastiaens, Eerste leesboek voor lagere scholen, ingerigt om de kinderen in twee of meer

afdelingen te leeren lezen, Antwerpen, T. Ververs, 1849.

45 Zie voetnoten 5, 6 en 7.
46 H. Van daele, Jan Theodoor Grein, in: Antwerpen. Tijdschrift der stad Antwerpen, 1967, XIII,

n. 3, pp. 102-109.
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Lierse Kweekschool. Hij was aanvankelijk ondermeester aan de rijkslagere

school te Antwerpen, die na de onafhankelijkheid als 'école primaire modè-

le' aan de Meistraat was gevestigd. Vanaf 1840 was hij als hoofdonderwijzer

werkzaam in de stedelijke school 3 in het Sint-Andrieskwartier, de `parochie

van miserie', en hij gaf ook les in de zondagsschool ingericht door de rede-

rijkerskamer `De Olyftak'. In 1853 publiceerde hij zijn Zinnelyk en zedelyk

aenschouwings-onderwys. Leesboek voor lagere scholen in drie delen 47 . Een

jaar later volgde een korte handleiding bij het leesboek 48 . Beide kenden veel

succes, vermoedelijk onder meer omdat Grein de kinderen meenam op

exploratie in een steeds ruimer wordend milieu. Achtereenvolgens werden in

afzonderlijke hoofdstukken de school, het huis, de huisdieren, tuin of hof,

het dorp en de stad, het veld, het bos of woud, behandeld. Dit was medio de

negentiende eeuw een echte innovatie en doet denken aan wat een halve

eeuw later de Nederlandse onderwijzer Jan Ligthart als leesmethode publi-

ceerde. Grein zorgde nog voor een andere primeur in verband met het taal-

onderricht : in 1860 organiseerde hij in zijn instelling een schoolbibliotheek.

De leerlingen mochten de werken twee weken thuis behouden. Een inventa-

ris uit 1863 vermeldt 27 nederlandstalige boeken en 17 franstalige. Met

zekerheid weten we ook dat Grein `s avonds een aantal van zijn leerlingen

gratis heeft voorbereid op de toelatingsproef van de Lierse normaalschool,

zo o.m. de schrijver-journalist Jan Bruylants (1834-1876).

DE INVLOED VAN DE LIERSE RIJKSNORMAALSCHOOL VANAF 1844

De Lierse Rijksnormaalschool heropende in april 1844. Priester Philip De

Coster (1806-1885) werd als directeur en leraar opvoedkunde aangesteld49.

Datzelfde jaar benoemde het Rijk de dichter André Van Hasselt (1806-1874)

tot inspecteur van het normaalonderwijs 50 . Het is bekend dat De Coster en

47 J.T. Grein, Zinnelyk en zedelyk aenschouwings-onderwys. Leesboek voor lagere scholen,

Antwerpen, Van Dieren, 1853, 3 vol. Tweede uitgave in 1855, derde in 1858.

48 J.T. Grein, Zinnelyk en zedelyk aenschouwings-onderwys. Handleiding of korte aenwyzing van

hetgeen men, onder opzigt tot de tael, in het 2e en 3e stukje behandelen KAN, Antwerpen, Van

dieren, 1854, 11 pp.

49 L. Van Leemput (ed), 175 Jaar Rijksnormaalschool te Lier, Lier, Oud-leerlingenbond, 1992,

deel 1, pp.20-25.

50 L Boeva, Hasselt van, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo,

1998, deel 2, pp. 1409.
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Van Hasselt intens hebben samengewerkt, maar hoe en waarom door hen

beiden de psychologie van de Duitse hoogleraar Friedrich Beneke (1789-

1854) als richtsnoer werd genomen voor de opleiding van onderwijzers aan

de Lierse normaalschool blijft een raadsel.

De Coster verwierp de klankmethode van Prinsen en Pietersz. Vooral de

kleine prentjes verdienden in zijn ogen geen genade : ze konden de kinderen

alleen maar afleiden. Daarom publiceerde priester-directeur De Coster zijn

eigen leesmethode in 1856 : Leesonderrigt naer Dr. Beneke's Zielleer. Lessen

van methodologie gegeven in `s Ryks normaelschool van Lier51 . Datzelfde jaar

verscheen van De Coster ook een handleiding voor het rekenen volgens

Beneke. Het was dan ook geen wonder dat de afgestudeerde onderwijzers

van Lier de `Benekisten' werden genoemd. Beide boeken bezorgden De

Coster heel wat roem, en mogelijk is het daarom dat hij in datzelfde jaar

1856 door het episcopaat werd weggepromoveerd tot pastoor-deken te Lier;

in die functie heeft hij tijdens de schoolstrijd van 1879-1884 tegen het rijks-

onderwijs gestreden.

De Coster werd als leraar opvoedkunde in 1856 opgevolgd door de

`Benekist' Pieter Troch (1822-1906), primus van de eerste Lierse onderwij-

zerspromotie in 1846. Troch bleef in Lier werkzaam tot 1871 toen hij pro-

vinciaal inspecteur werd voor Antwerpen. Tijdens de schoolstrijd nam hij

ontslag en werd provinciaal inspecteur van het katholiek onderwijs. Hij

publiceerde een Leesboek voor volksscholen52, dat veel succes kende.

Bernard Mortier (1829- ?), een andere oud-leerling van Lier, volgde de strek-

king De Coster-Troch maar met meer nuances. Hij publiceerde naast

schoolboeken voor Frans ook een Leesboek bevattende de oefeningen, welke

men op de leestafels moet doenS3

Ook Désiré Claes (1836-1910) 54, de latere voorzitter van de Koninklijke

Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, had zijn onderwijzersdiplo-

ma behaald te Lier. Samen met J. Hubertz (pseudoniem voor P.J.H.

5' Philip De Coster, Leesonderrigt naer Dr. Beneke's Zielleer. Lessen van methodologie gegeven in

`s Ryks normaelschool van Lier, Lier, Van In, 1856, 100 pp.
52 P. Troch, Leesboek voor volksscholen, Lier, Van In, s.d., 3 vol. Een 13e druk verscheen in

1870

5' B. Mortier, Leesboek bevattende de oefeningen, welke men op de leestafels moet doen, Gent,

Van der Poorten -Toefaert, 1859, 3 vol. Mortier werd kantonnaal inspecteur te Brugge.
54 R. Haeseryn & M.Kellens, Claes, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt,

Lannoo, 1998, deel 1, pp. 727-728.
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Brouwers, hoofdinspecteur te Ieper) publiceerde hij een Nieuw leesboek voor

volksscholen dat ettelijke edities kende55.

Gilles D. Minnaert (1836-1919), later hoofdinspecteur stedelijk onderwijs in

Gent en aldaar actief in het Willemsfonds, behaalde zijn onderwijzersdiploma

te Lier in 1858 56 . Samen met zijn klasgenoot Jules Vilders verzorgde hij een

Aanvankelijk schryf- en leesonderricht 57 . Voor het voortgezet onderwijs publi-

ceerde Minnaert een bloemlezing onder de titel Nederlandsch leesboek58, werk

dat decennia lang in het middelbaar onderwijs werd gebruikt en ook als prijs-

boek op het einde van het lager onderwijs werd uitgereikt aan verdienstelijke

leerlingen.

De Antwerpse onderwijzer en later stedelijke inspecteur Gerard Haegens

(1831-1900) had zijn akte behaald te Lier in 1851. Hij bewonderde zijn leraar

Jan Van Beers (1821-1888) 59 en dat kwam zelfs tot uiting in de titel van het

door hem in 1865 gepubliceerde leerboek: Aanvankelijk onderwijs in de moe-
dertaal kunnende dienen als voorbereiding tot Professor Jan Van Beers'

Onderricht in de grondregels der Nederlandsche Spraakleer60 . Het jaar daar-

op volgde een handboek voor de leerling61.

HET EINDE VAN DE NEGENTIENDE EEUW

Op het einde van de negentiende eeuw evolueerde men stilaan weg van de

klankmethode. Lezen en schrijven werden steeds meer samen onderwezen.

De letterkasten verdwenen. Klanken en woorden werden afgeleid uit pren-

ten die voor het aanvankelijk lezen permanent aan de muur waren bevestigd.

55 J. Hubertz & D. Claes, Nieuw leesboek voor volksscholen, Leuven, Peeters, s.d. (ettelijke uit-

gaven in de 60er en 70er jaren)
56 w Prevenier, Minnaert, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo,

1998, deel 2, pp. 2062.

57 G.D. Minnaert & J. Vilders, Aenvankelyk schryf- en leesonderricht, Gent, Rogghé, 1864.

S8 G.D. Minnaert, Nederlandsch leesboek. Proza en poëzij der beste Nederlandsche schrijvers met

eene schets van de geschiedenis onzer letterkunde, Gent, Rogghé, 1872.
59 

L. Simons, Beers van, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, deel

1, pp. 423-425.

60 G. Haegens, Aanvankelijk onderwijs in de moedertaal kunnende dienen als voorbereiding tot

Professor Jan Van Beers' Onderricht in de grondregels der Nederlandsche Spraakleer, Brussel ,

Callewaert, 1865.

61 G. Haegens, Aanvankelijk onderwijs in de moedertaal. Handboek des leerlings, Brussel,

Callewaert, 1866.
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De zogenaamde normaalwoordenmethode zou tijdens het begin van de

twintigste eeuw steeds meer succes kennen.

Doordat vele leerlingen langer school liepen dan voorheen (de leerplicht

kwam er pas in 1914), verschoof ook de aandacht van de onderwijzers-

auteurs : terwijl ze zich in het begin van de negentiende eeuw concentreerden

op het aanvankelijk lezen, werden naar het einde van de eeuw steeds meer

leesboeken, eventueel in verschillende volumes, voor de hele lagere school-

periode gepubliceerd. Eén van de gevolgen was dat ook bekende namen uit

de letterkunde en de Vlaamse Beweging leerboeken gingen samenstellen

voor het lager onderwijs. Zo verscheen in 1889 Mijn leesboek. Poëzie en

proza voor de lagere school van Pol De Mont (1857-1931) en Frans Van

Cuyck (1857-1952) 62 . Het volgende jaar kwam Goed lezen en verstaan.

Leesboekjes voor lager en middelbaar onderwijs door Jozef Blockhuys (1825-

1907) en Karel Weyler (1843-1925) van de pers63.

CONCLUSIE

Over het moedertaalonderwijs in de Vlaamse lagere scholen tijdens de

negentiende eeuw werd tot nog toe te weinig historisch onderzoek verricht.

In het kader van dit beperkt artikel hebben we ons toegespitst op het zo

belangrijke leesonderricht. Onderwijs van het lezen en de strijd tegen het

analfabetisme bij alle lagen van de bevolking zijn nog altijd van doorslagge-

vende betekenis in de ontvoogdingsstrijd van een gemeenschap. Het was in

Vlaanderen niet anders tijdens de negentiende eeuw. Spelling, spraakkunst,

stellen, en voordragen zijn andere aspecten van het taalonderwijs waaraan

we geen aandacht hebben besteed, maar die zeker verder historisch-didac-

tisch onderzoek vergen. Moge dit artikel een aantal vorsers aanzetten tot

research op deze terreinen.

62 P. De Mont & F. Van Cuyck, Mijn leesboek. Poëzie en proza voor de lagere school, Hasselt,

Klock, 1889, 3 vol. R. Vervliet, Mont de, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging,

Tielt, Lannoo, 1998, deel 2, pp. 2087-2093. L. Simons, Cuyck van, in: Nieuwe Encyclopedie

van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, deel 1, pp. 832.

61 J. Blockhuys & K. Weyler, Goed lezen en verstaan. Leesboekjes voor lager en middelbaar onder-

wijs, Antwerpen, 1890, 3 vol. F. Simon, Blockhuys, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse

Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, deel 1, p. 513. Karel Weyler senior behaalde de onderwij-

zersakte te Lier in 1864 en was onderwijzer te Antwerpen.
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Een methodologische zoektocht naar de impact
van taalplanning en taalpolitiek in Vlaanderen
in de lange negentiende eeuw (1795-1914).

Jetje de Groof, Aspirant FWO- Vlaanderen, Vrije Universiteit Brussel

ABSTRACT

Since its annexation by France in 1795, there have been various regimes in the

territory now known as Belgium. The establishment of a new government and

administration has always gone hand in hand with the introduction of a diffe-

rent language than the one used by the former authority, especially in the offi-

cial domains. Because language planning has emerged in the most diverse forms

during the past two centuries (corpus planning as well as status planning, exe-

cuted by official as well as non-official actors), Belgium is an ideal case study to

look at the interaction between all these aspects and evaluate its effects.

This paper reflects my search for a methodology to draw up an inventory of,

interpret and evaluate language planning initiatives during the long nineteenth

century (1795-1914). The actions taken by the 'Koninklijke Vlaamsche

Academie voor Taal- en Letterkunde' during the period 1886-1914 will be used

as a case-study. The latter initiatives are used to test as well as to shape theory.

1. INLEIDING

Sinds de annexatie door Frankrijk (1795) is er in de Zuidelijke Nederlanden

voortdurend aan taalplanning gedaan (De Groof, 2000). Hoewel de taalpoli-

tiek reeds vaker vanuit het perspectief van andere disciplines behandeld werd,

werden de voor de Zuidelijke Nederlanden typische taalontwikkeling en het

taalcontact zelden vanuit taalplanningsoogpunt onderzocht.

Nochtans is de theorie van taalplanning en taalpolitiek niet aan haar proef-

stuk toe. Reeds eind jaren vijftig introduceerde Einar Haugen de term taal-

planning, die snel overgenomen werd in andere publicaties. Ook vandaag
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heeft het onderwerp nog niet aan interesse ingeboet. Nieuwe tijdschriften wor-

den opgericht: Kaplan en Baldaufs Current Issues in Language Planning in

2000 en Spolsky's Language Policy in 2001. Bovendien is in het laatste jaar

ook het Consortium for Language Policy and Planning opgezet, dat tot doel

heeft de samenwerking rond dit thema te verbeteren en via een nieuwsgroep

geïnteresseerden op de hoogte houdt (http://ccat.sas.upenn.edu/plc/clpp).

Verschillende theoretische inzichten zijn voorhanden, wat echter niet bete-

kent dat een allesomvattende theorie al bestaat. Coulmas (1985: 265) stelt:

"[...] zu ergriinden, ob und wie die Móglichkeiten der Entscheidung fiir

Wertprdmissen und Ziele sprachplanerischer MaBnahmen durch die je

spezifische soziolinguistische Situation beschrdnkt sind, ist das zentra-

le Desiderat einer Grundlagentheorie der Sprachplanung."

Omdat het zeer de vraag is of een allesomvattende theorie van taalplanning

haalbaar is, is er in de literatuur een grote vraag naar case-studies. Een beter

overzicht van de taalplanningsstrategieën en hun mogelijkheden in verschil-

lende settings zou een stap vooruit betekenen.

Met mijn promotieonderzoek naar Taalplanning en taalpolitiek in Vlaanderen

in de lange negentiende eeuw (1795-1914) wil ik aan de ene kant de bestaande

inzichten in taalplanning toetsen aan de Belgische situatie. Aan de andere kant

hoop ik met mijn analyse van taalplanning en taalpolitiek in Vlaanderen een

bijdrage te leveren aan de relatief jonge onderzoekstak, die taalplanning toch

wel is.

In dit artikel houd ik mij bezig met methodologische kwesties in dat verband.

Ze worden voornamelijk geillustreerd met taalplanningsinitiatieven die uitge-

gaan zijn van de `Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en

Letterkunde' in de periode van 1886 tot 1914'.

I Voor de informatie over de Academie verwijs ik naar volgende werken: Verslagen en

Mededelingen van de Academie 1887-1914, Jaarboeken van de Academie 1887-1914,

Gedenkboek van het 25-jarig bestaan van de Academie (1911), De Vreese en Van Straelen

(1927), Rombauts (1979-1981), Decavele en Dezutter (1986).
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2. TAALPLANNING

2.1. POSITIE EN FOCUS

Taalplanning is elke bewuste poging om in de evolutie van een taal in te grij-

pen. Wie de positie van een bepaalde taal(variëteit) in een gegeven maat-

schappelijke context probeert bij te stellen, doet dus aan taalplanning. Om de

complexiteit van dit soort acties goed te kunnen doorgronden, is een inzicht in

de factoren die deze positie bepalen, noodzakelijk. Dit geldt niet alleen voor

de instantie die de taalplanningsmaatregelen wil doorvoeren, maar ook voor

de onderzoeker die ze beter wil begrijpen.

Elementen als het aantal sprekers van een taal, de socio-economische ken-

merken van deze gebruikers, de structuur en uitgebouwdheid van de taal, zijn

van fundamenteel belang, net als de competentie waarover de sprekers van de

taal beschikken, het prestige van de taal en de ermee gepaard gaande beliefs

en attitudes. Evenzeer belangrijk is de legale status van de taal, al hoeft die niet

overeen te komen met de reële functies ervan. Al deze attributen van de posi-

tie van een taal zijn bovendien afhankelijk van elkaar: verandering in één ele-

ment brengt een evolutie in de andere teweeg (vgl. Ammon, 1989).

Die initiatieven, die direct bedoeld zijn om één van deze elementen en dus de

positie van de taal te veranderen, kunnen tot taalplanning gerekend worden.

Traditioneel worden verschillende planningstypes onderscheiden (vgl.

Baldauf & Kaplan, 1997; Cooper, 1989; Willemyns, 1999)

Statusplanning beoogt het toekennen van bepaalde functies aan een taal,

zoals bijvoorbeeld taal van het gerecht of onderwijstaal. Ook het wettelijk onder-

steunen van dit soort functionele veranderingen in de vorm van taalwetgeving

behoort ertoe. In de meeste gevallen van statusplanning zijn er verschillende talen

in het spel, wat betekent dat statusplanning ook de positie van de ene taal tegen-

over de andere beoogt. Statusplanning heeft dus gevolgen voor de status en func-

tie van een taal. De Gelijkheidswet, die in 1898 in het Belgische Parlement werd

goedgekeurd, is een voorbeeld van statusplanning. Door deze taalwet werd aan

het Nederlands, naast het Frans, de status van officiële taal toegekend.

Zulke acties kunnen alleen slagen indien de bruikbaarheid van de taal in die mate

aangepast wordt, dat de taal deze functies ook aankan. Dit is precies wat cor-

pusplanning beoogt. Corpusplanningsinitiatieven kunnen variëren van het bepa-

len of aanpassen van wat de norm voor een bepaalde taal is, over het vastleggen
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(codificeren) van die norm voor spelling, grammatica en lexicon, tot de uitbouw

van het lexicon om in bepaalde domeinen bruikbaar te zijn. Ook de `zuivering'

van de taal kan tot dit planningsdomein gerekend worden. Het opstellen van het

Woordenboek der Nederlandsche Taal', een actie waaraan ook de Academie

deelnam, is een voorbeeld van corpusplanning (Willemyns, 1991).

Om de genormeerde, gezuiverde taal voor bepaalde functies te kunnen gebrui-

ken, moeten taalgebruikers over de nodige taalcompetentie beschikken. Dit is

de taak van verwervingsplanning (`acquisition planning'). De spreekoefenin-

gen, die de verschillende `Conferenties der Balie' organiseerden om de ver-

trouwdheid van `Vlaamse' advocaten met het Nederlands te verhogen, kun-

nen in deze categorie ondergebracht worden (vgl. Van Goethem, 1985 &

1998). Ook initiatieven om de kwaliteit van het taalgebruik van leerkrachten

te verbeteren, zijn verwervingsplanningsacties.

De vorige drie planningscategorieën zullen echter weinig gevolgen hebben,

indien de attitudes en beliefs van de doelgroep van de planning niet van die

aard zijn, om de planningsmaatregelen ook in het dagelijkse leven te gaan toe-

passen. Om dit te vermijden, is er nood aan prestigeplanning (Haarmann, 1988

& 1990). Dit soort planning, hierop wijst Deumert (2000), is vooral nodig wan-

neer men een taal, die oorspronkelijk in een diglossische situatie de Low-func-

ties uitoefende, ook in High-functies wil gaan gebruiken. Opdat bijvoorbeeld

een vooropgestelde statusverandering sociaal acceptabel zou zijn, moet het

prestige van de taal verhoogd worden, wat in de meeste gevallen positieve atti-

tudes met zich meebrengt. Deze gunstige instelling tegenover de taal heeft een

grotere gebruiksbereidheid van de taal(variëteit) bij de doelgroep tot gevolg: de

mensen voor wie de planningsmaatregelen bestemd zijn, zijn door het grotere

prestige dat de taal(variëteit) geniet, ook bereid deze in het dagelijkse leven te

gaan gebruiken. De acties van de pioniers van de Vlaamse Beweging, die eruit

bestonden oude, Middeleeuwse teksten opnieuw uit te geven, kunnen tot pres-

tigeplanning gerekend worden. Door te tonen dat het Nederlands in vroeger

tijden wél een prestigieuze en belangrijke taal was, hoopten ze de negatieve atti-

tudes en beliefs te lijf te gaan.

De meeste planningsinitiatieven bestrijken meer dan één van deze plannings-

domeinen. Dit is een gevolg van het feit dat de grenzen tussen de soorten plan-

ning vaak vrij vaag zijn. Bovendien kan één enkele actie verschillende objec-

tieven hebben. Ook de onder 2.2. besproken factoren bemoeilijken een duide-

lijke afbakening tussen de verschillende planningstypes.
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Z.Z. PLANNING: GEPLAND EN BEWUST?

Taalplanning is elke bewuste poging tot ingrijpen in de evolutie van een taal.

Bekijken we de voorbeelden uit 2.1. dat kunnen we ons de vraag stellen, hoe

gepland en hoe bewust de initiatieven in de negentiende eeuw waren. Een aan-

tal opmerking zijn hier op hun plaats.

2.2.1. Historisch materiaal

De notie `taalplanning' was in de negentiende eeuw niet bekend. De meeste

actoren wisten nauwelijks waar ze mee bezig waren. Mijn verklaring van de

gebeurtenissen in de lange negentiende eeuw' is bijgevolg een hedendaagse

interpretatie van wat er toen gebeurd is, die bovendien wordt doorgevoerd

met kennis van hoe het allemaal is uitgedraaid.

2.2.2. Gepland?

De term `taalplanning' heeft, sinds hij in de jaren vijftig voor het eerst opdook,

een betekenisverandering ondergaan. Vroeger ging men ervan uit dat er bij taal-

planning een plan was, dat gevolgd moet worden en dat in zijn ideale vorm ver-

schillende stappen inhoudt. In een eerste fase worden er gegevens over de con-

text verzameld, die dan in een tweede fase tot een concreet plan uitgewerkt wor-

den. In een derde fase wordt het plan geïmplementeerd, iets wat voor het slagen

van het hele plan vanzelfsprekend van groot belang is. In een vierde fase wor-

den de vorige stappen geëvalueerd (vgl. Rubin, 1971). Maar juist op het geplan-

de van taalplanning is er in de laatste jaren veel commentaar gegeven.

Taalplanning gebeurt in de meeste gevallen niet volgens een rationeel, wel

bepaald schema. In de recente literatuur is er dan ook een relatief grote consen-

sus om bij language planning alle soorten bewust ingrijpen te plaatsen, met het

inzicht in het achterhoofd natuurlijk dat dit in meerdere of mindere mate op tra-

ditioneel geplande wijze kan gebeuren.

2.2.3. Bewust?

Dit brengt ons tot een volgend probleem, namelijk hoe bewust een bepaalde actie

ondernomen wordt. Een ingreep kan tot doel hebben om de status van een taal

te verhogen of een actie kan tot gevolg hebben dat de status van een taal ver-

hoogd wordt. Beide handelingen kunnen niet met elkaar gelijkgesteld worden.

Hoewel de verhoopte uitkomst van het eerste, het tweede is, is er een grens. Bij

het eerste was er een intentionele tussenkomst die een verandering in de status tot

doel had. In dat geval kunnen we van planning spreken. In het tweede voorbeeld

kan deze uitkomst ook niet-intentioneel zijn en is het eigenlijk geen planning.
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Door deze verwarring tussen doelstelling en gevolg, is het vaak moeilijk, de

verschillende taalplanningssoorten af te bakenen. Zo kan statusplanning ook

onrechtstreekse gevolgen voor het prestige van de taal hebben in die zin dat

een taal met officiële status vaak meer aanzien geniet dan een taal zonder offi-

ciële erkenning. Indien het oorspronkelijke doel echter niet het prestige van de

taal was, kunnen we hier niet van prestigeplanning spreken. Passen we dit toe

op de Gelijkheidswet, dan zien we meteen de moeilijkheid van deze afbake-

ning in. De Gelijkheidswet probeerde de status van het Nederlands in België

te verhogen, door er een officiële taal van te maken. Het is vanzelfsprekend

dat deze wet ook een verhoging in het prestige van de taal tot gevolg had.

Opdat het tot prestigeplanning gerekend zou kunnen worden, moet het doel

van de actie ook een verhoging van het prestige geweest zijn.

Gezien het feit dat met historische materiaal gewerkt wordt, is het vaak moei-

lijk te achterhalen wat intentioneel was en wat niet. Duidelijk is echter, dat de

afbakening van taalplanning net met deze kwestie samenvalt: alleen bewuste,

intentionele veranderingen behoren tot het domein van taalplanning.

3. DE MATRIX EN DE ANALYSENIVEAUS

3.1. INLEIDING

De bovenstaande inzichten in de theorie en praktijk van taalplanning hebben

als achtergrond gediend om de informatie uit het Vlaanderen van de negen-

tiende eeuw te ordenen. Kennis van de Belgische situatie diende om mogelijke

indelingen op scherp te kunnen stellen. In dit hoofdstukje probeer ik uit te leg-

gen vanuit welke perspectieven het geheel van initiatieven bekeken kan wor-

den. Deze perspectieven of niveaus heb ik gekozen als steunpunten voor een

matrix, waarin mijn informatie verzameld wordt.

3.2. PERSPECTIEVEN EN NIVEAUS

3.2.1. Een eerste perspectief vertrekt vanuit de uitvoerder of initiatiefnemer

van de taalplanningsactie. Een overzicht van de verschillende taalplannings-

initiatieven, vertrekkende vanuit wie de initiatiefnemer ervan was, belooft

interessant te zijn, aangezien niet alleen de overheid, maar ook allerhande

organisaties en zelfs privé-personen aan taalplanning gedaan hebben. Voor de

materiaalverzameling ben ik per initiatiefnemer gaan kijken wat er gebeurd is.

De informatie over de andere perspectieven en niveaus (zie 3.2.2. en verder)
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staan bijgevolg per actor gerangschikt. De matrix die in dit artikel als voor-

beeld gebruikt wordt, verzamelt de taalplanningsinitiatieven uitgaande van de

`Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde'. Alleen die ini-

tiatieven, die tot een zekere actie van de Academie geleid hebben, worden

opgenomen. Indien ze geen gevolg hebben gehad, staan ze niet in de tabellen,

maar ze worden wel in rekening gebracht om een idee te krijgen van de wer-

king en de politiek van de Academie (zie ook hoofdstuk 5).

Verschillende soorten initiatoren hebben andere mogelijkheden om hun poli-

tiek door te voeren. Zo heeft de overheid een heel administratief apparaat ter

beschikking, wat niet het geval hoeft te zijn voor andere organisaties, die vaak

naar andere manieren op zoek moeten gaan. De aard van de initiatiefnemen-

de organisatie heeft bovendien vaak gevolgen voor het prestige dat van een

bepaalde maatregel uitgaat, wat dan weer consequenties kan hebben voor de

gebruiksbereidheid ervan. Indien een Academie een spellingverandering uit-

vaardigt, zullen meer mensen bereid zijn de gewijzigde spelling ook werkelijk

te gebruiken, dan wanneer de verandering uitgaat van een kleine vereniging.

De Academie kan meer gewicht in de schaal leggen.

Vanuit het inzicht dat er een soort hiërarchie bestaat in de verschillende types van

initiatiefnemers die we in het taalplanningsproces in Vlaanderen hebben gezien,

heb ik vijf verschillende soorten organisatorische entiteiten onderscheiden:

a. De overheid

b. Instellingen, commissies e.a. ingesteld door de overheid: de Academie,

de Grievencommissie, de Académie, de Spellingcommissie, ...

c. Overkoepelende' verenigingen, instellingen en commissies, die niet dot

de overheid ingesteld zijn: de Nederlandse Congressen, het

Taalverbond, het Davidsfonds, het Willemsfonds

d. `Gewone' verenigingen: de 'Association flamande pour la vulgarisation

de la langue francaise', Met Tijd en Vlijt, ...

e. Individuen: de persoonlijke actie en invloed van een aantal belangrijke

individuen mag niet onderschat worden

2 Met `overkoepelend' bedoel ik dat er verschillende kleinere organisaties, soms van verschil-

lende, soms van gelijkgezinde politieke achtergrond, lid zijn van deze verenigingen, commis-

sies, instellingen.
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3.2.2. Een tweede mogelijk beschouwingsniveau is de focus van de taalplanning.

Wordt statusplanning, corpusplanning, verwervingsplanning of prestigeplan-

ning nagestreefd? Zoals op de matrix te zien is (zie bijlage), wordt een onder-

scheid gemaakt tussen een primaire en een secundaire planningsfocus. In veel

gevallen van taalplanning focust de initiatiefnemer zich immers op meer dan één

categorie. Onder de hoofdingen `welk niveau' en `preciezer' wordt meer uitleg

gegeven over het niveau dat deze telkens andere planningsacties tot doel hebben.

Voor de verschillende soorten planning zijn de niveaus telkens anders. Bij sta-

tusplanning is de vraag `welk niveau' eigenlijk de vraag naar de functie van de

taal die binnen een bepaald domein gepland wordt. Indien men de status van het

Nederlands binnen het onderwijs plant, kan het gaan over het Nederlands als

voertaal, als onderwijsvak of als administratietaal. Voor corpusplanning wordt

hier naar het structurele niveau gevraagd, bijvoorbeeld het lexicon, de spelling,

de uitspraak, ... Verwervingsplanning kan zich o.a. richten op de kwaliteit van

de schoolboeken of op de taal van de leerkrachten. Bij prestigeplanning zou dit

deeltje in de matrix ingevuld kunnen worden door bijvoorbeeld een verhoging

van het aantal hoogstaande literaire publicaties. De vraag naar een `precisering'

hiervan (zie matrix kolom 6), heb ik alleen voor corpusplanning gebruikt: bin-

nen het niveau lexicon kunnen bijvoorbeeld nog verschillende niveaus onder-

scheiden worden, zoals barbarismen, vak- en kunstwoorden, enz.

3.2.3. Een derde perspectief bekijkt het domein waarvoor deze planning

bestemd is: onderwijs, wetenschappen, gerecht, administratie, enz. Voor status-

planning is dit domein steeds ingevuld, omdat statusplanning van zijn aard uit

voor een bepaald domein bestemd is. Maar andere soorten planning zijn vaak

ook op een bepaald domein gericht. Een corpusplanningsinitiatief kan bestemd

zijn voor het gerecht. Of een prestigeplanningsinitiatief kan gericht zijn op taal-

gebruik in de administratie. Nog een mogelijkheid is een verwervingsplannings-

initiatief dat als doel de taalkennis, in het onderwijs, van de leerkrachten heeft.

Maar in de laatste drie planningssoorten kan het ook zijn dat een initiatief niet

binnen de grens van een domein valt. Zo kan een corpusplanningsinitiatief de

spelling van een taal in het algemeen regelen. In dat geval wordt het domein niet

ingevuld.

3.2.4. In een volgende kolom, onder de titel `Hoe bereiken?' wordt waar nodig

nauwkeuriger gesteld hoe men tracht het beoogde planningsdoel en -niveau te

bereiken. Dit aparte onderdeel is het vaakst nodig voor corpusplanning,

omdat daar de actie nog specifieker uitgelegd kan worden. "Hoe wordt aan
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corpusplanning gedaan op het niveau van het lexicon?" zou dan beantwoord

kunnen worden met "taalzuivering" of "uitbouw". Indien we, zoals in het

geval van de vertaling van de Pharmacopea Belgica, te maken hebben met een

initiatief dat een verbetering van de status en het prestige van het Nederlands

tot doel gehad heeft, kunnen we ons de vraag stellen, hoe men dit inhoudelijk

heeft proberen te bereiken. Het antwoord in dit geval zou een verhoging van

de cultiveringsgraad kunnen zijn. Wat de laatste rij van de matrix betreft,

komt de kwestie naar voren, op welke manier de Academie geprobeerd heeft

om via verwervingsplanning de kwaliteit van de voertaal in het onderwijs te

verbeteren. Op die manier kan de maatregel binnen de bredere categorie van

`verbetering inspectie' geplaatst worden.

3.2.5. Nog een andere mogelijkheid om het geheel te bekijken is vanuit het

perspectief hoe een bepaalde maatregel uitgevoerd wordt of aan de man

gebracht is. Hier wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe de Academie

haar planningsdoel concreet ten uitvoer gebracht heeft. Heeft ze zelf geageerd,

bijvoorbeeld door een prijsvraag uit te schrijven of een speciale commissie op

te richten? Heeft ze een verzoek gericht aan de overheid om een bepaalde actie

te ondernemen? Heeft ze een overheidsactie gecorrigeerd door de overheid

erop te wijzen dat er wetten bestaan en dat die nageleefd moeten worden?

Deze perspectieven maken het mogelijk om vanuit een steeds verschillend

gezichtspunt te bekijken wat er gebeurd is en ook hoe dit gebeurd is. Hoewel

ze geen plaats hebben in de matrix, spreekt het vanzelf dat ook de context

waarin de maatregel beraamd en uitgevoerd wordt, alsook de bedoelingen van

de planners, fundamentele informatie zijn. Ik kom daarop later nog terug.

3.3. EEN PROTOMODEL VAN DE MATRIX

In bijlage 1 heb ik een protomodel van de matrix voorgesteld. De voorstelling

is louter illustratief. Ik heb er niet alle categorieën in geplaatst die ik in mijn
oorspronkelijke tabel heb gezet. Bovendien zijn er meer initiatieven uitgaande
van de Academie geweest. Ook de wijze van dataverwerking kan ik in het
kader van dit artikel niet uitleggen. De oorspronkelijke matrix is een Excel-
werkblad, waarin ik per perspectief de informatie kan filteren. Dit maakt de
data gemakkelijker hanteerbaar in de zin van wat er in hoofdstuk 4 en 5
ondernomen wordt.
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4. INTERACTIE TUSSEN VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN EN NIVEAUS

4.1. De veelheid van informatie die ik verzameld heb m.b.t. taalplanningsinitia-

tieven in Vlaanderen in de periode 1795-1914 kan, zoals ik net geillustreerd heb,

vanuit verscheidene perspectieven bekeken worden. Je kunt dan verschillende,

aparte verhalen neerschrijven over wat er binnen elke invalshoek gebeurd is,

maar interessanter wordt het nog, wanneer de interactie tussen de verschillende

optieken bekeken wordt. We zijn in dit artikel nu op het punt aangekomen, dat

een reflectie aan de orde is, over wat deze interactie kan inhouden, en tot welke

vragen ze kan leiden. Ik probeer de verschillende combinatiemogelijkheden aan

de hand van wat er binnen de Academie gebeurd is, te illustreren. Het is vooral

mijn bedoeling om mijn methodologie en de mogelijkheden ervan toe te lichten.

4.2. Een eerste optie is het bekijken van de verschillende soorten planning die

door één bepaalde initiatiefnemer doorgevoerd zijn, in dit geval de Academie.

Dit betekent dat alle informatie geordend wordt naargelang de primaire aard

van de planning. Binnen elk soort planning kunnen we dan bovendien meer

aandacht besteden aan de precieze niveaus die de planning wou bereiken, hoe

men dit wou bereiken, en hoe de Academie haar taalplanningsstandpunten in

echte maatregelen trachtte te verzilveren.

Na verzameling van de acties van de Academie in de matrix, bleek duidelijk dat

het aandeel van statusplanning en corpusplanning ongeveer even groot is

geweest, terwijl er ook aan verwervingsplanning gedaan is, maar op kleinere

schaal. Wat prestigeplanning betreft, heb ik geen voorbeelden kunnen vinden,

die als primaire focus het prestige van de taal hadden. Wel zijn er maatregelen

getroffen die dit als secundair doel hadden. En vanzelfsprekend hebben veel

maatregelen die oorspronkelijk niet het prestige van de taal als doel hadden, uit-

eindelijk toch veranderingen in het prestige teweeggebracht. Toch kan deze laat-

ste categorie bezwaarlijk tot prestigeplanning gerekend worden (zie ook 2.2.).

Wat vertelt de gestockeerde informatie ons over de statusplanning die de

Academie tijdens de periode 1886-1914 ten uitvoer gebracht heeft? De status

van het Nederlands in het onderwijs werd het vaakst geviseerd, en dit gold

zowel voor het lager, het middelbaar, als het hoger onderwijs. Via een verbe-

tering van de inspectie, restricties op het uitreiken van diploma's en het eisen

van Nederlandstalige leerkrachten, heeft men gepoogd de status van het

Nederlands als voertaal en als onderwijsvak te verhogen. De Academie heeft

geprobeerd deze planningsissues op verschillende manieren aan de man te
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brengen: door de regering te verzoeken om maatregelen te treffen, door cor-
rectief op te treden in het geval wetten dit al regelden maar werden overtreden,
door prijsvragen uit te schrijven, of door uitvoerend en begeleidend op te tre-
den in de vorm van de oprichting van een speciale commissie.

Ook de status van het Nederlands in het bestuur is heel af en toe aan de orde
geweest. Vooral de functie van het Nederlands als correspondentietaal werd
verdedigd door correctief op te treden wanneer de Academie door een over-
heid niet in het Nederlands aangeschreven werd.

Bovendien werden een aantal initiatieven genomen, die de status van het
Nederlands in de wetenschappen moest verbeteren. De Academie probeerde
de overheid aan te sporen om meer wetenschappelijke publicaties in het
Nederlands te ondersteunen. Ook droeg ze zelf haar steentje bij door in haar
Verslagen en Mededelingen plaats te maken voor wetenschappelijke publica-
ties in het Nederlands.

Corpusplanning nam eveneens een prominente plaats in. Vooral het niveau
van het lexicon stond vaak in de kijker. Bastaardwoorden, regionale woor-
denschat en vak- en kunstwoorden stonden in het middelpunt. De bastaard-
woorden werden aan taalzuivering onderworpen en dit gebeurde meestal
d.m.v. prijsvragen. Wat de regionale woordenschat betreft, was er in de eerste
plaats een normeringsprobleem: welke regionale woorden moesten wel, en
welke niet tot de norm gerekend worden. De Academie probeerde op dit vlak
haar invloed bij de redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal'
uit te breiden. De actie `ten voordele' van de kunst- en vakwoorden bevond
zich voornamelijk op het vlak van de uitbouw van de taal. Dit gebeurde voor-
al door het uitschrijven van prijsvragen. Bovendien werd voor het domein
onderwijs een speciale commissie opgericht, die de mogelijkheden van de een-
heid in de terminologie van de Nederlandse spraakkunst moest onderzoeken.
Op het gebied van de spelling raadde de Academie de overheid aan om vast te
houden aan de spelling van 1864. Er was, zeker nadat ook de
Kollewijnspelling in omloop kwam, veel behoefte aan een duidelijke uitspraak
over de norm, vooral in onderwijs en administratie. Wat de uitspraak betreft,
was er vanuit het onderwijs eveneens veel vraag naar een norm. De Academie
gaf richtlijnen aan leerkrachten, deed een aantal voorstellen aan de Minister
van Onderwijs om de zuivere uitspraak in het onderwijs te vrijwaren, schreef
prijsvragen uit, maar gaf geen uitsluitsel over wat de zuivere uitspraak was.
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Verwervingsplanning verdient als derde categorie ook enige uitleg. Hoewel de

meeste statusplanningsinitiatieven in het onderwijs ook een verhoging van de

competentie tot gevolg hadden, heb ik het hier over initiatieven waarbij we dit

als primair doel kunnen beschouwen. De meeste van deze initiatieven hadden

een verbetering van de kwaliteit van de onderwijstaal als doel, en zochten hun

heil in een verbetering van de inspectie. Om dit te bereiken, deed men in één

geval een verzoek aan de regering, in een ander geval trad men correctief op,

omdat de wet van 1883 niet nageleefd werd. Een ander initiatief beoogde een

verbetering van het niveau van de schoolboeken d.m.v. een prijsvraag.

Zoals vermeld heb ik geen enkel initiatief als pure prestigeplanning geïnter-

preteerd. Wel zijn er een heleboel initiatieven geweest, die dit in secundaire zin

beoogd hebben. Door te ijveren, bijvoorbeeld, dat het Nederlands voor weten-

schappelijke publicaties gebruikt werd, steeg het cultuurniveau en ook het pre-

stige van de taal.

Door de informatie op deze manier samen te leggen, krijgt men een mooi over-

zicht van welke taalplanningscategorieën bij de Academie het overwicht had-

den en op welke manier men probeerde bepaalde talige niveaus te bereiken3.

Interessanter wordt het natuurlijk, wanneer we over dit soort informatie

beschikken van verschillende soorten initiatiefnemers. Op die manier kunnen

vergelijkingen gemaakt. Die zouden dan tot een overzicht kunnen leiden van

hoe verschillende soorten actoren een voorkeur hebben voor een bepaald

soort planning, of hoe ze binnen een planningssoort een bepaald soort uit-

voeringswijze prefereren. Zo zou een evaluatie van succes of falen van ver-

schillen actoren binnen handbereik liggen.

4.3. Een tweede analysemogelijkheid vertelt welke verschillende soorten plan-

ning er binnen de verschillende domeinen geweest zijn, en analyseert de syner-

Om een volledig overzicht van de initiatieven te verzekeren, heb ik de Verslagen en

Mededelingen en de Jaarboeken van de Academie van de periode 1887-1914 doorgenomen.

Alleen initiatieven die werkelijk tot actie geleid hebben, heb ik opgenomen. Ook het

Gedenkboek voor het 25-jarig bestaan van de Academie en het standaardwerk van Rombauts

(1979-1981), zijn hierin van belang geweest. Hoewel het mogelijk is dat een aantal intiatieven

aan mijn aandacht ontsnapten, is de verzamelde informatie wel gedetailleerd genoeg om ten-

densen op te sporen.
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gie ertussen. Omdat er in de Academie vooral binnen het domein van het

onderwijs geageerd werd, kunnen we dit niveau verder onderzoeken. De infor-

matie over wat er gebeurd is, heb ik grotendeels al onder 4.2. uiteengezet. De

vraag die zich hier aanbiedt, is die naar de synergie tussen de verschillende

soorten planning.

Hoewel het moeilijk is om dit soort analyses te maken binnen het veld van één

initiatiefnemer, kan binnen de Academie zeker van een bepaalde synergie tus-

sen status- en verwervingsplanning gesproken worden. Zoals reeds vermeld

werd er veel geijverd voor de status van het Nederlands als voertaal. Om dit

te kunnen realiseren, waren er echter Nederlandskundige leerkrachten nodig:

er moest dus aan de competentie van de leerkrachten gewerkt worden, wat

dan weer onder de noemer verwervingsplanning viel. Om de controle hierop

te verzekeren werd er voor het lager onderwijs geijverd voor zowel de status

van het Nederlands binnen de inspectie, als de competentie van inspecteurs

om correct Nederlands te praten. Toch ging dit laatste bijvoorbeeld niet hand

in hand met het duidelijk stellen van wat de norm was. Er was dus sprake van

een gebrek aan corpusplanning: indien men wil verzekeren dat in het onder-

wijs competente leerkrachten het `juiste' Nederlands aan de leerlingen over-

brengen, is duidelijkheid nodig over wat de norm is, en juist daar trad de

Academie eerder aarzelend op.

Hoewel de vorige alinea ongeveer illustreert wat de mogelijkheden van dit

soort analyses is, geldt hier ook weer, dat pas echt tot interessante resultaten

gekomen zal worden, indien we de informatie van verschillende instanties

samenleggen. Zo greep de Academie vaak in, wanneer een bepaalde maatre-

gel door de overheid genomen werd. Toen in 1898 de Gelijkheidswet het

Nederlands en het Frans als officiële talen van België aanduidde, zette de.

Academie de overheid ertoe aan, om de vertalingen van Franse teksten op cor-

recte wijze te laten gebeuren. Dit is een illustratie van planningssynergie tus-

sen verschillende organisatorische entiteiten.

4.4. Nog interessanter wordt het, indien het element tijd mee verrekend wordt.

Aan de ene kant kan dit betekenen dat een synchrone doorsnede gemaakt

wordt, waarin de samenwerking en synergie tussen de verschillende klassen,

categorieën, actoren en initiatieven bekeken wordt. Aan de andere kant kun-

nen we, bijvoorbeeld, bekijken hoe bepaalde tendensen door de jaren heen

geëvolueerd zijn. Vanuit chronologisch oogpunt is het interessant om te bekij-

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 457



ken of de aard waarop aan taalplanning gedaan is, veranderd is, of om te kij-

ken of de synergie tussen bepaalde soorten planning zich door de jaren heen

binnen bepaalde domeinen gewijzigd heeft. Hoewel de mogelijkheden van dit

soort analyse binnen één bepaalde initiatiefnemer al resultaten kan opleveren,

is dit bij een combinatie van initiatoren natuurlijk nog interessanter.

4.5. Deze analysemogelijkheden zeggen al heel veel, maar vanzelfsprekend

staat niet alle informatie, die nodig zou zijn om zich een beeld te vormen van

de taalplanningsstrategieën en categorieën en hun effect op de evolutie van het

Nederlands, in de matrix. De maatregelen gebeuren immers niet in een

vacuum. Zoals ik reeds vroeger gezegd heb, hebben we nog relatief weinig stil

gestaan bij de initiatiefnemer en de vraag waarom hij onderneemt wat hij

onderneemt, vanuit welke achtergrond hij vertrekt, door welke organisatori-

sche structuur hij ondersteund werd. Ook de historische context waarin een

beslissing genomen wordt, is belangrijk.

Bovendien zijn we enkel uitgegaan van de werkelijke initiatieven die genomen

werden. Om het geheel echt te kunnen doorgronden, moeten ook de errond

hangende discussies evenals de voorstellen die het niet haalden, bekeken wor-

den. Tussen de politiek en de planning staat immers de consensus of het debat.

Alleen op die wijze kunnen we ook naar een antwoord toewerken op de vraag,

wat de politiek van een bepaalde instelling of initiatiefnemer was, en waarom

uit verschillende mogelijke werkwijzen er een bepaalde gekozen werd.

In het volgende hoofdstukje ga ik op deze factoren dieper in.

5. EVALUATIE

5.1. De informatie die op zinvolle wijze geïnventariseerd is, waarvan de ver-

schillende klassen op boven vernoemde wijze gecombineerd zijn, moet vervol-

gens geëvalueerd worden. De inzichten die uit de analyses gekomen zijn, moe-

ten verwerkt worden en we moeten proberen een antwoord te vinden op de

belangrijkste onderzoeksvragen:

– Wat was de politiek van de overheid? Wat wilde ze bereiken? Hoe heeft

ze geprobeerd om dit te bereiken? Wat was de strategie? Waarom deed

ze juist dit en niet iets anders, m.a.w. wat was de motivatie?

Wat was de reactie op deze politiek? Hoe hebben verschillende maat-

schappelijke groepen erop gereageerd? Wat wilden ze bereiken en hoe

hebben ze geprobeerd dit te bereiken? Wat was hun strategie?

Waarom? Hebben ze samen met, of juist tegen de overheid gewerkt?
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We moeten dus uitzoeken wat de verschillende taalpolitieke richtingen van de

verscheidene deelnemers waren, wat de daaruit resulterende planningsacties

waren, en waarom men de wegen koos die men koos. Speciale aandacht moet

worden geschonken aan de conflicten die hierbij ontstonden, maar ook voor

de uit deze conflicten resulterende dynamiek. Vanuit deze achtergrond kun-

nen we dan beginnen met een evaluatie van welke planningsstrategieën en

welke werkwijzen veranderingen gebracht hebben in de verschillende aspecten

die de positie van een taal bepalen. Wat is er gebeurd op het gebied van het

gebruik, het prestige, de mate van beheersing, de gebruiksbereidheid en de

bruikbaarheid van het Nederlands binnen de verschillende domeinen of in het

algemeen? Die vraag zal meteen ook een antwoord geven op de zaken die uit-

eindelijk niet bereikt werden, of op verworvenheden waar taalplanning voor

niets tussen zat. Immers, zoals we reeds gezien hebben, één van de attributen

van de positie van een taal in een maatschappij is de socio-culturele status van

de sprekers ervan. Het is mogelijk dat de positie van een taal verandert, omdat

de sociale en economische status van de sprekers ervan door de jaren heen is

veranderd. In dat geval kunnen we niet van taalplanning spreken. Het is nood-

zakelijk beide mogelijkheden duidelijk af te bakenen.

5.2. Een eerste fase van een dergelijke evaluatie is een analyse van de verschil-

lende strategieën. Wat was de politiek van een bepaalde initiatiefnemer, wat

was de planning? Waarom werd een bepaalde strategie gekozen. Welke verge-

lijkingen kunnen we op dat gebied maken met wat er bij andere initiatiefne-

mers gebeurd is? Hoe is erop gereageerd en tot welke actie heeft dit bij andere

initiatiefnemers geleid?

De politiek van de Academie kan vooral uit de discussies afgeleid worden, die

binnen haar muren gevoerd werden. Er zetelden in de Academie mensen van

allerhande strekkingen, wat betekende dat er vaak naar een compromis moest

worden gezocht. In de discussies die gevoerd werden alvorens tot een initiatief

over te gaan, kunnen we twee soorten onderscheiden: aan de ene kant werd

gediscussieerd over wat inhoudelijk haalbaar was, aan de andere kant over de

manier waarop iets verzocht of uitgevoerd zou worden.

Toen in 1887 de wet op het Hoger Onderwijs herzien werd, bestond de vrees dat

voor de studenten van de Letteren en Wijsbegeerte de keuze tussen Nederlandse

of Franse letterkunde zou wegvallen ten gunste van het vak Franse letterkunde.

Iedereen binnen de Academie was het er inhoudelijk over eens dat de keuze
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moest blijven bestaan. Maar er was geen eensgezindheid over hoe men dit aan

de regering zou overbrengen. Aan de ene kant stonden de voorstanders van de

Academie als een studerend en niet als een strijdend corps. Zij vonden dat de

Academie niet correctief kon optreden tegenover de overheid die haar ingesteld

had. Aan de andere kant stonden zij die vonden dat letterkunde en taalgrieven

heel nauw met elkaar verwant waren en dat de Academie dus wel moest ageren.

De kant die voor het versturen van een verzoekschrift was, won het pleit, de

andere kant kreeg gelijk in die zin dat bij elke zulke gelegenheid steeds over de

wenselijkheid van een initiatief gestemd zou worden. De rol van de Academie

werd dus door iedereen anders geïnterpreteerd en dit is een constante in de poli-

tiek van de Academie tussen 1886 en 1914.

Bovendien waren er inhoudelijke discussies omdat niet iedereen dezelfde doel-

stellingen had. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van het Nederlands in

het onderwijs. Omdat er binnen de Academie een felle discussie aan de gang

was over wat de norm voor de uitspraak moest zijn, was het moeilijk hierover

eensgezindheid te verkrijgen. Dit leidde tot het feit dat de Academie geen

ondubbelzinnige uitspraak deed over wat de zuivere uitspraak was, alleen over

hoe ze in te voeren werd één en ander gezegd. Ook dit element is een constan-

te `kracht' achter de politiek van de Academie.

De strategie en politiek van de Academie ten gronde te beschrijven, zou ons in

het kader van dit artikel te ver brengen. Toch zijn er een aantal krachtlijnen te

ontdekken. De voorzichtigheid van de Academie in de formulering van haar

wensen, zowel op inhoudelijk als op strategisch vlak, valt meteen op.

Verschillende keren was er discussie over de manier waarop er geageerd zou

worden, of wat er gevraagd of aanbevolen zou worden. Hoewel dit bij het

nemen van statusplanningsbeslissingen misschien nog te verklaren was door

het feit dat de Academie het haar rol niet achtte hierin werkelijk krachtdadig

te interveniëren (hoewel ook hier anderen andere meningen toegedaan waren),

is het merkwaardig dat zij in corpusplanningsissues, zelfs wanneer uitdrukke-

lijk op de kennis van de Academie een beroep werd gedaan om onduidelijk-

heden op te lossen, geen uitspraak deed.

Natuurlijk was de Academie een weerspiegeling van de verschillende strek-

kingen die in de maatschappij aanwezig waren. Bij het ontstaan van de

Academie was er de tegenstelling tussen katholieken en liberalen geweest. Het

overwicht van de katholieke fractie zou een constante zijn in de hele periode
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1886-1914, wat niet betekende dat er geen liberalen in de Academie opgeno-

men werden. Het broze evenwicht dat er ontstond had zo zijn gevolgen voor

de krachtdadigheid van de Academie, bijvoorbeeld wanneer het aankwam op

de actie voor de vernederlandsing van het katholiek middelbaar onderwijs.

Ook de tegenstelling tussen integrationisten en particularisten kon niet buiten

de Academie gehouden worden. Dit had dan weer gevolgen voor het gebrek

aan normerend optreden van de Academie, zoals reeds aangestipt.

Indien mogelijk was het de politiek van de Academie om zich boven deze discus-

sies te stellen, iets waar ze meestal goed in slaagde door de voorzichtige strategie

die ze volgde. Toen in 1902 een taalzuiverend werk (Overzicht van de meest voor-

komende misslagen bij het gebruiken van de Nederlandsche taal, ingezonden door

A.-C. M) beoordeeld moest worden, liet de Academie deze taak over aan Willem

de Vreese en Prayon Van Zuylen, die over deze materie tegengestelde meningen

hadden, die tot uiting kwam in de talloze discussies tussen beide academieleden.

Zelfs wanneer de Academie, zoals in het geval van het middelbaar onderwijs,

een radicaal standpunt innam, namelijk dat de voertaal overal Nederlands

moest zijn, zou de gevolgde strategie niet radicaal zijn. Qua planningsmaatre-

gelen nam de Academie inderdaad in veel gevallen vooral de taak op zich, om

een studerend, raadgevend lichaam te zijn, vooral door het oprichten van

commissies, het uitschrijven van prijsvragen, het verlenen van publicatieruim-

te. Het is, denk ik, vooral in dit soort acties dat de betekenis van de Academie

in de periode 1886-1914 gezien moet worden.

Een verdere en preciezere analyse van de acties van de Academie zal mogelijk

zijn, wanneer de resultaten met die van andere initiatiefnemers vergeleken

kunnen worden.

5.3. Vervolgens is de vraag van de impact van de planning van belang. In

welke mate hebben de activiteiten van de Academie bijgedragen om de positie

van het Nederlands te veranderen in de periode 1886-1914? Wat zijn de resul-

taten ervan geweest? In hoeverre hebben ze de status, het prestige, de gebruiks-

bereidheid, de mate van beheersing en de structuur van het Nederlands ver-

anderd? Hoe kunnen we dit evalueren?

Aan de ene kant zouden we naar de taalplanningsinitiatieven kunnen kijken,

en evalueren welke initiatieven gevolgen zouden kunnen hebben gehad voor
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de verschillende attributen die de positie van een taal bepalen. ' De analyses die

we gemaakt hebben vanuit de verschillende perspectieven, zouden ons hierbij

kunnen helpen, zeker daar waar de synergie van verschillende planningsini-

tiatieven bekeken wordt. Hoewel een volledige analyse hier uit den boze is,

kan ik wel illustratief te werk gaan. Ik heb er in het kader van het onderwijs

op gewezen dat er heel wat gedaan is voor de status en de beheersing van het

Nederlands, maar dat de Academie vaak moeite had om een bepaalde norm

duidelijk te stellen, wat bijvoorbeeld de competentie weer op de helling zette.

Maar hoe zat het met zaken als het prestige en de gebruiksbereidheid. Wat

heeft de Academie ondernomen dat deze elementen zou hebben kunnen beïn-

vloed?

Heel belangrijk voor het prestige van een taal is de cultiveringsgraad ervan.

Door het gebruik van het Nederlands in wetenschappelijke publicaties te

ondersteunen, heeft de Academie veel bijgedragen tot het prestige van het

Nederlands. Het voorbereidend werk op corpusplanningsgebied, zeker op het

vlak van de kunst- en vakwoorden, is hier van fundamenteel belang geweest.

Zonder een uitgebouwde taal is het immers moeilijk het prestige ervan te ver-

hogen. Ook door te stellen dat de benaming van het in Vlaanderen gesproken

Nederlands niet langer `Vlaamse taal', maar `Nederlandse Taal' was, werd het

prestige van de taal verhoogd. Niet te vergeten bij de Academie zijn haar acti-

viteiten inzake zowel hedendaagse als Middelnederlandse letterkunde. Door

op het gebied van het laatste een grote en hoogstaande wetenschappelijke acti-

viteit aan de dag te leggen (vooral onder impuls van Willem de Vreese), werd

de geschiedenis van het Nederlands gedocumenteerd. Ook kan men stellen dat

de Academie, hoewel ze nooit een werkelijke norm stelde, door haar ijveren

voor de implementatie van een zuivere taal, geprobeerd heeft om van het

imago van een `boerse' taal af te geraken.

En hoe zat het met de gebruiksbereidheid? Zijn er inspanningen geleverd om

de gebruiksbereidheid van het Nederlands in bepaalde situaties te verbeteren?

Zijn er pogingen ondernomen om de attitudes t.a.v. het Nederlands positiever

te maken? Rechtstreekse initiatieven in die zin heb ik niet kunnen vinden.

4 Merk op dat we het hier over de gevolgen van planning, niet over de doelstelling ervan heb-

ben. Zie ook 2.2.3.
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Natuurlijk ging het prestige van het Nederlands door het bestaan alleen al van

een Academie de hoogte in. Ook alle hierboven genoemde initiatieven, die het

prestige verhoogd hebben, hebben waarschijnlijk een positief gevolg gehad

voor de gebruiksbereidheid.

Maar deze analyse van het planningskader is onvoldoende. Fundamenteel is

de manier waarop een standpunt overgebracht werd. In hoeverre geraakte een

bepaalde intentie bij de taalgebruiker? Het zou kunnen dat de Academie met

een statusplanningsactie tot doel had om het Nederlands als voertaal in het

onderwijs te verstevigen en dat ze de regering verzocht om op dat vlak iets te

ondernemen. Dan hingen de gevolgen van deze taalplanningsactie niet alleen

af van het feit of de regering iets deed, maar ook hoe de regering iets deed. Een

ander voorbeeld zijn de prijsvragen. Hoewel het uitschrijven ervan een initia-

tief op zich was, hing het succes van een prijsvraag af van de kwaliteit van de

antwoorden, van het feit of er een uitgave kwam, en uiteindelijk ook van het

succes van deze laatste.

Indien de Academie een verzoek aan de overheid richtte, en de overheid

reageerde er niet op, dan was dat vanzelfsprekend het einde van de route van

het initiatief. Vond een bepaald verzoek wél weerklank, dan hing het er nog

van af, op welke manier iets geïmplementeerd werd. Indien de overheid bij-

voorbeeld wel iets veranderde aan het aantal uren Nederlands in het uurroos-

ter, maar op het terrein weinig controleerde, zou het gevolg van dit alles waar-

schijnlijk ook relatief miniem zijn. Zelfs indien er zware sancties voorzien zou-

den worden, was het geenszins zeker dat de regel ook geïmplementeerd werd.

Hoewel het dus van groot belang is om de levensweg van een bepaalde actie

na te gaan, en om te bekijken hoe de positie van de taal erdoor beïnvloed zou

kunnen worden, kunnen we pas door een evaluatie van het werkelijke gebruik-

te maken, kijken of een maatregel inderdaad ook gewerkt heeft. Er zijn onder-

zoeken die dit op verschillende manieren en voor verschillende niveaus hebben

proberen te verwezenlijken: Deneckere (1954), Van Goethem (1990),

Geeraerts en Grondelaers (1997), Vanhecke (1998), Vandenbussche (1999),

Deygers & Van Den Heede (2000). Dat het succes van taalplannings- en taal-

politieke maatregelen niet steeds is wat men ervan zou denken, wordt in dit

soort studies uit de doeken gedaan.

Ik kan echter niet op dezelfde manier in detail werken. Ik kan de verschil-

lende strategieën, de politiek en de planning, de achterliggende ideologie ana-

lyseren en de inventarisering maken van wat er precies gedaan wordt. Ik kan
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de levensweg van een bepaalde taalpolitieke actie volgen en een evaluatie

maken van welke attributen beïnvloed zouden kunnen worden door de maat-

regel. De werkelijke gevolgen van de implementatie zal ik slechts hier en daar

kunnen aanwenden en aanstippen, maar niet ten gronde kunnen uitwerken.

6. BESLUIT

Het is mijn bedoeling geweest om, aan de hand van de case-study van de

Academie, een methodologie voor te stellen, om taalplanning en taalpolitiek

te analyseren. Hoewel het niet mogelijk geweest is al tot sluitende antwoorden

te komen of om de politiek en de planning van de Academie al ten gronde te

analyseren, heb ik geprobeerd door voorbeelden de mogelijkheden van verde-

re analyse te verduidelijken. Ook voor de matrix geldt, dat die louter illustra-

tief is. De uiteindelijke matrix is veel gedetailleerder.

Pas wanneer de opgesomde punten ten gronde onderzocht zijn, pas wanneer

de informatie van de verschillende actoren samengelegd en geanalyseerd is, zal

een antwoord op de vraag waarom bepaalde taalplanningsacties werken en

andere niet, binnen handbereik liggen.
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8. APPENDIX

8.1. MATRIX
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8.2. WAT VERTELT BOVENSTAANDE MATRIX ONS?

1. De Academie probeert de status van het Nederlands als wetenschappelijke

taal verhogen, wetende dat dit ook het prestige van de taal ten goede zal

komen. Ze probeert dit te bereiken door een verzoek aan de bevoegde

minister te richten om van de Pharmacopea Belgica ook een Nederlandse

vertaling te laten maken.

2. De Academie wil de taalcompetentie van toekomstige leerkrachten verbe-

teren. Dit zal de verwerving van het Nederlands in de lagere scholen ten

goede komen. Het Nederlands moet voertaal in de lagere normaalschool

worden, op die manier wordt de talenopleiding van de leerkrachten verbe-

terd, wat een verhoging van de kwaliteit van het Nederlands als voertaal

en als onderwijsvak op de lagere school zal teweegbrengen. Op die manier

wordt de taalverwerving, het uiteindelijke doel, gestimuleerd. Ook dit

gebeurt via een verzoek aan de bevoegde minister.

3. De Academie stuurt een verzoek aan de bevoegde minister om in de offi-

ciële onderwijsinstellingen de spelling van 1864 te doen naleven. Ze pro-

beert zich, door correctief op te treden, als normerende instelling te laten

gelden.

4. De Academie schrijft een prijsvraag uit om een overzicht te krijgen van de

gebreken van de bestaande schoolboeken. Op die manier probeert ze de

kwaliteit van de Nederlandstalige schoolboeken, die van fundamenteel

belang is voor zowel het Nederlands als voertaal, als het Nederlands als

onderwijsvak, te controleren. Dit moet de taalverwerving ten goede

komen.

5. De Academie stuurt een verzoek aan de bevoegde Minister om hem te vra-

gen de Franse wetteksten correct te vertalen. Op die manier probeert ze de

overheid op haar voorbeeldfunctie inzake correct taalgebruik te wijzen.

Door middel van taalzuivering probeert ze de kwaliteit van de gebruikte

taal te verbeteren (corpusplanning).

6. De Academie wil de Nederlandse vakwoordenschat voor het notarisambt

uitbreiden en schrijft met dit doel een prijsvraag uit. Op die manier pro-

beert ze aan corpusplanning te doen: het lexicon moet uitgebouwd worden

om aan de nieuwe noden te kunnen beantwoorden, die door de uitbreiding

van de functies van het Nederlands ontstaan zijn.

7. De Academie stuurt een verzoek aan de bevoegde minister. Hij zou moe-

ten bemiddelen om een groter aandeel Zuid-Nederlandse woordenschat te

doen opnemen in het Woordenboek der Nederlandsche Taal'. Ook hier
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wil de Academie zich op corpusplanningsvlak als normerend lichaam doen

gelden, deze keer door meer plaats op te eisen voor regionale woorden-

schat.

8. De Academie verzoekt de overheid om haar niet meer in het Frans aan te

schrijven en treedt correctief op door naar de taalwet van 1878 te verwij-

zen. De status van het Nederlands als externe communicatietaal van het

bestuur moet gevrijwaard blijven.

9. De Academie verzoekt de bevoegde minister meer rekening te houden met

de talenkennis van de onderwijsinspectie. Door de kwaliteitseisen voor de

talenkennis van de inspectie te verhogen, verbetert het toezicht op het

Nederlands als voertaal en als onderwijsvak. Deze kwaliteitscontrole moet

een stimulans voor de taalverwerving op school betekenen.
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Een eeuw ambtelijk taalgebruik: taal, spelling
en woordenschat in de verslagen van het
Willebroekse Schepencollege (1818-1900).

Eline Vanhecke, Aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen,

Vrije Universiteit Brussel

1. INLEIDING

Traditioneel wordt er van uitgegaan dat de hogere klassen in de negentiende

eeuw in Vlaanderen in hoofdzaak Frans schreven. In het beste geval is er spra-

ke van een diglossisch model, waarbij het Nederlands gereserveerd werd voor

informele functies. Recente research heeft aangetoond dat de echte situatie een

stuk gecompliceerder was. Niet alleen werd het Nederlands ook gebruikt voor

[+ prestige]-functies, maar we kunnen ervan uitgaan dat er in dat geschreven

Nederlands verschillende graden van formaliteit bestonden (Vandenbussche,

2001). De pragmatische aspecten van de variëteitenkeuze in geschreven docu-

menten kunnen dus nu op grond van die inzichten worden onderzocht. Dat

moet ook gebeuren met die 19de-eeuwse schrijftaal in Vlaanderen die totnog-

toe eigenlijk helemaal niet werd onderzocht, namelijk de stedelijke kanselarij-

taal. Het project waar ik thans mee bezig ben moet die leemte opvullen.

Stadsscribenten zijn beroepsschrijvers, die een heel ander soort en veel meer

ervaring hebben dan de (meer) occasionele schrijvers, die totnogtoe hoofdzake-

lijk werden bestudeerd (Willemyns & Vandenbussche, 2000). Toch zijn er ook

een heleboel factoren inzake de sociale en linguïstische achtergrond die we niet

over ze weten: hoe specifiek hun opleiding was, of ze in beide talen schreven en

of ze dat ook formeel geleerd hadden, wat hun maatschappelijke rang en stand

was, enz. Het zijn allemaal dingen die in de verschillende steden en ook binnen

de kanselarij van één en dezelfde stad beslist heel erg verschillend konden zijn,

maar die men moet weten om hun schriftelijke output te beoordelen.

Een onderzoek naar het taalgebruik in stedelijke kanselarijen is dus ook belang-

rijk omdat er van een onderlinge beïnvloeding en feed back tussen de kansela-

rijtaal en de (Nederlandse) schrijftaal van de middengroepen en hogere klassen

mag worden uitgegaan. Zowel de stadsbestuurders, die beslisten over de taal-
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keuze van de stedelijke administraties als diegenen die er de functie van scribent

uitoefenden, behoorden grotendeels tot precies die sociale groepen.

1.2.

Het promotieonderzoek waar ik nu mee bezig ben zal een algemeen overzicht

geven van de belangrijkste aspecten van taalgebruik en taalvariatie in de

Vlaamse stadskanselarijen tijdens de 19de eeuw op grond van de gebruikelijke

(historisch-) sociolinguïstische variabelen en van een gestructureerd onderzoek

van de verschillende linguïstische niveaus. Het komt er op aan meer licht te laten

schijnen op de gecompliceerde taalverhoudingen in het 19de-eeuwse Vlaanderen

en de gediversifieerde en vaak contradictoire standaardiseringsprocessen die de

uitbouw van het 20ste-eeuwse zuidelijke Nederlands hebben voorbereid.

Twee dingen staan voor de goede afloop van een dergelijk onderzoek voor-

op: uiterste accuratesse bij het samenstellen en analyseren van het corpus en

het creëren van een meetinstrument om de linguïstische analyse mogelijk te

maken. Wat het laatste betreft dient er een catalogus van criteria te worden

aangelegd, die voor de 19de eeuw relevant zijn. Het meeste onderzoek over

19de-eeuwse taal was tot voor kort immers metalinguïstisch en heeft zich

vrijwel uitsluitend op intenties gericht. Ook in de studies die in de 19de eeuw

zelf werden gepubliceerd gaat het vooral om theoretische of prescriptieve

benaderingen en een geïdealiseerd taalbeeld, maar wordt er nagenoeg niets

gezegd over de effectief geschreven taal (Willemyns, 1997).

Om een en ander mogelijk te maken heb ik een tentatief meetinstrument opge-

steld waarvan de bruikbaarheid voor het onderzoek van de spelling en het lexi-

con in een vooronderzoek werd uitgetest en daarna bijgesteld. Vanzelfsprekend

wordt er zoveel mogelijk met vergelijkbare teksten en tekstsoorten gewerkt. De

bedoeling van de hele linguïstische analyse is vastere grond onder de voeten te

krijgen wanneer we ons een voorstelling proberen te maken van de verschillen-

de manieren waarop ambtenaren destijds met de Nederlandse taal plachten om

te gaan. Net als in vorige projecten van het VUB-research team worden uitslui-

tend teksten en zelfs tekstsoorten gebruikt, die voorheen nog nooit linguïstisch

geanalyseerd of voor een beschrijving van de taaltoestand gebezigd werden.

1.3.

In het onderhavige artikel zal ik de resultaten bespreken van een case study

die aan het nu sinds januari 2002 begonnen onderzoek voorafging, namelijk
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een studie van taalkeuze en taalgebruik in het 19de-eeuwse Willebroek, zoals

die tot uiting komen in een corpus van notulen van het Willebroekse sche-

pencollege ' (Vanhecke, 1998). Uitgangspunt is de vraag of er een directe

relatie bestaat tussen taalkeuze en taalgebruik en de toentertijd uitermate

gevarieerde historisch-politieke context. De Franse periode (tot 1814), het

Verenigd Koninkrijk (tot 1830) en de Belgische periode vóór en na de goed-

keuring van de eerste belangrijke taalwetten, zijn evenveel regimes die met

een duidelijke en meestal tegenstrijdige taalpolitiek geprobeerd hebben taal-

planningsdoelstellingen te bereiken. Hoe de Willebroekse kanselarij daarop

inspeelde en door werd beïnvloed zal hier worden aangetoond.

2. ONDERZOEKSOPZET EN METHODOLOGIE

Ten einde de taalkundige evolutie in voornoemde ambtelijke documenten te

kunnen nagaan, werden drie essentiële onderzoeksaspecten geanalyseerd.

Het eerste deel van het onderzoek was gericht op de taalkeuze. Hiervoor

werd de overgang van het gebruik van het Frans naar het Nederlands in de

verslagen nagegaan en werd onderzocht in hoeverre het gebruik van beide

talen afhankelijk was van factoren zoals de officiële taalmaatregelen, per-

soonlijke voorkeur en/of behandelde onderwerpen.

Het tweede onderzoeksaspect was de spelling. Hiervoor werd de problema-

tiek rond het vastleggen van een uniforme Nederlandse spelling in de negen-

tiende eeuw bekeken en werd nagegaan of de gebruikte spelling in de versla-

gen correspondeerde met de toenmalige bestaande en/of opgelegde spelling-

systemen. Hierbij werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van woordenboe-

ken uit de bestudeerde periode (o.a. Des Roches, 1816 & 1832).

Het derde onderzoekselement was het lexicon. Voor dit aspect werd de pro-

blematiek met betrekking tot het Nederlandse lexicon in de negentiende eeuw

nagegaan. Vervolgens werd aan de hand van specifieke literatuur (o.a. Meert,

1897 en Peeters, 1930) onderzocht in welke mate er een evolutie waarneem-

baar is in de gebruikte woordenschat van het betrokken onderzoekscorpus.

I Geraadpleegde archiefstukken:

Gemeente-archief Willebroek. Beraadslagingen van het Schepencollege (1818-100).

Gemeente-archief Willebroek. Akten van de Burgerlijke Stand (1796-100).
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De keuze om de beraadslagingen van het schepencollege 2 voor de analyse te

gebruiken, werd bewust gemaakt. Dergelijk bronnenmateriaal betreft

immers een vrij formeel teksttype, waarbij de administratieve functie en

inhoud ervan nagenoeg geen ruimte laat voor persoonlijke inbreng van de

auteurs. De analyse van het ambtelijk taalgebruik wordt dus niet bemoeilijkt

door zeer uiteenlopende schrijfstijlen. Daarnaast behandelen de verslagen

van het Schepencollege verschillende administratieve en bestuurlijke onder-

werpen, mededelingen aan de bevolking, jaarverslagen, enz. Ze geven bijge-

volg niet alleen een idee van het (formele) schriftelijke taalgebruik in

Willebroek in de negentiende eeuw, maar bieden tegelijkertijd ook een alge-

meen beeld van de gemeente zelf in die periode.

Uit praktische overwegingen diende met steekproeven te worden gewerkt.

Per vijf jaar werden een tiental pagina's tekst zeer grondig onderzocht, de

overige teksten dienden ter ondersteuning van de bevindingen uit de in detail

onderzochte verslagen. Bovendien werd extra aandacht besteed aan de ver-

slagen uit de specifieke periodes waarin een machtswissel plaats had of nieu-

we taalwetten werden ingevoerd.

Om het effectieve taalgebruik in de ambtelijke stukken in de relevante histo-

risch-linguïstische context te kunnen plaatsen (de norm, standaardisering, taal-

planning en taalpolitiek in Vlaanderen in de negentiende eeuw) werd elk onder-

zoeksgedeelte op basis van een grondige literatuurstudie aan een overzichtelijk

referentiekader gekoppeld. In onderhavig artikel staan de onderzoeksresultaten

met betrekking tot de evolutie van het ambtelijk taalgebruik in Willebroek cen-

traal, de taalkundige context wordt enkel in grote lijnen geschetst.

3 . TAALPOLITIEKE CONTEXT EN TAALWETGEVING

Vlaanderen werd in de negentiende eeuw geconfronteerd met zeer ingrijpen-

de taalmaatregelen, zowel ten nadele als ten voordele van de positie van het

Nederlands. Vertrekkende van de gedachte "één volk, één taal" werd tijdens

De verslagen van het Willebroekse Schepencollege werden pas vanaf 1818 genotuleerd.

Om toch ook de toepassing van de opgelegde taalwetten tijdens de eerste twee decennia

van de negentiende eeuw te kunnen nagaan, diende nog een andere Willebroekse bron bij

het onderzoek betrokken te worden. Hiervoor werd een beroep gedaan op de akten van de

Burgerlijke Stand, die vanaf 1796 werden opgetekend.
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het Franse Bewind (1795-1814) een radicale verfransingspolitiek gevoerd.

Doordat het Frans op dat moment al grotendeels geïntegreerd was in het

bestuur en in de administratie (Willemyns, 1992) en reeds beschouwd werd

als de meest prestigieuze taal van Europa, kenden de taalmaatregelen die de

Franse bezetters namen nauwelijks tegenstand (De Vries, Willemyns &

Burger, 1993). De algemene verfransing werd trouwens gesteund door de

reeds grotendeels verfranste adel, burgerij en hogere clerus, daar zij zich

door het verschil in taalgebruik wilden en konden onderscheiden van de

lagere sociale klassen. Maar ondanks de wettelijke verbanning van het

Nederlands uit het openbare leven slaagden de Fransen er niet in om de

Vlaamse gewesten volledig te verfransen.

Desondanks had Koning Willem I vanaf het ontstaan van het Verenigd

Koninkrijk der Nederlanden (1814) te maken met een ernstig taalverschil in

zijn rijk. In de Noordelijke Nederlanden was het Nederlands de voertaal,

terwijl in het Zuiden de hogere sociale klassen Frans als voertaal hadden en

de lagere klassen meestal slechts een Vlaams dialect spraken. Om de eenheid

van het land te bevorderen, streefde hij, net zoals de Fransen, naar taaleen-

heid binnen zijn koninkrijk. De taalpolitiek die hij hiervoor hanteerde, was

vooral gericht op het herstellen en bevorderen van het gebruik van het

Nederlands in Vlaanderen. De verschillende taalmaatregelen die hij nam om

zijn koninkrijk te vernederlandsen, stuitten echter vanaf het begin op weer-

stand van de bevolking. Zo stribbelden de verfranste adel tegen om het

Nederlands als officiële taal te erkennen en verzette de lagere, dialectspre-

kende clerus zich tegen alles wat uit het protestantse Noorden kwam. Hierin

beïnvloedde zij ook de Vlaamse bevolking, die al argwanend stond tegen-

over de Hollanders (De Vries, Willemyns & Burger, 1993). Willems politiek

verliep in drie fasen: eerst werd er taalvrijheid geïntroduceerd (1814-1819),

daarna werd het Nederlands de officiële en verplichte administratieve taal in

Vlaanderen (1819-1829) en uiteindelijk werd de taalvrijheid hersteld (1829-

1830) (De Jonghe, 1967).

Ondanks het feit dat Willem I niet in zijn opzet slaagde om de Zuidelijke

Nederlanden te vernederlandsen, werd tijdens zijn heerschappij toch de voe-

dingsbodem gevormd voor het ontstaan van de Vlaamse Beweging en haar

strijd voor de erkenning van het Nederlands (Willemyns, 1992). In de auto-

nome staat België, ontstaan in 1830, werd het Frans immers opnieuw

beschouwd als de belangrijkste landstaal. Tegen de dominante positie van

het Frans en de uitsluiting van het Nederlands uit openbare en officiële func-

ties kwam echter geleidelijk aan verzet van Vlaamse zijde. De activisten van
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alle openbare akten in het Frans

- taalvrijheid voor notariële akten (Fr. of Nl.)
- akten burgerl. stand in streektaal toegestaan

Fr. officiële taal, Nl. toegelaten

taalverplichting: Nl. wordt officiële taal

notariële en ambtelijke akten in Fr. of Nl.

onbeperkte taalvrijheid: Fr. naast Nl.
- Fr. verplicht in openbare ambten,
beperkte Nl. faciliteiten voor burgers

grondwettelijke vrijheid van taalgebruik,
maar bestuurszaken in Fr.

Nl. toegelaten in strafzaken

Nl. toegelaten in bestuurszaken

aanzet vernederlandsen middelbaar onderwijs

gelijkheidswet

1803

1814

1819

1823

1829
1830
1831

1873

1878

1883

1898

de Vlaamse beweging begonnen een lange en moeizame strijd tegen de ver-

drukking van het Nederlands en voor aangepaste taalwetten. Hun streven

naar het officieel aanvaarden van de taal werd echter laat bekroond: pas in

1873 werd een eerste wet inzake het taalgebruik ingevoerd en in 1898, na een

strijd van bijna 70 jaar, was België niet langer een uitsluitend Franstalige

staat, maar een land met twee officiële talen.

Het bovenstaande geeft slechts in grote lijnen de onstabiele positie van het

Nederlands in het negentiende-eeuwse Vlaanderen weer. In de onderstaande tabel

wordt een overzicht van de negentiende-eeuwse taalwetten gegeven (Tabel 1).3

FR
	

NL

3 Tabel 1: Overzicht van de taalwetten m.b.t. het gebruik van het Nederlands (NL) en het

Frans (FR) in algemene bestuurszaken en administratie. De taalwetten zijn aangeduid op

een tijdas. De gearceerde stukken tonen aan welke taal officiëel of toegelaten was.
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Het is duidelijk dat het Frans, zowel door de wettelijke taalregeling, als door

sociaal-maatschappelijke factoren, zeer lang de aangewezen taal is geweest

voor het opstellen van ambtelijke documenten. Het Nederlands verkreeg pas

na een lange strijd een officiële positie in bestuur en administratie.

Hierbij dient in acht genomen te worden dat de besproken taalwetten in de

eerste plaats van toepassing waren op het centraal bestuur en de algemene

administratie. Er waren geen specifieke wetten of regelingen met betrekking

tot het gemeentelijke niveau. Ook in de geanalyseerde documenten zelf wer-

den geen opmerkingen gevonden die duidden op een specifieke (lokale) taal-

politiek of een eventuele linguïstische voorkeur van het gemeentelijk

bestuur. Door het ontbreken van deze specifiekere informatie in taalhisto-

riografisch onderzoek van de negentiende eeuw (alsook in de primaire bron-

nen zelf) kon het onderzoek naar de taalkeuze alleen maar aan de algemene

taalwetgeving gekoppeld worden. Er werd met andere woorden uitgegaan

van de veronderstelling dat de regeling van het taalgebruik op centraal

bestuursniveau in zekere mate correspondeerde met de regeling op gemeen-

telijk vlak.

4. TAALKEUZE EN TOEPASSING VAN DE TAALWETGEVING IN

WILLEBROEK

Voor het onderzoek naar de toepassing van de voornoemde taalwetten in de

beraadslagingen van het Willebroekse Schepencollege, was het uitgangspunt

het vermoeden dat de overgang van het gebruik van het Frans naar het

Nederlands in zeer grote mate bepaald zou zijn door de toenmalige taalwet-

ten. Dit vermoeden bleek echter niet te kloppen. Integendeel, de omschake-

ling van het Frans naar het Nederlands in het betrokken corpus bleek slechts

in geringe mate parallel te verlopen met de officiële overgang volgens de

algemene taalwetgeving.

4.1.

Enkel tijdens het bewind van Koning Willem I (1814-1830) werd het taalge-

bruik in de Willebroekse akten en verslagen aan de wettelijke taalmaatrege-

len aangepast. Zo moest het Frans, in de verslagen van het schepencollege,

geleidelijk aan volledig wijken voor het Nederlands. Tot 1820 werden de
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documenten uitsluitend in het Frans opgesteld, uitgezonderd de allereerste

passage van het beschikbare materiaal. De taalkeuze van dit stukje kan ver-

klaard worden door de inhoud ervan: het betreft de benoeming van de bur-

gemeester van Willebroek, in naam van de Nederlandstalige Koning Willem

I. De Franse notulen betreffen de aanstelling en benoeming van gemeente-

secretaris, gemeenteraadsleden en schepenen -die niet door de koning, maar

door de burgemeester werden benoemd- en de wekelijkse vergaderingen van

het schepencollege. De verslagen tussen 1820 en 1822 zijn nog in het Frans

opgetekend, maar zeer regelmatig voorzien van Nederlandstalige

Waerschouwinge' of `Bekentmakinge', bedoeld voor de plaatselijke bevol-

king die vermoedelijk nauwelijks of geen Frans kende. Vanaf 1822 verloor

het Frans duidelijk zijn overheersende positie, daar de taal alleen nog voor

passages met betrekking tot aanstellingen en benoemingen werd gebruikt,

terwijl de eigenlijke verslagen in het Nederlands geschreven werden. Vanaf

1823 was het Frans volledig uit de verslagen verdwenen, wat aangeeft dat de

wet van 1819 keurig werd nageleefd. Maar na afkondiging van de absolute

taalvrijheid in 1830 bleef men in Willebroek de ambtelijke documenten in

het Nederlands opstellen. Zelfs toen onmiddellijk na de onafhankelijkheid

van België het Frans opnieuw de aangewezen administratieve taal werd, her-

won het zijn oorspronkelijk overheersende positie niet in de Willebroekse

stukken. In de verslagen vanaf 1831 werd ofwel in het Nederlands of in het

Frans en soms in beide talen geschreven. De taalkeuze werd meestal bepaald

door het behandelde onderwerp: Nederlandstalige stukken betroffen

gewoonlijk mededelingen voor de Willebroekse bevolking terwijl het Frans

voorbehouden bleek voor beslissingen die enkel de leden van het schepen-

college aanbelangden. Dit zou in principe een indicatie kunnen zijn van de

correlatie tussen sociale bevolkingslaag en de taalkeuze, maar dit wordt

weerlegd door het feit dat in de latere verslagen als maar minder Frans

gebruikt werd, ongeacht het onderwerp of de doelgroep. De notulen tussen

1835 en 1865 tonen inderdaad een steeds verder gaand vernederlandsings-

proces en na 1865 werden in het corpus nog slechts drie Franstalige passa-

ges aangetroffen. Toen het Nederlands in 1898 eindelijk een officiële taal

werd naast het Frans, waren in Willebroek de beraadslagingen al ruim 30

jaar nagenoeg eentalig in het Nederlands opgesteld.

Wat betreft de akten van de burgerlijke stand was er niet eens een over-

gangsproces, maar wel een zeer abrupte en definitieve omschakeling. De

akten werden vanaf 1796 tot 1815 uitsluitend in het Frans opgesteld, daar-

na werd alleen nog Nederlands gebruikt.
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4.2.

Het is duidelijk dat de suprematie van het Frans niet lang bestaan heeft in

de Willebroekse gemeentelijke administratie. Het Nederlands daarentegen

heeft, althans wat betreft de akten van de burgerlijke stand en de verslagen

van het Schepencollege, in een relatief snel tempo de functie van het Frans

volledig overgenomen. Een mogelijke verklaring voor de relatief snelle ver-

nederlandsing binnen de Willebroekse gemeentelijke administratie is het feit

dat Willebroek op dat moment nog een betrekkelijk klein landbouwdorp

was. Deneckere (1975) geeft aan dat veel van dergelijke dorpen nauwelijks

door de verfransing beïnvloed werden. Daarnaast kwamen veel

Willebroekenaren al vrij snel in contact met het Noord-Nederlands omwille

van hun regelmatige handelsbetrekkingen met Hollandse schippers' . Een

andere mogelijkheid is dat de persoonlijke taalvoorkeur van de betrokken

auteurs meer doorslaggevend was dan de taalwetgeving op dat moment.

Maar welke taal gebruikt werd in de verslagen blijkt echter niet van bepaal-

de scribenten af te hangen, dan wel van de inhoud van het behandelde

onderwerp. Dit en het feit dat het Nederlands nooit echt uit de Willebroekse

stukken is verdwenen -ook niet op het moment dat het Frans de bestuurlij-

ke en administratieve voertaal was- lijkt eerder op een algemene

(Nederlandstalig gezinde?) houding van het gemeentebestuur te wijzen dan

op persoonlijke keuzes van de afzonderlijke scribenten.

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de mate waarin het

Willebroekse ambtelijk taalgebruik samenhing met de negentiende-eeuwse

taalwetgeving (Tabel 2)5.

4 Zo werd bijvoorbeeld het overgrote deel (ca. 90%) van het in Willebroek gebrouwen bier

naar Holland verscheept. (De Decker, 2002)

Tabel 2: Voor de akten van de burgerlijke stand (b) en voor de verslagen van het

Schepencollege (c) wordt op een tijdas aangeduid welke taal (FR=Frans, NL=Nederlands)

gebruikt werd. De gearceerde stukken duiden de gebruikte taal aan. Beide schema's worden

tegenover het chronologisch overzicht van de taalwetten (a, voorheen Figuur 1) geplaatst,

waarbij de gearceerde stukken aanduiden welke taal officieel of toegelaten was.
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5. SPELLINGSYSTEMEN IN DE NEGENTIENDE EEUW EN TOEPASSING

ERVAN IN WILLEBROEK

5.1

In Nederland en Vlaanderen is er in de negentiende eeuw een streven naar het

standaardiseren en vastleggen van de Nederlandse taal merkbaar, vooral wat

betreft de schrijfwijze ervan. De verschillende pogingen die ondernomen werden

tot het regelen van een uniforme spelling gaven echter vaak aanleiding tot hevi-

ge discussies. Zowel in Noord- als in Zuid-Nederland bestonden immers zeer

uiteenlopende standpunten over de `juiste' schrijfwijze van het Nederlands.

Gedurende de eerste 15 jaar van de negentiende eeuw kon het geletterde deel

van de Nederlandstalige Vlaamse bevolking geen beroep doen op een alge-

meen aanvaard spellingsysteem, waardoor de spelling vaak individueel erg

verschillend was. Het enige min of meer genormeerde en bruikbare spelling-

c
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stelsel was dat van Jan Des Roches, uit 1761.

Toen België in 1814 een deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

was geworden, werd de spelling-Siegenbeek, die al sinds 1804 in Nederland de

officiële spelnorm was, in het zuiden geïntroduceerd. Het was er echter niet

officieel van kracht. Toen het Nederlands in Vlaanderen door het taalbeleid

van Koning Willem I officiële functies verkreeg, werd men zich daar geleidelijk

aan bewust van het nut en de noodzaak van een uniforme schrijftaal. De zeer

uiteenlopende standpunten over het nodige spellingsysteem leidden, vooral na

de machtswissel, tot het ontstaan van twee kampen: de integrationisten en de

particularisten. Terwijl de eerste groep overtuigd was van de noodzaak om de

Noord-Nederlandse norm (waaronder de spelling-Siegenbeek) over te nemen,

pleitten de particularisten voor de `Vlaamse' ontwikkeling van het Nederlands

en voor een Vlaams spellingstelsel (Willemyns, 1995). In de spellingkwestie

haalden de integrationisten uiteindelijk de bovenhand. Een speciaal aangestel-

de commissie, onder leiding van J.F. Willems en vooral bestaande uit integra-

tionisten, ontwikkelde een nieuwe spelling, maar stuitte op hevig protest van de

particularisten omwille van de grote overeenkomst met de Siegenbeekse spel-

ling. Toch werd deze `commissiespelling' in 1844 door de regering ingevoerd en

werd ze zo de eerste officiële spelnorm in België.

Ten einde alsnog de taaleenheid met het Noorden te bereiken, waar de spelling-

Siegenbeek nog steeds de norm was, werd in 1851 aan de taalgeleerden M. De

Vries en L.A. Te Winkel de opdracht gegeven om een volledige eenheidsspel-

ling voor Noord en Zuid te ontwerpen. De spelling-De Vries/ Te Winkel was in

Vlaanderen vanaf 1864 officieel van kracht voor onderwijs, administratie en

openbare akten (Suffeleers, 1979). Hoewel ze ook in Nederland vrijwel onmid-

dellijk werd overgenomen, werd ze er pas in 1947 officieel bekrachtigd.

5.2

Voor het onderzoek naar de spelling in de verslagen van het Willebroekse

Schepencollege werd nagegaan in hoeverre de bestaande spellingsystemen

toegepast werden en op welke manier het gebruik ervan evolueerde. De

hypothese dat de spellingstelsels die in de negentiende eeuw konden of moes-

ten gebruikt worden (nl. de spelling-Des Roches, de spelling- Siegenbeek, de

commissiespelling en de spelling-De Vries/Te Winkel) ook in de verslagen

van het Willebroekse Schepencollege zouden worden aangetroffen, werd

grotendeels door het onderzoek bevestigd. De evolutie van de spelling in de

onderzochte verslagen vormt echter geen exacte weerspiegeling van het offi-
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ciële spellinggebruik in de negentiende eeuw.

Uit de analyse van de verslagen uit de periode 1818-1843, toen zowel de spel-

ling van Des Roches als die van Siegenbeek voorhanden was, bleek dat inder-

daad van beide systemen gebruik werd gemaakt. Zo werden de

Nederlandstalige verslagen uit het corpus tot begin 1823 nagenoeg volledig

opgesteld volgens de regels van Des Roches. In de verslagen vanaf begin 1823

is een eerste spellingverandering merkbaar en lijkt het ernaar dat geleidelijk

aan werd overgeschakeld op de Siegenbeekse spelling. Vermoedelijk heeft dit

te maken met het feit dat het Nederlands vanaf 1823 een officiële taal was in

Vlaanderen, en ging men ervan uit dat men dus ook maar de officiële Noord-

Nederlandse spelling kon overnemen. In de onderzochte verslagen wordt

trouwens vaak een combinatie van beide systemen aangetroffen, waardoor het

lijkt alsof de auteur in een overgangsfase van de spelling-Des Roches naar de

spelling-Siegenbeek zat. Het is ook mogelijk dat de schrijver wel al grotendeels

op de "Hollandse" spelling was overgeschakeld, maar zich soms nog, al dan

niet onbewust, door het `oude' systeem liet beïnvloeden. In de verslagen uit

1824 werd opnieuw een spellingverandering waargenomen. Een aantal van

deze notulen zijn weer nagenoeg volledig volgens het Brabantse spellingsys-

teem van Des Roches geschreven, maar de reden hiervoor is niet duidelijk.

Aangezien de hand in deze verslagen nog steeds hetzelfde is als in de voor-

gaande stukken, kan de omschakeling niet verklaard worden door een ver-

vanging van de scribent (en dus schrijfgedrag)6 . Het is tevens uitgesloten dat

de spellingverandering een gevolg is van een officiële spellingwijziging, daar de

eerste officiële norm pas vanaf 1844 van kracht werd. Een mogelijke verkla-

ring is dat de schrijver voortdurend twijfelde tussen beide spellingsystemen.

Aan deze twijfel kwam blijkbaar wel een einde vanaf eind 1824, toen diezelf-

de scribent nogmaals van spellingsysteem veranderde, maar ditmaal voor een

relatief lange periode. Tot eind 1830, dus tot het einde van het Verenigd

Koninkrijk, volgen alle onderzochte stukken steevast de regels van de

Siegenbeekse spelling, met als enige uitzondering het aanhoudende gebruik

van de y van Des Roches in plaats van de Siegenbeekse ij (vb. `accyns' in

plaats van `accijns', `bydrage' in plaats van `bijdrage' en `ykmeesters' in plaats

van `ijkmeesters'). Vanaf eind 1830 I begin 1831 werd de tot dan toe vrij con-

6 In de onderzochte verslagen werden zeker tien verschillende handen aangetroffen. Tenzij

anders wordt aangegeven, zijn de veranderingen in taalkeuze en spelling niet het gevolg

van een scribentenwissel.
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sequent toegepaste Siegenbeekse spelling op enkele uitzonderingen na volledig

door de spelling Des Roches vervangen. Vermoedelijk is de onafhankelijkheid

van België een belangrijke factor in deze nieuwe omschakeling geweest. De

scribent kan zich bijvoorbeeld ten tijde van het Hollands Bewind verplicht

gevoeld hebben om het Noord-Nederlandse systeem te volgen. Het systeem

van Des Roches werd gehandhaafd tot 1844, dus tot het moment wanneer de

commissie-spelling officieel werd. Het afwisselen of door elkaar gebruiken van

de verschillende systemen had als gevolg dat de teksten uit de periode 1818-

1843 gekenmerkt worden door een vrij groot aantal onregelmatigheden en

afwijkingen van de respectievelijke `normen'. Zo bestond er blijkbaar veel ver-

warring omtrent het gebruik van hoofdletters bij dagen en maanden; ook wer-

den Franse leenwoorden in het Nederlands soms nog door de Franse spelling

beïnvloed (vb. `troupen' zoals het Franse 'troupes', in plaats van `troepen').

In de verslagen uit de periode 1844-1863 werd de toen officiële commissie-spel-

ling vrij consequent toegepast door de verschillende betrokken scribenten. Wel

bleek er enige onduidelijkheid te bestaan over de regel betreffende het gebruik

van de g of ch vóór t (met een grote voorkeur voor de g, ook in de gevallen waar

ch vereist was, zoals bijvoorbeeld `gestigt' in plaats van `gesticht', `nagtwagt' in

plaats van `nachtwacht' en `verzogt' in plaats van `verzocht') en zorgde ook de

dt-regel voor problemen (slechts in drie van de zeventien situaties werd de juis-

te vorm gebruikt). Daarnaast werden de namen van maanden nog steeds wil-

lekeurig met of zonder hoofdletter geschreven en was de Franse invloed op de

spelling nog aanwezig (vb. 'fonctie' in plaats van `functie', naar het Franse

`fonction'; 'personneel' naar het Franse 'personnel').

In het corpus van de periode 1864-1900 gold de spelling-De Vries/Te Winkel a.

enige officiële spellingnorm en werd inderdaad bijna onmiddellijk op dit sys-

teem overgeschakeld. De verslagen van 1865 werden echter nog grotendeels

geschreven volgens het systeem dat in de verslagen van 1844-1863 werd

gebruikt. Aangezien een aantal van de regels van die commissiespelling over-

genomen waren in het nieuwe systeem, week de spelling in deze ambtelijke

stukken van 1865 niet op alle punten van de officiële norm af. Vanaf de ver-

slagen van 1870, geschreven in een ander handschrift dan die van 1865 7, werd

definitief overgegaan op de spelling van De Vries en Te Winkel.

7 De verslagen van de periode 1864-1900 werden door zes verschillende handen geschreven.

De eerste komt voor in de verslagen van 1865 en wijkt op orthografisch vlak van de vol-

gende teksten af. De handen vanaf 1870 vertonen geen noemenswaardige verschillen.
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6. DE WOORDENSCHAT IN DE WILLEBROEKSE VERSLAGEN

Net zoals de spelling van het Nederlands, was ook de woordenschat ervan

het onderwerp van talloze discussies, waarbij dan vooral het al dan niet

bestrijden van anderstalige invloed op het Nederlandse woordgebruik cen-

traal stond.

De problematiek rond de woordenschat werd vooral na 1830 actueel, toen

de band met het Noord-Nederlands officieel verbroken was en het Frans

opnieuw een grote bedreiging vormde voor het Nederlands in Vlaanderen.

De ijver om de taal van alle vreemde, maar vooral van de Franse invloed te

zuiveren, is natuurlijk begrijpelijk, want de overheersende positie van het

Frans en de grote verfransingsdruk hadden geleid tot talloze ontleningen en

constructies die in strijd waren met het Nederlandse taaleigen.

Voor de analyse van de woordenschat in de verslagen van het Willebroekse

schepencollege werd voornamelijk gezocht naar typisch Zuid-Nederlandse

woorden: belgicismen, barbarismen , ontleningen uit het Frans en purismen.

Hierbij werd een indrukwekkend aantal belgicismen aangetroffen. Het

gebruik van dergelijke woorden was niet gebonden aan een bepaalde perio-

de en/of schrijver, maar blijkt wel kenmerkend geweest te zijn voor het

negentiende-eeuwse Nederlands in Vlaanderen. Enkele voorbeelden van

zo'n belgiscismen zijn het Zuid-Nederlandse diefte in plaats van het A.N.

diefstal, eemer in plaats van emmer, handteeken in plaats van handtekening

en lynrichting in plaats van rooilijn.

De Nederlandse woordenschat in de onderzochte documenten werd duide-

lijk ook in zeer grote mate beïnvloed door het Frans. Dit bleek vooral uit het

veelvuldige voorkomen van gallicismen ' -vooral na 1830- en ontleningen.

Alle verslagen zijn als het ware doorspekt met woorden die uit het Frans zijn

overgenomen. Het betreft enerzijds Franse leenwoorden die zonder enige

8 Voorbeelden van dergelijke gallicismen zijn: societeyt van harmonie naar het Franse société

d'harmonie, in de betekenis van harmoniegezelschap; yzeren weg in plaats van spoorweg, als

letterlijke vertaling van chemin de fer, verwarring tussen de begrippen herkennen en erken-

nen doordat ze in het Frans door hetzelfde werkwoord reconnaitre werden uitgedrukt, toe-

passelyk aen in plaats van toepasselyk op naar het Franse applicable a en het crediet naar het

Franse le crédit in plaats van het tegoed.
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vormwijziging in het Nederlands zijn overgenomen (vb. circulaire, collecte,

courant, missive, octroi etc.) en anderzijds gaat om woorden die duidelijk aan

het Frans ontleend zijn, maar aan de morfologische regels van het

Nederlands werden aangepast (vb. zich adresseren, naar het Franse s'adres-

ser, in de betekenis van zich wenden tot; reclameren, naar het Franse recla-

mer, in de betekenis van opeisen of vereisen etc.). Opvallend is dat de mees-

te Franse (leen)woorden administratieve en bestuurlijke termen zijn. Dit is

vooral te verklaren door het feit dat het Frans zeer lang de meest gebruikte

taal voor alle bestuurlijke en administratieve aangelegenheden was. Toen

het Nederlands de functies van het Frans begon over te nemen, was men bij

gebrek aan geschikte Nederlandse equivalenten min of meer genoodzaakt

om de Franse termen over te nemen.

Met betrekking tot de purismen werden in de verslagen slechts enkele woor-

den aangetroffen die volgens Goossens (1975) tot deze categorie behoren

(vb. dagorde in plaats van agenda, bureel in plaats van bureau, nyverheid in

plaats van industrie).

Wat betreft het woordgebruik in de verslagen kan in feite niet echt van een

evolutie gesproken worden aangezien de Franse invloed in elk verslag pro-

minent aanwezig is.

Ook tussen de opeenvolgende handen werden geen noemenswaardige ver-

schillen in het woordgebruik opgemerkt. De meest voor de hand liggende

verklaring hiervoor is dat bij het opstellen van de ambtelijke verslagen in

principe geen ruimte was voor creatief taalgebruik. De auteurs waren aan

een vrij uniforme schrijfstijl gebonden en bovendien vereiste de inhoud van

de verslagen meestal specifieke terminologie met betrekking tot administra-

tieve en bestuurlijke aangelegenheden. De woordenschat in de verslagen

werd dus in de eerste plaats bepaald door de inhoud en de ambtelijke omge-

ving en niet door de persoonlijke voorkeur van de verschillende schrijvers.

7. CONCLUSIES

Alhoewel de algemene geschiedenis met betrekking tot het Nederlands in

Vlaanderen in de negentiende eeuw (de verschillende regimes, taalwetten,

spellingsystemen, normproblematiek etc.) wel bekend is, is totnogtoe slechts

zeer weinig tastbare informatie beschikbaar over het effectief geschreven

taalgebruik. Het onderzoek dat in dit artikel werd besproken vormt een

bescheiden bijdrage tot het onderzoek naar het taalgebruik van de ambte-

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 485



narij en bestuur op lokaal niveau.

Met betrekking tot de taalkeuze kon worden vastgesteld dat de verneder-

landsing van de Willebroekse gemeentelijke administratie, althans wat

betreft de akten van de burgerlijke stand en de verslagen van het schepen-

college, vrij snel op gang gekomen is. In tegenstelling tot wat werd verwacht,

bleek de overgang van het gebruik van het Frans naar het Nederlands in de

Willebroekse notulen dus maar gedeeltelijk overeen te komen met de offi-

ciële overgang op grond van de taalwetgeving. Het lopende promotieonder-

zoek zal duidelijk maken of deze conclusie veralgemeend kan worden en in

welke mate de taalkeuze en de toepassing van de taalwetgeving in gemeen-

ten zoals Willebroek overeenstemde met die in grote steden.

De evolutie van de spelling in de Willebroekse verslagen bleek daarentegen

wel grotendeels parallel te verlopen met de officiële spellingmaatregelen. Het

is niet duidelijk of er hierbij enige druk van hogerhand werd uitgeoefend of

dat de overschakeling op een andere spelling aan het begin van een nieuw

politiek regime een politieke verbondenheid uitdrukte, maar het zijn wel

aannemelijke veronderstellingen. Opmerkelijk is alleszins dat de scribenten

blijkbaar vrij goed op de hoogte waren van de verschillen tussen de opeen-

volgende spellingsystemen, aangezien ze de competentie leken te hebben om

zich aan de nieuwe regels aan te passen, ongeacht of deze aanpassing ver-

plicht of vrijwillig gebeurde. Het feit dat niet altijd meteen volledig overge-

schakeld werd op de nieuwe spellingnorm is eerder te verklaren door het

leerproces van de auteurs die ineens met een nieuwe spelling geconfronteerd

werden. Bovendien doet het feit dat een wijziging van handen niet overeen-

komt met verandering van het toegepaste spellingsysteem vermoeden dat de

klerken en scribenten een soort onderlinge afspraak hadden over welk spel-

lingsysteem gebruikt zou worden. Het huidige onderzoek, dat gebaseerd is

op een uitgebreid corpus van verschillende stedelijke besturen, zal deze ver-

onderstellingen al dan niet kunnen bevestigen.

Wat betreft het lexicon werd opgemerkt dat de gebruikte woordenschat in

de onderzochte verslagen in zeer ingrijpende mate beïnvloed werd door het

Zuid-Nederlands en het Frans. Ondanks de snelle vernederlandsing van de

Willebroekse gemeentelijke administratie bleef de Franse invloed op de

woordkeuze merkbaar aanwezig.

De resultaten van deze case study weerleggen tot op zekere hoogte het
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clichébeeld dat het Nederlands in Vlaanderen in de negentiende eeuw niet

voldoende ontwikkeld zou zijn om verschillende formele functies te vervul-

len. Het ontbreken van een officiële spelnorm of van specifieke vaktermino-

logie en de interferentie van het Frans verhinderde het schrijven van ambte-

lijke Nederlandse teksten blijkbaar niet.
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De 19de eeuw als lexicale breuklijn.

Dirk Geeraerts, Katholieke Universiteit Leuven

ABSTRACT

Continuing the line of research set out in Geeraerts (1999), the present article

has a closer look at the long-term developments of the vocabulary of Dutch,

specifically with respect to the relationship between Netherlandic Dutch and

Belgian Dutch, and the role that the 19th century plays in that relationship.

Based on the materials that can be found in the Woordenboek der

Nederlandsche Taal and in the ConDiv-corpus of contemporary Dutch, a

longitudinal empirical study is presented of the onomasiological variation that

exists for the concepts butcher and neighbour. The study reveals that the 19th

century is a crucial period in the evolution towards the present-day situation.

In The Netherlands, words that now constitute the only available alternative

for a specific concept appear to attain onomasiological dominance only in the

19th century. In Belgium as well, the contemporary situation (characterized

by a specific combination of converging and diverging tendencies with regard

to Netherlandic Dutch) appears to have its roots in the 19th century situation.

1. VRAAGSTELLING

Dat de specifieke kenmerken van de Belgische variant(en) van het Nederlands

mede tot stand zijn gekomen door het staatkundige bestaan van België blijkt

op verschillende manieren uit de taalkundige literatuur (zie bijvoorbeeld het

overzicht in Geerts 1997). Maar als de factor `België' een invloed heeft gehad

op de inhoudelijke ontwikkeling en de taalsociologische verspreiding van het

Nederlands in België, hoe moeten we die invloed dan situeren in de tijd? Het

ligt dan in de lijn van de verwachtingen dat de 19de eeuw een breuklijn bete-

kent in de linguïstische relatie tussen het Noorden en het Zuiden: verwijde-

ringsprocessen die al langer aan de gang zijn, zouden in de Belgische 19de
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eeuw versneld worden, terwijl andere divergerende evoluties dan pas op gang
zouden komen.
Een voorbeeld van het eerste type is de toenemende frequentie van de gallicis-
men rond 1850, zoals die is geregistreerd door Haest (1982). Het onderzoek
van Haest naar Franse invloed in de Antwerpse krantentaal strekt zich uit
over de periode van 1700 tot 1900. In de eerste jaargangen (uit de Spaanse en
Oostenrijkse periode) heeft ze de door haar onderzochte gallicismen nauwe-
lijks aangetroffen en in 1800, de Franse periode, was het aantal slechts lichtjes
toegenomen. Voor het meetpunt 1850 stelt zij echter een sprongsgewijze aan-
groei vast: `De enige aannemelijke verklaring ligt in de totale en systematische
verfransing van onderwijs en administratie, in het algemeen klimaat van de
jonge Belgische staat: nu komt niet alleen de hogere klasse maar ook de bur-
gerij ... bijna dagelijks met het Frans in contact' (Haest 1982:315).
Voor een illustratie van het tweede type (divergerende processen die pas in de
loop van het Belgische tijdvak tot ontstaan komen) kunnen we kijken naar de
Vlaamse afwijkingen van de Noord-Nederlandse schrijftaal die in een admi-
nistratieve of juridische context ontstaan als letterlijke vertalingen van Franse
bronteksten. Een klassiek voorbeeld is bestemmeling `geadresseerde', naar het
Franse destinataire, dat we inderdaad in het WNT pas in de late 19de eeuw
zien opduiken in een citaat van Virginie Loveling uit 1891:

Een houten huisje (t. w. eene doodkist) ..., zooals zij er dien morgen ...
een had voorbij zien dragen naar den bestemmeling.

Het WNT voegt daar zelf als definitie aan toe: `in Zuidnederlandsche boe-
kentaal, inzonderheid in de taal der administratie: iemand voor wien iets
bestemd is'. De betreffende aflevering van het WNT dateert uit 1900; verder
heeft het WNT alleen nog een vindplaats van bestemmeling uit 1939 (s.v.

Averij in het Supplement op Deel I).
Nu gaat het in beide net genoemde gevallen om voorbeelden van Belgische
invloed waarbij de relevante factoren op een plausibele manier te identi ficeren
zijn: de Franstalige context aan de ene kant, en de specifieke bestuurlijke situ-
atie aan de andere. Er zijn echter aanwijzingen dat het `19de-eeuwe Belgische
effect' ook op andere terreinen een rol kan spelen. In een eerdere studie
(Geeraerts 1999) heb ik de onomasiologische evolutie van de termen slager,

slachter, beenhouwer en vleeshouwer onderzocht aan de hand van het WNT-
materiaal. Dat leverde de intrigerende vaststelling op dat beenhouwer zijn
waarde als typerend Belgische variant in contrast met slager pas goed in de
loop van de 19de eeuw verwerft. Ik zal dadelijk nog dieper ingaan op deze
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resultaten, maar op dit punt zal al wel duidelijk zijn wat deze vaststelling

inhoudt voor de vraagstelling t.a.v. het `19de-eeuwse effect': dat lijkt nl. ook

te werken bij vormen van variatie die al van oudsher in het Nederlandse taal-

gebied aanwezig zijn. De variatie tussen slager, slachter, beenhouwer en vlees-

houwer bestaat reeds in het Middelnederlands, en de opgang van beenhouwer

in het Belgische Nederlands kan niet worden toegeschreven aan externe fac-

toren zoals Franse of bestuurlijke invloed.

In dit artikel wil ik nu aan de hand van een nieuwe case study laten zien dat

de ontwikkelingen in het 19de-eeuwse Belgische Nederlands ook een alterna-

tief, contrasterend patroon te zien kunnen geven. De case study betreft de

variatie tussen buur en gebuur: wordt gebuur pas in de 19de eeuw een uitge-

sproken zuidelijke variant, of verloopt de evolutie langs andere lijnen? Dat

laatste blijkt het geval te zijn. Het beenhouwer-effect wordt niet gerepliceerd,
maar de evolutie van buurtgebuur suggereert een ander effect, waarbij de basis

wordt gelegd van een convergerende ontwikkeling die zich in de loop van de

20ste eeuw doorzet.

Vooraf is echter enige methodologische verduidelijking op haar plaats: ik zal

eerst ingaan op de bruikbaarheid van het WNT-materiaal dat aan de basis ligt

van deze studie, en vervolgens zal ik (grotendeels als herhaling en samenvat-

ting van wat in Geeraerts 1999 te vinden is) aan de hand van het beenhouwer-

voorbeeld de kwantitatieve methode introduceren die op dat materiaal wordt

toegepast.

2. HET WNT ALS MATERIAALVERZAMELING

De elektronische ontsluiting van het WNT maakt het mogelijk om het geheel

van het citatenmateriaal in het woordenboek als corpus te gebruiken. De

inschakeling van een breed opgebouwde longitudinale tekstverzameling als

het WNT is complementair t.o.v. gedetailleerde, op specifieke verschijnselen

of bronnen gefocuste studies als die van Haest (1982), of de onderzoekslijn die

wordt voorgesteld door Willemyns & Vandenbussche (2000). Studies van het

laatste type zijn onontbeerlijk om op termijn een realistisch beeld te krijgen

van de feitelijke ontwikkelingen. Het WNT-materiaal van zijn kant heeft dan

weer het voordeel dat op relatief korte termijn een globaal overzicht van even-

tuele ontwikkelingstendensen kan worden verkregen.

Aan het gebruik van het WNT als corpus zijn echter ook bepaalde beperkin-

gen verbonden, zowel wat betreft het terugvinden van het relevante materiaal
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als wat betreft de interpretatie daarvan. Bij het verzamelen van vindplaatsen

moet men er natuurlijk voor zorgen dat alle relevante varianten opgezocht

worden: niet enkel de flexievormen, maar ook de fonetische en de orthografi-

sche varianten. Voor buur en gebuur betekent dit bijvoorbeeld dat materiaal

gevonden wordt bij zoektermen als gebuer, ghebuer, gebuere, ghebuere, ge-

bueren, ghebueren, gebeur, ghebeur, gebeuren, ghebuuren, gebuir, gebuiren,

gebujr, gebujren, gebuyr, ghebuyr, gebuyren, ghebuyren, gebuur, ghebuur, ge-

bure, ghebure, gebuuren, geburen, ghebuuren, gheburen, buur, bure, buure,

buren, Buuren, buir, buiren, buyr, buyre, buyren, buer, buere, bueren.

Niet alle zoekresultaten zijn relevant. Dezelfde tekstpassage kan bijvoorbeeld

ter illustratie in verschillende woordenboekartikelen gebruikt worden, en die

verdubbelingen moeten weggefilterd worden. Een voorbeeld: het citaat

Die viese vrouwen, de welke meer smaex vinden in d'oude kost der

arme gebujren, als in de lieflijkste lekkernyen van haer eighe spijska-

mer, HOOFT, Br. 1, 259 [1626]

komt niet minder dan vijf maal in het materiaal voor, bij liefelijk, smaak, spijs-

kamer, vies en gebuur. Ook orthografisch niet herkenbare samenstellingen, als

in het volgende citaat, moeten weggeselecteerd worden:

Wat buur en broeder-moort, wat plundering verwoedt Wat dullen yver

tot syn even-naastens goedt Italien heeft gheleen sal u dit Boeck bely-

en, BREDERO 3, 589 [1620]

De zoekresultaten moeten daarnaast ook semantisch gefilterd worden: de

meeste gebeuren-vindplaatsen hebben uiteraard betrekking op het gelijklui-

dende werkwoord, en buren kan bijvoorbeeld ook als werkwoord optreden, in

de betekenis `buurten'. Een semantische controle moet ook gebeuren t.a.v. de

betekenisnuances van het concept BUUR. We nemen alleen betekenissen waar-

voor zowel buur als gebuur als variant voorkomt: wat ons interesseert is de

concurrentie tussen die twee vormen, en gebruikswijzen die exclusief bij één

van beide vormen te vinden zijn, zijn niet in die concurrentie betrokken. Dat

impliceert dat een verbinding als in de geburen `in de omgeving' niet wordt

opgenomen, omdat bij buur geen parallelle constructie wordt aangetroffen.

Vervolgens moeten de citaten aan de hand van de Bronnenlijst (of van bio-

grafische informatie) gelokaliseerd worden, en in de gevallen waarin het

WNT-artikel niet zelf een jaartal geeft, ook nog gedateerd. Bij de lokalisering

maken we het onderscheid tussen Noord en Zuid volgens de huidige indeling
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in Nederland en België. Dat is anachronistisch t.a.v. de periode voor 1830,

maar het is de meest geschikte manier om de eventuele invloed van de

Belgische context vergelijkenderwijze te achterhalen. Bij de lokalisering wordt

rekening gehouden met de geboorteplaats van de auteurs, maar ook met de

context waarin hun werk tot stand kwam. Zo wordt Stevin ondanks zijn zui-

delijke afkomst bij het Noorden gerekend omdat zijn werk primair in een

noordelijke omgeving gecreëerd werd. Voor de datering worden vier periodes

onderscheiden, van 1500 tot 1599, enzovoorts.

Problematischer dan de tot hier toe genoemde praktische punten is de vast-

stelling dat het WNT als corpus niet helemaal representatief is samengesteld.

Zowel in temporeel als in geografisch opzicht zijn zwakkere sectoren aan te

wijzen. Het is al langer bekend dat de 18de eeuw relatief ondervertegenwoor-

digd is. Uit het overzicht in Moerdijk (1994:289) blijkt dat het WNT-materi-

aal voor de 18de eeuw als zodanig niet veel beperkter is dan voor de andere

eeuwen. Althans, het aantal 18de-eeuwse bronnen ligt met 1188 een stuk

hoger dan de 655 16de-eeuwse bronnen; daarnaast zijn er 1563 17de-eeuwse

bronnen en 2255 bronnen voor de 19de eeuw en de 20ste eeuw tot 1921.

Daarmee weten we wel nog niets over de grondigheid waarmee de bronnen uit

de verschillende eeuwen geëxcerpeerd zijn, of over het tijdstip waarop ze in de

WNT-materiaalverzameling zijn opgenomen. In de praktijk blijken de 18de-

eeuwse illustraties bij de afzonderlijke woorden vaak erg beperkt aanwezig te

zijn, en dat zal ook bij de interpretatie van zowel de beenhouwer- als de gebuur-

gegevens een onzekerheidsfactor blijken te zijn.

Ook de Belgische varianten van het Nederlands worden zeker niet optimaal

bestreken. Woorden als bloemsuiker `poedersuiker', bolwassing `uitbrander',

bloemzak `slappeling', armoezaaier `armoedzaaier', bijhorend `bijbehorend',

bijhuis `filiaal', die in het (al dan niet informele) Belgische Nederlands niet

ongebruikelijk zijn, ontbreken helemaal; andere relatief bekende belgicismen

(zoals awel, begoed, bijzit, binnenkoer, bitsig) zijn met slechts enkele citaten

opgenomen. Dit betekent dat een onderzoek zoals hier gepresenteerd wordt,

met de nodige omzichtigheid voorbereid en geïnterpreteerd moet worden. We

zullen alleen variabelen mogen bestuderen waarvoor een voldoende hoeveel-

heid materiaal in het WNT-corpus aanwezig is. Het (ge)buur-voorbeeld vol-

doet ruimschoots aan die conditie: we beschikken voor onze berekeningen

over meer dan achthonderd citaten voor beide woorden samen.

Bij de Vlaamse varianten die wel een behoorlijke frequentie vertonen, is het

19de-eeuwse materiaal overigens op een interessante manier over twee types

van bronnen verdeeld. Dat kan blijken uit een analyse van het materiaal voor
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gazet(te). De 19de-eeuwse en vroeg-20ste-eeuwse attestaties van het leen-

woord gazet of gazette zijn uitsluitend in het zuiden van het taalgebied te vin-

den. Op een totaal van 43 observaties komen 28 uit de pen van literatoren:

Guido Gezelle (10), Domien Sleeckx (3), Toni Bergmann (3), Gustaaf Segers

(3), Hendrik Conscience (2), Amand de Vos (2), Virginie Loveling (2), Jan van

Rijswijck (2), Prudens van Duyse (1). De overige vijftien attestaties komen uit

dialectwoordenboeken en -verzamelingen: zeven uit het Westvlaamsch
Idioticon van De Bo, drie uit het Idioticon van het Antwerpsch Dialect van

Cornelissen en Vervliet, drie uit de verzameling van Gezelle, een uit het

Waasch Idioticon van Joos, en een uit het Algemeen Vlaamsch Idioticon van

Schuermans. Daarmee is de interne stratificatie van het 19de-eeuwse

Nederlands in Vlaanderen niet volledig bestreken: ambtelijk taalgebruik en

het niet-literaire openbare taalgebruik (zoals dat m.n. in kranten te vinden is)

ontbreken bijvoorbeeld. Toch kunnen we zeggen dat de gesignaleerde verde-

ling van de bronnen vrij goed aansluit bij de feitelijke taalsociologische situ-

atie van het 19de-eeuwse Nederlands in Vlaanderen. Dat is immers in hoofd-

zaak ofwel dialect, ofwel de gecultiveerde taal van een intellectuele bovenlaag.

Bij de analyse van de gegevens zullen we dan ook de vraag kunnen stellen of

deze stratificationele verschillen invloed hebben op het taalgebruik.

3. DE KWANTITATIEVE METHODE

Het analytische apparaat dat ik zal gebruiken is ontwikkeld in Geeraerts,

Grondelaers & Speelman (1999). Het centrale concept is een uniformiteits-

maat U die aangeeft hoe groot de onomasiologische overeenstemming is in het

taalgebruik tussen twee onderdelen van een volledige materiaalverzameling.

M.b.t. de vraagstelling van dit artikel kan de uniformiteitsmaat gebruikt wor-

den om de evolutie te kenschetsen in de verhouding tussen het zuidelijke en het

noordelijke Nederlands: is er, bijvoorbeeld, bij de overgang van de 16de naar

de 17de eeuw sprake van een standaardiseringsproces (in de vorm van een gro-

tere onderlinge uniformiteit), en vanaf wanneer beginnen ze vervolgens uit

elkaar te groeien? In deze paragraaf verduidelijk ik de aard van de uniformi-

teitsmaat U; uitgangspunt is de vraag: hoe kun je meten hoe groot de over-

eenkomst in woordgebruik is tussen twee deelverzamelingen van een volledi-

ge materiaalverzameling (bijvoorbeeld, tussen twee regionale variëteiten)?

Voor een operationalisering van het uniformiteitsbegrip kunnen we vertrek-

ken van de extreme toestand waarin het taalgebruik in de vergeleken deelver-
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zamelingen volkomen identiek is. Alle slagers, bijvoorbeeld, worden dan in de

twee deelverzamelingen op dezelfde wijze benoemd. Dat hoeft niet te beteke-

nen dat er slechts één naam voor het concept in kwestie bestaat. Als er meer

dan een naam in omloop is, dan betekent identiteit van taalgebruik dat iedere

naam in iedere deelverzameling met dezelfde frequentie gebruikt wordt. Het

gaat daarbij niet om de absolute, maar om de relatieve frequenties van de

woorden in kwestie. Bekijken we in dat verband het volgende fictieve voor-

beeld. Stel, in gebied A wordt een begrip 35 keer met een eerste term, 21 keer

met een tweede term, en 14 keer met een derde term benoemd. In gebied B zijn

de geattesteerde frequenties voor de namen respectievelijk 20,12 en 8. In abso-

lute termen is er geen identiteit tussen de twee gebieden. Het ene gebied

gebruikt de eerste term 35 keer, en het andere gebruikt hem maar 20 keer.

Toch is de verhouding tussen de drie termen in de twee gebieden dezelfde: tel-

kens neemt de eerste term de helft van het totale aantal aangetroffen gevallen

voor zijn rekening. Dat het totale aantal in gebied A 70 bedraagt en in gebied

B 40 is dan van ondergeschikt belang: cruciaal is de onderlinge verhouding tus-

sen de concurrerende termen binnen ieder gebied. Is die verhouding identiek,

dan is ook de taalsituatie in beide gebieden gelijk. Immers, telkens wanneer de

inwoners van gebied A én die van gebied B voor de keuze staan om iemand als

slager te benoemen, kiezen ze in 50% van de gevallen voor term 1, in 30% voor

term 2, en in 20% voor term 3.

Door naar de relatieve in plaats van naar de absolute cijfers te kijken, preten-

deren we als het ware dat we in totaal 200 instanties van reëel taalgebruik

geobserveerd hebben in plaats van 110. De volledige identiteit in de taalsitu-

aties van gebied A en gebied B betekent dan dat de 100 observaties in gebied A

en de 100 observaties in gebied B elkaar volledig overlappen. Voor iedere situ-

atie waarbij het betrokken concept SLAGER in A met een van de alternatieve

termen benoemd wordt, vinden we in B een vergelijkbaar geval, en vice versa. .

Deze manier van beschrijven maakt het nu mogelijk een berekeningswijze te

formuleren voor situaties waarin niet sprake is van volledige identiteit. De

gelijkenis tussen beide gebieden zal dan namelijk even groot zijn als de maxi-

male overlapping in de betreffende taalsituaties. We bekijken weer een voor-

beeld. Stel, in gebied A wordt een begrip 28 keer met een eerste term, 28 keer

met een tweede term, en 14 keer met een derde term benoemd. In gebied B zijn

de geattesteerde frequenties voor de namen respectievelijk 20,14 en 6. In rela-

tieve frequenties gelden voor gebied A respectievelijk de percentages 40%, 40%

en 20%, en voor gebied B 50%, 35% en 15%.

Gaan we weer uit van die relatieve cijfers, dan moeten we een antwoord vin-
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den op de volgende vraag: in hoeveel van de 200 gebruiksgevallen is sprake

van overlapping tussen de twee verzamelingen? Dat moeten we nu term voor

term bekijken. Voor de eerste term zijn er 10 gebruiksgevallen in gebied B die

geen pendant in A hebben (het verschil nl. tussen 50% in B en 40% in A), voor

de tweede term zijn er 5 instanties in A die geen tegenhanger in B krijgen, en

voor de derde term eveneens. Op een totaal van 200 gevallen zijn er dus 20 die

buiten het overlappingsgebied vallen, wat gereduceerd tot 100 een uniformi-

teit van 90% betekent. Dat percentage stemt overeen met de som van de klein-

ste relatieve frequentie voor iedere alternatieve term. Voor de eerste term is de

kleinste vermelde frequentie 40, voor de tweede term 35, en voor de derde term

15. Het speelt daarbij uiteraard geen rol of dat minimum te vinden is in A

(zoals bij de eerste term in het voorbeeld) of in B (zoals bij de tweede en de

derde term).

Op een technische manier kunnen we dat als volgt uitdrukken. Gegeven twee

deelverzamelingen Y, en Y2 uit de volledige materiaalverzameling, en een con-

cept Z, dan noemen we UZ(Y1,Y2) de graad van onomasiologische uniformi-

teit tussen Y, en Y2 voor Z. UZ wordt berekend op basis van de volgende for-

mule.

n

UZ ( Y, Y) = E min (FZ, Y, (x,), Fz, Y2 (xi) )
i =1

In deze formule staan x 1 tot en met xn voor de talige uitdrukkingen die in mate-

riaalverzameling Y worden gebruikt om een bepaald concept uit te drukken,

en staat FZ y(x) voor de relatieve frequentie van de uitdrukking x in materiaal-

verzameling Y voor concept Z. In het voorbeeld van daarnet is F Z A(xl) de rela-

tieve frequentie van de eerste term (x 1 ) voor Z in de verzameling A. Die fre-

quentie vergelijken we met F Z B(x l ), d.w.z. de relatieve frequentie van de eerste

term (x1 ) voor Z in de verzameling B. Van die twee relatieve frequenties bepa-

len we de kleinste. In de vorm van een formule is dat min(F Z,A(x l), FZ,B(x,)),

waarbij min staat voor `minimum'. We herhalen dan de hele operatie voor de

andere termen in het voorbeeld, nl. x2 en x3 . De som (wiskundig weergegeven

met het E-symbool) van de drie kleinste relatieve frequenties leverde in het

voorbeeld een U-waarde van 90% op.
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4. BEENHOUWER I VLEESHOUWER I SLAGER I SLACHTER

Welke resultaten levert het onderzoek nu op? In Tabel 1 zijn de cijfers weer-

gegeven van het eerder uitgevoerde onderzoek naar de benamingen voor het

begrip SLAGER. Opvallend is in de eerste plaats het beperkte aantal 17de- en

18de-eeuwse zuidelijke attestaties. Voor de 16de eeuw zijn het er in totaal 33,

voor de 19de eeuw in totaal 32, maar voor de 17de en de 18de eeuw zakt het

aantal tot respectievelijk 6 en 3. Daardoor wordt de beoordeling van de ont-

wikkeling in de verhouding tussen Noord en Zuid bemoeilijkt: de lage abso-

lute aantallen voor de 17de en de 18de eeuw betekenen dat de relatieve per-

centages met de nodige voorzichtigheid moeten worden beschouwd. De ver-

dere vaststellingen hieronder zijn voor de genoemde eeuwen dan ook ten dele

voorwaardelijk, maar met die beperking in het achterhoofd kunnen we wel de

volgende drie conclusies trekken.

In de eerste plaats kunnen we m.b.t. de uniformiteitsmaat U een geleidelijke,

zij het globaal genomen sterke daling waarnemen tussen de 16de en de 19de

eeuw.

In de tweede plaats blijkt die divergentie inhoudelijk te ontstaan doordat de

oorspronkelijke dominantie van vleeshouwer zowel in het Noorden als in het

Zuiden verdwijnt. De richting waarin vleeshouwer vervangen wordt, is echter

anders in beide gebieden: de verwijdering ontstaat door de opkomst van sla-

ger aan de noordelijke kant, en van beenhouwer in het Zuiden.

In de derde plaats blijkt de 19de eeuw zowel voor de evolutie in het Noorden

als voor die in het Zuiden een cruciale rol te spelen. De 18de-eeuwse gegevens

voor het Zuiden zijn weliswaar erg schaars, maar voor zover we ze kunnen

vertrouwen, blijkt de opkomst van beenhouwer pas in de 19de eeuw haar

beslag te krijgen.

De details van dat laatste proces zijn echter niet duidelijk. Het 16de-eeuwse

materiaal suggereert dat beenhouwer een bij uitstek Frans- en West-Vlaamse

term is. (De enige noordelijke attestaties van het woord zijn aangetroffen in

een Zeeuwse context: de 16de-eeuwse vindplaats komt uit Scherpenisse, de

17de-eeuwse is afkomstig van Cats. Die Zeeuwse situering sluit natuurlijk

goed aan bij de geografisch gesproken Vlaamse positie van beenhouwer in het

zuidelijke materiaal. Vleeshouwer van zijn kant is in de 16de eeuw zeker even-

zeer Brabants als Vlaams.) Hoe en wanneer echter beenhouwer zijn zuidelijke

opmars uitvoert, is uit het beschikbare materiaal niet goed op te maken: het is

onduidelijk welke factoren de voorkeur voor een westelijke variant hebben

beïnvloed.
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De evolutie in het Noorden wordt gekarakteriseerd door een geleidelijke

terugdringing van vleeshouwer ten voordele van slachter en slager: de toename

van de percentages van deze laatste twee woorden geeft een gelijkmatig stij-

gende lijn te zien van de 17de tot de 19de eeuw. Opvallend is de verdeling in

de 19de eeuw, waarbij de drie alternatieven ongeveer even sterk blijken te

staan. In het beperkte WNT-materiaal voor de 20ste eeuw blijkt in ieder geval

wel dat slager ondertussen ondubbelzinnig dominant geworden is. Die ver-

dringing wordt overigens ook in het WNT-artikel `Vleeschhouwer' vermeld,

en is verder ook af te lezen uit Tabel 2, waarin de distributie van slager c. s. in

het hedendaagse Nederlands in kaart wordt gebracht.

vlees-

houwer

slager been-

houwer

slachter

n % n % n % n% U

1500-1599 N 18 90 0 0 1 5 1 5

Z 25 75,8 3 9 5 15,2 0 0 80,8

1600-1699 N 20 60,6 5 15,2 1 3 7 21,2

Z 3 50 1 16,7 2 33,3 0 0 68,2

1700-1799 N 27 50 13 24,1 0 0 14 25,9

Z 3 75 0 0 1 25 0 0 50

1800-1899 N 26 34,2 27 35,5 0 0 23 30,3

Z 4 12,5 1 3,1 21 65,6 6 18,8 34,4

Tabel 1

Distributie van vleeshouwer, slager, beenhouwer, slachter

van 1500 tot 1900

Tabel 2 (die nieuw is in vergelijking met Geeraerts 1999) is gebaseerd op het

ConDiv-corpus (zie Grondelaers et al. 2000) en op het Corpus Gesproken

Nederlands (release 4, oktober 2001). Het beschikbare materiaal is in twee

registers ingedeeld. Onder `schrijftaal' valt het krantenmateriaal en het

Usenet-materiaal uit het ConDiv-corpus. Onder `spreektaal' valt het materi-

aal uit het Corpus Gesproken Nederlands, aangevuld met het IRC-materiaal

uit het ConDiv-corpus. Dit laatste is weliswaar formeel gezien geschreven

materiaal, maar de kenmerken van het taalgebruik op chatkanalen is derma-

te informeel dat het wel als `geschreven spreektaal' gekenmerkt kan worden.

(Vergelijk Ko 1996. Een a priori indeling van het materiaal in stijllagen
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behoudt een zeker mate van arbitrariteit. In lopend onderzoek wordt binnen

onze onderzoeksgroep naar criteria gezocht waarmee de indeling volgens een

bottom-upmethode kan gebeuren.)

Uit Tabel 2 blijkt dat slager in Nederland de enige overblijvende term gewor-

den is. Tevens is een verschuiving binnen het Belgische Nederlands vast te stel-

len, die tegelijkertijd voor een opvallende aangroei van de uniformiteit zorgt:

slager verdringt beenhouwer van de dominante positie die het in de 19de eeuw

had, en deze verdringing is verder gevorderd in de schrijftaal dan in de spreek-

taal. Deze ontwikkeling is niet verrassend: ze past bij de convergerende ten-

dens die de standaardisering van het Belgische Nederlands in de loop van de

20ste eeuw kenmerkt (zie Geeraerts, Grondelaers & Speelman 1999 voor meer

gegevens).

vlees-

houwer

slager been-

houwer

slachter

n % n % n % n % U

schrijftaal N 0 0 40 100 0 0 0 0

Z 0 0 64 69,6 28 30,4 0 0 69,6

spreektaal N 0 0 31 100 0 0 0 0

Z 0 0 16 53,3 14 46,7 0 0 53,3

totaal N 0 0 71 100 0 0 0 0

Z 0 0 80 65,5 42 34,5 0 0 65,5

Tabel 2

Distributie van vleeshouwer, slager, beenhouwer, slachter

in het hedendaagse Nederlands

Een nadere beschouwing van de distributie van het 19de-eeuwse noordelijke

materiaal kan nu duidelijk maken dat de noordelijke opkomst van slager in

essentie reeds in de 19de eeuw moet worden gesitueerd. M.n. blijkt vleeshouwer

reeds in de tweede helft van de 19de eeuw (en niet pas in de 20ste, zoals uit Tabel

1 zou kunnen worden afgeleid) teruggedrongen te zijn. Tussen 1800 en 1850

komt vleeshouwer in het Noorden 25 keer voor, slager 6 keer, en slachter 14 keer.

In de tweede helft zijn de cijfers respectievelijk 1, 21 en 9. Dit beeld blijft overi-

gens bewaard wanneer we kijken naar het aantal verschillende bronnen waarin

de citaten voorkomen, veeleer dan naar het aantal citaten zonder meer. Het is

inderdaad opvallend dat veel van de vroeg-l9de-eeuwse citaten afkomstig zijn
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van dezelfde auteur (Berkhey). Reduceert men dit effect door het aantal ver-

schillende bronnen te tellen, dan blijkt vleeshouwer in de eerste helft van de eeuw

in 3 verschillende bronnen, slager eveneens in 3, en slachter in 6 bronnen te wor-

den aangetroffen. In de tweede helft van de eeuw zijn dat respectievelijk 1,15 en

6 bronnen. De dominantie van vleeshouwer in de eerste helft van de eeuw ver-

dwijnt bij deze manier van tellen, maar onverkort blijft gelden dat het woord in

de tweede helft nagenoeg van het toneel verdwenen is.

We concluderen dat de afstand tussen de 19de-eeuwse situatie en de huidige

dominantie van slager alles bij elkaar genomen dus waarschijnlijk kleiner is

dan uit de naakte cijfers in Tabel 1 blijkt. In aanvulling hierbij moet ook de

specifieke positie van slachter in het 19de-eeuwse materiaal geanalyseerd wor-

den, maar daarvoor verwijs ik naar het oorspronkelijke artikel. Ook kan nog

opgemerkt worden dat een reductie van het aantal attestaties tot het aantal

verschillende auteurs of bronnen, zoals daarnet toegepast, met voorzichtig-

heid gehanteerd moet worden. Het gebeurt immers herhaaldelijk dat auteurs

de termen door elkaar gebruiken, zonder dat betekenisverschil duidelijk aan-

wijsbaar is. Berkhey, bijvoorbeeld, gebruikt alle drie de woorden, zij het dat

vleeshouwer het overwicht heeft. In het onderzoek naar buur/gebuur zullen we

op een gedetailleerdere manier met dat verschijnsel omspringen.

5. BUUR / GEBUUR

Verloopt de evolutie van buurtgebuur parallel met die van slager c.s., of ont-

wikkelt het paar zich langs duidelijk verschillende lijnen? Wanneer we om te

beginnen de distributie van buur en gebuur in het hedendaagse Nederlands

analyseren (zie Tabel 3), dan blijkt de situatie inderdaad structureel analoog

met die van slager. Er is, ten eerste, een term die in het Nederlandse

Nederlands als enige gebruikt wordt: buur in het ene geval, slager in het ande-

re. Die term is, ten tweede, ook dominant in het schrijftaalregister van het

Belgische Nederlands, maar moet daar wel de concurrentie ondervinden van

respectievelijk gebuur en beenhouwer. Die laatste twee woorden hebben, ten

derde, in het spreektaalregister van het Belgische Nederlands telkens een ster-

kere présence dan in het schrijftaalregister. Gebuur en beenhouwer zijn in die

zin woorden die niet alleen typerend zijn voor het Belgische Nederlands, maar

in het bijzonder ook voor het informele Belgische Nederlands. Het zijn tege-

lijkertijd ook woorden die worden afgekeurd in de normatieve Belgische taal-

zuiveringstraditie zoals die in de loop van de 20ste eeuw bloeide.

500 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN



gebuur buur

n % n % U

schrijftaal N 0 0 133 100

Z 20 3 635 97 97

spreektaal N 0 0 115 100

Z 42 28,6 105 71,4 71,4

totaal N 0 0 248 100

Z 62 7,7 740 92,3 92,3

Tabel 3

Distributie van gebuur en buur in het hedendaagse

Nederlands

Anderzijds wijst de vergelijking van Tabel 2 en Tabel 3 ook op een zeker ver-

schil tussen gebuur en beenhouwer: gebuur blijkt zowel in de schrijftaal als in

de spreektaal procentueel minder sterk te staan dan beenhouwer. Het overzicht

in Tabel 4, die op dezelfde manier is opgebouwd als Tabel 1, laat zien dat ach-

ter het synchrone verschil tussen gebuur en beenhouwer een verschillende dia-

chrone ontwikkeling schuilgaat.

gebuur buur

n % n % U

1500-1599 N 27 37,5 45 62,5

Z 49 100 0 0 37,5

1600-1699 N 128 49,6 130 50,4

Z 29 100 0 0 49,6

1700-1799 N 18 17,5 85 82,5

Z 3 100 0 0 17,5

1800-1899 N 37 22,1 130 77,9

Z 118 90,1 13 9,9 32

Tabel 4

Distributie van gebuur en buur van 1500 tot 1900

(gebaseerd op aantallen observaties)
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gebuur buur

n % n % U

1500-1599 N 15 37,5 25 62,5

Z 23 100 0 0 17,5

1600-1699 N 41,61 46,7 47,39 53,3

Z 17 100 0 0 46,7

1700-1799 N 10,81 21,6 39,19 78,4

Z 3 100 0 0 21,6

1800-1899 N 16,42 23,8 52,58 76,2

Z 23,08 74,4 7,92 25,6 49,4

Tabel 5

Distributie van gebuur en buur van 1500 tot 1900

(gebaseerd op aantallen bronnen)

Het beeld van Tabel 4 (dat dadelijk nog nader geanalyseerd wordt) wordt beves-

tigd door Tabel 5, die geen gebruik maakt van het aantal observaties van buur en

gebuur als zodanig, maar van het aantal verschillende bronnen waarin beide

woorden worden aangetroffen. Het voordeel van een dergelijke berekening is dat

een eventuele overtegenwoordiging van een bepaald auteur wordt geneutrali-

seerd. Bijvoorbeeld, in het 19de-eeuwse zuidelijke materiaal komen meer dan 40

citaten van Conscience voor. Nu is Conscience misschien wel de belangrijkste

auteur voor dat gebied en die periode, maar het levert wel een vertekening op

wanneer hij voor ongeveer een derde van het beschikbare materiaal verantwoor-

delijk is. Daarom wordt in Tabel 5 iedere verschillende bron in het materiaal

slechts als één vindplaats van buur of gebuur geteld: Conscience telt met zijn meer

dan 40 citaten niet meer mee dan Jan van Rijswijck met slechts twee attestaties.

Wanneer een auteur beide woorden gebruikt, dan wordt hij meegeteld naar rato

van de verhouding tussen zijn gebruik van buur en zijn gebruik van gebuur. Van

Rijswijck bijvoorbeeld gebruikt beide woorden met dezelfde frequentie:

Ach! boet, gij vrienden en geburen, Ik heb het wonder-ei gezien: De

wereld zal niet lang meer duren! ... Ten hoogste nog een dag of tien, Zal

`t zondig menschdom blijven leven. Hoe lang, staat niet op `t ei geschre-

ven, J. V. RIJSWIJCK 2, 75 [1856]

De buren kwamen `t klagen, Dat Politiek, die mager sneer, Haar zus-

ter tergde, J. V. RIJSWIJCK 2,195 [1856]
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In de berekening van Tabel 5 telt Van Rijswijck dan voor 0,5 bij buur en voor
0,5 bij gebuur.

Gegeven Tabel 4 en Tabel 5, waarin verschilt dan de evolutie van buurtgebuur

van die van het slager-complex? Het ontwikkelingspatroon is op drie punten
anders. In de eerste plaats is de 16de-eeuwse vertreksituatie anders. Bij slager

c.s. was vleeshouwer in de 16de eeuw zowel in het Noorden als het Zuiden de
dominante term. De verdere ontwikkelingen zijn, zoals we beschreven hebben,
te reduceren tot een uiteenlopende vervanging van die dominante term door de
alternatieven slager en beenhouwer. Bij buurtgebuur is in de 16de eeuw geen
sprake van een identieke dominante term in beide delen van het taalgebied:
buur en gebuur komen in het Noorden allebei voor, terwijl het Zuiden uitslui-
tend gebuur kent. De geografische verdeling krijgt nog meer reliëf wanneer we
voor het 16de-eeuwse materiaal een preciezere lokalisatie proberen te geven
dan alleen maar de tweedeling tussen Noord en Zuid. We doen dat door te kij-
ken naar een type van bronnen dat relatief makkelijk te lokaliseren is, en dat
bovendien tot een specifiek tekstgenre behoort, nl. de rechtsbronnen met plaat-
selijke handvesten, privileges, costumen. In het volgende wordt voor de grote
regionale deelgebieden (Zeeland en Limburg ontbreken in het materiaal) opge-
somd welke juridische bronnen hetzij buur, hetzij gebuur (of soms allebei)
gebruiken. Overduidelijk blijkt dan dat buur een noordelijke en noordoostelij-
ke term is, terwijl gebuur ook binnen het grondgebied van het huidige
Nederland een zuidelijk woord is.

Groningen, Friesland, Drente, Gelderland,

Overijssel

BUUR GEBUUR

Drents Plakkaatboek x

Friesch Placaatboek x

Geldersche Markerechten x

Landtrecht des Gerichts van Selwerdt x

Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markerechten x

Warfsconstitutiën en Oordeelen x

Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht

Handvesten van Assendelft x

Hantvesten van Weesp x

Privilegien van Westzaandam x
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Rechtsbronnen Hoofdwaterschappen Zuid-Holland

Costumen van Rijnland

x

x x

Handvesten van Amsterdam x x

Keuren van Haerlem x x

Utrechts Placaatboek x x

Keurboeken van Leiden x

Keuren van Delffland x

Noord-Brabant, Antwerpen, Brabant

Costumen van Antwerpen x

Costumen van Herentals x

Costumen van Lier x

Costumen van Mechelen x

West- Vlaanderen, Oost- Vlaanderen

Costumen van Gent x

Costumen van Ieper x

Costumen van het Vrije van Brugge x

In de tweede plaats wordt de globale evolutie van buurtgebuur niet gekarakte-

riseerd door een simpele geleidelijke divergentie, zoals bij slager c.s., maar

door een complexer patroon van afwisselende convergentie en divergentie. In

de l7de eeuw lijkt het Noorden naar het Zuiden toe te bewegen: het gebruik

van gebuur neemt toe. Men kan niet uitsluiten dat het prestige van de zuidelij-

ke varianten (een bekende factor in de evolutie van het 17de-eeuwse

Nederlands: zie o.a. Van der Wal & Van Bree 1992:203-205) daarin een rol

speelt. Het is bijvoorbeeld opvallend dat de belangrijkste schrijvers (Hooft,

Huygens, Bredero, Vondel, Cats) allen beide vormen gebruiken, al is Hooft

wel de enige in deze reeks die blijkens het WNT-materiaal een uitgesproken

voorkeur voor buur heeft. De 17de-eeuwse convergentiebeweging zet zich ech-

ter niet door: het Noorden neemt in de daaropvolgende eeuwen geleidelijk

afscheid van gebuur. De noordelijke opkomst van buur krijgt overigens sneller

haar beslag dan de substitutie van slager voor vleeshouwer: in de 19de eeuw
heeft buur reeds een duidelijker overwicht in het Noorden dan slager in Tabel
1. Het noordelijke succes van buur zorgt voor een divergentie met het Zuiden,

dat grotendeels vasthoudt aan gebuur, al inspireert het schaarse zuidelijke
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materiaal voor de 18de eeuw alweer tot enige voorzichtigheid.

In de derde plaats stellen we vast dat het Zuiden in de 19de eeuw een conver-

gerende tegenbeweging inzet: buur wordt geïntroduceerd. In het kader van dit

artikel is dat een bijzonder belangrijke observatie, omdat ze het beenhouwer-

beeld compenseert. De 19de eeuw is niet alleen de eeuw waarin een typisch bel-

gicisme als beenhouwer een dominante positie in het Belgische Nederlands ver-

werft, maar het is tegelijkertijd de eeuw waarin een typische noordneerlandis-

me als buur in het Belgische Nederlands kan binnensijpelen. De convergeren-

de oriëntatie van het Zuiden op het Noorden, die in de 20ste eeuw expliciet

met taalpolitieke middelen gepropageerd wordt en waarvan de effecten in de

tweede helft van de 20ste eeuw goed zichtbaar worden (zie nogmaals

Geeraerts, Grondelaers & Speelman 1999), blijkt bij buur alvast in de 19de

eeuw een aanvang te nemen.

Interessant is dan de vraag of het stratificationele verschil waarvan aan het

einde van paragraaf 2 sprake was, een rol speelt in die 19de-eeuwse conver-

gentiebeweging. Het synchrone materiaal in Tabel 3 toont aan dat buur in het

hedendaagse Nederlands sterker staat in het schrijftaalregister. Men kan dan

verwachten dat ook de 19de-eeuwse introductie van buur via het gecultiveerde

taalregister gebeurt, en dat het woord dus in hoofdzaak te vinden is in een van

de twee bronnengroepen waarover het WNT voor het 19de-eeuwse Belgische

Nederlands beschikt. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Bij gebuur vinden we

zowel literatoren als dialectbronnen, maar alle vindplaatsen van buur in het

19de-eeuwse Belgische Nederlands zijn te vinden in het literaire, intellectuele

taalsociologische stratum: bij Conscience, Van Beers, De Corte, De Geyter,

Hiel, Ledeganck, Loveling, Van Rijswijck, Segers, Sleeckx en Willems. Die

vaststelling verdient uiteraard meer uitwerking dan in het bestek van het hui-

dige artikel kan worden gegeven. Zijn er meer voorbeelden te vinden van `lite-

raire' aanzetten tot convergentie? Bij welke schrijvers dan wel, en welke woor-

den zijn erbij betrokken? En hebben al die woorden, de huidige situatie in aan-

merking nemend, hetzelfde succes als buur? Intrigerend is daarbij de vraag of

de taalpolitieke standpunten van de betrokkenen een rol spelen bij de keuze

voor een noordneerlandisme als buur. Die vraag ligt bijvoorbeeld voor de

hand bij iemand als Willems, die met zijn Verhandeling over de Nederduytsche

Tael- en Letterkunde opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der Nederlanden uit

1819 mee aan de basis heeft gelegen van de taalpolitieke oriëntatie op het

Noorden. Echter, een adequaat antwoord op die en vergelijkbare vragen vergt

een systematisch onderzoek naar het individuele taalgebruik van de genoem-

de auteurs dat de grenzen van dit artikel ver te buiten gaat.
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6. CONCLUSIES

Het diachrone onderzoek naar de verhouding tussen buur en gebuur, en tussen

slager, beenhouwer, vleeshouwer en slachter, laat op twee manieren zien dat de

19de eeuw een cruciale rol speelt voor het hedendaagse Nederlands.

Ten eerste, de woorden die we nu als typisch voor het gestandaardiseerde

noordelijke Nederlands beschouwen, nemen in het Noorden ten vroegste in de

loop van de l9de eeuw hun dominante positie in. Noch slager noch buur heeft

in het 19de-eeuwse Nederlandse Nederlands reeds de exclusiviteit die het nu

heeft, en het is pas in de 19de eeuw dat beide een duidelijk overwicht boven de

alternatieven beginnen te verwerven. Dat kan erop wijzen dat de evolutie naar

de extreme vorm van standaardisering die Nederland nu kent in een aantal

opzichten langzamer verlopen is dan het gebruikelijke beeld suggereert.

Ten tweede, in het Zuiden blijken in de 19de eeuw complementaire ontwikke-

lingen aan het werk te zijn. Het beenhouwer-voorbeeld laat zien dat sommige

woorden die we nu als bij uitstek `algemeen Vlaams' ervaren, pas in de l9de

eeuw hun grote verspreiding binnen het Belgische Nederlands kennen.

Tegenover deze divergerende tendens staat de convergerende tendens die door

de introductie van buur geillustreerd wordt: de 19de eeuw is tegelijkertijd ook

de eeuw waarin de oriëntatie van het Zuiden op het Noorden, die in de 20ste

eeuw expliciet gestimuleerd wordt, een aanvang neemt.

Beide conclusies zijn in eerste instantie aanzetten voor verder onderzoek. De

beperkte verzameling case studies waarop ze gebaseerd zijn, laat nog geen

generalisaties toe: analyses als die van buur en slager moeten eerst met ettelij-

ke andere voorbeelden aangevuld worden voor we een goed beeld zullen heb-

ben van de onderliggende tendensen in de ontwikkeling van de Nederlandse

woordenschat. Maar dat de l9de eeuw voor die ontwikkeling een bijzonder

interessante periode is, wordt door de reeds geanalyseerde voorbeelden in

ieder geval met kracht gesuggereerd.
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De benefactieve dubbelobject -constructie in
het 19de-eeuws Nederlands

Timothy Colleman, Universiteit Gent

ABSTRACT

In modern standard Dutch, the benefactive double object construction is

allowed by a handful of verbs of (food) preparation only: inschenken (to
pour), bereiden (to prepare) and some two or three others. In several regional

varieties of Dutch however, the possibilities are much wider. In substandard

Belgian Dutch for instance, benefactive double object constructions seem pos-

sible with all semantic classes of verbs that according to Levin (1993) allow

Benefactive Alternation in English. In older phases of Dutch too, the possibi-

lities were much wider. It is standardly assumed that in Middle Dutch, a

dativus commodi could in principle occur with any transitive verb. This paper

presents an investigation into the possibilities of the benefactive double object

construction in 19th Century Dutch. First, I shall examine if 19th Century

grammarians provide us with information about the use of the benefactive

double object construction in 19th Century Dutch, and then I shall present the

results of a preliminary corpus investigation.

1. INLEIDING: DE BENEFACTIEVE DUBBELOBJECT-CONSTRUCTIE

In het moderne Standaardnederlands komt een aantal semantisch divalente

werkwoorden sporadisch voor in een constructie met drie syntactische com-

plementen. ' Een voorbeeld van een dergelijk verschil tussen semantische en

I Het hier gepresenteerde onderzoek werd verricht in het kader van het BOF/GOA-project nr.

12050399, `Nederlands, Frans en Engels in contrast: werkwoordstructuren in een lexicaal-

semantisch perspectief' (Universiteit Gent).
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syntactische valentie is te vinden in zin (la), met het werkwoord bereiden.

(1) a. Marie bereidde ons een overheerlijke maaltijd.

b. Ik geef mijn grootvader altijd een fles cognac voor zijn verjaardag.

c. De diplomaat overhandigde de douanier zijn attachékoffertje.

d. Dat vroege tegendoelpunt ontnam de bondscoach alle hoop op een

goede afloop.

Net als de trivalente werkwoorden geven, overhandigen en ontnemen in (lb)

t. e. m. (1d), wordt bereiden in (la) gebruikt in de zogenaamde dubbelobject-

constructie (DOC), een constructie met een Subject en twee nominale

Objecten. 2 In tegenstelling tot de gecursiveerde constituenten in de overige zin-

nen, vertegenwoordigt het eerste object uit zin (1 a) echter geen medespeler van

het zinswerkwoord. 3 Bereiden benoemt een stand van zaken waarbij slechts

twee medespelers betrokken zijn, de bereider en het bereide (of Agens en

Patiens zo men wil), die in het normale geval verschijnen als resp. subject en

(direct) object van een gewone monotransitieve zin (cf. het valentieschema:

`iemand bereidt iets'). Het eerste object uit (1 a) introduceert een extra mede-

speler, de begunstigde van de handeling. In wat volgt zal ik naar de construc-

tie uit (la) verwijzen als de benefactieve dubbelobject-constructie, of kortweg

benefactiefconstructie. Het eerste object van de benefactieve DOC is uiteraard

niets anders dan het traditionele (niet-omschreven) belanghebbend voorwerp

(BV; zie o.m. ANS 1997:1164).4

2. HET MODERNE NEDERLANDS: AN VS. REGIONALE VARIËTEITEN

In de moderne standaardtaal is de benefactieve DOC een relatief zeldzaam

fenomeen: slechts een handjevol werkwoorden laat de constructie toe. De

2 De benaming `dubbelobject-constructie', een vernederlandste variant van de Engelse term

`double object construction' raakt stilaan ingeburgerd in de taalkundige literatuur over het

Nederlands (zie o.m. Cornips 1994, Schermer-Vermeer 2001).

3 De termen `eerste' en `tweede object' verwijzen gewoon naar de ongemarkeerde volgorde van

beide objecten.

4 Ik gebruik in wat volgt de term belanghebbend voorwerp in de enge zin, d.w.z. uitsluitend

voor niet-omschreven objecten. De voorzetselbepaling in Ik koop een boek voor mijn broer is

in mijn terminologie dus geen belanghebbend voorwerp.
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ANS (1997: 1164-65) noemt naast bereiden enkel nog het werkwoord inschen-

ken. Ook andere recente grammatica's houden het doorgaans op inschenken,

bereiden en evt. een of twee andere werkwoorden van `drank- en voedselver-
schaffing' (Schermer-Vermeer 1991: 219), zoals klaarmaken en opscheppen.

Over sommige werkwoorden zijn de meningen verdeeld. Zo labelt de ANS
voorbeeldzin (2a), met kopen, als `regionaal', en dus geen AN (zie ook onder).

(2) a. De hoogleraar kocht zijn vrouw een gouden armband. (ANS 1997:
1165)

b. Vader kocht zijn zoontje een elektrische trein. (Vandeweghe 2000:
87)

c. Hij kocht zijn zoontje een tol. (Klooster 2001: 135)
d. Vader kocht de kinderen een ijswafel. (Van den Toorn 1973: 31, De

Vries 2001: 417)
e. De vader kocht zijn zoontje een hobbelpaard. (Balk-Smit

Duysentkunst 2000: 181)

Vandeweghe (2000: 87) sluit zich daarbij aan: zin (2b) is "in het zuidelijke
deel [van het taalgebied] gewoner dan in het noordelijke". Klooster (2001) is
strenger: zinnen als (2c) zijn ronduit `dialectisch'. Ook De Vries vindt de
combinatie van kopen met een belanghebbend voorwerp "in de moderne
standaardtaal [...] bij `t ongrammaticale af", en stelt dat zinnen als (2d)
"alleen nog in taalboeken" voorkomen (De Vries 2001: 417). Inderdaad
komt zin (2d) uit een taalboek, namelijk uit Van den Toorn (1973: 31), waar
hij nog als een gewone zin wordt beschouwd. Nu is de grammatica van Van
den Toom uiteraard al wat ouder, maar ook in de zeer recente grammatica
van Balk-Smit Duysentkunst (2000: 181) vinden we onder de bespreking van
het belanghebbend voorwerp nog een voorbeeldzin met kopen, zonder ver-
der commentaar (hier overgenomen als (2e)): voor haar kan het dus duide-
lijk wel. 5 Over de mogelijkheden van een werkwoord als kopen in de stan-

S Balk-Smit Duysentkunst geeft ook nog een voorbeeld met bestellen: Ik bestel u een glas whis-

ky. (Balk-Smit Duysentkunst 2000: 181). Ook dat voorbeeld is volgens de striktere criteria

van bijvoorbeeld de ANS en Klooster (2001) geen AN.
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daardtaal bestaat met andere woorden wat onduidelijkheid, en de ene auteur

toont zich al wat toleranter dan de andere.6

Hoe het ook zij, er zijn duidelijk regionale verschillen in het geding: ook al zul-

len de zinnen onder (2) voor de meeste (noord-westelijke) AN-sprekers inder-

daad wel "bij `t ongrammaticale af" zijn, voor veel zuidelijke sprekers zijn ze

dat hoegenaamd niet. Verscheidene auteurs wijzen erop dat de mogelijkheden

van het belanghebbend voorwerp in een aantal regionale variëteiten van het

Nederlands een stuk uitgebreider zijn dan in de standaardtaal. Met name in

België en in de zuidelijke provincies van Nederland zijn volgens de ANS zin-

nen als (2a) hierboven en (3a) hieronder, met breien, heel gewoon. De voor-

beeldzinnen (3b) t.e.m. (3d) komen uit Klooster (2001) en krijgen daar, net als

(2d) hierboven, het label `dialectisch'.

(3) a. Mijn vrouw heeft me een trui gebreid. (ANS 1997: 1165)

b. Maak me eens een nieuwe dakgoot. (Klooster 2001: 135)

c. Hij bouwde zijn vader een huis. (ibidem)

d. Ik metsel je zo een muurtje. (ibidem)

Dat benefactieve DOC's in zuidelijke variëteiten van het Nederlands gewoner

zijn, wordt bevestigd door de onderzoeken van Cornips (1994) en Van Den

Heede (2002). Een van de aspecten waarin het HAN, het Algemeen

Nederlands zoals het wordt gesproken te Heerlen (Nederlands Limburg) zich

volgens Cornips onderscheidt van de standaardtaal, is de productiviteit van de

benefactiefconstructie. Cornips tekende onder meer zinnen op als:

(4) a. ik heb het dan uitgegeven aan een aannemer en die zou me dan de

ruwbouw opzetten (174)

b. en heb ik hem een kostuum gemaakt (175)

c. ik ken geen woord Hongaars maar dat heeft die man me allemaal

mooi in het Duits vertaald (174)

Overigens is het onderscheid tussen meewerkend en belanghebbend voorwerp niet altijd even

duidelijk. In de traditionele grammatica hanteert men doorgaans de mogelijkheid van een

voorzetselparafrase met aan resp. voor als onderscheidingscriterium, maar die proef levert

soms vreemde resultaten op. Zo ben ik het bijvoorbeeld niet eens met Schermer-Vermeer

(1991: 220) dat het eerste object in De bedrijfsleiding heeft de medewerkers de financiële situ-

atie geschetst een BV zou zijn, ondanks de mogelijkheid van een voor-parafrase. Ook voor-
doen vind ik, in tegenstelling tot Van Hout (1996: 46) geen typisch voorbeeld van een werk-

woord dat een BV neemt. Meer daarover in Colleman (in voorbereiding).
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Van Den Heede (2002) presenteert de resultaten van een grootschalig kwanti-

tatief onderzoek naar (onder andere) de valentie van het werkwoord kopen in

het CONDIV-corpus (zie Grondelaers et al. 2000). In een selectie uit de com-

ponent hedendaagse krantentaal ten belope van ongeveer 6 miljoen woorden

(3 mlj uit Vlaamse, 3 mlj uit Nederlandse kranten) bleek kopen op in totaal

meer dan duizend attestaties precies acht keer voor te komen met een belang-

hebbend voorwerp: zes keer in het Vlaamse en slechts twee keer in het

Nederlandse materiaal (Van Den Heede 2002: 181-2, 226). Minstens een van

die twee Nederlandse voorbeelden komt dan nog uit het regionale dagblad De
Limburger, en kan dus ook als een voorbeeld van zuidelijk AN worden

beschouwd:

Zo zei een Afrikaans IOC-lid tegen ons: Jullie willen mijn stem?

Waarom koop je me dan geen Mercedes... (limburglsport04.txt)

(Van den Heede 2002: 181).

Er zijn dus voldoende aanwijzingen dat de benefactieve dubbelobject-con-

structie vandaag de dag een stuk gewoner is in het zuidelijke Nederlands dan

in het Nederlands van het noorden. Hoe ruim de mogelijkheden dan precies

zijn in het Zuid-Nederlands, dat is bij mijn weten totnogtoe niet systematisch

onderzocht. In elk geval zijn in mijn eigen centraal Belgisch-Nederlands idio-

lect alvast benefactieven mogelijk bij dezelfde semantische klassen van werk-

woorden die volgens Levin (1993: 48-49) in het Engels een zgn. Benefactive

Object kunnen krijgen: 'verbs of creation' (bijv. maken, bouwen, bakken),

'verbs of obtaining' (bijv. kopen, halen, pakken) en 'verbs of performance'

(bijv. zingen, spelen). Ter illustratie ook enkele voorbeelden van Belgische

websites:

(6) a. Maak hem een trainingsschema alsvolgt: Dag 1: jogging ± 6 kms -

30 sit ups - 30 push ups Dag 2:

<www.devets.be/voetbal/download/walkoffame.pdf>
b. De man zei :"Bouw me een brug naar Hawai, zodanig dat ik naar

ginder kan rijden telkens als ik dat wil."

<www.lokersebc.be/moppen/moppen_archive_01.htm>

c. Ik haalde me een frisse pint, en zoop die leeg alsof ik op mijn laat-

ste benen liep als Aids-patiënt en in dat flesje het reddende genees-

middel zat.

<www.stubruchat.be/meet/wingene18.html>

(5)
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d. Zing haar een liefdeslied tijdens een avondwandeling op het strand

(zelfs als je behoorlijk vals zingt.)

<www. planetinternet. be/nl/update/valentij n12000/quizzen/hoehaar/>

3. VAN MIDDELNEDERLANDS TOT 1 9DE-EEUWS NEDERLANDS

Niet alleen in regionale variëteiten van het Nederlands is de benefactiefconstruc-

tie gewoner dan in het huidige AN: ook in oudere taalfasen kwamen veel meer

benefactieve DOC's voor dan nu. Voor het Middelnederlands wordt aangeno-

men dat er bij zowat elk transitief werkwoord een datief NP kon voorkomen die

de persoon noemde te wiens voordele de handeling geschiedde, een zogenaamde

"dativus commodi" (zie bijvoorbeeld Stoett 1923 3 :122; vergelijk met het moder-

ne Duits, waar de mogelijkheden nog altijd zeer uitgebreid zijn, zie bijv. Wegener

1985: 94 e.v., 113 e.v.). In het Middelnederlandsch Woordenboek is het dan ook

niet lang zoeken naar citaten met een belanghebbend voorwerp. Enkele voor-

beelden:

(7) a. Daer cochte Joseph sinen here den vijften scoof van der vrucht,

Rijmb, 3244. (Copen, 1)

b. Make mi ene spise, dat ic gheëte, Hs. v. 1348, 77c. (Maken I, 1)

c. Dit voorspel es ghedaen, men sal u ene sotternie spelen gaen, Glor

1141. (Spelen II, 2)

d. Joseph tsavens hadde gesacht eene crebbe sinen esel ende ghemact:

daer wert gheboren in dat suete kint, L. o. H. 374. (Soeken 3)

e. Ghevielt noch dat ic sate bi eenre joncfrouwe, ... ende ic met haer

droncke ende ate, in ate els niet dan si mi snede, Vrouw. e. M. I, 53.

(Sniden, I,2)

Met het verdwijnen van de naamvallen, heeft ook de dativus commodi/het

belanghebbend voorwerp in de verdere evolutie van het Nederlands gaande-

weg terrein verloren. In deze bijdrage wil ik onderzoeken hoever die evolutie

al gevorderd was in de l9de eeuw. Meer bepaald zullen twee onderzoeksvra-

gen centraal staan:

(i) Was de benefactieve dubbelobject-constructie in het 19de-eeuwse

Nederlands gewoner dan in de huidige standaardtaal? Kwamen er

nog bij meer werkwoorden belanghebbend voorwerpen voor?
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(ii) Zijn er aanwijzingen dat er ook in de l9de eeuw al regionale ver-

schillen speelden?

In paragraaf 4 vat ik samen wat er uit de negentiende-eeuwse grammatica's

valt op te maken over de mogelijkheden van de benefactieve DOC in het

Nederlands van de 19de eeuw. In paragraaf 5 worden de resultaten gepresen-

teerd van een verkennend corpusonderzoek.

4. DATIVUS COMMODI EN BELANGHEBBEND VOORWERP IN DE 19DE-

EEUWSE GRAMMATICA'S

Ook al behandelt geen van de bekende 19de-eeuwse grammatica's het belang-

hebbend voorwerp als aparte categorie, toch blijkt op diverse plaatsen als het

ware tussen de regels door dat benefactieve DOC's nog heel gewoon waren in

het 19de-eeuwse Nederlands, althans volgens de grammatici (zie onder).'

Terwijl in de hedendaagse taalkundige literatuur steevast geven genoemd

wordt als het meest typische voorbeeld van een werkwoord dat een indirect

object neemt, begint bijvoorbeeld Brugsma (1848 2) zijn bespreking van het

`persoonlijk voorwerp' met een voorbeeldzin met kopen:

Het voorwerp, met welks naam men antwoordt op de vraag: aan

wien? of voor wiens? stelt men zich altijd als een persoon voor,

ofschoon het ook niet altijd zelf eenen persoon aanduidt. Dit voor-

werp noemt men persoonlijk voorwerp; b.v. in: de moeder koop.

harer dochter een nieuw kleed. (Brugsma 1848 2: ix, geciteerd naar

Van Driel 1994: 51)

In de bekende grammatica van Weiland (18202) wordt in de paragraaf over het

gebruik van de naamvallen het verschil tussen datief en accusatief uiteengezet

aan de hand van een voorbeeldzin met snijden + dativus commodi:

7 De term belanghebbend voorwerp werd wel gebruikt, maar dan als overkoepelende term, te
vergelijken met de moderner benaming indirect object. Zo onder meer bij Terwey (18908).
Andere negentiende-eeuwse benamingen voor het indirect object zijn persoonlijk voorwerp en
middellijk voorwerp.
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§. 163 Doch, om den aard des vierden naamvals nog duidelijker te

leeren kennen, moeten wij ons denzelven in vergelijking met den

derden naamval voorstellen. Wanneer men zegt: de man snijdt zich;

dan is zich het voorwerp der handeling, of de vierde naamval.

Wanneer men, daarentegen, zegt: de man snijdt zich brood; dan is

brood het voorwerp der handeling, of de vierde, en zich het doel der

handeling, of de derde naamval. (Weiland 18202: 79)

Bij Brill (1881 4: 47), volgens Van Driel (1994: 52) "in de tweede helft van de

negentiende eeuw om zo te zeggen de ANS voor de hoger opgeleide", wordt

de dativus commodi kort besproken en geïllustreerd met o.a. de voorbeeldzin

Pluk mij die bloem.8

De Nederlandsche Spraakkunst van Den Hertog (1892-1895,1902) verdient een

enigszins uitvoeriger bespreking, omdat het bij mijn weten de eerste grammatica

is waarin wordt geprobeerd om de heterogene categorie indirect object onder te

verdelen in een aantal (functioneel-semantische) types. Er zijn volgens Den

Hertog vier soorten indirect object', die ongeveer overeenkomen met de huidige

categorieën meewerkend voorwerp (in enge zin), ondervindendimeemakend

voorwerp, possessieve datief en ethische datief (Den Hertog 1902: 53). De inde-

ling in semantische types van Den Hertog is met andere woorden een vooraf-

spiegeling van de in de huidige traditonele grammatica nog steeds gangbare inde-

ling. Toch zijn er een aantal verschillen met de huidige opvattingen, en een daar-

van is dat Den Hertog geen aparte categorie belanghebbend voorwerp onder-

scheidt. Nochtans bevat zijn grammatica verschillende voorbeeldzinnen met

kopen in de dubbelobject-constructie: Ik kocht mijn dochtertje eene pop (p. 40),

Koop mij dat boek (p. 59) en Hij kocht mij dat mooie boek (p. 64). Blijkbaar onder-

scheidt kopen zich voor Den Hertog in niets van geven, tonen, bezorgen, enzo-

voort: al die werkwoorden krijgen een lijdend voorwerp en een meewerkend

voorwerp van het eerste type.

8 Brill interpreteert de term dativus commodi wel ruimer: hij rekent er bijvoorbeeld ook de objec-

ten toe uit zinnen als Het is mij wel en Zij spreekt hem te veel, die vandaag de dag doorgaans als

ondervindend of meemakend voorwerp worden gelabeld (zie bijvoorbeeld ANS 1997: 1166-67).

9 Net als vele auteurs na hem gebruikt Den Hertog meewerkend voorwerp als overkoepelende

term. Vandaag de dag wordt die benaming meestal (maar zeker niet altijd) in engere zin

gebruikt, voor het indirect object bij trivalente werkwoorden (van overdracht, van commu-

nicatie, enz.).
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Nu is het uiteraard nog maar de vraag of al die voorbeeldzinnen met benefac-

tieve DOC's wel het gewone 19de-eeuwse Nederlands weerspiegelen. In alle

genoemde grammatica's wordt het Nederlands nog getypeerd als een casus-

taal, met genitief-, datief- en accusatief-objecten. Inderdaad bestonden er in

het 19de-eeuwse Nederlands officieel nog vier naamvallen (die zouden pas

definitief worden afgeschaft na de Tweede Wereldoorlog), maar de naamvals-

onderscheidingen waren - zeker op het eind van de eeuw - niet meer dan een

kunstmatige schrijftaalconventie. In elk geval waren datief en accusatief al

volledig samengevallen (met uitzondering van het kunstmatige onderscheid

henlhun), en behalve bij de persoonlijke voornaamwoorden werd ook het

onderscheid tussen nominatief enerzijds en accusatief/datief anderzijds nau-

welijks nog gemaakt, zeker niet in de spreektaal (zie bijvoorbeeld Kollewijn

1899: "Wij zeggen in `t enkelvoud altijd DE jongen. Velen schrijven in bepaal-

de gevallen nog DEN jongen").'°

Toch beschrijven de genoemde grammatici het 19de-eeuwse Nederlands als

ware het een volledig functionerende casustaal, en zo kenmerken ze zich als

wat Kollewijn (1899: 467) "voorstanders van het oude" noemt: taalkundigen

die hun beschrijving van het eigentijdse Nederlands baseerden op de vaak al

eeuwenlang achterhaalde onderscheidingen van het Middel- of 17de-eeuws

Nederlands (zie ook de vernietigende kritiek op die werkwijze in Buitenrust

Hettema 1895). Men kan zich dan ook afvragen of niet ook de voorbeeldzin-

nen met benefactieve DOC's kenmerkend zijn voor een in de 19de eeuw eigen-

lijk al verouderd, bewust archaïserend taalgebruik. De hierboven aangehaal-

de voorbeeldzin uit Brugsma (1848 2) bijvoorbeeld, De moeder koopt harer

dochter een nieuw kleed, zal wel geen levend Nederlands van het midden van

de 19de eeuw meer vertegenwoordigd hebben, wegens de verbogen vorm van

het bezittelijk voornaamwoord. De vraag luidt echter: was enkel de verbuiging

ouderwets, of de hele constructie? Was De moeder koopt haar dochter een

nieuw kleed, zonder verbuiging maar met behoud van de ditransitieve struc-

tuur, wél nog een gewone zin in het Nederlands van de 19de eeuw, of kon in

de niet al te overdreven boekerige schrijftaal enkel nog De moeder koopt een

10 Cf. ook Den Hertog (1902 2 : 59): "Indien het dan ook niet noodig ware met het oog op de

voor een klein volk onmisbare beoefening van vreemde talen, den datief te blijven onder-

scheiden, zou er inderdaad reden zijn om in onze taal alle vormverschil tusschen datief en

accusatief bij het schrijven even ongehinderd te laten uitsterven, als dit reeds in de spreektaal

is geschied." (mijn cursief, TC)
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nieuw kleed voor haar dochter? Of anders gesteld: heeft het belanghebbend

voorwerp de dativus commodi een tijd overleefd? Die vraag kan uiteraard

niet beantwoord worden op basis van de grammatica's: die gaan allemaal nog

uit van een volledig functionerende datiefnaamval. Daarom leek het me nut-

tig om het onderzoek uit te breiden met een corpuscomponent.

5. EEN VERKENNEND CORPUSONDERZOEK

Voor het corpusonderzoek werd gebruik gemaakt van een corpus 19de-eeuws

literair proza, samengesteld op basis van de elektronische edities die worden

aangeboden op de websites van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse

Letteren (http://www.dbnl.org) en het Project Laurens Jz. Coster

(http:llwww.hum.uva.nl/dsp/ljc/). Het corpus bevat een zestigtal verschillende

teksten of tekstfragmenten, van 25 verschillende auteurs, ten belope van in

totaal iets meer dan 2,7 miljoen woorden. Ongeveer een tiende daarvan (±

250.000 woorden) is van Vlaamse auteurs (Conscience, Stijns, Buysse en Ros.

Loveling), de rest komt uit Nederland. Wat genre en stijl betreft, is het corpus

zeer heterogeen: van de geladen retoriek in de historische romans van

Bosboom-Toussaint en Van Lennep tot het sobere naturalistische proza van

Emants en Stijns. Ook qua `boekerigheid' zijn de geselecteerde auteurs zeer

verschillend. Laten we het al dan niet verbuigen van lidwoorden en andere

determinatoren als graadmeter fungeren, dan moeten we schrijvers als

Potgieter, Conscience en Bosboom-Toussaint aan het ene uiterste situeren

(zeer veel flectie-uitgangen) en auteurs als Beets en Couperus aan het andere.

Uit het corpus werden met behulp van het programma WConcord alle vor-

men geselecteerd van kopen plus drie andere frequente werkwoorden die in het

huidige (substandaard) Belgische Nederlands kunnen voorkomen in de bene-

factieve dubbelobject-constructie: maken, halen en zingen (zie de voorbeelden

onder 6 hierboven). Voor elk van deze vier werkwoorden werden in het cor-

pus voorbeeldzinnen met een benefactieve dubbelobject-constructie aange-

troffen, zie Tabel 1.
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Tabel 1: Benefactieve DOC's met halen, kopen, maken en
zingen in het corpus 19de-eeuws literair proza

totaal aantal	 benefactieve DOC's

attestaties

VLA	 NL	 tot.
halen	 689	 1	 4	 5

kopen	 269	 7	 6	 13

maken	 3897	 6	 13	 19

zingen	 393	 0	 2	 2

tot.	 5248	 14	 25	 39

Uiteraard zeggen de cijfers uit Tabel 1 niet alles, daarvoor is het corpus te

klein en te weinig gedifferentieerd. Toch laten ze enkele voorzichtige conclu-

sies toe. Ten eerste is het op zich al een betekenisvol resultaat dat in een noch-

tans niet zo heel omvangrijk corpus bij elk van de onderzochte werkwoorden

verscheidene benefactieve DOC's werden teruggevonden. Ter vergelijking:

terwijl Van Den Heede (2002) in haar corpus moderne krantentaal voor het

werkwoord kopen op een totaal van 1016 attestaties slechts acht dubbelobject-

constructies heeft teruggevonden (zie boven), komt het werkwoord in het

19de-eeuwse materiaal op een totaal van 269 hits dertien keer voor met een

belanghebbend voorwerp. Die cijfers wijzen er dus op dat alvast het werk-

woord kopen in de 19de eeuw nog gewoner was met een belanghebbend voor-

werp dan in de huidige standaardtaal. Voor de overige drie werkwoorden ont-

breken vergelijkbare studies naar de valentie in het huidige Nederlands, maar

er mag geredelijk worden aangenomen dat ze in het moderne AN in het geheel

niet meer voorkomen in de dubbelobject-constructie (zie boven). De eerste

onderzoeksvraag kan dus alvast bevestigend worden beantwoord: inderdaad

kwam de benefactieve DOC in de 19de eeuw nog bij meer werkwoorden voor

dan in de huidige standaardtaal. In de volgende paragraaf zullen trouwens

nog een aantal 19de-eeuwse voorbeeldzinnen worden opgesomd met nog

andere werkwoorden.

Bovendien komen de voorbeeldzinnen met benefactieve DOC's telkens zowel

uit het Vlaamse als uit het Nederlandse materiaal, behalve dan bij zingen,
waarvoor allebei de voorbeelden van bij Potgieter komen (zie Bijlage 1 voor

alle 19de-eeuwse voorbeeldzinnen). " Het is dus hoegenaamd niet zo dat alle

" Wellicht is de constructie zingen + dubbel object van een ietwat andere orde dan kopen, maken,
halen + dubbel object. Het belanghebbend voorwerp bij zingen is alvast minder prototypisch:
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voorbeeldzinnen uit het Vlaamse materiaal zouden komen: ook in het noor-

delijke (literaire) Nederlands van de l9de eeuw kwamen de genoemde werk-

woorden blijkbaar nog geregeld voor met een belanghebbend voorwerp. Toch

komen proportioneel veel voorbeeldzinnen uit Vlaanderen: terwijl de Vlaamse

auteurs slechts verantwoordelijk zijn voor ongeveer een tiende van de totale

omvang van het corpus (zie boven), leveren ze meer dan een derde van het

aantal benefactieven (14 van de 39). Uiteraard zou het wat al te voorbarig zijn

daar verregaande conclusies aan te verbinden. Tenslotte is het gebruikte cor-

pus naar de maatstaven van de moderne corpuslinguïstiek zeer klein, en

bovendien werd maar een viertal werkwoorden onderzocht. 12 Toch lijkt een en

ander erop te wijzen dat er zich in de 19de eeuw wel degelijk al regionale ver-

schillen begonnen af te tekenen: het zou in elk geval de moeite lonen om deze

hypothese eens te toetsen aan een groter en gedifferentieerder corpus.

Die indruk van regionale verschillen wordt nog versterkt als we de herkomst van

de aangetroffen voorbeeldzinnen in aanmerking nemen (zie Bijlage 1), al begeven

we ons daarmee helemaal op glad ijs. De Vlaamse voorbeeldzinnen zijn ongeveer

gelijk verdeeld over Conscience (6 benefactieven), Stijns (4 benefactieven) en

Loveling (4 benefactieven). Daarmee is Cyriel Buysse de enige Vlaamse auteur bij

wie geen benefactiefconstructies werden aangetroffen 13 , maar die is dan ook maar

met één relatief korte tekst vertegenwoordigd in het corpus (met de novelle De
Biezenstekker uit 1894). Aan Nederlandse kant valt het op dat vrijwel alle bene-

factieve dubbelobject-constructies afkomstig zijn van auteurs die we vrij vroeg in

het noemt geen persoon die de door het lijdend voorwerp genoemde zaak komt te bezitten. De

eerste resultaten van Colleman en De Vogelaer (in voorb.) wijzen uit dat in de huidige Zuid-

Nederlandse dialecten benefactieve DOC's met zgn. 'verbs of performance' minder gewoon

zijn dan met 'verbs of creation' en 'verbs of obtaining'. Misschien was dat ook al zo in het 19de-

eeuwse Nederlands. Dat we enkel bij Potgieter voorbeelden hebben aangetroffen, wijst alvast

in die richting. Zeer waarschijnlijk hebben we in dit geval wel degelijk te maken met bewust

archaïserend taalgebruik. Zin (38) komt uit een zeer hoogdravende passage over de poëzie van

Vondel (zie ook de verbogen determinatoren: den Boschdwinger, zijnen zegenzang) en de vaste

verbinding `iemand lof zingen' uit zin (39) is volgens het WNT een plechtige variant van

`iemands lof zingen' (Deel VIII, kolom 2577).

Echter, het onderzoek uitbreiden tot meer werkwoorden was binnen dit bestek niet mogelijk:

nu al moesten er in totaal meer dan 5.000 voorbeeldzinnen worden onderzocht (zie Tabel 1).

Tenminste niet met een van de vier onderzochte werkwoorden. Onder (8) wordt wel een

voorbeeldzin uit Buysse genoemd met het werkwoord schenken (in de betekenis `ingieten')

(zie paragraaf 6).

12

13
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de eeuw moeten situeren: Van Lennep (1802-1868), Oltmans (1806-1854),

Potgieter (1808-1875) en Busken-Huet (1826-1886). Bij de wat jongere Noord-

Nederlandse auteurs (Emants, Paap, Van Eeden, Aletrino, enz.) vinden we nau-

welijks voorbeelden. De enige uitzondering is Couperus (1863-1923), die met

zeven benefactieven zelfs zeer sterk scoort, maar die dan weer bekend staat om

zijn zeer eigenzinnig taalgebruik, dat zich ook op syntactisch vlak vaak "verwij-

dert [...] van het gangbare Nederlands van zijn tijd" (Van den Toorn 1958: 316).

Statistisch is dit alles van geen tel, wegens te kleine populaties, maar alweer lijkt

dit een nuttige werkhypothese voor toekomstig onderzoek: zijn er aanwijzingen

dat de benefactiefconstructie er in de Noord-Nederlandse schrijftaal in de loop

van de 19de eeuw op achteruit is gegaan? En zo ja, hangt die evolutie samen met

een eventuele vereenvoudiging van de schrijftaal?

Wat de mogelijke `boekerigheid' van de constructie betreft, valt het op dat een

flink aantal van de voorbeeldzinnen uit gesproken passages komt. Dat is uiter-

aard nog geen bewijs dat de benefactiefconstructie ook in het spontane taal-

gebruik geregeld voorkwam: de personages van Conscience bijvoorbeeld spre-

ken duidelijk boekentaal (zie o.m. zinnen 8 en 24). Andere auteurs echter lij-

ken in hun dialogen wel degelijk het spontane taalgebruik van hun tijd op zijn

minst te benaderen. Dat is bijvoorbeeld zo voor Reimond Stijns: voorbeeld-

zinnen als (5), (18) en (37) zijn toch een indicatie dat de benefactieve DOC

geen louter kunstmatige schrijftaalconstructie was, maar ook voorkwam in de

spontane volkstaa1.14

6. IDEEËN VOOR VERVOLGONDERZOEK

Voor het in de vorige paragraaf voorgestelde onderzoek moest node worden

uitgegaan van een aantal vooraf geselecteerde werkwoorden, die in het huidi-

ge substandaard Belgische Nederlands nog steeds de benefactieve DOC toela-

ten. Tijdens het verwerken van de attestaties van kopen, maken, halen en zin-
gen, werden echter nog bij verscheidene andere werkwoorden belanghebbend

voorwerpen aangetroffen. Enkele voorbeelden:

14 Of die zinnen dan kenmerkend zijn voor het gesproken AN van het eind van de l9de eeuw,

gesteld dat er van zoiets al sprake kan zijn, is dan nog een andere vraag: de taal van Stijns'

personages is doorspekt met allerlei dialecticismen; mogelijk is de benefactieve DOC er daar

een van.
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(8) a. ... zonder dat er iets breke van al de kostbare kristalwerken en fraaie

porseleinen, die gij ons ten geschenke medebrengt (Jacob Van

Lennep, Ferdinand Huyck, 1840)

b. De Prins van Oranje had zich in Duitschland een leger verzameld,

en de Maas overgetogen, maakte hij zich meester van Mechelen, en

trok heen naar Leuven, dat hij opeischte. (A.L.G. Bosboom-

Toussaint, De graaf van Leycester in Nederland, 1845-46)

c. Zij haalde die te voorschijn en schonk er hem een volle pint uit.

(Cyriel Buysse, De Biezenstekker, 1894)

d. Zoete rust ademt dit landschap; stoffeer het mij met geene wuiven-

de banieren en rookende puinhoopen (E.J. Potgieter, Lief en Leed

in het Gooi, 1839)

e. De man wist niets van spaarzaamheid, en stichtte zich paleizen, als

had hij over zoo vele rijken geheerscht als zijn land gewesten telde.

(E.J. Potgieter, De Letterkundige Bentgenoten te Parijs, 1837)

f. ...de opoffering, die hij haar maakte, die hij haar iedere dag maak-

te, door te wonen in Den Haag, daar te doen als zij zei, zich een

praktijk te zoeken, als zij wenste ... (Louis Couperus, De boeken der

kleine zielen, 1901-1903)

Om een indruk te krijgen van de productiviteit van de benefactiefconstructie

in het 19de-eeuwse Nederlands, zou het nuttig zijn een aantal relatief omvang-

rijke teksten volledig door te lezen. Dat is natuurlijk een zeer arbeidsintensie-

ve werkwijze, maar het is de enige manier om benefactiefconstructies met min-

der voor de hand liggende werkwoorden op het spoor te komen. Voorbeeld-

zinnen (d) en (e) hierboven, met stofferen en stichten, tonen aan dat bijvoor-

beeld Potgieter de constructie nog vrij productief toepaste. Geldt dat ook voor

`jongere' auteurs, die een minder archaïsch Nederlands schrijven? En is er op

dat vlak een duidelijk verschil tussen Vlaamse en Nederlandse schrijvers? Al

die vragen kunnen mijns inziens enkel beantwoord worden na het volledig

doorlezen van een zorgvuldig geselecteerd corpus teksten uit Noord en Zuid.
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7. BESLUIT

Het corpusonderzoek heeft aangetoond dat er in de 19de-eeuwse schrijftaal

wel degelijk nog meer benefactiefconstructies voorkwamen dan in het huidige

AN: het werkwoord kopen kwam in het corpus 19de-eeuws literair proza

beduidend vaker voor met een belanghebbend voorwerp dan in de huidige

krantentaal. Ook voor halen en maken, twee werkwoorden die in de huidige

standaardtaal in het geheel niet meer voorkomen in de benefactiefconstructie,

werden bij verscheidene auteurs benefactieve DOC's aangetroffen. Alleen

voor zingen zijn er aanwijzingen dat het ook in de 19de eeuw al minder

gewoon was in de benefactieve constructie.

De aangetroffen dubbelobject-constructies komen zowel uit Nederlandse als uit

Vlaamse teksten: in de 19de eeuw was de benefactiefconstructie met kopen,

maken en halen dus zeker nog geen exclusief Belgisch-Nederlands fenomeen.

Toch komen proportioneel veel voorbeeldzinnen van bij Vlaamse auteurs, en dat

zou erop kunnen wijzen dat er zich in de loop van de 19de eeuw al regionale ver-

schillen begonnen af te tekenen. Op basis van de hier gepresenteerde resultaten

kan die claim bezwaarlijk hard worden gemaakt, maar het lijkt op zijn minst een

geschikte hypothese voor vervolgonderzoek. Ook de kwestie of de benefactieve

DOC nu al dan niet een schrijftaalconstructie was, verdient nader onderzoek.
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BIJLAGE: VOORBEELDZINNEN MET HALEN, KOPEN, MAKEN, EN ZINGEN

IN DE BENEFACTIEFCONSTRUCTIE UIT HET CORPUS 19DE-EEUWS LITE-

RAIR PROZA

Halen

1) Hij verzocht dus bij zijn intrede in het voorhuis aan de dienstmaagd, hem

een snede brood met een teug water te halen . (Jacob Van Lennep, De

Roos van Dekama, 1836)

2) In de tweede kast van het raam af, op de vijfde plank van onderen af, ligt

een pakket, met rood band omwonden: haal mij dat eens hier: maar denk

er aan, de knippen te sluiten, als gij de kast weer dichtdoet ... (Jacob Van

Lennep, De lotgevallen van Ferdinand Huyck, 1840)

3) En wie zal mij dan volk gaan halen en hier brengen? (ibidem)

4) Haal me mijn pijp, zeg ik, of ik sla je de ribben stuk. (E.J. Potgieter, `t Is

maar een pennelikker, 1842)

5) Haal mij `t broodmes uit mijn bed. (Reimond Stijns, Hard Labeur, 1904)

Kopen

6) Hij had zich den dag zijner benoeming eene potflesch inkt gekocht ,

omdat hij wist, dat hij voortaan in het geval zou geweest zijn, dikwijls zij-

nen naam te zetten. (Rosalie Loveling, Serafine, 1874; zoals geciteerd in:

C.D.Busken Huet, Het land van Rubens, 18812)

7) Oom en tante koopen het aanvallig nichtje een aanvallig toilet, en nemen

haar mede naar Spa. (C.D. Busken Huet, Het land van Rubens, 18812)

8) Komaan dan, ik zal u eenen kiel en een haren muts koopen , dat gij ten

minste aan uwe kameraden gelijkt. (Hendrik Conscience, De omwenteling

van 1830, 1858) (Ed. 1884)

9) Ditmaal was mijn vader mild met mij; hij kocht mij eenen fijnen kiel met

roode boordsels, eene schoone haren muts en eenen verlakten gordel-

band. (ibidem)

10) ... maar nooit zolang zijn vader leefde zou hij genoeg geld hebben om zich

een goeie stookkar te kopen ! (Couperus, De boeken der kleine zielen,

1901-03)

11) Had ze dan maar een armband gevraagd of zo een dergelijk prul... van

zijn armoedje had hij dan nog wel kans gezien haar een aardig souvenir

te kopen... (ibidem)
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12) „Gekheid!" zeide Suzanna: "hij huilde van verdriet bij de gedachte, dat

hij bij gebrek aan contanten al de kermisvermaken zou moeten missen,

welke Dominee zoo treffend afschilderde, zoodat hij, als zijn meisje hem

van avond vraagt: Jan! koop mij een kermis, zal moeten antwoorden:

Mooi meisje! ik heb er geen geld." (Jacob Van Lennep, Ferdinand Huyck,

1840)

13) Dat hoort Oom gaarne; bij het nagerecht drinkt hij op uwe gezondheid,

en belooft u, indien gij een der vier eersten uwer klas zijt, u naar de Grot

van Han te leiden, en u bovendien, aangezien ge er zoo op gesteld schijnt,

eenen microscoop te koopen. (Rosalie Loveling, Beloften en

Bedreigingen, 1873)

14) Maar hoeveel meer genoegen en hoeveel meer goed hadde het hun

gedaan, indien hij, getrouw aan zijne belofte, hen naar de grot van Han

had geleid, en hun eenen kleinen microscoop gekocht had, als ze tien jaar

oud waren! (ibidem)

15) Ik leen hem weer de som, die het kost; want hij wil mij dat volstrekt koo-

pen : er is geen afraden aan, en wij gaan weg. (Rosalie Loveling, Mijn

Verre Neef, 1874)

16) En dan, die lieve vertrouwelijkheid, waarmede zij mij in later dagen in-

fluisterde, pa of ma over te halen, om haar een rijpaard te koopen. (E.J.

Potgieter, Marie, 1839)

17) Sofie zond ze des Zondags naar de vroegmis te Deerle, en had ze een

zwarten kapmantel gekocht om heur staat zooveel mogelijk te verbergen.

(Reimond Stijns, Hard Labeur, 1904)

18) `Ge weet, dat ik mijn werk meer dan twintig jaar voor niets gedaan heb,

en ge moogt mij nu wel ander kleeren koopen' (ibidem)

Maken

19) `Zo, zou je dat denken?' vroeg mevrouw Witse, het mes, waar zij zich een

boterham mee maakte, halfweg in het brood latende steken, en haar man

strak aanziende. (Nicolaas Beets, Camera Obscura,18513)

20) Dáár, aan het hof van Jakobus I en Karel I, zou hij zich eene positie kun-

nen maken, gelijk aan die van Rubens te Antwerpen. (C.D. Busken Huet,

Het land van Rubens, 18812)

21) Een allerschoonste waterhond was hem gestorven, en hij had zich van de

huid eene muts laten maken. (Hendrik Conscience, Baas Gansendonck,

1850) (Ed. 1884)

526 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN



22) "Ik had haar een schoon nieuw kleed en eenen satijnen hoed doen maken;

maar ik weet niet wat haar in het hoofd steekt: zij wil geene nieuwe klee-

deren aandoen. " (ibidem)

23) "Ik hadde mij gaarne ook zulk eenen laten maken" (ibidem)

24) En als wij te huis zijn, zal ik bij Marian van den koster wat verzilverd

papier gaan vragen, om het beeld aan den lindeboom ook zulke kroon

van zeven starren te maken. (Hendrik Conscience, De Loteling, 1850)

25) Nu kweekte zij ze tusschen de wallen, op den rotsachtigen rond, en zij

had zich een hof gemaakt ; de knoppen ontloken als zij naar ze keek, de

stengelen groeiden als zij er langs streelde, en als zij kuste een verwelken-

de bloem, werd ze, heel even, weêr frisch als eerst. (Louis Couperus,

Psyche, 1898)

26) Grootmama maakte hem zelf zijn boterhammetje en bood het hem,

gesneden. (Louis Couperus, De boeken der klein zielen, 1901-03)

27) Kom, ik moest zo niet zitten... en zo niet denken... Zachte verhalen maak

ik mij... en ik zie... ons beiden... terug... jaren hèr... (ibidem)

28) Ik had - in Florence - de opoffering, die je me maakte, die je ouders me

maakten, niet mogen aannemen. (ibidem)

29) Bekennen moest zij zich, dat nu zij hem werkelijk hoog boven zich zag, -

niet alleen in dat, wat haar ontsnapte, maar ook in dat, wat zij in hem

begreep: de opoffering, die hij haar maakte, die hij haar iedere dag maak-

te, door te wonen in Den Haag, daar te doen als zij zei, zich een praktijk

te zoeken, als zij wenste, ... (ibidem)

30) Ja, de zilversmid Verhoef heeft mij nog gisteren verzekerd, stellig te

weten, dat hij zich bij den harnasmaker in de Pooten een maliënkolder

had laten maken om op het bloote lijf te dragen - evenals Protector

Weerwolf in zijn tijd. (Jacob Van Lennep, Elizabeth Musch, 1850-51)

31) En gij," vervolgde hij tegen de poorters: "zijt zoo goed, mij een weinig

meer plaats bij `t vuur te maken; want ik heb geen drogen draad aan `t

lijf; en uw bierbuiken zullen reeds genoegzaam geroosterd zijn. (Jacob

Van Lennep, Het Godsoordeel)

32) „Zoo aanstonds," antwoordde de dochter: „wil je er beschuit op hebben,

koopman? of verkies je nagelhout?" „Wel!"" hernam ik: „laat ons van

allebei eens proeven: maak er mij maar twee." (Jacob Van Lennep,

Ferdinand Huyck, 1840)

33) Ze zullen u een rekening maken van Jan Kalebas: en `t is maar goed, dat

UEd. hier is om een oog in `t zeil te houden (ibidem)

34) „Genoeg," viel Perrol hem in de rede, „later zal ik de deur aanwijzen,
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waarvoor zij mij den sleutel maken moet, gij hebt mijn geld op hand ont-

vangen, en gij zult over mijn mildheid tevreden zijn. (J.F. Oltmans, De

Schaapherder, 1838)

35) Vergeefs trachtte ik mij met mijn tooverstaf ruimte te maken. (ibidem)

36) „Wel, ik bedoel de edele poging om den vader van dit huis te verlossen;

zonder dat gij getracht hebt u uit deze daad een verdienste bij zijn vrouw

en dochter te maken," antwoordde de pater. (ibidem)

37) Maak mij thee van lindebloemen, maar geene koopen; ze moeten er gaan

plukken, als ze thuis komen. (Reimond Stijns, Hard Labeur, 1904)

Zingen

38) (...) om u op te wekken, zelf nog eenmaal die poëzie te genieten; zelf te

zien, op welke wijze Vondel deel nam in eene geboorte, die vorst en volk

om het zeerst verblijdde. Zijne krijgsklaroen schettert vast voor Grol; hij

zingt den Boschdwinger en Wezelwinnaar alreede zijnen zegezang! (E.J.

Potgieter, Het Rijksmuseum te Amsterdam, 1844)

39) Zoo min de prinsen van Oranje als de mannen van Joan de Witt hebben

`s lands penningen verkwist, om zich lof te hooren zingen. (E.J. Potgieter,

Een prospectus, 1850)
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Geschiedenis van een taalnorm: de doorbroken
werkwoordelijke eindgroep (deel I)1

J. M. van der Horst, Katholieke Universiteit Leuven

ABSTRACT

This survey inquires into the history of the language norm which in Dutch is

commonly known as `the pervasion in the verbal end group', as in Dat is iets

waar we moeten aan denken (That is something we should think about). This

type of construction is widely used in Belgian Dutch, notwithstanding its

being largely disapproved of in normative grammars. The disapproval emerg-

ed for the first time in the grammars at the beginning of the twentieth centu-

ry. It is next enquired why the objection to the construction at issue is raised

precisely at that specific time. To that end, the history of the standard langu-

age, the history of language norms, the history of linguistics and - last but not

least - the internal history of the language are investigated.

1 INLEIDING2

Maarten van Nierop beschrijft in zijn boek Honderd taaie belgicismen (1968)

aan het einde van de reeks de bekende "doorbreking van de werkwoordelijke

eindgroep". Hij gaat er uitvoerig op in: "Ik wil trachten het verschijnsel zorg-

vuldig te ontleden, zorgvuldiger dan dit nog ooit ergens is geschied" (vNierop

1968, 177). En inderdaad, hij besteedt er negen bladzijden aan. Omdat hij

schrijft voor een publiek van niet-taalkundigen, zijn die negen bladzijden ove-

I Dit is deel 1 van een artikel waarvan het tweede deel zal verschijnen in de volgende afleve-

ring van de "Verslagen en mededelingen".
2 

Ik dank Frans Debrabandere, Marcel De Smedt en Hanne Kloots voor hun zorgvuldige en

waardevolle commentaren.
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rigens grotendeels besteed aan een uiteenzetting over splitsing van voornaam-
woordelijke bijwoorden, over de positie van infinitieven en deelwoorden in
samengestelde predicaten, en vooral: hij geeft veel voorbeelden. De term
"doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep" wordt niet gebruikt. Maar
de voorbeelden zijn duidelijk genoeg. Het gaat om zinnen als

— Dat is iets waar we moeten aan denken.

In de context van de "taaie belgicismen" worden zinnen als deze afgeraden.
Men schrijve, en zegge: — Dat is iets waar we aan moeten denken.

Het valt op dat Van Nierop enkel spreekt over doorbreking met het tweede
element van een gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord. In feite is het ver-
schijnsel echter algemener, en kan soms ook een predicaatsnomen, een resul-
tatieve werkwoordsbepaling, een direct object, een voorzetselvoorwerp, enz.
doorbreken (vgl. vdHorst 1997a, met ook een overzicht van de belangrijkste
literatuur). Dankzij Vanacker (1964; 1970) weten we dat de constructie in
Vlaams-Belgische dialecten minder algemeen is dan soms wordt gedacht. De
provincie Antwerpen en delen van Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld doorbreken
weinig. Ook is doorbreking niet algemeen in die zin dat men altijd en overal
doorbreekt. Ook frequente doorbrekers gebruiken regelmatig de niet-door-
broken volgorde. Wel lijkt het tweede element van een gesplitst voornaam-
woordelijk bijwoord het favoriete doorbreek-element bij uitstek te zijn: wie
weinig doorbreekt, zal dat met een voornaamwoordelijk bijwoord doen. Van
Nierop heeft voor zijn uiteenzetting in ieder geval het meest gangbare type
gekozen.
In vrijwel alle hedendaagse taalgidsen voor Vlaams-België komt de doorbreking
van de werkwoordelijke eindgroep ter sprake. Het verschijnsel is dan ook volop
waarneembaar. En dan spreken we niet over de dialecten, maar over stan-
daardtaal. Daaronder verstaan we hier: "het taalgebruik zoals we dat aantref-
fen in algemeen gerespecteerde kranten als De Morgen en De Standaard, scrip-
ties van universitaire studenten, radio en televisie, faculteitsvergaderingen, toe-
spraken van de rector magnificus, enz." (vdHorst 1997a, 300). Maar die stan-
daardtaal bevat elementen die bijna even algemeen afgekeurd worden. En de
bedoelde doorbrekingen zijn daarvan een voorbeeld. Afkeuring lezen we bij-
voorbeeld in Paardekoopers ABN-gids (1984, 31-32), de Taalwijzer van P.
Cockx (2e druk z.j., 378-379), het Stijlboek van De Standaard van Permentier
en Van den Eynden (1997,169-171), en Correct taalgebruik van Penninckx,
Buyse en Smedts (Penninckx e.a. 2001, 308). Het lijstje van normatieve werken
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van de laatste decennia die hun afkeuring uitspreken over doorbroken werk-

woordsgroepen, zou gemakkelijk met vele titels te vermeerderen zijn.

Gezien de massale aanwezigheid van de doorbroken werkwoordsgroep, niet

alleen in normatieve werken maar ook in de realiteit van het taalgebruik, heeft

Van Nierop in 1968 niets teveel gezegd door te spreken van een "taai belgicis-

me" (afgezien dan van zijn taalpolitieke keuze dat het om iets afkeurenswaar-

digs gaat, maar dat is een aspect waar wij ons uiteraard niet over zullen uit-

spreken). Van Nierop zal echter met zijn term "taai belgicisme" wel niet aan

de toekomst gedacht hebben, maar aan het verleden. Dat roept de vraag op:

hoe "taai" was het verschijnsel in 1968? Dat is: hoe lang bestaat het al? En

ook: sedert wanneer is men zich bewust van het verschijnsel? Vervolgens:

sedert wanneer wordt het afgekeurd? En tenslotte: hoe is dat zo gekomen? Dat

zijn enkele thema's van dit artikel.

Wie een onderzoek als dit wil aanvangen, een onderzoek dus naar de geschie-

denis van een norm, onderdeel van de geschiedenis van de standaardisering van

het Nederlands, en daarmee verweven een aspect van de taalgeschiedenis zelf,

kortom: een stukje externe en interne taalgeschiedenis van het zuidelijke

Nederlands, krijgt te maken met een merkwaardige situatie. Namelijk dat we

over het zuidelijke Nederlands van de periode 1600 tot 1850, feitelijk zelfs van

1600 tot kort voor 1900, verbazend weinig weten. De historische taalkunde van

het Nederlands heeft de afgelopen eeuwen bepaald niet stilgezeten, maar wat

bestudeerd werd was toch vooral het zuidelijke Nederlands van voor 1600 en het

noordelijke van na 1600. Er schuilt enige overdrijving in deze uitspraak, maar

ze is meer waar dan onwaar. De achterstand bij de bestudering van het noorde-

lijke Nederlands van voor 1600 lijkt momenteel enigszins ingelopen te worden;

de bestudering van het zuidelijke Nederlands tussen 1600 en 1900 is daarente-

gen nog grotendeels een witte plek in onze kennis. Zoals de "gouden eeuw" van

de noordelijke Nederlanden deels terecht maar ook wel eens ietwat overdreven

veel aandacht heeft gekregen, zo heeft de genoemde periode van het zuidelijke

Nederlands weliswaar niet geheel onbegrijpelijk maar toch onrechtvaardig wei-

nig aandacht gekregen. Die stiefmoederlijke behandeling heeft natuurlijk haar

historische oorzaken (zoals ook de overaccentuering van de noordelijke gouden

eeuw haar historische oorzaken heeft). Zonder daarop diep in te gaan mogen we

wel stellen dat die oorzaken vooral in de tweede helft van 19de eeuw gezocht

moeten worden: het opkomend Vlaams zelfbewustzijn, de langzame en moeiza-

me emancipatie van het Nederlands in België, de aanloop naar een nieuwe bloei-

periode, waarbij graag teruggekeken werd naar een eerdere bloeiperiode in de

late Middeleeuwen, dat alles moest haast wel de tussenliggende tijd in de zwart-

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1531



ste kleuren afschilderen. Ofschoon bij mijn weten de term destijds niet gebruikt

werd, ging het in feite om nieuwe middeleeuwen: taal en cultuur in diep verval.

Deze voorstelling van zaken, om niet te spreken van een mythe, was misschien

nodig. Het is hier niet de plaats om de staf te breken over de geschiedenis.

Maar het lijkt toch geboden, nu we wat verder verwijderd zijn van het taalpo-

litieke gedruis van honderd jaar geleden, en daardoor de geschiedenis die

eraan voorafging allicht met andere ogen kunnen bekijken, dat ook inderdaad

te doen. De geschiedenis van het zuidelijke Nederlands van de periode 1600

tot 1900 is misschien toch minder oninteressant dan doorgaans gesteld wordt.

In ieder geval: het zal onderzocht moeten worden. Dan zal wel blijken wat er

van aan is. En daarbij moeten we ons in de mate van het mogelijke zien te ont-

doen van de vooroordelen van voorgaande generaties. Het is al erg genoeg dat

we ongetwijfeld de dupe zijn van de vooroordelen van onze eigen tijd.

Ons onderzoek naar een specifieke taalnorm, in casu de afwijzing van de door-

broken werkwoordelijke eindgroep, met zijn oorzaken en achtergronden voor-

zover die te achterhalen zijn, maakt dan ook deel uit van een algemener onder-

zoek naar de geschiedenis van het zuidelijke Nederlands tussen 1600 en 1900.

In dit artikel zal eerst ingegaan worden op het verschijnen van de bedoelde

norm (§ 2). Die verschijnt, op het eerste gezicht, nogal laat. Waarschijnlijk

later dan Van Nierop gedacht heeft. Er was feitelijk weinig reden om van een

"taai" belgicisme te spreken, in 1968. (Dat hij nadien min of meer gelijk gekre-

gen heeft, is een andere zaak, met andere oorzaken, maar daarop zullen we

hier niet ingaan). Om die verschijning te verklaren, of althans een context te

geven die noodzakelijk is voor het verstaan ervan, volgen dan enkele uiteen-

zettingen over de geschiedenis van het ABN (§ 4), over de geschiedenis van

taalnormen in het algemeen (§ 5), over de geschiedenis van de taalwetenschap

(§ 6), en niet als onbelangrijkste: de interne taalgeschiedenis (§ 7). Inderdaad

zullen al die domeinen van belang blijken te zijn. En daarmee is ons laatste

thema aangeduid: de verwevenheid van taalnormen met het geheel van de

externe en de interne taalgeschiedenis.

2 HET VERSCHIJNEN VAN DE NORM

Voor het onderzoek naar het verschijnen van de norm aangaande de werk-

woordelijke eindgroep is steekproefsgewijs een reeks grammatica's en andere

taalkundige werken bekeken op eventuele uitspraken in die richting.

Volledigheid is hierbij natuurlijk onhaalbaar, zodat we geen absolute zeker-

532 I VERSLAGEN & MEDEDELINGEN



heid hebben. Anderzijds: we menen dat onze steekproef ruim genoeg is om

vooreerst tot een tamelijk betrouwbare uitkomst te geraken.

Het begrip "norm" is daarbij niet gedefinieerd. We vatten daaronder iedere

uitspraak waaruit een zekere voorkeur of afkeuring blijkt voor de constructies

in kwestie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, bijvoorbeeld door de vermelding

dat iets slechts "in volkstaal", in "huiselijke taal" enz. voorkomt, hetgeen

zeker in de 19de eeuw niet als een aanbeveling geldt. En onderzocht zijn dus

werken waarin men dergelijke uitspraken mag verwachten. In eerste instantie

Zuid-Nederlandse werken, maar vervolgens is ook de noordelijke taalkundige

traditie nagegaan.

Het oudste werk dat we onderzocht hebben op eventuele uitspraken over

doorbreking, is de Nieuwe Nederduytsche Spraek-konst van J. Des Roches,

Antwerpen 1761. Overigens zonder er ook maar iets van dien aard in te vin-

den. Dat verbaast ons om allerlei redenen niet. Op sommige van die redenen

zullen we straks ingaan (zie § 4 t/m 7); hier kan al vast gesteld worden dat het

weliswaar veruit de bekendste 18de-eeuwse grammatica van de zuidelijke

Nederlanden is, maar toch een werkje van bescheiden omvang (87 blz.). Tot

nu toe zijn er enkel tweede en derde, herziene en verbeterde drukken aange-

troffen, onder andere 1776, 1782, 1812 en 1818, maar algemeen wordt de eer-

ste druk op 1761 gedateerd. Mogelijk omdat de kerkelijke goedkeuring, ach-

terin afgedrukt, gedateerd is op 1 april 1761. (Over Des Roches: De Clercq

2000a en 2000b). In ieder geval moge uit de talrijke herdrukken blijken dat het

boekje een rol van betekenis heeft gespeeld.

Een vrij wat omvangrijker werk is U.G. Lauts, Élémens de la langue

Hollandaise (467 blz.; 1821, 2e druk 1825) (Over Lauts: Bergman 1867). Lauts

was, overigens net als Des Roches, een Nederlander. In de periode van het ver-

enigd koninkrijk vestigde hij zich in Brussel, waar hij zijn grammatica voor

Franstalige Belgen schreef. In 1830 keerde hij naar Nederland terug. Gezien

de auteur en de doelgroep zouden uitspraken over de werkwoordelijke eind-

groep allicht op hun plaats zijn, maar Lauts zegt er niets over.

Het volgende werk dat we onderzochten, was J. Davids Nederduitsche spraek-

kunst voor middelbare scholen en collegien (1853; 2e druk 1858) (Over David:

Wils 1957; EVB s.v.). Wij raadpleegden de tweede editie van 1858. David doet

in zijn grammatica geregeld normatieve uitspraken. Bijvoorbeeld dat con-

structies als –vaders hoed; –ooms weilanden, enz. slechts "in den gemeenzamen

styl" worden aangetroffen (David 1858, 143). Of dat het onjuist is om te zeg-

gen "–hy werd verzocht, berigt, geboodschapt dat, enz., maer men moet zeggen:

hem werd verzocht, berigt, geboodschapt dat, enz." (David 1858, 181-182). Of
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het onderscheid tussen dezelve en dezelfde, die "het volk" veelal door elkaar

gebruikt. "Ofschoon zulks niet volstrekt te verwerpen zy, is het echter nauw-

keuriger de beide voornaemwoorden te onderscheiden." (David 1858, 160).

Maar niets over de werkwoordelijke eindgroep en eventuele doorbrekingen

ervan.

Speciaal gewijd aan taalnormen en taalkritiek is Davids boek Tael- en

Letterkundige aenmerkingen (1856). Een opmerkelijk boek: kritisch commen-

taar bij 36 fragmenten uit het werk van dan levende Vlaamse auteurs, onder

wie vooral Conscience en Bormans goed vertegenwoordigd zijn. (Hierover:

Wils 1957, 168-172). David looft en keurt af. Er komen opmerkelijk weinig

van de kwesties ter sprake die in 20ste-eeuwse taalgidsen aan de orde zijn. Het

is een bijna geheel ander circuit dan de canon van 20ste-eeuwse (zowel noor-

delijke als zuidelijke) taalzonden. En maar weinig ontsporingen zijn te wijten

aan invloed van het Frans. Slechts enkele oude bekenden treffen we aan, zoals

de voorkeur voor de gedachte boven het gedacht (Conscience had geschreven:

—zonder dat ooit in deze lieden het gedacht ontstaen ware, om ... ); of de afwij-
zing van gedaan in plaats van voorbij (Conscience: —Op! Op! De winter is

gedaan).

Op één plaats lijkt doorbreking van een werkwoordelijke eindgroep aan de

orde te zijn. David (1856, 119) geeft daar commentaar bij een tekst van J.H.

Bormans. Bormans had geschreven:

—Ik weet dat dit geene hoedanigheden zyn waer men zich laet door ver-

leiden.

Onmiskenbaar een "doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep". Wat

tekent David erbij aan?

"De meeste schryvers zouden hier zeggen waerdoor men zich laet verlei-

den. De eerste wending is nogtans eigener aen onze tael".

Met andere woorden: David acht de zin van Bormans beter dan wat de mees-

ten in deze situatie zouden doen. Geen kritiek dus, maar bijval. Het is overi-

gens nog maar de vraag of David feitelijk gelijk heeft, en of de meeste schrij-

vers inderdaad zouden zeggen: —waardoor men zich laat verleiden. Er is enige

reden om daaraan te twijfelen, en daar komen we straks op terug (§ 3). Maar

wellicht wilde David slechts woordherhaling vermijden, en bedoelde hij: —de
meeste schrijvers zouden hier schrijven, en dat is waarschijnlijk inderdaad juist.
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In ieder geval vervolgt David zijn aantekening zo:

"Ik heb daervan niets gehoord, is zelfs geen goed Nederduitsch. Het

moet zyn ik heb daer niets van gehoord. Zoo ook: waer ik zeer van ver-

wonderd was; –waer ik my hartelyk in verheugde; –waer ik om gehaet

werd. En zoo insgelyks: hier neem ik deel in; –hier maek ik dit besluit

uit op; –daer ga ik meê naer bed; –daer moet gy genoegen meê hebben,

enz. Zie Bilderdijks Spraakleer, bl. 349".

Uit de voorbeelden blijkt dat David een voorstander is van splitsing van het

voornaamwoordelijk bijwoord, en de ongesplitste vorm zelfs "geen goed

Nederduitsch" vindt. Uit de voorbeelden blijkt niet dat David een voorstan-

der is van doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep. Het gaat hem hier

kennelijk om de splitsing, niet om de doorbreking. Wel mag men uit deze pas-

sage afleiden dat doorbreking van de eindgroep voor David geen probleem

was.

We stuiten hier op een andere, soms interfererende norm, namelijk met

betrekking tot splitsing of niet-splitsing van een voornaamwoordelijk bij-

woord. Het staat vast dat daaromtrent minstens al sedert de 18de eeuw inder-

daad een norm bestond. In § 3 zullen we daar verder op ingaan.

We zetten onze zoektocht naar normatieve uitspraken met betrekking tot de

werkwoordelijke eindgroep voort bij Van Langendoncks Nederlandsche

spraakkunst (1861), zonder iets te vinden.

Het volgende werk dat we onderzochten, was Roucourt's Beknopte spraakleer

der Nederlandsche taal ten gebruike der scholen van middelbaar onderwijs, 2e,

gansch omgewerkte en vermeerderde uitgave, Mechelen 1870. Ook bij

Roucourt treffen we wel expliciete normatieve uitspraken aan, zoals een voor-

keur voor dan boven als bij comparatieven (Roucourt 1870, 88), maar niets

over doorbreking van de werkwoordsgroep. Terwijl Roucourt wel doorbre-

kingen vertoont in zijn eigen tekst: –De woordorde of woordvoeging is de ken-

nis der regelen, waar men de woorden der Nederlandsche taal moet naar rang-

schikken (Roucourt 1870, 212).

Ook in de Nederlandsche Spraakleer van J. Van Beers (1883) niets van onze

gading. Wel af en toe doorbrekingen in voorbeeldzinnen van Van Beers zelf,

zoals –Doch hij zegde, dat hij er niet kon toe besluiten, wat opnieuw een aan-

wijzing genoemd mag worden dat ook hij op de constructie niets aan te mer-

ken had.

Dan Hippoliet Meert zijn Distels; proeve van taalzuivering (1897). Anders dan
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de (school)grammatica's is dit boekje speciaal gericht op "taalzuivering". Er is

een aparte afdeling "Syntaxis", en daarbinnen zelfs een hoofdstuk over

"Woordschikking" (Meert 1897, 70-75). Maar opnieuw: niets over doorbro-

ken werkwoordsgroepen. Terwijl Meert in zijn eigen tekst de constructie gere-

geld gebruikt, zoals moge blijken uit: –Zóó talrijk zijn de gallicismen in 't

Zuidnederlandsch, dat ik er niet kan aan denken ze hier allen te doen kennen

(Meert 1897, 76). En: –Hoe had het Nederlandsch bestuur er dan (...) kunnen

in slagen zich door onze bevolking te doen verstaan? (Meert 1897, geciteerd in

Peeters 1934, xiv). En wat misschien meer zegt, in de sterk uitgebreide en geac-

tualiseerde versie van dit werk, door Meert geschreven maar na zijn dood uit-

gegeven door C. Peeters in 1941, onder de titel Onkruid onder de tarwe; proe-

ve van taalzuivering, vinden we nog steeds geen afkeuring.

In feite is zelfs Meerts regel voor de plaatsing van het tweede element van een

gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord (of is hier C. Peeters aan het woord?)

in 1941 zodanig geformuleerd, dat men er een aanwijzing pro doorbreking in

zou kunnen lezen, al zal dat wel niet bedoeld zijn:

"Wanneer de bijwoordelijke voornaamwoorden daaraan, daarvan enz.,

gescheiden voorkomen, staat het voorzetsel, aan, van, enz. steeds voor

het laatste deel van het gezegde wanneer het een deelwoord is: daar heb

ik nog nooit aan gedacht; daar heb ik nog nooit van gehoord." (Meert

1941, 100).

Dat deze regel in deze formulering vermoedelijk niet tot (veel) doorbrekingen

leidt, is een gevolg van het feit dat in gesproken taal bij gezegdes met een vol-

tooid deelwoord veelal de voorkeur wordt gegeven aan de groene volgorde.

Maar ook deze deels interfererende kwestie, rode of groene volgorde, is door

taalnormen beïnvloed geraakt, zodat we ook op deze norm nader moeten

ingaan (zie § 3).

Wel het grondigste en op één na omvangrijkste werk op het gebied van taal-

zuivering is Willem de Vreese zijn Gallicismen in het Zuidnederlandsch; proe-

ve van taalzuivering, Gent 1899. Het was eigenlijk ook niet te verwachten dat

De Vreese over doorbroken werkwoordsgroepen zou spreken, aangezien het

verschijnsel niet als een gallicisme valt aan te merken, en De Vreese zijn werk

heeft opgezet als een wetenschappelijke studie naar gallicismen. Maar gezien

het belang van het werk, en de invloed die het heeft gehad op de taalzorg, heb-

ben we het toch voor alle zekerheid erop nagezien. Maar inderdaad zonder

iets te vinden. Of het moesten De Vreese zijn eigen doorbrekingen zijn, zoals
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-voor dat de schrijver er al de gebrekkigheid kan van inzien (De Vreese 1899, v).

Bijzondere vermelding verdient Vercoullie Nederlandsche Spraakkunst (1894).

In de eigenlijke grammatica wordt over doorbroken eindgroepen weliswaar

niets gezegd, maar er is een "Aanhangsel" dat een "Lijst van Belgicismen"

bevat, in de trant van "Zeg niet: ... Maar zeg: ...". Dat staat er ook letterlijk

zo boven. Daar vinden we, tussen zeer uiteenlopende zaken als den bank/de

bank, een wet stemmen/ over een wet stemmen en zijn ontslag geven/ zijn ontslag

nemen ook:

-degenen die wenschen zich aan te sluiten/ degenen die zich wenschen

aan te sluiten (Vercoullie 1894, 139).

Dit zou dan, voorzover tot nu toe bekend, de eerste vermelding, en afkeuring,

van een doorbroken werkwoordelijke eindgroep zijn.

Toch is enige twijfel geboden. In de eerste plaats is doorbreking met zich

bepaald niet prototypisch (vgl. vdHorst 1997a, 301). Ze is misschien niet uit-

gesloten, maar er is mij geen andere (moderne) taalgids bekend die een voor-

beeld met zich geeft. In de tweede plaats moet rekening gehouden worden met

iets anders. In de geschiedenis van het Nederlands vinden we in de 17de en

18de eeuw niet zelden het reflexivum opvallend ver naar achteren in de zin,

onmiddellijk voor het werkwoord aan het einde:

-We zullen dan Philologus, te Leiden vertrokken zijnde, in zijn oeffe-

ning laten en tot het verhaal van Philopater ons begeven (l 7de eeuw);

-Wiens lijf tot kussen mij gedient heeft (17de eeuw);

Myn vriend, die een verstandig man is, en middelerwyle met my in een

ernstig gesprek zig had ingewikkeld, was nergens na zo omzigtig niet

(l 8de eeuw);

Anderen doen hun best, om, (...) voor tydverdryvende snaken zig te

doen kennen (18de eeuw).

In de 19de eeuw treffen we dergelijke zinnen weinig meer aan. Maar in 19de-

eeuwse grammatica's en andere taalkundige werken zien we nog de sporen

ervan in afkeuringen van die naar-achteren-plaatsing van het reflexivum. Zo

bijvoorbeeld bij Van Beers, naar aanleiding van de zin: -De starren begonnen

nu hier en daar door de avondschemering zich te vertoonen. De diagnose van

Van Beers luidt: "vooral het wederkeerige zich wordt, door den invloed van

het Fransch, bij sommige schrijvers van gezag van zijne natuurlijke plaats
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afgerukt" (vBeers 1883, 102). Die diagnose is misschien niet helemaal onjuist,

maar zeker ook niet geheel juist. De achteraan-plaatsing van zich gaat verder

terug dan de sterke invloed van het Frans; maar mogelijk heeft Franse invloed

deze plaatsing in de 19de eeuw in het zuidelijke Nederlands wel langer gecon-

serveerd dan in het Noorden. Hoe dit ook zij, ook Meert (1897, 72) keurt het

af. De zin: —Dat onze mannen rondom mij zich scharen, moet volgens hem zijn:

—Dat onze mannen zich rondom mij scharen.

Kortom, het is niet helemaal duidelijk waarom Vercoullie de zin —degenen die

wenschen zich aan te sluiten, afkeurt. Te vermoeden valt dat het hem ging om

de late positie van zich, en niet om de doorbreking. In ieder geval zal hij het

werk van Van Beers en van Meert bestudeerd hebben.

Ook moet betwijfeld worden of onze norm al aanwezig is bij Meijer (1904,

112-113). Meijer wijst af: —Dat er de honden geen brood willen van eten (beter:

—dat de honden er geen brood van willen eten), maar het voorbeeld wordt gege-

ven in een betoog dat gericht is op niet-splitsen van voornaamwoordelijke bij-

woorden (vgl. § 3).

Het eerste werk waarin we onze norm wel met zekerheid aantreffen, is A. De

Boeck's Nederlandsch Taaleigen, waarvan ik een vierde druk raadpleegde:

19123 . De Boeck geeft om didactische redenen geen "foute" zinnen, enkel de

goede. Maar met zijn aanwijzingen erbij is gemakkelijk in te zien welke fout

hij op het oog heeft:

"Het voorzetsel mag niet staan tusschen het hulpwerkwoord van wijze

en den infinitief:

Ik had daar veel op kunnen zeggen.

Hij heeft er ons redevoeringen over laten maken.

Dingen waar zij vergeefs naar zouden zoeken.

(... )

Ook wordt de infinitief van het hulpwerkw. van wijze doorgaans niet

gescheiden van den infinitief van 't werkwoord door een bepaling:

Hij had lang in Amerika moeten wonen.

Gij zult rekenschap moeten geven.

3 De eerste druk is van 1907. Daar staat de bedoelde norm nog niet in. Ik heb nog niet de 2e

en 3e druk kunnen raadplegen. Het boekje is vele malen herdrukt. Er is minstens nog een

16de druk geweest in 1944.

538 / VERSLAGEN & MEDEDELINGEN



Hij zou morgen naar huis mogen gaan.

Ik zou er een kamer kunnen huren. (De Boeck 1912, 99-100).

Het is duidelijk dat De Boeck hier zinnen als —... veel kunnen op zeggen, en

—...er kunnen een kamer huren, afwijst. En daarmee is hij, voorzover mij tot nu

toe bekend, de eerste.

Het tweede werk mij tot nu toe bekend waarin de doorbreek-constructie ter

sprake komt, of er althans een voorbeeld van gegeven wordt, en ze ook afge-

keurd wordt, is Fraussens Uitgebreide Nederlandsche spraakkunst. Ik raad-

pleegde de derde druk, van 1924. Mogelijk stond hetzelfde er enkele jaren eer-

der, in de eerste druk, ook al. Fraussen maakt aan het einde van zijn afdeling

"Woordschikking" de volgende opmerking:

"Nog verdienen aandacht de volgende gevallen: (...) —Dat ik er van zal

(wil, kan, mag, moet, laat, durf) proeven. (Niet: (...) —Dat ik er zal (wil

...) van proeven" (Fraussen 1924, 255).

Het naslagwerk bij uitstek voor belgicismen is Constant Peeters'

Nederlandsche Taalgids; Woordenboek van belgicismen (1930, 2e druk 1934).

Het is veruit het omvangrijkste werk op dit gebied. Maar de alfabetische inde-

ling maakt het zoeken naar syntactische normen tot een bijna hopeloze onder-

neming. Ik durf niet beweren dat er niets in staat over doorbreking van de

werkwoordelijke eindgroep. Hooguit kan ik zeggen dat ik er lang naar gezocht

heb, en niets heb kunnen vinden. En ondertussen geen doorbrekingen heb

kunnen vaststellen in Peeters' eigen tekst.

Geen vermelding van doorbreking in Timmermans' Spreken en schrijven wij

keurig Nederlandsch? (1944). Wel weer een korte afwijzing in J.J. Taverniers

A. B. C van het Nederlandsch (1944, 81 en 228).

Het laatste hier te noemen werk waarin doorbreking ter sprake komt, is Van

Mierlo's Nederlandsche spraakkunst (1945), waarschijnlijk de meest uitgebreide

en grondigste grammatica in de tot dusverre besproken reeks. Na een uitvoeri-

ge uiteenzetting van het gebruik van allerlei hulpwerkwoorden, ook van wat de

ANS (1997 passim) noemt: "niet verplicht groepsvormende werkwoorden",

lezen we:

"In al deze gevallen gaan de infinitieven samen, en worden de bepalin-

gen van den tweeden infinitief vóór den eersten geplaatst (...). —Ik heb u

verlangen te spreken; —ik heb verlangd u te spreken; —ik had hem meenen
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te zeggen; –ik had gemeend hem te zeggen ; (...)" (vMierlo 1945, 300).

En in kleinere letter wordt er dan aan toegevoegd:

"Dus niet: –Ik ben moeten op reis gaan; –hij heeft willen zijn werk maken,

en dgl." (vMierlo 1945, 300).

Het is inderdaad de gezochte norm. Maar evenals bij Fraussen (1924), welk

boek Van Mierlo zegt tot zijn uitgangspunt gekozen te hebben, en bij

Tavernier, gebeurt het bijna als terloops. Na het werk van De Boeck (1912)

krijgt de afwijzing van doorbrekingen meer en meer aandacht, zonder meteen

een klassieker te zijn.

In de grammaticale en normatieve traditie van Nederland komt de doorbreking

later pas voor 't eerst ter sprake dan in België, wat voor de hand ligt. Voorzover

ik nu weet: vanaf 1937. Voordien vinden we eigenlijk niets over de werkwoorde-

lijke eindgroep: noch de notie dat deelwoorden en infinitieven (en in bijzinnen

tevens de persoonsvorm) bijeen staan (al zijn er genoeg voorbeeldzinnen waarin

dat feitelijk het geval is), noch a fortiori dat die groep ondoordringbaar is voor

niet-werkwoordelijke elementen. Dat is nagegaan in Moonens Nederduitsche

Spraekkunst (1706); Huydecopers Proeve van taal- en dichtkunde (1730); Van

Hoogstratens Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden, waarvan voor-

al de 5e druk (1759), verzorgd door A. Kluit, veel 18de-eeuwse normatieve kwes-

ties noemt; Bilderdijks Nederlandsche Spraakleer (1826); Lulofs' Kakographie

(1841); W.G. Brills Nederlandsche spraakleer (1849)11852); D. de Groot,

Nederlandsche Spraakleer (1868; 3e druk Amsterdam 1878); C.H. den Hertog,

Nederlandsche spraakkunst (1892-1895); W.H. Hasselbach, Nederlandsche

spraakkunst (1905); M.J. Koenen, Nederlandsche spraakkunst (4e druk 1906);

J.G. Talen, R.A. Kollewijn & F. Buitenrust Hettema, Nederlandse Taal; Proeve

van een Nederlandse Spraakleer (1908); N. van Wijk, De Nederlandsche taal;

handboek voor gymnasia en hoogere burgerscholen (2e druk 1909); E. Kruisinga,

A Grammar of Modern Dutch (1924); E. Rijpma & F.G Schuringa,

Nederlandsche spraakkunst (1926); E. Kruisinga, Het Nederlands van Nu (1938).

In 1937 maakt Overdiep in zijn Stilistische Grammatica van het Moderne

Nederlands (2e druk: Overdiep 1949, 533) op bladzijde 494 de volgende aan-

tekening:

"In het Westvlaamsch wordt de schikking met Vf. voorop nog meer

'open' door de plaatsing van bepalingen erna: –Taalrijkdommen die
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(... ) zullen worden esthetisch verbruikt (in plaats van Hollandsch: —die

esthetisch zullen worden verbruikt)"4.

De volgende vermelding in Nederland van doorbreking, ook zonder afkeu-

ring, is van J.A. Daman, Het Algemeen Beschaafd in Vlaanderen (1946).

Daman heeft een open oog voor de verschillen tussen het noorden en het zui-

den, maar onderstreept dat hij die verschillen daarom niet afkeurt. Hij ont-

leent zijn voorbeelden veelal aan 20ste-eeuwse Belgische romans, novellen en

tijdschriften. Op bladzijde 159-161 gaat het om enkele verschillen in de

"Woordschikking". Zonder veel uitleg wordt daar een tiental voorbeelden

opgesomd, de meeste met doorbreking door het tweede element van een

gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord (—Men zou er moeten om lachen),

maar ook met een object als doorbreker (—Ik zou willen iets vragen, grootpa,

zegt hij) en een voorzetselvoorwerp (—Toen had ze zich willen aan het leven vast-

klampen).

Het derde noordelijke werk dat hier even genoemd mag worden, is De Vooys'

Nederlandse spraakkunst. De Vooys maakt daarin de volgende opmerking:

"Een verschil in woordorde doet zich voor tussen Noord- en

Zuidnederlands taalgebruik, namelijk bij het gesplitste voornaam-

woordelijk bijwoord: een zin als waar wij voor moeten oppassen, is in het

Zuiden: waar w ij moeten voor oppassen." (De Vooys 1967, 394).

De eerste druk, van 1947, heb ik nog niet kunnen inzien; maar in de tweede

druk, van 1949, stond dit er al precies zo in. Maar of het nu 1947 of 1949 is,

het is in ieder geval kort na Daman (1946), een werk dat De Vooys ongetwij-

feld gelezen zal hebben, van zijn trouwste bondgenoot in de strijd voor een

spellingvereenvoudiging.

Merk op dat de aanduidingen of omschrijvingen van het fenomeen in de ver-

schillende werken nogal uiteen lopen. Soms is enkel sprake van een tweede ele-

ment van een gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord als doorbreker, terwijl

bij anderen ook objecten, voorzetselvoorwerpen en/of adverbiale bepalingen

4 Ik vind het verrassend dat Overdiep op dit punt enkel naar het West-vlaams verwijst, en niet

naar het noordelijke 17de-eeuws, waar precies hetzelfde voorkwam. De auteur van de

Zeventiende-eeuwsche syntaxis (1935) moet het verschijnsel daar toch dikwijls zijn tegenge-

komen. Zie verder § 7.
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ter sprake komen; sommigen spreken enkel van hulpwerkwoorden "van

wijze", anderen geven voorbeelden met ook andersoortige hulpwerkwoorden;

meestal gaat het om infinitieven, maar een enkele keer zien we een voorbeeld

met een voltooid deelwoord. Het is zelfs de vraag of we, gemeten naar de stand

van de taalkunde van 1912 of 1940, gerechtigd zijn dit alles onder dezelfde

noemer te vatten. Wat we in feite doen, is een later concept op die oudere taal

toepassen. En dan, inderdaad, kunnen we ze allemaal "doorbrekingen van de

werkwoordelijke eindgroep" noemen.

Het is in P.C. Paardekoopers Syntaxis, spraakkunst en taalkunde (1955) dat we

expliciete melding gemaakt zien van "de eindgroep", "de werkwoordsgroep",

en "er kan (...) geen vreemd zinsdeel ingevoegd worden" (Paardekooper 1955,

104 en passim). Dit gebeurt in het kader van een wetenschappelijke analyse; er

worden geen normerende uitspraken gedaan. Maar wie uit is op normen,

vindt hier een hecht aanknopingspunt. Alsmede een terminologie die van dan

af weldra in bijna alle grammatica's en taalgidsen wordt gebruikt.

Wij vermoeden inderdaad dat concept en terminologie van Paardekooper

stammen. Navraag bij de auteur bevestigt dit. Of 1955 ook de eerste keer is dat

de werkwoordelijke eindgroep, afgezien van het stellen van de norm bij De

Boeck (1912), Fraussen (1924) en Van Mierlo (1945, en afgezien van het sig-

naleren van doorbreking bij Overdiep (1937), Daman (1946) en De Vooys

(1947/1949), aan wetenschappelijke analyse wordt onderworpen, is natuurlijk

niet helemaal zeker. Door onze steekproef-methode kunnen ons allicht eerde-

re werken ontgaan zijn. En wat belangrijker is: wij hebben ons beperkt tot

monografieën. Het is dus goed mogelijk dat in wetenschappelijke tijdschrift-

artikelen de eindgroep al iets eerder aan de orde kwam. Nader onderzoek zal

dat moeten uitwijzen'.

Voor ons doel kunnen we voorlopig de volgende conclusie aan dit hoofdstuk

geven. De afwijzing van doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep tref-

fen we pas aan vanaf 1912 (of heel kort daarvoor). Niet eerder. Bij

Nederlandse taalkundigen zien we besef van een "andere" volgorde in het zui-

Wanneer een dergelijk onderzoek gedaan wordt, zal wel naar voren komen hoe belangrijk de

rol geweest is van A.W. de Groot z'n Structurele syntaxis (1949). Daarin wordt weliswaar

niet gesproken over een werkwoordelijke "eindgroep", maar wel over de werkwoordelijke

groep, i.e. de notie dat de werkwoorden in een zin als een groep kunnen, of zelfs moeten

opgevat worden.
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den: vanaf 1937. Vanaf Paardekooper (1955) (?) krijgt de werkwoordelijke

eindgroep als zodanig, d.w.z. de notie dat infinitieven en deelwoorden, en in

bijzinnen ook de persoonsvorm, bijeen staan, en dat die groep ondoordring-

baar is voor niet-werkwoordelijke elementen, taalwetenschappelijke aandacht'.

De vermelding van doorbreking, in 1968, bij de "taaie belgicismen" (vNierop

1968) was, achteraf bezien, wel wat overdreven.

3 TWEE ANDERE NORMEN

In § 2 stuitten we op een tweetal andere normen die soms interfereren met de

afwijzing van doorbrekingen. Deze betreffen de splitsing van voornaamwoor-

delijke bijwoorden, en de kwestie van de rode of de groene volgorde. Bij elk

van beide geven wij enkele aantekeningen.

Voorzover bekend is het eerste getuigenis van een norm pro ongesplitste voor-

naamwoordelijke bijwoorden te vinden bij Huydecoper in 1730. Hij motiveert

zijn voorkeur aldus, dat:

"dit laatste krachtiger is, en den styl meer bindt, dan daar ... om, enz.

dewyl hierin de voorzetsels om, mee, in, enz. dikwils zo verre geplaatst

zyn van het voornaamwoord daar (...) dat het bywyle met den eersten

opslag niet te vinden is, want beknoptheid en bondigheid van styl is

eene deugd in alle schriften, het zy rym, het zy onrym (Huydecoper

1730, 469).

Uit Bilderdijks Nederlandsche Spraakleer (1826) blijkt dat er ook begin 19de

eeuw bij normatieve taalkundigen een voorkeur bestond voor niet-splitsing

van voornaamwoordelijke bijwoorden. Bilderdijk vindt het een onjuist voor-

Erg sterk is het leerstuk van de ondoordringbare eindgroep wetenschappelijk bezien overi-

gens niet. Ook als men, heel normatief, afziet van het feitelijke gebruik in het zuiden van het

taalgebied. Immers, talrijke gevallen a la —kon thuisbrengen, —moest klaarmaken, kortom, bij

z.g. scheidbaar samengestelde werkwoorden, kan men enkel wegpoetsen met de cirkelrede-

nering dat dit geen doorbrekingen zijn omdat het een samengesteld werkwoord is. Waarom

is het een samengesteld werkwoord? Omdat het in de eindgroep kan opgenomen worden....

Soms krijgt men de indruk dat het concept van de ondoordringbare eindgroep slechts in de

grammatica is opgenomen om normatieve redenen. En taalhistorisch is de term nogal onge-

lukkig: de zg. doorbreking is veeleer een "nog niet" ondoordringbaar geworden zijn, dan een

openbreken van een bestaande structuur. Zie verder § 7.
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schrift, en meent dat splitsing vaak minstens even goed is als niet-splitsing. Het

is van belang zijn woorden hier in hun geheel te citeren. Het gaat dan over de

kwestie van

"(...) het van één scheiden der Voornaamwoorden van hun nasleepend

van, aan, door, by, mee, in; 'tgeen de Fransch of Latijn nabootsende

pedanterie met groote zorgvuldigheid als een misdaad van Staat tracht

te ontwijken, om dat by voorbeeld, 't Latijn cujus, unde, hinc, inde, en

't Fransch dont, duquel, auquel zegt. De ware Hollander zegt, WAAR ik

zeer VAN verwonderd was, WAAR ik my hartelijk IN verheugde; WAAR ik

OM gehaat werd; en zoo ook: HIER neem ik deel IN, HIER maak ik een

besluit of gevolg UIT op; DAAR ga ik MEÊ naar bed, DAAR moet gy genoe-

gen MEE nemen: en dwaaslijk willen de schoolvossen van de later tijden:

WAARVAN ik verwonderd was, WAAROVER ik verblijd was, WAARIN ik my

verheugde, WAAROM ik gehaat werd; en HIERIN neem ik deel, HIERUIT trek

ik dit gevolg, DAARMEE ga ik naar bed, enz. Laf gerammel van die noch

gehoor, noch gevoel, noch verstand hebben voor de samenvlechting

eener rede! Niet, dat het waaraan, hierin, waardoor, in zich-zelfs kwaad

is, maar zich daaraan te binden is stijve eenvormigheid, in een taal als

de onze hoogstschuwbaar, omdat en de aangenaamheid en de kracht

onzer taal aan den gang der accentuatie hangt, en zelfs ook de klaar-

heid aan het verheffen van het daar of het van naar vereisch van den

zin, verbonden is, terwijl dáárvan noodwendig, zoo het niet van één

wordt gescheiden, den toon altijd op daar hebben moet, en zoo ook

hiervan op 't piepende hier, dat dikwijls zeer stootende is. Doch in 't

stuk der accenten in onze taal heerscht ook dezer dagen eene wel diepe

domheid en onkunde, en ik ben zeker, dat er genoeg zijn die dit lezen-

de, 't of volstrekt niet, of naauwlijks verstaan zullen, en zoo lang zy hun

Siegenbeeksch niet afleeren, ook niet kunnen leeren verstaan".

(Bilderdijk 1826, 348-350).

En eerder al in dezelfde grammatica schreef Bilderdijk:

"Op gelijke wijze is het met de verdeeling van daarvan, hierdoor, waar-

om, enz. welke beter van één gescheiden en omvattende geplaatst wor-

den" Bilderdijk 1826, 323-324).
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Bilderdijk spreekt weliswaar over "de ware Hollander" en zijn woorden hoe-
ven niet noodzakelijk te gelden voor de Antwerpenaar/Brabander David,
maar deze sluit er zich naar eigen zeggen bij aan '. Wel is David in 1856, in zijn
Tael- en Letterkundige aenmerkingen, een beetje strenger dan Bilderdijk, die
weliswaar splitsing beter acht, maar de ongesplitste vorm niet afkeurt, terwijl
David spreekt van "geen goed Nederduitsch". In zijn eigen grammatica blijkt
David genuanceerder:

"De bywoordelyke uitdrukkingen daarvan, hierdoor, daerom en hierom,

enz. worden even goed, ja zelfs beter, van een gescheiden in de rede,
welke er meer figuer door krygt. Zoo zegt men zeer wel: -daer ben ik

van terug gekomen, of, -daer ben ik terug van gekomen; -daer heb ik

genoeg van; -hier ben ik door onthutst, of -onthutst door; -hier kreeg hy

zyn afscheid mee; -hy was daer verstoord over; -hier heb ik my tegen ver-

zet; -daer deed ik het om, -hier bestemde ik het toe, enz." (David (1858,
159).

Het voorgaande betreft de positie van de delen in de zin. Een andere zaak is de
spelling als de delen bijeen staan. Bilderdijk vermeldt in zijn grammatica expli-
ciet dat voornaamwoordelijke bijwoorden dan aaneen geschreven worden:

"Aan één schrijft men ook het woord van, als het achter het woord waar het
toe behoort, wordt gesteld. Dus waarvan, daarvan; en zoo is het met alle zulke
voorzetsels. Dus hiertoe, hierom, hierdoor, daaruit, daarin, daarvoor, enz. en
zoo ook daaraf, daarop." (Bilderdijk 1826, 69).

Hij zondert echter -heen uit:

"Het woord heen is zelf een postpositief ten aanzien van 't voorwerp
waar 't toe betrokken wordt, en behoeft dus die aan één hechting niet,
ook behoort het by 't uitgedrukte of onderstelde werkwoord."
(Bilderdijk 1826, 69-70).

7 Afwijzing van de norm van Huydecoper ook bij Lulofs (1841, 170): "Zoo kan ik, evenmin als

Bilderdijk, mij met Huydecoper (meen ik) vereenigen, die woorden als hiervan, daardoor,
daarom en soortgelijke niet wil gescheiden, b. v. niet wil gezegd hebben: —ik heb hier nog niets

van gehoord in plaats van —ik heb hiervan nog niets gehoord. Ei, moge dit ook al hier of daar,

waarom zou het overal gepast zijn? Vrijheid, blijheid." (Lulofs 1841, 170).

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 545



In teksten uit die periode zijn ongesplitste vormen (en dan ook meestal aan-

eengeschreven) sterk in de meerderheid (vdHorst & Storm 1991). Dit gevoegd

bij de uitspraken van Bilderdijk en David, mag men waarschijnlijk wel con-

cluderen dat in de spreektaal splitsing gangbaar was, en dat er, althans bij

sommigen, een schrijftaalnorm bestond om liefst niet te splitsen. Af en toe, in

het voetspoor van Bilderdijk en/of David (?) treffen we ook een voorkeur aan

voor splitsing. Zo bijvoorbeeld in Fraussen (1924, 255): "Voornaamwoorde-

lijke bijwoorden worden in de gewone taal, als er aanleiding toe is, doorgaans

in hun deelen gescheiden". We komen de norm om juist niet te splitsen echter

nog tegen in Diemer's taalgids uit 1964: "en wie de neiging heeft analytisch

(brokkelig) te denken, scheidt ze dikwijls in twee helften. (...) Vooral in de

(gesproken) volkstaal komt deze scheiding voor" (Diemer 1964, 125), hetgeen

niet als een aanbeveling bedoeld lijkt.

In vdHorst (1995a) is verondersteld dat de norm pro ongesplitste voornaam-

woordelijke bijwoorden wellicht zijn oorsprong vindt in een niet goed begre-

pen spellingvoorschrift de delen aaneen te schrijven (als ze bijeen staan).

Daarnaast is wellicht wel zo belangrijk de toename van gesplitste voornaam-

woordelijke bijwoorden als gevolg van de toename van werkwoorden, sub-

stantieven en adjectieven met vast voorzetsel (vdHorst & Storm 1991; vdHorst

1992; vdHorst 1993; vdHorst 1997b), en een "conservatieve reactie" op die

nieuwigheid. Als dit juist is, zou het inderdaad een "conservatieve" norm zijn:

de norm houdt de aloude constructie de hand boven het hoofd en wijst de ver-

nieuwing af. (vgl. de tegenstelling: vdHorst 2000a).

De (schrijftaal-) voorkeur voor de rode volgorde die de laatste halve eeuw in

tal van taalgidsen is aan te treffen, bijvoorbeeld in B.C. Damsteegt: In de dool-
hof van het Nederlands (7e druk 1964, 9e druk 1975) kunnen we niet zo gemak-

kelijk in verband brengen met een taalverandering. De beide volgordes wor-

den in het Nederlands al zeker duizend jaar door elkaar gebruikt, ook al zijn

er in de loop der eeuwen schommelingen geweest, en heeft de ene streek

momenteel voorkeur voor het een en de andere streek voor het andere. Over

de kwestie bestaat een tamelijk uitgebreide literatuur, waarvan men het voor-

naamste wel vermeld vindt in Haeseryn (1990), vdToorn e.a. (1997, 537-540)

en vdHorst & vdHorst (1999, 447).

In het Duits gebruikt men overwegend de groene volgorde (maar het is er niet

altijd zo geweest; vgl. Takada 1998), en het zou dan "Nederlandser" zijn om

juist de rode volgorde te kiezen. Een andere verklaring van deze norm is dat in

veel dialecten de groene volgorde overheerst, en dat dialectsprekers die de stan-

daardtaal gebruiken, voor rood kiezen om afstand te nemen tot hun dialect.
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Sedert wanneer bestaat die schrijftaal-voorkeur voor de rode volgorde? Als we

op zoek gaan in oudere grammatica's en normatieve werken, ontdekken we

dat ook dit een tamelijk "jonge" regel is. In verschillende 19de-eeuwse gram-

matica's is er niets van te zien, of is zelfs een zekere voorkeur voor de groene

volgorde te bespeuren. Bilderdijk (1826, 323) bijvoorbeeld vermeldt de twee

mogelijkheden zonder enige voorkeur uit te spreken. In G.C. Mulders Nieuwe

Nederlandsche Spraakleer uit 1846 lezen we:

"Wanneer het werkwoord met een hulpwerkwoord verbonden is, dan

kan dit laatste vóór en ook na het werkwoord staan: b. v. die zijn taak

volbragt heeft of heeft volbragt; die mij helpen kan of kan helpen. Het

eerste is te verkiezen." (Mulder 1846, 224).

G.C. Mulder lijkt in 1846 een voorkeur te hebben voor de groene volgorde'.

Bij W.G. Brill in zijn Nederlandsche Spraakleer, deel II, Syntaxis (1852) lezen

we:

"In den afhankelijken zin is het geoorloofd, den nominalen vorm des

praedikaats zoowel vóór als achter het hulpwerkwoord te plaatsen;

b.v.: hij zegt, dat ik gekomen ben, of ben gekomen; dat ik zal komen, of

komen zal."

En naar aanleiding van enkele andere hulpwerkwoorden:

"De infinitief staat in den afhankelijken zin onverschillig vóór of acl.

ter deze werkwoorden; b.v.: toen ik mocht komen, of komen mocht.

Daar ik hem komen zag, of zag komen.".

Hij nuanceert dat verderop in het boek door erop te wijzen dat als de bijzin

verder enkel een betrekkelijk voornaamwoord bevat dat subject is van de bij-

zin, de groene volgorde te verkiezen is. Dus liever De man, die gesproken heeft,

dan De man die heeft gesproken. Daarentegen acht hij bij laten, doen, zien,

hooren en voelen de rode volgorde de normale ("in onderscheiding van het

8 Men kan de onhandige zin overigens ook anders lezen: als "het eerste" niet terugwijst naar

de voorbeelden doch naar hetgeen ervoor staat, zou het een voorkeur voor de rode volgor-

de uitdrukken.
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Hoogduitsch"), zodat beter is Toen ik liet roepen, en hoorde antwoorden. Merk

op dat dit laatste advies strijdt met zijn eigen eerdere voorbeeld waar hij Daar

ik hem komen zag, even goed vond als zag komen. Brill spreekt verder geen

voorkeur uit, en acht rood en groen gelijkwaardig. Neutraal is ook J. Van

Beers, in zijn Nederlandsche Spraakleer (8e druk 1883), die de beide volgordes

noemt maar zonder een voorkeur uit te spreken.

Wel weer een voorkeur (voor groen) lezen we bij Den Hertog, in 1892. Nadat

hij heeft gezegd dat in bijzinnen de persoonsvorm "zover mogelijk" achteraan

staat, geeft hij een nadere uitleg bij dat "zover mogelijk":

"Het voorbehoud (...) door de woorden zover mogelijk aangegeven,

heeft betrekking op het verschijnsel dat wanneer de persoonsvorm een

hulpwerkwoord is, het deelwoord of de infinitief er op kan volgen: De

boeken, die ik heb besteld. Als ik u zal helpen, dan..., enz. In de regel is

het laten volgen van de persoonsvorm op deelwoord of infinitief vloei-

ender dan het omgekeerde, bijv.: die ik besteld heb, als ik u helpen zal,

enz. De meeste taalgebruikers zullen in dergelijke gevallen geen reke-

ning houden met de volgorde; wie minder onverschillig is met betrek-

king tot de vorm waarin hij zijn gedachten uit, laat zich meestal door

zijn gehoor leiden. Soms geeft de keus tussen beide woordschikkingen

gelegenheid om een onaangename herhaling te vermijden: Ik heb u al

gezegd, dat de jongen, die hier geweest is, niet door mij is gezonden.

Gezonden is zou hier slecht klinken. Dezelfde afwisseling van persoons-

vorm en infinitief komt voor, als de persoonsvorm een veelgebruikt

hulpwerkwoord is: Ik hoor, dat hij u vergezellen zal (kan, mag, moet,

wil) of dat hij u zal (kan, mag, moet, wil) vergezellen. Bij durven en laten

verkiest men meestal de laatste volgorde: Ik denk niet, dat hij u durft aan

te spreken, laat vervolgen. In alle andere gevallen is het in strijd met de

natuurlijke volgorde van de spreektaal, de persoonsvorm achter de

infinitief te plaatsen: Iets wat ik niet te noemen waag. Het boek, dat ik

mee te brengen beloofd heb. Een vraagstuk, dat hij op te lossen tracht,

enz. Dit zijn navolgingen van Duitse constructies, die slechts van gril-

ligheid getuigen en in de spreektaal voorkomen.".

Met andere woorden: afgezien van de hulpwerkwoorden met een betwijfelba-

re hulpwerkwoord-status, acht Den Hertog de rode en de groene volgorde

evenwaardig, en noemt hij de groene "vloeiender".

Kaakebeen, in zijn Beknopte Nederlandsche Spraakleer (2e druk 1901) legt uit
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dat in de afhankelijke woordschikking de persoonsvorm "achter eenige of alle

bepalingen komt of kan komen", en verklaart dit nader door als gelijkwaar-

dig te tonen: Ik hoop, dat hij spoedig zal komen (of komen zal); Het is zeker, dat

de zaak op deze wijze moet mislukken (of mislukken moet). Kaakebeen noemt

daarna enkele gevallen waarin de rode volgorde echter verplicht is, namelijk

onder andere bij trachten en komen: Ik geloof dat hij u tracht te verschalken

(nooit: te verschalken tracht); Wij vreezen, dat hij spoedig komt te vallen (niet:

te vallen komt). Kortom, ook bij Kaakebeen in 1901 nog geen voorkeur voor

rood.

Fraussen noemt in zijn Uitgebreide Nederlandsche spraakkunst (1924, 253)

eveneens de twee mogelijkheden, zonder enige voorkeur: "de schikking is (...)

vrij als de koppeling bestaat uit hulpww. + infinitief of deelwoord"

Zo ook bij Kruisinga (1924, 129): "In subordinate clauses with a connective

word the verb has end-position (...). If the verb is compound the finite part

may have end-position, or it may precede a single infinitive or participle". Plus

de voetnoot dat in oostelijk Nederlands eindpositie overweegt. En "If the verb

of a subordinate clause is accompanied by two or three infinitives, it must pre-

cede them; if it is accompanied by an infinitive and participle, it may precede

them, but it may also stand between the participle and and infinitive"

(Kruisinga (1924, 130). Kortom, ook bij Kruisinga geen voorkeur voor rood

of groen.

Ten slotte noemen we nog Taverniers A. B. C. van het Nederlandsch (1944,

224), die eveneens de beide volgordes noemt zonder enige voorkeur uit te spre-

ken.

De eerste bij wie ik (tot nu toe) een expliciete voorkeur aangetroffen heb voor

de rode volgorde, is: Charivarius (Is dat goed Nederlands? (1940) (7e druk

1946, 48):

"Plaats in de regel het hulpwerkwoord voor het werkwoord. Schrijf dus

niet: Het is nodig dat dit toegestaan wordt, maar: Het is nodig dat dit

wordt toegestaan. In geval van twijfel beslisse uw klank- en maatge-

voel."

Opnieuw dient gezegd dat deze datering, 1940, natuurlijk niet geheel zeker is.

Een speurtocht naar eventuele eerdere attestaties van de norm is zoeken naar

een speld in een hooiberg; en aantonen dat iets niet voorkomt, is zelfs metho-

disch onmogelijk. Maar ook hier menen we dat onze steekproef (waaronder

ook de werken die in § 2 ter sprake kwamen) ruim genoeg was om toch het
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opduiken van deze norm, tot nader order, op 1940 te stellen. Of als
Charivarius er in zijn rubriek in de Groene Amsterdammer over geschreven
heeft: kort voor 1940.
Merk op dat deze beide normen, die pro ongesplitste voornaamwoordelijke bij-
woorden en die pro rode volgorde, interfereren met het voorschrift de werk-
woordelijke eindgroep niet te doorbreken. Immers, een groter aantal rode volg-
ordes schept een toename van situaties waarin doorbreking kan optreden: in de
groene volgorde komt doorbreking nagenoeg nooit voor. Niet onmogelijk ver-
tonen erg "groene" dialecten inderdaad heel wat minder doorbreking dan een
door de schrijftaalnorm-pro-rood "roder" geworden schrijftaal. Anderzijds: wie
conform de genoemde norm zijn voornaamwoordelijke bijwoorden werkelijk
nooit zou splitsen, zou daarmee meteen de frequentste "doorbreker" (het twee-
de element van een gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord) uitschakelen. Hoe
deze relatie feitelijk precies is, is vooralsnog niet helemaal duidelijk. Ook al is er
al veel over te vinden in Haeseryns dissertatie (1990).
Hoe dit verder ook zij, we menen deze paragraaf samenvattend te mogen
besluiten met de volgende conclusie. Er bestond minstens al sedert de 18de
eeuw een (schrijftaal-)norm pro ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoor-
den, ook al werd de norm door verschillende taalkundigen afgewezen. Dat
heeft niet kunnen verhinderen dat die norm in zekere mate nog steeds bestaat,
zoals bijna iedereen kan bevestigen met departementale of journalistieke erva-
ring. De voorkeur voor de rode volgorde boven de groene daarentegen, ook
nog springlevend, dateert van 1940 of anders toch van kort daarvoor. Dat is:
niet veel later dan wanneer doorbreking gaat afgekeurd worden, en iets eerder
dan de werkwoordelijke eindgroep als zodanig onderwerp van wetenschappe-
lijk onderzoek wordt. (vgl. ook ANS 1997, 1072).
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riting these fu lines: English overseers' corres-
pondence,1800-18351

Tony Fairman

ABSTRACT2

English County Record Offices store such handwritten material, from which I

have built a corpus of more than 1100 letters (about 200,000 words), which

members of the labouring classes wrote between about 1800 and 1835 in all parts

of England. In this paper I reproduce one of their letters of application for poor

relief in full and discuss a few linguistic features which the letter shares with other

labouring class letters, but not with letters in the fully-schooled (Standard)

English which members of the upper classes wrote during the same period. Below

a certain level of attainment in schooling, members of the labouring classes seem

not to have even tried to write schooled English on any linguistic level except

orthographic. However, although the letters contain some local features and the

writers must have spoken a local variety of English, they did not write dialect.

To explain this, I quote sections from the early stages of a few literacy text-

books of the period and argue that these early stages instructed (or at least

supported) pupils in the use of features found in their own (unschooled)

varieties of English as the textbook writers had intended.

I conclude by questioning the customary identification of Standard English

with the English language as a whole, and the division of English into

Standard on the one hand and local (dialect) varieties on the other.

Mary Brour. (no date, 1821-7). Cumbria Record Office (Carlisle) (north west): Greystoke, PR5/67-

G. a) If a county has more than one Record Office (R.O.), I note in round brackets which one keeps

the document. b) For the benefit of those unfamiliar with English geography, I then note (also in

round brackets) roughly where each county is the first time I mention it. c) A single right-facing square

bracket in quoted running text means line-break, often a site of linguistic interest. d)'0' means a mark;

either it was in the paper, or it was an accidental blot, or an erasure, where the original writing can no

longer be read. e) `[CRAM' describes what a writer did at the end of a line.

2 I would like to thank the archivists of all the Record Offices I have visited for their help

with documents and copying, and the Reverend Canon Graham W. Bettridge of the

Kirkby Lonsdale Team Ministry for permission to reproduce Jane Johnson's letter.
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INTRODUCTION

Every English and Welsh county has one or more Record Offices, which

preserve historical material relating to the county - Scotland's local records

are under one roof in Edinburgh. Most material is still in handwritten form

and, if it is in family records, is usually linguistically much like English in

print.

But the English and Welsh Record Offices also contain material from the

parishes - the smallest units of civil administration. The clergyman and the

annually elected officials - churchwarden, overseer, surveyor of the roads,

constable and others - taxed other property owners in the parish and spent

the money partly to register all parishioners and partly to maintain paupers

and property belonging to the parish.

All this generated much paperwork. Most parishes stored nothing except the

registers of baptisms, marriages and burials. But from about the 1750s some

stored varying amounts of the secular paperwork, such as bills, vestry min-

utes, account books and, in a few parishes, overseers' correspondence, most

of which are letters applying to the overseer for parish relief.

Most parish officials were moderately well-schooled; that is, though they

had not been fully-schooled at a university, their spelling was usually con-

ventional and they could write letters with the conventions and discourse

structures expected of someone with status in the parish. But the writers of

the bills and letters to the overseer varied in ability to write from well-

schooled (a few of them) to only just able to make sense. The least-schooled

writers seem to be speaking on paper. Their letters are closer to their speech

than anything we are likely to find elsewhere.

The overseers' files contain more than 10,000 letters. I have visited at least

one Record Office in each English county and built a corpus of about 1100

letters (c.200,000 words), written mostly by less than well-schooled writers.

Sometimes several letters have the same name at the end but different hand-

writings, one of which could be the nameowner's. In those days nearly all

who wrote for others signed the name of the person they wrote for, and the

better schooled the writers were the fewer signs they left that the person

named at the end was not the writer. Wives usually wrote in their husband's

name, if he was at home. It is often impossible, therefore, to be sure who

wrote the letters.

Some researchers look for dialect features in such letters (Garcia-Bermejo

Giner & Montgomery, 1997, Schneider & Montgomery, 2001). But, though
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the writers must have spoken dialect, they did not intend to write it - only

well-schooled writers did that - and their letters are not dialect. This paper

looks at what the letters have in common, particularly in lexis, and tries to

assess the influences on the writers - particularly their spoken dialect and

schooling. But since these letters are a major source of information on

dialect, its influence is hard to assess.

However, connections can be made between schooling and texts. To high-

light the influence of schooling on all writers wherever they lived and what-

ever social class they belonged to, I place texts on a scale from minimally- to

fully-schooled, based the writer's handwriting, lexis, discourse structure,

and on a study of contemporary letter-writing manuals and textbooks.

SCHOOLING

Even basic information about the schooling of less than well-schooled indi-

viduals is hard to find. Out of several hundred in my corpus there is only

one, of whose schooling I know anything at all. But one can come to gener-

al conclusions.

John Caffyn has researched the educational information for the 1700s in the

two Sussex Record Offices (south east). He lists more than 400 schools

(including dame schools), nearly 2000 scholars and several hundred teach-

ers. But the records of only eight schools include dates and ages.

Table One shows the figures for the first 300 of Caffyn's scholars for whom

we can make calculations. The figures (in decimalized years) for reading and

writing do not correspond with those for length of schooling because only

Mayfield Charity School recorded how long their scholars spent reading and

writing, and even then only for some whose length of schooling they noted..

The * indicates that I have made some allowance for the fact that some boys

took one or more periods off school. Caffyn (personal communication)

found nothing in the Record Offices written by any scholar, so we cannot

see the effect of the schooling.

Table 1: Schooling data

Sex	 Numbers Start	 Length	 Rdg	 Wtg

Girls	 66 (22%)	 9.4	 2.5	 1.7	 1.5

Boys	 234 (78%) 8.9	 *3.1	 2.0	 2.5
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Children - eight, nine, or ten years old by the time they started school - were

assumed to know nothing relevant to reading and to be unable to deduce

anything unaided. Therefore, all textbook lessons were graded in small

steps:

• tables of single graphemes,

• tables of two and three graphemes,

• tables of words of one syllable with two and three graphemes

• reading exercises of phrases and `sentences' of these words,

• tables of words of one syllable with four/five/six graphemes,

• tables of words of two syllables, stressed on the first,

• reading exercises,

• and so on up to words of six and seven syllables.

Lindley Murray, the grammarian, was exceptionally thorough in grading

the lessons in his textbook, An English Spelling-book, with Reading Lessons

(1804. 211 pages; at least 51 editions by 1854). 3 He did not drill scholars in

two-syllable words till page 49: 'al) sent pack thread branch es' (all text-

books separated the syllables in new multisyllable words with a space or a

dash, which could have confused children about how to write these words).

Murray included a few Latinate words, but did not actually drill Latinates

till page 59: `ab sent ex pect in struct'. By page 90 he had reached `con tra

dict un der stand in ter mix', and the Reading Lessons had the first sub-

ordinate clauses, for example: `People who can read well, and who love to

read, can entertain themselves with books.'

To us today this may seem intolerably boring. But four points should be

born in mind before we pass judgment based on ideas current in today's edu-

cational and social context. First, the intelligent (good) child was one who

remembered, not one with its own ideas. Children, therefore, had a strong

incentive to succeed by memorizing. Favell Bevan, a teacher and textbook

writer whose books were in print from 1836 to c.1924 (`Ann nurs-es her ba-

by sis-ter. [The ba-by is ill. It cries. It frets. [Ann pets it; Ann kiss-es it.'

(1836: p.97)), expressed the general assumption thus:

The reflecting child who argues from analogy will certainly fall into error, while the
child, possessed of a mechanical memory, will be more successful.

[ 1836: `Notice to teachers', xii]

3 All data about editions, etc. come from Ian Michael, or the British Library.
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Secondly, these mechanical methods were not out of context: they were like

the repetitive work which children and unskilled adults had to do in homes,

fields and factories.

Thirdly, the deconstructed character of the stages of learning to read was, as

David Vincent says (1989: 79), an `attack on the child's acquired language'.

But much of the biblical and other reading material validated their home-

grown Anglo-Saxon vocabulary and simple discourse structure.

Fourthly, Vincent (1989: 76) says that children had to read `sentences of a

relentlessly spiritual or moral quality'. This is true till about 1800. For exam-

ple, a Reading Lesson in Charles Vyse's The New London Spelling-Book

(1776, in print till c.1850) has `A bad Boy and a bad Man go in a bad Way,

and put off the Law of God.' (p.4. Note the `improper' phrasal verb). John

Clarke's Rational Spelling Book (1772, in print till c.1809) has `Thanks be to

the Lord for he hath been to me in a Strong Place.' (Lesson XII, p.10). Other

books included archaic grammar and lessons from the Psalms and

Ecclesiastes, which may account for the archaisms in some poorly-schooled

letters, and for the religion:

1) John (Cordwinder) and Mary Richards, no date, 1810-1815. Cornwall

(south west)
The Lord is Marceyfull [To Us all No Man Can tell What [Day May bring furth the

Lord [Is In His Place

But after about 1800 there was a choice: textbooks appeared with no religious

content. Some were still moral, but most were on mundane matters that chil-

dren could identify with. Murray's first Reading Lesson, for example, has `Go

to Ann. Go and ask. [She is ill. By the by. [Is she up?'. And every so often he

adds Promiscuous Reading Lessons on subjects like `Hay making' and `The

Swan'. Even the well-known Sunday-school teacher Sarah Trimmer was part

of this trend. Her early reading lessons mix the moral with the non-moral: `a

good boy [...] a tall tree [...] The sun shines bright. The wind blows hard' (p.16,

The Charity School Spelling Book, Part I, 1799, in print till c.1807).

Although we do not know how long teachers needed for teaching, say, ten

pages, the grading of the lexical and syntactic content supported the lan-

guage the children brought to school, but delayed, or, if they left school after

three years, prevented their familiarization with Latinate vocabulary and

complex sentence structure, which schooled writers needed.

4 Cornwall R.O.: St Mary, Truro, DDP236/16b/2/4012.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 561



PARTLY-SCHOOLED WRITING

We shall now look at a sample letter. Since readers often wonder if tran-
scriptions of idiosyncratic handwriting are reliable, I note a few points I con-
sider when transcribing.'

Figure 1: A Transcription of Jane Johnson's letter

Desember the 21 1809	 Bolton

By Sands
Mistres Gaythorn Elizaboth Tebay Daughter Disiers you Excusen

Her for making So free to Right A few Liens to Let you Know
5	 The Pore Sittuitions that &Flee ) is in at Presant & has been

her mother )

Long time for I Cannot keep her Clean for Want of Change

And I Roat at Difaronts ) Times for ) Som Thing for her But

( to Stephen Garner)
10	 I Nether Got Letter Nor Nothing I Wanted And Know Shee

Is only Got up While the Bed is made Shee hath Been 4 Weeks

Shee hath had A Stopedge in her Brest that Shee Cannot

Get No thing Down No Thikker than Grewel And I am foast

To Get her Norishament or Shee Wood Be Lost And I have
15	 Only 3 s . Od A Week Which you may think it is But Lettle for

Meat & Waiting on Which Shee Requiers A Great Deal of A Tending[CRAM

On But I Disiers you be So Kiend as to Give Those

Liens to M` Stephen Garner the Over Seer of Kerbey

Lonsdale Which I hope he Conseder to Send her Somthing
20	 For Succor for I Can do No Longer With though you Send

Me Som Money 0 I Disier you Send me few Liens By the
Return of the Posst If you Please 	

And So No More at Presant
Granted TI	 From Jane Johnson

Notes: Johnson shows inexperience as a writer as others did. 1) they took their pens off the

paper after most graphemes. They did not write their words but drew them like pointillist

painters, no doubt saying each grapheme out loud, as they had been taught to. 2) they could

not write rarely used graphemes; for example, the third grapheme in Requiers (1.16) looks like

<g>. But Johnson shaped it differently from all her <g>s. This is her attempt at <q>. 3) She

thought, as others did, that she must begin each line with a capital letter.

She formed lower case <r> in one way after upper case graphemes and in another in all other

5 Sokoll edited the first collection of English `pauper' letters. He notes all alterations and

erasures, but not line-breaks, and does not explain his interpretations of the handwritings.
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contexts. She sometimes wrote <o> and <a> very similarly; I have assumed she intended to

spell conventionally where the unconventional spelling is phonologically unlikely, for example,

have, not `hove' (1.14). The <a> in norishament is a doubtful formation.

1) SALUTATIONS, VALEDICTIONS AND FORMULAE

Johnson has no salutation. Most partly-schooled writers began `Sir'; very

few began `Dear Sir'. Some began `Dear friend(s)/frend/freind'. By this they

did not mean `person joined by intimacy and affection', but `sympathizer,

helper, patron' (OED), as in `friend of the poor'. Wiliam King Loscoe, for

example, began one letter (April 1 th 1830) To you my dear freainds of

Baslow [I am Very Sorrey that [... J, and another (March 1 1831) to you

Gentlemen and Overseers of [Baslow I am Very Sorry that [... J.6

Gentlemen writing to other gentlemen usually started with a salutation and

then went straight into the subject of the letter without an apology for writ-

ing or an opening formula. Paupers ' and their writers did this too, particu-

larly if they were poorly-schooled. But a number of them started with an

apology, or with one of three formulae:

• X desires Y to do Z

• I have made bold to ...

• I have taken the Leaberty/opertunity of writen (these/those few lines)

to
The desire formula occurs in my corpus mostly in the northernmost coun-

ties, which seems to qualify it as an unusual example of dialect. The other

two occur with variations everywhere.

In the overseers' correspondence there are also letters between relatives, a

number of which begin with variations on another formula:

2) Elizth Jones, 1829. Northamptonshire (East Midlands).
Dear Mother this comes with my [kind love to you hopping to find you [you in good

health as it leves us at [present thank god for its

A few writers used this formula outside friends and family. It is the most for-

mulaic of all the openings, for one or two writers continued inconsistently

after the formula:

6 Derbyshire R.O. (North Midlands): Baslow, D2380A/P015/17.

7 I use `Pauper' to mean `a person in receipt of Poor Law relief' (OED).

S Northamptonshire R.O.: Farthinghoe, 123P/57/9.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1563



3) Mary Waite, 1806. Shropshire (North west Midlands).
Dear Sir [This comes with my kind Love to you in hopes [to find you in good Health

as it Leave me at present [but very illy

This formula is not restricted to the United Kingdom. I read it in Africa in

the 1970s, and there is an example in a letter written in Latin by a soldier

(probably from what is now Belgium or the Netherlands) in northern

England about 100AD.

There were fewer types of valediction. Most writers ended with a variation

of `I remain your Humble/Obedient Servant'. Johnson's And so no more at

presant was used all over England only by the less-schooled writers.

2) PUNCTUATION

Lack of conventional punctuation is a characteristic of poorly-schooled

texts. Textbooks usually did not deal with punctuation till after most other

topics. Writers who punctuated conventionally were usually quite good at

other aspects of writing too.

But some writers punctuated unconventionally. Their commonest method was

to use a noun - Sir, or Gentlemen - as a Vocative. Some of them punctuated ver-

bally only when they changed the subject, others after every statement:

4) Stephen Wiles, a nineteen-year old apprentice, writing to his overseer,

Thomas Woollett, for a Wheskcoate to work in. 1821. Kent (south

east):
[...] Sir/ i am sorry to troubbel [you Sir i really am very much [Drove for one Sir if you

will [have the Kindness to send it i [should be very much a bledge [to you Sir that

hapern that [you sent me is quite Whore [out [...]'°

Woollett taught Wiles. Lessons seem to have taken place for no longer than

six months each year between 1812, when Wiles was 10 (a year older than

the average starting age for boys), and 1817, using Joseph Guy's New British

Spelling Book (1810, in print till c.1864; Lesson One (p.11), `I am he. I do go.

Do ye to us. It is I. I do so', and so on with rhyme and rhythm, but no reli-

gion and little morality). Guy does not include punctuation. Woollett punc-

tuated his copies of his own letters with sporadic commas and dashes. One

year and at least six letters later Wiles was still `speak-writing'.

9 Shropshire R.O.: Bromfield, P43/L/28/40.

10 Kent R.O. (Maidstone): New Romney, P309/18/15.
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3) ANGLO-SAXON AND LATINATE LEXIS

A major difference between partly- and well- or fully-schooled texts lies in
their lexis. Excluding Proper Nouns and counting only common content
words, Table 2 shows that two thirds to three quarters of Johnson's content
vocabulary is Anglo-Saxon. In fact, the number of her Latinate types is at
the lower end of the partly-schooled range-note Let you Know (1.4), where
other partly-schooled writers used `inform'. The figures for six other partly-
schooled writers in different parts of England between 1804 and 1825, are
given in round brackets."

Table 2: Partly-schooled writers
Tokens	 Types

All	 71 (446)	 54 (177)
Anglo-Saxon	 53 (333)	 38 (110)
% of all	 74.6% (74.7%)	 70.4% (62.1%)
Latinate	 18 (113)	 16 (67)
% of all	 25.3% (25.3%)	 29.6% (37.8%)

For comparison, Table 3 shows the Latinate and Anglo-Saxon figures for
six letters by well- or fully-schooled writers of the same period:'2

Table 3: Well- and fully-schooled writers
Tokens	 Types

Anglo-Saxon	 34.9%	 30.7%.
Latinate	 65.1%	 69.3%.

The gap between the Anglo-Saxon and Latinate vocabularies of the two
groups of writers is still wider if Latinate words are divided into two sets
according to when English users first began to use them:

• those Latinates that came into English with the Normans - after 1066-
if not before;

• those that were introduced after Sir Thomas Elyot wrote The

Governour in 1531, which I shall call Inkhorns.

" For further discussion see Tony Fairman in Nineteenth Century English, (ed) Merja Kytó
(forthcoming).

' 2 See Fairman (forthcoming) for further discussion.
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There is only one Inkhorn among the 131 Latinate content-word tokens

used by the seven partly-schooled writers in Table 2. But 59 (16.8%) of the

351 Latinate tokens that the well-schooled writers used are Inkhorns.

Clearly, the use of Inkhorns had not spread far into the English-using com-

munity. An abundance of Anglo-Saxon words, verbal punctuation and syn-

tactic chaining are characteristics of poorly-schooled texts. We can assume

few Latinates and almost no Inkhorns in the vocabulary of those who could

not write at all.

4) TRENDS BETWEEN LATINATE AND ANGLO-SAXON

Little is made these days of the distinction between words of Anglo-Saxon

and those of Latinate origin. But in the 17 and 1800s ability to use Latinate

lexis was a mark of learning and status; too many Anglo-Saxon words

(monosyllables, as they were also called) betrayed ignorance and low social

position. In 1697 the poet and playwright, John Dryden, complained in his

Epistle Dedicatory to Troilus and Cressida `we are full of Monosyllables,

and those clog'd with consonants'. In 1841 James Kay-Shuttleworth, the

first to hold the post now known as the Secretary of State for Education,

wrote
Those who have had close intercourse with the labouring classes well know with what

difficulty they comprehended words not of a Saxon origin, and how frequently

addresses to them are unintelligible from a continual use of terms of a Latin or Greek

derivation; yet the daily language of the middle and upper classes abounds with such
words	 [1841: 339]

Douglas Biber and Edward Finegan detect `a single underlying pattern of

"drift" towards more "oral" linguistic characterizations' in their analysis of

five written and speech-based English genres (p.688). This may well be the

case for the well- and fully-schooled writers they examined. But in the lan-

guage as a whole the pattern seems to be less simple: `oral' genres may be

drifting towards written genres at least in lexis. I have no figures to match

those of Biber and Finegan, but I can illustrate the point with data from

Record Offices and elsewhere.

Surveyors of the Highways were responsible for maintaining the parish

roads and bridges. Surveyors' bills, or more usually their account books

show that tons of gravel and stone were `got' and then spread on the roads.

Between the getting and the spreading was the moving.

The fully-schooled lexeme for this operation was `draw/draught', which is

printed in notices for turnpike roads and in the introductions to Surveyors'
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account books. But handwritten bills and account book entries show that

Surveyors and waggoners used different words for moving material, accord-

ing where the parish was:

• lead: the north, as far south as Lincolnshire, Nottinghamshire,

Derbyshire and Lancashire, though the situation in Lancashire is not

yet clear.

• draw: West Midlands, Midlands, North Midlands (in Shropshire

there was also lug), all the south west.

• haul: West and South west Midlands, stretching into Dorset in south

central, where it overlapped cart.

• cart, car, carry: East Anglia, East Midlands, south central and

south east (in Kent there was also have).

The areas in which three of the principal words, lead, draw, cart, were used

scarcely overlapped. But haul overlapped cart and draw and had no area of

its own - at least one Surveyor in Gloucestershire (South west Midlands)

wrote haul and draw on the same page.

Nowadays only two of these lexemes are used for moving goods:

• carrier, used only for smaller objects like packets, as it was in the early

1800s,

• haul/haulierlhaulage.

But haul is not the commonest lexeme. The advertisements in a sample of 34

Yellow Page Telephone Directories show that haul is used more often by

companies which started in the north and west of England. But the com-

monest lexeme everywhere, especially outside the north and west, is the

Latinate transport/transporter/transportation. Observation of passing lorries

seems to support this. Two new Latinate words are also used, distribution

and logistics. I have not found transport in poorly-schooled texts in the early

1800s, but for those who knew it, its primary meaning may have been `send

to Australia as a convict'.

Truckers need no university degrees, which suggests that, if Biber and

Finegan's written and speech-based genres have been drifting towards `oral'

characteristics, spoken and non-standard genres may have been drifting lex-

ically towards written genres.
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5) WORDS

i) nourishment

When Anglo-Saxon words abound in the language of the labouring poor,

Johnson's long Latinate norishament (1.14) attracts attention. It occurs at

least twenty-three times in my corpus in various spellings.

The OED defines nourishment as:
1- That which nourishes or sustains, aliment, sustenance, food. Also fig. or transf

and the verb as:
II.5.b. To sustain (a person or living organism) with food or proper nutriment.

6. To provide with food or sustenance; to maintain or support. Now rare. [The last

quote with reference to people is from the 1611 Bible]

But food was not what Tebay needed. Johnson says they gave her grewel

and implies they could give her other food. No writer in my corpus used the

word figuratively, nor to mean food. They kept the original meaning of spe-

cial food - not medicine, but what we now call `vitamins, tonic'. Some seem

to connect nourishment with `nurse':

5) Augustin and Sarah Morgan, 1819. Dorset
I can hardly creep to me Nixt [Nibour. on my Stick. and my Greatest want is

Nurishment for to [Strenthin my weakness

6) James Davey, 1834. Essex (East Anglia).
I am obliGht to [Let my wife have my Club [mony to Git food for the famly [there for

Genteel men I canot [Git any nurshment for my [self

7) Mary Jane Stears, 1833. Kent.
i have a sick [child he as got the small [pox very bad and wants [Nouishment

8) for John Hammont/Hammond/Hammett, 1824. Huntingdonshire

(East Midlands).
I am happy to inform you [that my wife got her bed this [morning of a fine son but she

is [rather worse than we could have [expected perhaps it may be for the [want of prop-

er nourishments

9) for W Symes, c.1834. Wiltshire (west)
your [Parrishiner is Somewhat better But very [Weak and if he had Suffient

Nourrishing if d He yould Soon be Enabled to Assume his [Employment."

This meaning of nourishment occurred all over England, is closer to the

source meaning, but paradoxically is not standard.

11 Dorset R.O.: Blandford Forum, PE/BF/OV/ 13/ l . Essex R.O. (Colchester): Kirby-le-

Soken, D/P/169/18/12. Kent R.O. (Canterbury Cathedral Archives): Preston next

Wingham, 03/245/16/59. Cambridgeshire R.O. (Huntingdon): Brampton, 45/18/1.

Wiltshire R.O.: Bradford on Avon, 77/128.
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ii) tramp (three examples, all from northern counties)

10) Wm Hall (to his wife, who must have given the letter to the over-

seer), 1827. Northumberland (north east).
If you do not come [immeadetly I will Be forsed to take atramp farther South

iii) changes 14 (seven widely spread examples)

11) Mark Wanstall, 1824. Kent (of a girl he was going to employ).
the Parish Must find her In Cloths [sufficient for her to have changes15

The corpus meaning of tramp is: `walk in search of work', but its OED

meaning is: `4a [...] colloq. walk long distances in rough country for recre-

ation.' The OED does not record changes: `clothing for when the good

clothes are being washed'. These two examples raise the question: To what

extent is the OED biased by its sources? Walking for recreation was not an

activity a pauper had the leisure or money for.

iv) able (OED: `5. Physically strong, vigorous. obs exc. dial')

12) Thomas Jones, 1824. Kent.
ihave nothing [to subsist on but what iget by my own labour but now [I am not able

13) Richard Meers (overseer), 1832. Norfolk (East Anglia).
We have a woman of the name of [Hannah Stonely Who Belongs to [your Parish and

She now Lays [very Ill [...] She as Been Passed home [to your Parish But She will not

[be able to Be removed for some time

14) for Mrs appelton, 1829. Staffordshire (North Midlands).
Sickness [hath rendered hir finable to any thing

15) John Pearson, n.d. c.1823. Westmorland (north west).
I am Now 5 weeks [Confind and I am only like a young Child [learning to walk a Cross

the floor I am [afraid it will be some time before I be able [for my work if Ever I be'

This meaning occurred all over England, which raises another question:

Why call words that occurred everywhere `dialect'? `Non-standard' might be

better-that is, what was current throughout English, but was not selected for

standardization.

14 Johnson is unique in her omissions and additions of <s>.

j5 Northumberland R.O. (Morpeth): Tweedmouth, EP79/100. Kent R.O. (Maidstone):

Charing, P78/18/127.

'' Kent R.O. (Maidstone): New Romney: P309/18/19. Norfolk R.O.: Hilgay, PD382/61.

Staffordshire R.O.: Uttoxeter, D3891/6/97. Cumbria R.O. (Kendal): Kirkby Lonsdale,

WPR/19/1823/7.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN 1569



v) Phrasal verbs

Phrasal verbs were common in the English of the poor; some were local, oth-

ers everywhere. Be at, for example, was widely used in a sense not in the

OED:

16) J Headlam, 1834. Durham (north east).
The Detarmenation of the Vestrey is to be at [No Expence with hir

17) Thos Barritt, 1828. Suffolk. (East Anglia. Note Right in the wide-

spread sense of `duty').
My Freinds think the Pirrish Have a Just Right to Be at the [Expence

18) Elizabeth Rolfe, 1825. Kent.
the [Parish agreed to put me in Lodging and to be at the whole expence"

Schooled writers like Murray, however, preferred Latinate words, which they

called `accurate' and `perspicuous'. As teachers and learners of English as a

foreign language know, the meanings of Latinate verbs are perspicuous com-

pared to those of phrasal verbs. Fully-schooled writers of the 17 and 1800s

also found phrasals opaque compared to Latinates, which to them were liter-

ally perspicuous, because they knew Latin. For example, the meaning of be at

No Expence is not obvious (Latin: ob + via = in the way), whereas `incur no

expense' is (Latin: in + currere = run into). Perspicuity and use by labourers

were powerful reasons for avoiding Anglo-Saxon words as far as possible.

6) ALTERATIONS

By definition, poorly-schooled writers did not know how to write schooled

lexis, grammar or syntax, but very few of them even tried. If they altered

anything, they did so to write more truthfully or clearly (as Johnson did in

line 5). Graphemes, particularly <h>, were the only features they altered to

conform to schooling.

Lexical and structural alterations for stylistic reasons were made by writers

who either had a social position, or the confidence to attempt all aspects of

schooled English, though rarely with complete success. For example:

i) Spelling

19) Am [=Ann] leeland, n.d. c.1812. Cambridgeshire (East Anglia).
mr lon must	 remember the cor [se of god will light on him

" Durham R.O.: Durham, St Oswald, EP/Du/SO/17/118. Suffolk R.O. (Bury St Edmunds):

Mildenhall, EL/110/7/56-11. Kent R.O. (Maidstone): Kenardington, P206/18/4.
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20) Moses Tyson, 1828. Cumbria.
I most be obliged to [a pliy to the over sears of this town for the [Lows of our Cuntery
Citmei hupoulds it

21) for Luke Bratt, 1814. Kent (this writer did not know when to

write <w> and seems confused between a) conventional pronuncia-

tion, b) the spelling of `with care' and c) local pronunciation).
i am foust [for to Have som Body every night for to sett eup[??] [wit' oud kar

ii) Words

22) harrot Rener, 1826. Buckinghamshire (north of London).
am sory you give mee so ffitteit [much trubel

23) Joseph Underwood, 1811. Essex.
Sir [j-eel i shoud be Glad if you wold send me the boys cloase

24) Francis Bott, 1827. Herefordshire (West Midlands).
there is nothing 443-4e-t4-414e now at the [Bazaar for nobody to do

25) Mrs Lepper, 1818. Kent.
I Sayed I would Give [her Somthing Wich I Gives her A paier [And 4 or 5 Shillings
I A Groad [Butt I Never A Gread to Give her [Any Waigers

iii) Style

26) John Caistor (overseer), 1823. Kent. (Caistor had a fine copper-

plate hand, even when making this rough draft).
reced

Sir I lied a Letter from yr Boy

27) John Reed, 1833. Devonshire (south west. Reed was a trier: he

punctuated a little, used pre-head embedding, but got himself in a

syntactic tangle and could not find a Latinate alternative for part

with).
he is as ill as possible and alive [owing to as much sickness I am at and as [my work is
so very short	 I have been [oblige to part with many of my things'

'8 Cambridgeshire R.O. (Cambridge): Swaffham Priory, P150/18/1. Cumbria R.O. (Barrow):

Millom, BPR 10/05/2. Kent R.O. (Maidstone): New Romney, P309/12/45.

Buckinghamshire R.O.: Wooburn, PR/240/18/4/22. Essex R.O, (Colchester): Colchester,

St. Botolph, D/P/203/18/1. Herefordshire R.O.: Brampton Bryan, AJ35/168. Kent R.O.

(Maidstone): New Romney, P309/12/63, and Dymchurch, P125/18/3. Devonshire R.O.

(Exeter): Exeter Heavitree, 3004A/P0/120.
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CONCLUSION

Letters got results, no matter how they were written, as we saw in Johnson's
letter. Few paupers, therefore, felt a need to write schooled English, or get
someone to do it for them. But, even without this evidence, we should not
assume that, before universal free schooling, everyone wanted or felt
required to write schooled English, whatever Murray and other textbook
writers tried to get them to do.
On the one hand, John Clare, the poet in Northamptonshire English, often
protested against his publisher's alterations: in 1822 he wrote 'grammer in
learning is like Tyranny in government - confound the bitch Ill never be her
slave' (Storey: p.231). On the other hand, when artisans and others wrote
well-schooled English to petition parliament for the vote, members objected
to the language (Smith: p.30-34) - this was an evasion, but it had to be cred-
ible in parliament.
Letters by writers with little schooling are not `speech-based': `literary dia-
logue from fiction and from drama [...] modelled after face-to-face conver-
sation' (Biber and Finegan. p.693). They are more authentic than that. With
their verbal punctuation, Anglo-Saxon lexis and chaining by parataxis or
conjunctions - 'and, but, for' (`because' is rare) and `which" (used as a con-
junction) - they are unschooled speech in writing, modelled on what the
writers remembered from their schooling.
The writing of the poor reveals the linguistic environment of those who tried
to rise above it by establishing a Standard, which is supposed to have come
from the East Midland dialect, but was modelled in part on Latin.
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Van 'Arbeitersprache' naar 'Bildungsstil'.
Het Duitse onderzoek naar sociale taalstratifi-
catie in de 19de eeuw.

Wim Vandenbussche, Postdocoraal onderzoeker van het FWO- Vlaanderen, Vrije Universiteit Brussel

ABSTRACT

Since the early 1980s various scholars have focused on the writing skills of

various social classes in Germany during the 19th century. Using this innovati-

ve historical sociolinguistic approach they tried - for the first time ever - to

describe and explain the social stratification of the language at the time.

Whereas social language variation was first seen as a symptom of the class strug-

gle between workers and the bourgeoisie, it gradually became clear that the class

factor as such could not account for the combination of orthographical, stylis-

tic and grammatical norm deviation which was, initially, thought to be typical

for the Arbeitersprache'. Extreme class-internal differences in the mastery and

quality of writing skills (both within the lower and the middle classes) indicated

that the corpus texts had to be interpreted in the light of each scribe's individu-

al educational history. The written or oral focus of writer's professional life was

a further determining factor for the quality of his writing skills. The importan-

ce of writing as an element of one's specific social identity, finally, was the third

main factor involved. In this article, a selection of core publications from this

German tradition is discussed with constant reference to the relevance of these

findings for the similar research which is currently carried out in Flanders.

1. INLEIDING

1.1

De omvang van de wetenschappelijke productie over de externe geschiedenis

van het 19de-eeuwse Nederlands in Vlaanderen is ronduit indrukwekkend. Van

geen enkele periode werd de band tussen taal, politiek en maatschappij in onze

kontreien zo gedetailleerd en encyclopedisch beschreven (NEVB 1998).
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Over het levende alledaagse taalgebruik zelf in die periode weten we evenwel

bedroevend weinig: over de hevige debatten rond taalnormen is veel inkt

gevloeid, we weten wat er in officiële rapporten gezegd werd over de taal-

toestand, de boekentaal van de 19de-eeuwse literaire coryfeeën heeft weinig

geheimen meer, maar de eenvoudige vraag `Hoe schreven de man in de

straat, de burger en de ambtenaar in Vlaanderen tijdens de vorige eeuw?'

bleef tot voor kort onbeantwoord. De vraag werd eigenlijk niet eens gesteld.

Toch is dit een lacune omdat vandaag de dag alles erop wijst dat de negen-

tiende eeuw ook voor de interne ontwikkeling en de standaardisering van

het Nederlands in Vlaanderen een cruciale fase was (De Vries e.a. 1993).

Bovendien "is er nauwelijks onderzoek gebeurd naar de verhouding tussen

alles wat er in de 19de eeuw over de taal werd gezegd en wat er in werkelijk-

heid werd geschreven" (Willemyns & Vandenbussche 1995: 642). Niemand

weet, bijvoorbeeld, wat het werkelijke zichtbare effect van de vele standaar-

diseringsacties op de schrijftaal van alle bevolkingslagen geweest is.

Om die leemte op te vullen werd in 1995 met steun van het FWO en de VUB

een omvattend sociolinguïstisch onderzoeksvoorstel uitgewerkt rond taal-

standaardiseringsmechanismen in de 19de eeuw in Vlaanderen. Het ambiti-

euze doel was een corpusgebaseerde beschrijving van de taalvariatie in

Vlaanderen naargelang sociale klasse, tekstsoort en ideologische opvatting

doorheen de hele negentiende eeuw, met grote aandacht voor alle externe

factoren die de taalinterne verschillen zouden kunnen beïnvloed hebben.

Als pilootproject werd een analyse van de Brugse situatie voorgesteld

(Willemyns & Vandenbussche 1995).

1.2

Over de vordering en de resultaten van dit onderzoek werd al regelmatig

bericht in dit tijdschrift. Door diverse originele bronnen voor het eerst te

ontsluiten (of grondig volledig te herlezen) kon, bijvoorbeeld, een zeer pre-

cies beeld gegeven worden van de invloed van "de angst van de hogere gees-

telijkheid voor de protestantse noorderduivel" ' op bepaalde taalplannings-

strategieën in Vlaanderen (Willemyns 1995) en op de ontwikkeling van een

I Citaat uit Onze taal 50 in de toespraak "De Nederlandse taal: een Zuidelijk geluid" van

Roland Willemyns bij het staatsbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix en Zijne

Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden op 2 april 1981.
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particularistische taalvariëteit in het bijzonder (Willemyns 1996). In

Vandenbussche (1995, 1996 & 2001a) werden op basis van archiefdocumen-

ten respectievelijk aspecten beschreven van het prestige van Frans en

Nederlands voor de politieke elite, de kwaliteit van het taalgebruik van de

lagere klassen en de onverwacht belangrijke rol van het Nederlands in docu-

menten van het societyleven van de hogere sociale klassen. De Groof

(2002a) puurde uit een vergeten corpus van originele 19de-eeuwse brochures

en pamfletten een overzicht van het toenmalige taalplanningsfront in al zijn

ideologische en inhoudelijke verscheidenheid. Ook de bijdragen van De

Groof, Van Hecke en Willemyns in dit nummer getuigen van de voortgaan-

de realisatie van het project.

1.3

Het is niet de bedoeling om die onderzoeksresultaten - hoe belangrijk ze ook

zijn - in dit artikel nog eens in de verf te zetten - wie daar meer over wil weten

kan terecht bij de vermelde publicaties en bij een aantal andere overzichts-

artikels (Vandenbussche & Willemyns 1999, Willemyns & Vandenbussche

2000, Vandenbussche 2001, Willemyns, Vandenbussche & De Groof 2002).

Wel wil ik stilstaan bij buitenlands onderzoek dat een van de belangrijkste

inspiratiebronnen is geweest voor het Vlaamse project, in het bijzonder wat

het taalgebruik van de verschillende sociale klassen (arbeiderstaal en burge-

rijtaal) betreft.

Het gaat om de boeiende resultaten van diverse Duitse onderzoeksgroepen die

zich sinds de tweede helft van de jaren 80 verdiept hebben in 19de-eeuws origi-

neel briefmateriaal. Waar de historische taalbeschrijving vroeger ook in

Duitsland steevast gebaseerd was op teksten van de sociaal hogere klassen,

meenden Mattheier, Grosse en anderen dat de sleutel voor een correcte inter-

pretatie van de standaardiseringmechanismen in het 19de-eeuwse Duits veeleer

lag in de steeds toenemende `Verschriftlichung' van alle groepen in de maat-

schappij. In het kader van hun projecten rond `Historische Stadtsprachen-

forschung' maakten zij case studies waarin de sociale stratificatie beschreven

werd - zowel wat kwaliteit als functie betreft - van de verschillende taalvariëtei-

ten die aanwezig waren in een aantal Duitse steden en regio's tijdens de 19de

eeuw. Uit die resultaten bleek dat de nog nooit onderzochte evolutie van het

taalgebruik van de lagere sociale klassen sterk verschilde van de bekende taal-

ontwikkeling bij de toplaag, maar evenzeer dat ook de algemeen aanvaarde visie

op de evolutie van die prestigevariëteit bijgesteld diende te worden.
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1.4

Een bespreking van een aantal van die Duitse bijdragen is in de context van

dit nummer om tenminste drie redenen op zijn plaats:

- het gaat om origineel en vernieuwend onderzoek waarvan zowel op

methodologisch als inhoudelijk vlak veel geleerd kan worden voor het

Vlaamse onderzoek

de resultaten zijn nauwelijks bekend bij het Nederlandstalige publiek

- het is van kapitaal belang om het onderzoek naar de 19de-eeuwse taal-

toestand in te bedden in een vergelijkende Europese context. Niet

enkel zijn er vele parallellen met het Duitse en ook met het Engelse

onderzoek (Fairman 2000), maar bovendien kan die internationale

samenwerking leiden tot nieuwe inzichten in de taalsituatie die in een

nationaal perspectief over het hoofd worden geziene.

1.5

Het is onbegonnen werk om hier in kort bestek alle studies over `taal en 19de

eeuw' voor te stellen die sinds 1980 in Duitsland werden gepubliceerd. Ik

verwijs daarvoor naar een overzichtelijke inleiding van Mattheier (1998) die

op basis van een 240-tal titels de grote thema's ("Sprachgebrauch,

Sprachkontakt, SprachbewuBtsein") en onderzoekslacunes schetst. Een

state-of the-art van dit onderzoek wordt verder gegeven in een drietal ver-

zamelbundels (Cherubim & Mattheier eds. 1989; Wimmer ed. 1991;

Cherubim e.a. eds. 1998).

Ik beperk me op de volgende pagina's tot commentaar bij de Duitse bijdra-

gen over de band tussen taal(geschiedenis) en klasse die aansluiten bij het

lopende Vlaamse onderzoek en probeer te wijzen op braakliggend onder-

zoeksveld dat dringend verkend dient te worden. In chronologische volgor-

de bespreek ik eerst een aantal pilootstudies uit de DDR, vervolgens sta ik

2 Ook wat het Frans en het Italiaans betreft zijn er duidelijke paralellen: "So wissen wir im

Grunde sehr wenig ober die kommunikative Situation der Arbeiterschaft, ... Zumeist wird

das Augenmerk auf die nationalsprachliche Entwicklung des Bildungsburgertums gerich-

tet, Sprachformen niederer Schichten entziehen sich fur das 19. Jahrhundert bislang der

Beschreibung... Das 19. and das 20. Jahrhundert werden... vorschnell als eine zusam-

menhangende Einheit definiert, die primar durch Kontinuitdt and nicht durch

Differenzierungen gekennzeichnet wird..." (Edgar Radtke in Cherubim e.a. 1998: 319).
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stil bij het werk van de belangrijkste vorsers die de 19de eeuw op de taal-

kundige kaart gezet hebben in de Germanistik, en ten slotte komt het werk

van enkele van hun pupillen - de jongere onderzoekers van de tweede gene-

ratie - aan bod.

2. PIL00TSTUDIES VAN DE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER

DDR'

2.0

Begin jaren 1980 publiceerde het `Zentralinstitut fiir Sprachwissenschaft'

van de `Akademie der Wissenschaften der DDR' twee verzamelbanden

(Akademie 1980, Schildt ed. 1981) waarin een aantal bijdragen opgenomen

werden die de theoretische basis legden voor de verdere studie van de 19de-

eeuwse `Arbeitersprache' in Duitsland. Hoewel Mattheier (1998: 16) terecht

opmerkt "Diese Arbeiten bringen naturlich den ideologischen Rahmen ihrer

Entstehungszeit und ihres Entstehungsortes zum Ausdruck" 3 , blijven het

ook vandaag uiterst lezenswaardige artikels, zowel wat inhoud als metho-

dologie betreft.

2.1

In een inleidende bijdrage stelde Schildt (1981) een programma voor om een

beschrijving van het 19de-eeuwse Duitse taalsysteem te koppelen aan ct

variabelen `klasse', `regio' en `communicatieve functie in de taalgemeen-

schap'. Aan de hand van een reeks case-studies wilde hij de invloed nagaan

van de verstedelijking, de industriële revolutie, de opkomst (en evolutie) van

de arbeidersklasse en de competitie met het Kleinburgertum op het taalge-

bruik van de 19de-eeuwse arbeider. Hij verwees daarbij onder andere naar

het toegenomen belang van taalvaardigheid in bepaalde lower class beroe-

pen. De alledaagse `niedere Umgangsprache' van de lagere klassen plaatste

hij expliciet als een zelfstandige en genormeerde variëteit tegenover zowel de

1 Een van de bijdragen behandelt bijvoorbeeld `Bemerkungen zum EinfluB von MARX and

ENGELS auf das Franzdsische and Englische' en het woordenschatgebruik 'tinter den

Bedingungen des proletarischen Klassenkampfes' (Schildt ed. 1981: 204, 228).
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`Literatursprache' en de `gehobene Umgangsprache' van adel en burgerij,

als tegenover de stadsdialecten. Hij ging er van uit dat die `niedere

Umgangsprache' een belangrijke - maar vaak genegeerde - invloed had

gehad op de verdere ontwikkeling van de Duitse taal.

2.2

Kettman (1980, 1981) ontwikkelde de context waarbinnen die 19de-eeuwse

`gehobene' en `niedere Umgangssprache' beschreven konden worden. Zijn

grondstelling is dat de Umgangssprache tijdens de l9de eeuw het continuum

dialect-literatuurtaal binnendrong en zich ontpopte tot een volwaardige

derde pool op die glijdende schaal. Het ging niet om één variëteit in de eng-

ste zin maar wel om een variëteitenspectrum met veel interne (sociale en

regionale) variatie dat onderhevig was aan de invloed van taalverzorgings-

initiatieven en veranderend normbewustzijn. De studie diende zich toe te

spitsen op de steden die hij beschouwde als de centra waar de klassenstrijd

en de industriële revolutie zich afspeelden. In de discussie van de ontwikke-

ling van de burgerlijke Umgangsprache moest rekening gehouden worden

met de specifieke invloed van het taalonderricht op de hogere klassen en met

de rol van schoolopleiding als statussymbool in het algemeen. Volgens

Kettman fungeerde de literaire taal uit de verplichte schoollectuur als norm

voor de hogere klassen en ontstond er een toenadering tussen die bellettrie

en hun dagelijkse omgangstaal die zichtbaar was in lexicale en stilistische

invloeden. Aan dat boekerige taalgebruik kleefde een connotatie van

geleerdheid, het werd een sjibbolet en een vereiste voor een gestudeerde iden-

titeit'. Het uitgangspunt voor de Umgangsprache van de arbeider, daarente-

gen, was het dialect. Tegenover de boekentaal van de rijken plaatste

Kettman de gesproken omgangtaal van de armen als lower class norm. De

invloed van het onderwijs liet zich ook hier gevoelen, zij het onder de vorm

van bijbels taalgebruik (de Schrift was immers vaak het belangrijkste leer-

boek in de armenscholen). Belangrijker was het taalcontact tussen de arbei-

ders in de fabrieken, dat zorgde voor een beperkte vermenging/nivellering

van regionale en sociale taalverschillen.

4 Linke (1996) heeft die stelling later grondig verder uitgewerkt in een proefschrift over de

functie van taalgebruik voor de Duitse bourgeoisie als onderdeel van een hele etiquette.

Zie ook Schikorsky 1998.
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2.3

Doorheen het ideologische waas wezen de auteurs zeer duidelijk op een

reeks essentiële onderzoeksvragen en -problemen van hun projecten, die

vandaag nog steeds van belang zijn zowel voor het Duitse als het Vlaamse

onderzoek naar het `19de-eeuws'. Voorbeelden hiervan zijn:

a) de relatie tussen omgangstaal en `Literatursprache'. Dit polemische thema

wordt in Duitsland momenteel nog steeds intensief onderzocht (Ziegler

1998&1999) door voor- en tegenstanders van de `Klassikerthese'. Over de

toenmalige verhouding tussen boekentaal en alledaags taalgebruik in

Vlaanderen is tot op heden vrijwel niets bekend.

b) de relatie tussen geschreven omgangstaal en dialect. Waar Mattheier

(1986) na diverse corpusanalyses ermee instemde dat het taalgebruik van

de Duitse arbeidersklasse sterk beïnvloed was door het dialect, is uit het

Vlaamse onderzoek gebleken dat die relatie hier veel minder expliciet

was. Hoewel er in het geschreven alledaagse taalgebruik van Brugse

arbeiders enkele sporadische reflexen van de dialectische uitspraak terug

te vinden zijn, is die invloed veel te beperkt om van geschreven dialect te

gewagen en dienen we er veeleer van uit te gaan dat de scribenten de dui-

delijke intentie hadden om een Nederlands te schrijven dat bovenregio-

naal begrepen kon worden (Vandenbussche 1999). Anderzijds bleek de

hoogste sociale klasse het dialect wél te gebruiken in geschreven vorm

voor een aantal zeer specifieke doeleinden (Vandenbussche 2001b).

c) de opbouw van het taalcontinuüm van de arbeiders en andere sociale

klassen, en in het bijzonder de aard en de functie van de aanwezige taal-

variëteiten in de onderzochte gemeenschap. Uit later onderzoek

(Mattheier 1985a) zou blijken dat de sociale stratificatie van schrijfkwa-

liteit en variëteitengebruik niet steeds strookte met de algemeen aan-

vaarde visie `hoe hoger de klasse, hoe beter de kwaliteit en hoe breder het

continuum'. Ook in Vlaanderen kwamen we tot soortgelijke conclusies:

het continuum van de scribenten uit de Brugse middenklasse rond 1830

verschilde bijvoorbeeld vaak nauwelijks van het bereik binnen de lagere

klassen.

d) het `bronnenprobleem', en meer in het bijzonder het ontbreken van geschre-

ven bronnen voor een aantal taalvarianten. Kettmann en co. verwezen

vaak naar citaten uit 19de-eeuwse romans waarin het taalgebruik van

bepaalde sociale groepen geïmiteerd werd, bij gebrek aan primair materiaal.

In het vervolg van deze tekst zal blijken dat er met een aantal georganiseer-
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de verzamelacties5 van 19de-eeuwse bronnen in beperkte mate tegemoet

gekomen werd aan de bronnenschaarste. Wetenschappelijk bezorgde cor-

pora met 19de-eeuwse teksten uit alle sociale geledingen ontbreken op dit

moment in het Nederlandse taalgebied; initiatieven zoals het

`Taalbankproject' van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden

zouden deze lacune op termijn moeten opvullen (Kruyt 2000).

e) het belang van 19de-eeuwse taalzuiveringstrategieën voor de taalnorm.

Over het werkelijke effect van taalplanningsstrategieën op de evolutie en

de toepassing van taalnormen in het 19de-eeuwse Vlaanderen werd tot

voor kort evenzeer in het duister getast. De bijdragen van De Groof

(2002a&b) en de resultaten van haar lopend doctoraatsonderzoek rond

dit thema moeten hierin verandering brengen.

0 de codificering van de grammatica, en de relatie tussen normatieve theo-

rie en toepassing ervan in de omgangstaal. De conflicten tussen de gram-

maticale en orthografische normen (zoals ze in de grammatica's en spel-

linghandleidingen terug te vinden waren) en het effectieve geschreven

taalgebruik lopen als een rode draad doorheen al onze analyses van het

taalgebruik van de lagere - en middenklassen in het 19de-eeuwse Brugge.

g) het belang van een duidelijke visie op het lees- en schrijfonderricht. De

bijdrage van Van Daele in dit nummer illustreert duidelijk dat historische

pedagogen nog een flinke kluif hebben aan de grondige beschrijving van

het Vlaamse taalonderricht in de 19de eeuw. Op dit ogenblik is het - net

als in Duitsland (Vesper 1989, Ludwig 1998) - een van de zwarte dozen

van hun discipline.

2.4

Op methodologisch vlak legden Schildt en Kettmann sterk de nadruk op de

nood aan een grondige analyse van de veranderende sociale structuur in de

19de eeuw. Dit is ook voor de Vlaamse situatie een van de kernproblemen:

tot op heden is het voor heel wat Vlaamse steden (laat staan voor

Vlaanderen als geheel) onmogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van de

dynamiek in de klassenopbouw. Schildt (ed. 1981: 308) besluit de studie

5 Zie bijvoorbeeld ook het BRIEFkastenprojekt van het Institut fur Textkritik te Heidelberg

waarin privébrieven uit de periode 1750-2000 verzameld worden.

(http://www.textkritik.de/briefkasten/bkprojekt.htm)
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met de stelling dat succesvol sociaal-historisch taalonderzoek enkel kan sla-

gen vanuit een radicale interdisciplinaire aanpak. Een echo van die stelling

weerklinkt in de bedenkingen bij 6 jaar Vlaams historisch sociolinguïstisch

onderzoek in Willemyns (2001: 296): "Er zal beslist een interuniversitaire

en interdisciplinaire samenwerking nodig zijn wanneer we binnen een niet al

te lange tijd een behoorlijke, wetenschappelijk gefundeerde geschiedenis van

het Nederlands in Vlaanderen tot stand willen zien komen." De vele paral-

lellen met het Duitse onderzoek die alleen al in deze eerste paragraaf aan

bod kwamen geven aan dat het de moeite loont om die samenwerking ook

(taal)grensoverschrijdend op te bouwen.

3. CHERUBIM (19ó3)

3.1

Ook Cherubim (1983) pleitte in een artikel over de `burgerliche Sprache des 19.

Jahrhunderts' voor een pragmatische taalgeschiedenis (pragmatische

Sprachgeschichte') van de 19de eeuw, verder bouwend op de uitgangspunten

van Schildt e.a.1981. Door in een reeks case studies steeds opnieuw na te gaan

hoe de maatschappelijke context taalhandelingen beïnvloedde, moest het op ter-

mijn mogelijk zijn om de voortgang van taalveranderingsprocessen in het 19de-

eeuwse Duits te reconstrueren. Hoewel hij de focus van de DDR-onderzoekers

op de effecten van industrialisering en alfabetisering overnam beschouwde hij

niet de arbeiders maar wel de burgerij als het interessantste studieobject. De

burger, aldus Cherubim, was de drager van de maatschappelijke ontwikkelings-

gedachte; hij was - in tegenstelling tot de conservatieve adel - progressief inge-

steld en stond per definitie open voor de mogelijkheden van de maatschappelij-

ke verandering. Om de eerste sporen van taalverandering (en het ontstaan van

nieuwe taalnormen) vast te stellen moet men bijgevolg bij teksten van de burge-

rij zijn. Het feit dat zijn boude uitspraken nergens ondersteund werden door

harde feiten neemt niet weg dat Cherubim als eerste een (poging tot) sociolo-

gisch portret van 19de-eeuwse scribenten koppelde aan een systematische en

gestructureerde analyse van hun taalvariëteiten die de impressionistische

opsomming van taalkundige feitjes oversteeg. Hij wijst op orthografische en

grammaticale vormen in de burgerlijke teksten die afwijken van de norm, hij

bespreekt dialectische interferentie, er is aandacht voor formele archaïsmen, en

er wordt ook aandacht besteed aan stilistische variatie.
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3.2

Het belang van Cherubims artikel voor de Vlaamse onderzoekssituatie is

dubbel. Eerst en vooral konden de Duitse conclusies niet zomaar getranspo-

neerd worden op het Vlaamse bronnenmateriaal ondanks de vele overlap-

pende onderzoeksvragen. Uit Cherubims beschrijving van de socio-histori-

sche context waarin zijn scribenten opereerden kwamen volgende frappante

verschillen naar voren:

Wat de taalsituatie betreft:

a) is Cherubims analyse volledig gebouwd op het uitgangspunt dat "am

Ende des Zeitraums [l8de eeuw; w.v.] mit einer noch vorwiegend

schriftsprachlich realisierten und/oder geprágten "Varietdt" des

Deutschen zu rechnen (ist)" die door iedereen als `Standardsprache'

beschouwd werd (Cherubim 1983: 403). Van een eenduidige

Nederlandse standaardvariëteit was toen in Vlaanderen nog geen spra-

ke (de Vries e.a. 1993).

b) werkt Cherubim met een continuum dat alle variëteiten van één taal

(Duits) bestrijkt. Voor Vlaanderen moet echter met de meertalige situ-

atie rekening gehouden worden. Wanneer men het burgerlijke negen-

tiende-eeuwse taalgebruik in Brugge bestudeert, blijkt duidelijk dat vele

(maar niet alle!) connotaties en functies die Cherubim aan de Duitse H-

variant toekent er uitgeoefend werden door het Frans. Dit betekent niet

alleen dat we het criterium [+ sociaal prestige] niet kunnen gebruiken

wanneer we het `burgerlijke' Nederlands proberen te omschrijven, ook

een ombuiging naar [-sociaal prestige] binnen de burgerlijke klasse klopt

slechts ten dele.

Wat de sociaal-economische situatie betreft:

a) was de industrialisering die Cherubim zo centraal stelt niet evenredig ver-

deeld over Vlaanderen. Hoewel de fabrieksnijverheid ook in bepaalde

Vlaamse steden een grote expansie kende, kan men kan ronduit stellen

dat Brugge de industriële revolutie gemist heeft (Michiels 1978): er

waren tot in het laatste decennium van de l9de eeuw nauwelijks fabrie-

ken of industriële ateliers. Die lage industrialisatiegraad heeft conse-

quenties gehad voor de samenstelling van de Brugse `arbeidersklasse'. In

plaats van een industrieel lompenproletariaat waren het vooral

ambachtslui. Tegenover de Duitse industriële variant had men in Brugge
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dus een werkmansklasse die nog grotendeels op middeleeuwse leest

geschoeid was, met andere gebruiken, andere sociale netwerken, andere

waarden en bijgevolg mogelijk ander taalgedrag.

b) stelde ook de sociale afbakening van de burgerij problemen. Door politieke,

sociale en psychologische factoren kan het sociale veld dat de burgerij omvat

niet enkel uitdeinen, inkrimpen of verschuiven, maar kan het ook van karak-

ter veranderen. "Ein deutscher Burger des 18. Jahrhunderts ist... etwas

anderes als ein Burger des 19. Jahrhunderts" (Cherubim 1983: 407), en dat

is binnen eenzelfde eeuw niet anders. Er moet bovendien rekening gehouden

worden met sterke regionale verschillen, zowel nationaal als internationaal.

Het `bourgeoisie'-begrip zal dus - net zoals alle andere sociale groepen -

naargelang van het tijdstip telkens geduid moeten worden door een beschrij-

ving van de sociale verhoudingen op dat specifieke moment.

c) verwijst Cherubim in zijn discussie van de opbouw van geschoolde identitei-

ten voortdurend naar een aantal maatschappelijke processen die voortvloei-

den uit de Verlichting. Alfabetisering en een verhoogde deelname van de

bevolking aan het politieke leven zijn hier voorbeelden van; beiden gaven

aanleiding tot een grotere schriftelijke mondigheid van de lagere klassen. Het

behoeft geen betoog dat de invloed van die Aufkldrung in het zeer katholie-

ke Brugge sterk ingeperkt werdb. In tegenstelling tot Duitsland waren geor-

ganiseerde alfabetiseringsinitiatieven in Brugge (met of zonder Verlichting)

zo goed als onbestaande, en de graad van ongeletterdheid lag er in de eerste

helft van de negentiende eeuw boven de 50%, om naar de eeuwwisseling toe

te zakken naar ongeveer 40% (Ruwet & Wellemans 1978). Van een ware

toename van politieke participatie in Vlaanderen kan verder pas gesproken

worden na de invoering van het algemeen meervoudig stemrecht in 1893.

3.3

Verder bewijst zijn stuk nog maar eens de noodzaak van een interdisciplinaire

samenwerking met sociologen, sociaal-historici en archiefbeheerders. Bij

gebrek aan achtergrondstudies uit die hulpwetenschappen raakt Cherubim vol-

ledig verstrikt in zijn poging om de concepten `burger' (en de bijbehorende `bur-

6 De Brugse middenklasse zou overigens wel interesse betoond hebben voor de

Verlichtingsideeën, maar of en hoe dat op het taalgebruik inwerkte werd nog niet onder-

zocht, zie Vanden Berghe 1972.
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gerliche Sprache') te definiëren. Hij komt in zijn opsomming van de toonaange-

vende kenmerken van negentiende-eeuwse burgerlijkheid niet verder dan een

combinatie van bezit, opleiding, mentaliteit, en het vage `Selbstdarstellung', alle-

maal relatieve elementen die enkel op basis van voldoende cijfers, achtergrond-

studies of expliciete originele ego-documenten getoetst kunnen worden. Zijn

poging om een beeld te schetsen van de communicative competence van de bur-

gerij staat of valt verder met het beschikbare tekstmateriaal, nog los van de

vraag of het überhaupt mogelijk is om een betrouwbare omschrijving te geven

van de communicative competence van een hele sociale klasse.

4. MATTHEIER (1985A&B, 1986, 1989, 1990)

4.1

Mattheier spitste zijn bijdragen toe op de Arbeitersprache'. Drie elementen

zijn volgens hem essentieel om die `eigenstandige Varietdt' van de lagere

klasse te duiden:

a) het Eenheidsduits (waarvan sprake bij Cherubim) was rond 1800 vooral

een gesproken taal; in geschreven vorm werd het slechts door een zeer

klein deel van de bevolking beheerst.

b) in dat geschreven Duits bestond een grote normtolerantie: "[E]in

Schreibender kónnte sich eine weit grdBere Variabilitdt in Orthographie,

Grammatik und Syntax erlauben als heute, ohne der Sanktion einer

negativen Bewertung seiner Herkunft und gesellschaftlichen Position

ausgesetzt zu sein" (Mattheier 1986: 225).

c) de massale alfabetisering van de Duitse bevolking was rond 1800 pas begon-

nen; omstreeks 1900 beheerste vrijwel de hele Duitse bevolking de schrijf-

taal.

De oppositie tussen arbeider en burger (die ook Mattheier vooral in het

kader van de stad plaatst) uit zich expliciet in het belang van die schrijftaal

in hun leven: de burgerij is al in de 18de eeuw `Schriftsprache orientiert', de

arbeider blijft doorheen de hele 19de eeuw eerder `Handarbeit orientiert'.

Dit onderscheid blijkt ook uit de leerdoelen in het onderwijs: de volksschool

besteedt nauwelijks aandacht aan schrijven terwijl het essentiële stof is in het

burgergymnasium. Standaardschrijftaal is volgens Mattheier (1990) dan

ook een statussymbool bij uitstek van de burgerij tijdens de hele l9de eeuw.

Uit onderzoek van een corpus met een honderdtal arbeidersbrieven uit het
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Ruhrgebied (Mattheier 1986) bleek dat de `Arbeitersprache' niet als één spe-

cifieke variëteit maar eerder als een `Sprachstil' beschouwd moest worden,

een waaier aan variëteiten die op volgende punten duidelijk contrasteert met

een `burgerlicher Sprachstil':

a) ze is sterk beïnvloed door de spreektaal, in het bijzonder door het dialect.

Dit uit zich onder meer in afwijkingen van de norm wat het gebruik van

naamvallen en voorzetsels betreft. Die `dialektische Gepr.gtheit' is zo

belangrijk dat de Arbeitersprache' zich "linguistisch vorerst nur regio-

nalspezifisch ... definieren ldf3t" (Mattheier 1986: 222-223).

b) op het vlak van de spelling was er een geringe bekommernis om de bur-

gerlijke taalnormen, met een grote spellingvariatie als gevolg.

c) het chaotische spellingbeeld werd steevast gecombineerd met "Stilzusammen-

bruche." Mattheier (1990: 292) verwijst met die term naar de gebrekkige be-

heersing van de formele schrijfstijl die bij een bepaalde tekstsoort hoort: "Es

handelt sich dabei um sprachliche Fehlleistungen, die sich daraus ergeben, daB

eine bestimmte syntaktische Konstruktion vom Schreiber begonnen wird, es

ihm dann jedoch nicht gelingt, sie regelrecht zum AbschluB zu brengen."

d) als norm fungeerden verder de beroepstaal, de religieuze stijl uit de leer-

boekjes van de armenscholen en de `Stilmuster' die in de vele voorbeeld-

boekjes met voorgeschreven standaardbrieven te vinden waren ( van het

type `Brief aan een zieke vriend', Nieuwjaarsbrief aan de moeder',

`Officieel verzoek om financiële steun').

Het voortdurend samen voorkomen van die kenmerken in zijn corpus brengen

hem tot de hypothese dat er wel degelijk sprake was van een aparte arbeiders-

variëteit. Hij pleit evenwel ook voor vergelijkend onderzoek bij andere klassen.

Er was immers gebleken dat ook in de teksten van 19de-eeuwse burgerlijke

industriëlen uit het Ruhrgebied mogelijk sprake was van een "Annahme eines

recht lockeren Rechtschreibungs-Verst.ndnisses". Hij breekt verder een lans

voor een grondigere kennis van de 19de-eeuwse briefcultuur en "eine Geschichte

des... Sprachunterrichts, die auch die Wirkungen des Unterrichts in der

Sprachgemeinschaft aufzeigt und sich nicht auf das Zahlen von Deutschstunden

beschrdnkt" (Mattheier 1985a: 85).

4.2

Mattheier verdedigde in deze artikelen nog steeds het unieke klassenkarak-

ter van het taalgebruik in zijn corpus. Bij het uitwisselen van resultaten van
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soortgelijk onderzoek in Vlaanderen is een tiental jaar later gebleken dat er

in het Ruhrgebiet enkel van een Duitse `Arbeitersprache' sprake kon zijn

binnen de grenzen van de 19de eeuw, in de zin dat de arbeidersklasse toen in

die regio de enige sociale groep was die door de onderwijskwaliteit, de

beroepsverwachtingen en de vereisten voor haar groepsidentiteit dat niveau

van taalbeheersing vertoonde. Alle formele kenmerken van de Duitse

Arbeitersprache' kwamen in het 19de-eeuwse Brugge, bijvoorbeeld, tot

1850 zowel bij arbeiders als bij scribenten uit de middenklasse voor; op basis

van onze corpora zou men dus enkel van een Vlaamse Arbeitersprache'

kunnen spreken tussen 1850 en 1900. Breidt men het onderzoeksterrein uit

naar de 18de eeuw, dan stelt men zelfs vast dat ook Brugse schrijvers uit de

sociale toplaag rond 1780 Arbeitersprache' bezigden.

De blijvende sterkte en relevantie van Mattheiers bijdragen blijft evenwel de

zeer vroege herkenning van drie essentiële onderzoeksvragen voor onder-

zoek naar de band tussen taal en klasse tijdens de 19de eeuw:

- Hoe was het schrijfonderwijs van de scribent georganiseerd?

- Was de scribent professioneel `sprechsprachlich orientiert'/'schriftsprach-

lich orientiert'?

- Wat was de precieze rol van geletterdheid in de opbouw van de klasseni-

dentiteit/-bewustzijn van de scribent?

5. GROSSE (1990A&B, 1991)

Siegfried Grosse heeft vooral op methodologisch vlak de weg geëffend voor

de verdieping van het Duitse onderzoek naar Arbeitersprache' . Waar in de

besproken pilootstudies min of meer lukraak opgesomd werd wat de auteur

opviel in zijn bronnen, streefde hij naar een aanpak waarin systematisch alle

vindplaatsen van normafwijkingen opgenomen werden - in tegenstelling tot

de selecties die men in de meeste artikelen terugvindt - en ordende hij zijn

bevindingen eenvoudig maar helder volgens fonologische, morfologische of

syntactische categorieën'. Een andere essentiële verdienste van deze auteur

is zijn bijdrage aan de corpusopbouw van lower class-teksten. Via een groots

opgezette verzamelcampagne slaagde zijn onderzoeksteam erin om een

7 Een soortgelijke aanpak gebruikt hij voor zijn analyse van 19de-eeuwse tijdschriftteksten

in Grosse 1998.
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indrukwekkend aantal zeer diverse en originele bronnen (brieven, protocol-

len, dagboeken, sollicitaties, reiskronieken, zelfs een toverboek) bij elkaar te

brengen dat de hele negentiende eeuw omspande, en waarvan een substan-

tieel deel ook gepubliceerd werd (Grosse e.a. 1991).

Wat de precieze definiëring van de Arbeitersprache' betreft, stelt Grosse

impliciet reeds de vraag of die term de lading wel dekt. Grosse (1990a: 207)

wijst op de overeenkomsten op morfologisch en syntactisch niveau tussen

Arbeitersprache en teksten van de hogere klassen: "Briefe von

Angehbrigen des Adels stehen in der individuellen, unsicheren Orthographie

den Arbeiterbriefen nicht fern." Er wordt verder op gehamerd dat

Arbeitersprache' een "untauglicher Kollektivterminus" is. Grosse (1990a)

stelt vast dat de verschillen tussen de arbeiders onderling zo groot kunnen

zijn, dat er in zijn omschrijving van de term Arbeitersprache' zelfs geen refe-

rentie meer voorkomt aan het begrip `arbeider': ze wordt omschreven als

het taalgebruik van mensen met een expliciet laag scholingsprofiel (geen

beroepsopleiding) die werken in een grootstedelijke context.

6. DE TWEEDE GENERATIE

6.1

Het proefschrift van Schikorsky (1990) "zur Geschichte des alltáglichen

Sprachverhaltens >kleiner Leute<" (met Cherubim als Doktorvater) is één

van de eerste belangrijke bijdragen van de `tweede generatie' onderzoekers

in het 19de-eeuwse taaldomein. Het gaat om een lijvige case-study op basis

van een eigenhandig verzameld tekstcorpus met documenten van `de kleine

man' (brieven, dagboeken, kronieken). Schikorsky stelt (net als Grosse)

vast dat haar scribenten (handwerkers, boeren en `Kleinburgertum) `trotz

alledem' veel en vaak schreven: een gebrekkige schrijfopleiding en moeilij-

ke arbeidsomstandigheden verhinderden niet dat er wel degelijk sprake was

een thematisch en stilistisch zeer gevarieerde schrijfproductie onder de arme-

re bevolkingslagen. Het taalgebruik in haar corpus wordt getypeerd als een

eclectische mix van variëteiten, registers en gekopieerde tekstmodellen die -

in tegenstelling tot Mattheiers (1986) bevindingen - `in einen prinzipiell stan-

dardsprachlich ausgerichteten Beschreibungscontext eingefugt [werden]"

(Schikorsky 1990: 311). Naarmate de eeuw vorderde stelde ze een duidelij-

ke kwaliteitsverbetering vast die gepaard ging met een toenemende aandacht
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voor de burgerlijke taalnormen; dit wordt overtuigend geillustreerd met

voorbeelden van de afnemende orthografische, morfologische en syntacti-

sche variatie. Ze ziet dit niet als een resultaat van een verloren conflict tus-

sen hogere en lagere taalnormen maar wel als een `zeitverschobene

Anneigung', een verwervingsproces dat zich trapsgewijs in de maatschappij

verspreidde. Het langzaam doorsijpelen van een levens- en werkcultuur die

niet langer op het gesprokene maar wel op het geschrevene georiënteerd was,

noemt ze zelfs de belangrijkste factor om de taalontwikkeling van de `kleine

Leute' te begrijpen. Schikorsky (1990: 314) vindt dan ook geen aanwijzin-

gen voor een "eigenstandige, kleinburgerlich-proletarische Sprachkultur" en

pleit voor een interpretatie van de 19de-eeuwse sociale taalvariatie die geba-

seerd is op de langzame toenadering tussen de (mondeling georiënteerde)

`Alltagsstil' en de (schriftelijk georiënteerde) `Bildungsstil'.

6.2

Klenk publiceerde in 1997 haar proefschrift over de "Arbeiterschriftsprache im

19. Jahrhundert" (onder leiding van Mattheier). Zowel qua thematiek als qua

opzet is deze studie - samen met Schikorsky (1990) - de belangrijkste te noe-

men die tot op heden verscheen binnen dat onderzoeksdomein. De centrale

onderzoeksvraag in dit werk wil de hypothese toetsen van de Arbeitersprache'

als een zelfstandige aparte variëteit: zijn er taalkundige sporen terug te vinden

van het unieke sociaal-historische karakter van de arbeidersgroep? De auteur

baseerde zich hiervoor eveneens op een brievencorpus, maar wel van een zeer

specifieke groep scribenten: in tegenstelling tot de gediversifieerde schrijvers-

groepen in de bronnenverzamelingen van Schikorsky (1990) en Grosse e.a.

(1991) beperkt ze zich strikt tot teksten van `Bergarbeiter' uit PreuBen. Ze

schetst een omstandig beeld van de `sozialhistorische Lebens- und

Kommunikationsbedingungen' van haar scribenten met veel aandacht voor

het schrijfonderwijs en de verschillende communicatievereisten voor de aparte

standen binnen die arbeidersgroep. In de taalkundige analyse van het corpus

besteedt Klenk veel aandacht aan de correctheid van de tekststructuur; om na

te gaan in welke mate de arbeiders bepaalde tekstmodellen beheersten verge-

lijkt ze haar bronnen met een hele reeks briefstijlmodellen die toen als norm

golden. Haar resultaten lijken op het bestaan van een standenspecifiek schrijf-

patroon te wijzen: de leden van meest prestigieuze groep binnen de

Bergarbeiter schrijven tot 1865 opmerkelijk beter dan de twee lagere standen.

Dit wordt geillustreerd met voorbeelden van stilistische, morfologische en syn-
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tactische variatie en Klenk kan bovendien aantonen dat het verschil samen-

hangt met het betere onderwijs en de frequentere externe contacten van die eli-

tegroep. Wanneer de drie groepen na 1865 op gelijke voet geplaatst worden

(ook wat onderricht betreft) daalt de competentie van de elitegroep en stijgt de

schrijfkwaliteit bij de andere schrijvers; voor die laatste groep was het beheer-

sen van de schrijftaal een `Bildungsattribut' geworden. Dit resulteerde in een

gemiddeld schrijfniveau dat typisch zou geweest zijn voor de `Bergarbeiter' in

het algemeen.

Klenk komt tot het besluit dat er wel degelijk een specifieke Arbeitersprache'

bestond: "In anderen Berufsgrupen werden dhnliche Sprachstrukturen nur

tinter ahnlichen Bedingungen, wie sie fut- die Bergarbeiter galten, auftreten. Ist

die Ahnlichkeit gegeben, kónnen die Ergebnisse liber eine an der Berufsgruppe

der Bergarbeiter, ja sogar uber eine an der Arbeiterschaft allgemein orientierte

Konzeption hinausweisen." (Klenk 1997: 329) Onder groot voorbehoud wordt

gesuggereerd dat die arbeidersgroep misschien uitgebreid dient te worden met

andere lower class groepen. "[B]ei einigen sprechsprachlich bedengten Fehlern

im morpho-syntaktischen Bereich [1aBt sich] vermuten, daB sie sogar fur mehr

als nur die Arbeiterschaft, vielleicht sogar fier die ganze Unterschicht des 19.

Jahrhunderts typisch sind" (Klenk 1998). Het gebrek aan vergelijkingsmateri-

aal van scribenten uit andere klassen en de focus op een zeer speci fieke situatie

in het 19de-eeuwse Duitsland heeft haar belet een verregaandere conclusie te

formuleren. Dit neemt niet weg dat alle elementen voor een bevestiging en ver-

sterking van Schikorskys hypothese al aanwezig zijn in haar werk: ook hier zijn

opleiding, beroepsvereisten en identiteitsvorming cruciale factoren.

7. MIHM (1998)

Een krachtige afrekening met de idee van een specifieke klassenvariëteit

komt er met Mihm (1998) in een sceptisch en kritisch commentaar bij de

"dynamiek" in 15 jaar onderzoek naar Arbeitersprache. Hij wijst er perti-

nent op dat "Unter welchen Bedingungen in der Sprachwissenschaft sinnvoll

von einer Arbeitersprache gesprochen werden kann, bisher kaum explizit

erortet worden [ist]." (Mihm 1998: 283). Hij gelooft niet in de tweedeling

tussen een normgerichte burgerlijke taalvariant en een arbeider-substan-

daard en formuleert grote reserves bij de beruchte Zweisprachenthese die

Kettmann uitwerkte. Hij baseert zijn bezwaren opvallend genoeg vooral op

de vaststelling dat het onmogelijk was om een uniforme definitie op te stel-
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len waaraan alle `arbeiders' doorheen de hele l9de eeuw zou beantwoorden.

Arbeitersprache' is een hybride begrip, want "es durfte kaum móglich sein,

Merkmale der sprachlichen Oberfldche zu nennen, die allen Arbeitern einer

bestimmten Definition gemeinsam sind" (Mihm 1998: 284). In één adem

stelt hij ook - met een verwijzing naar Cherubims (1983: 417) claim over de

grote interne variabiliteit van het burgerlijk taalgebruik - "daB man auch

nicht in einem linguistischen oder soziolinguistischen Sinn von einer

`Sprache des Burgers' sprechen kann" (Mihm 1998: 294).

Mihm ondersteunt zijn pleidooi met een bescheiden poging om de klassen-

maatschappij te beschrijven waarin de onderzochte schrijvers opereerden,

met inbegrip van de wijzigingen die de standenverdeling onderging door de

19de eeuw heen. Zijn grafiek die langs een tijdslijn toont hoe klassen ver-

smallen, verbreden en versmelten met andere klassen of zelfs overgaan in

nieuwe klassen maakt het aannemelijk dat het een hachelijke taak is eng

gedefinieerde sociale groepen te vergelijken over een langere tijdsperiode;

met bredere sociale groepen - hij stelt concreet een opdeling voor tussen

"Burgerliche Schichten" en "Unterbi rgerliche Schichten" - op basis van

opleidingsniveau en beroepsoriëntatie (Handarbeit/Schriftarbeit) zou men

eventueel wel een beperkte vergelijkbaarheid kunnen garanderen.

Als alternatief pleit Mihm voor een beschrijving van het 19de-eeuwse Duits

die gebaseerd is op de voortdurend veranderende verwachtingen op het vlak

van beroepsvaardigheden, en op de emancipatie van bepaalde bevolkings-

groepen en de bijbehorende democratisering van het onderwijs. De dyna-

miek in het 19de-eeuwse taalcontinuüm is, met andere woorden, niet het

resultaat van een conflict tussen arbeiderstaal en burgerlijke taal maar wel

een concreet gevolg van een (in de tijd) getrapte beweging in de richting van

een taalprofiel dat in overeenstemming was met de vereisten van de nieuwe

industrietijd.

8. BESLUIT

8.1

De langzaam ingeburgerde traditie inzake 19de-eeuws taalonderzoek in de

Duitse linguïstiek begon als een illustratie van het historische conflict tussen

arbeiders en bourgeoisie. Pogingen om het bestaan van zelfstandige klassen-

variëteiten aan te tonen hebben ertoe geleid dat het schrijfgedrag van 19de-
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eeuwers vandaag' in de eerste plaats geduid wordt aan de hand van de

schoolopleiding van de scribent, zijn schriftelijke of mondelinge werk- en

leefcultuur en het belang van schrijfvaardigheid voor het creëren van zijn

sociale identiteit.

Voor het Vlaamse onderzoek kan er dankbaar gebruik gemaakt worden van

volgende bevindingen of onderzoekslijnen:

Voor het extra-linguïstische kader:

a) er is nood aan een algemene beschrijving op macroniveau van de 19de-

eeuwse klassemaatschappij, met inbegrip van de constante (r)evolutie die

ze onderging.

b) de verhouding tussen zowel de verschillende klassen als de afzonderlijke

standen binnen eenzelfde klasse, mag niet enkel geschetst worden aan de

hand van traditionele criteria als kapitaal, bezit en aanzien. Kenmerken

als schriftsprachlich/ sprechsprachlich orienteert en geletterd/ongeletterd

zijn minstens even belangrijk.

c) er moet dringend werk gemaakt worden van een analyse van het 19de-

eeuwse taalonderwijs, vooral wat de verschillende leerinhouden en leer-

doelen naargelang de sociale klasse van de leerling aangaat.

d) de rol van geletterdheid tijdens de 19de eeuw voor de opbouw van een

sociale identiteit moet verduidelijkt worden.

e) al deze vereisten worden in mindere of meerdere mate bemoeilijkt door

praktische problemen waarop vorsers geen vat hebben.

Op het linguïstische niveau:

a) er is nood aan uitgebreide corpora die het 19de-eeuwse taalgebruik in al

zijn verscheidenheid illustreren, zowel wat tekstsoort als sociale status

van de schrijver betreft.

b) de aard en de functie van alle aanwezige taalvarianten in de onderzochte

regio moet duidelijk beschreven worden, met de nodige aandacht voor de

taalkundige en sociale evolutie van die afzonderlijke varianten (stan-

daardisering - taalplanning).

8 Het onderzoek naar taal en sociale identiteit gaat verder en snijdt nieuwe thema's aan, zie

bijvoorbeeld ElspaB (2002) over immigrantenbieven en Huneke (1997) over vrouwelijke

schrijvers.
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c) er moet afgestapt worden van sociaal-historisch geïnspireerde a priori's

wat de link tussen bepaalde klassen en taalkenmerken betreft. Bij het

zoeken naar verklaringen voor de orthografische en grammaticale eigen-

aardigheden in de corpora is de factor `klasse' ondergeschikt aan de

opleiding van de scribent en de rol van de schrijftaal in zijn persoonlijke

en professionele leven.

8.2

In Vlaanderen gaat het onderzoek ondertussen verder met nieuwe projecten

over onontgonnen aspecten van de 19de-eeuwse taalsituatie (de kanselarij-

taal in de stedelijke administraties, het taalgebruik in de media e.a. ). Zoals

bij de aanvangsfase van die onderzoekingen blijkt ook nu nog steeds weer

dat de l9de eeuw dringend herontdekt dient te worden als studieobject voor

sociolinguïsten, niet alleen om de hierboven vermelde lacunes op te vullen

maar ook omdat vele aspecten van het algemeen aanvaarde beeld over de

taaltoestand in die periode onnauwkeurig of onvolledig blijken te zijn. In

een aantal gevallen doorstaat die ingeburgerde kennis de toets van origineel

bronnenmateriaal zelfs helemaal niet. Relevante bronnen voor de taalstudie

moeten dus ontsloten en/of herlezen worden - het Centrum voor Teksteditie

en Bronnenstudie van de Academie zou daar allicht een belangrijke rol kun-

nen spelen - en opnieuw geïnterpreteerd worden met behulp van alle bijko-

mende kennis die uit de hulpwetenschappen voorhanden is. Dit veronder-

stelt niet enkel dat ook andere onderzoekscentra in het Nederlandse taalge-

bied zich (in de breedste thematische verscheidenheid) verregaand engageren

in historisch sociolinguïstisch onderzoek - over de toestand in Nederland

weten we bijvoorbeeld zo goed als niets - maar evenzeer dat er een structuur

gecreëerd zou worden waarbinnen alle betrokken onderzoekers hun kennis

kunnen uitwisselen. De omvang van de Duitse productie en het feit dat de

huidige stand van het onderzoek aldaar het resultaat is van meer dan 15 jaar

intensieve samenwerking, toont dat het ook in Vlaanderen noodzakelijk is

om een dergelijk omvattend onderzoeksplan op te starten dat alle relevante

aspecten van het 19de-eeuwse taalonderzoek samenbrengt. Dat kan op

Vlaams niveau bijvoorbeeld een nieuw interdisciplinair centrum voor de stu-

die van de 19de-eeuwse taaltoestand zijn, dat dan op Europees vlak als part-

ner in grensoverschrijdende onderzoeksgemeenschappen zou kunnen funge-

ren. Samenwerking met verschillende onderzoekscentra in het buitenland

blijft immers onontbeerlijk om op redelijke termijn resultaten te boeken

594 i VERSLAGEN & MEDEDELINGEN



voor alle genoemde zwaartepunten. Een dergelijk initiatief lijkt een uitge-

lezen nieuwe onderzoekslijn voor het Academieproject over het

"Taalverleden van de zuidelijke Nederlandstalige gewesten." Ik stel me

voor dat bv. ook de "Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor

Taal- en Letterkunde en Geschiedenis", als expliciet multidisciplinaire ver-

eniging, daarin een rol zou kunnen spelen. Met het onderhavige nummer

van de Verslagen en Mededelingen van de KANTL is alvast een aanzet gege-

ven voor een dergelijke samenwerking. Hopelijk bereikt die hetzelfde niveau

als de Duitse traditie die in dit artikel beschreven werd.
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