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'Mieux vaut instruire que traduire'

Taalcontact in Frans-Vlaanderen in de 19d" eeuw

RoLANDWILLEMYNS

l.Inleiding

In 1795 werd Frans-Vlaanderen voor korte tijd (tot 1814) weer met de rest
van de Zuidelijke Nederlanden verenigd, want ook de rest van Vlaanderen
werd toen door Frankrijk geannexeerd. Dit is ook de periode die meestal
aangezien wordt als het dieptepunt voor de situatie van het Nederlands in
het latere Belgie. Op grond van het werk dat de VUB- researchgroep sinds
een tiental jaar over de taalsituatie in de l9u" eeuw heeft verricht, moet
ook deze uitlating genuanceerd wordenr. Er zijn vooral twee belangrijke
nuances:
a) Bij De Groof (2004,76 v.v.) lezen we, dat de verfransingspolitiek van
de Fransen veel meer in de teksten dan in de feiten bestond: de Franse
taalwetgeving had potentieel dodelijk voor het Nederlands kunnen zijn,
maar was dat niet omdat zemaar heel gedeeltelijk werd uitgevoerd.
b) Wat Ryckeboer (2002, 25), en velen met hem, 'the new political
ideology' van 'after the French Revolution' noernen, was in feite niet 66n,
maar een hele reeks ideologieEn. Tijdens de diverse bestuursstadia waren
er andere inzichten over en andere maatregelen ten aanzien van de niet-
Franse talen en dialecten op het grondgebied van de Republiek en het
Keizenijk.

Het beeld van de situatie werd in Willemyns (2003) al gevoelig
bijgesteld, maar een volledig overzicht van de consequenties van ds
Franse taalpolitiek hebben we pas sinds de dissertatie van Jetje de Gnrof
(De Groof 2004).

I lnturrcn lr rxrk uitgcnurrk( drt het cchla dlept$punt hr dc 'llelgisr.,he' t[id vult, nurnulllk l&]fix
llt40 (rl* lX Orool'& Vnnherktr, 2txll en Wiffiftlri Yanho*ko & Vlndeuhurfloh+, 20011), l
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2. Dt l,'r:uls(r ttallxrliIirli

Meteen na de revolulic ging rrrcn uilgcbrr.:i<l iurrrrl;rclrl lrrrlrrlrrr ;l;ut (,r{n

situatie die voorheen ook itl bcs(oncl, nrailr locn rrlrtrwt'liikri lr.r lrt.rrrriri
werd genomen, namelijk dat Frankrijk ccrr nrullililrgrrrrlc st;url \ryits tnrt vr.
le talen, dialecten en'patois'en dat boverrdiclr ntct:r'tl:rrr tlc lrt'lli viur tlr
onderdanen geeneens Frans kende (Duvoskcldt 1999, .ll). l)t' rr"vulrr
tionaire leiders wzlren het er vrijwel over eens clat dit ecn orrgtrnstil',r'ri
tuatie was tlie vcrholpen diende te worden, Twee ovcrtuigingcrr slorrrL"rr
v()orop: a) een veralgcmeende kenrris van het Frius zou dc politicke t.t.rr
lreicl van het land bcvorderen en b) de idealen van dc l,,r'unsc r.cvolltlir
konclen alleen in hct Frans goed worden verklaard en gcpropagr:cnl.'lrx.rr
icdereeu di.rarvan ovcrtuigd was, werd meteen ook duidclijk rlll crrrr vr't
titalsyslecnr (rl.w.z. dc nict-l;r'anstalige Fransen vertalingen tcl' ht.sr.lrik
kilrg stcllcn) nict lauger nanvaardbaar was. Omdat Frankriik gcrorll)rn wirr
hcel IJurupa tc 'bcvri.iden', lrad ieclereen er alle belang bij Frans rc li,r.rrrrr.n
crr tc gctrrtrikctt. "Mieux yttLtt in,rlntir"e que traduire",zo vatt.c tlc t'itl)put,
tcur vatt hct Clrntitd tle Salut Publique, Barbre, die stratcgie in l'l(),,1 slr
ntett. Crdgoirc, ovcr wie wc het ontler nog zullen hebben, voegclc rllurr nuk
cr:rr iclcologisclrc rcchtvaardigirrg uan toe: "L'uniti de l'icliottrt, (',\t (ttt(,
purtit irttignutte tlc lrt rlyrtluliorr" (Willemyns 2003, 172). Vooritlt.t't r"r,1
stt'atcgisch plan tc on(wcrl)en lurc rncn allc 'patois'op het Frltrsrr llrorrrl
gcbicrl uit zor"r rocicu, wou hi.i cc:htcrccn grondig overzicht varr dc: lirrpuis
tisc:hc situatic kri.lgcn err dtt lciddc tot de enqudte die oncleL tcr.slrrirke
hotttt. Votlralsttog vondott cchtcr l3ardrc noch Cr6goire dail vcrrli'rrrrsirrpri
nraatrcgelcn ontlcl clwang clicntlclr tc wurden doorgevoerd.

'l'i.iderrs het volgenclc rcvolulionaire stadium, bckcnrl ulri rh
"l"erreur', zorr hicrin vcrarrdcl'iug komen: op grond van dczclltlc irli.olrr
gische overtrriging wcrrcl rru wil voor gcclwongen verliansing gt'korrfi.
'fijdcns lrct daaropvolgcndc'Direc.r: irc' werden de dwangrrrlirlrcgr:l*g;
gcli.ik weer ingctrokkcn. Flct zou tot Napoleon duren voordilt ct'w(.(:t yt,:t,..

fi'ansingsrnaatregclcn zouclcn kurnen.
Beki.lken wc clc inrpact van de revolutionaire taalpolilick vurrr'

onze gowesten, dan zicn we dat alleen voor de burgerli.ikc rcclrtspr:rirk rt'fl
algerueen verbod op hct gcbruik vau het Nederlands wertl opgt:lr.l1l. Vrnl,
de administratie cn het gerecht warell er geen centralc bi:pirlirrlr.lt llr,
werd aanvankelijk wel beslist dat iedereen die Fransonkunrlig, rvirr rul rl$
overheidsdienst zou worden verbannen. Die maatregel korr r"t'lrtr.r llitlt
echt geimplementeerd worden en vanaf 1798 wcrd bovcntlicrr lrr.t p1r:lu'ulk

Llct h

vitnlretNederlandsineenaantalgevallen.weerofticieeltoergcsl:rirtttlr
voor de regisrers ,ur'a"""[ui!Jijfe.standl. ook rond die tijcl trcgott t't

centraie dienst in porril"roor-Oe i.lederlnndse vertaling van de wctt(1kslt

te zorgen2. o. ,",oru'il""f ,ttr{" *ut "i 
clus' zoa-ls De Grool'(11(xl

1 t3) terecht op*"'tt'":J#';""'io;iif without planning''' d'w z' dat c:t t't

heleboel intenties *"rOi"n'rl.tJnJig,t, clie maar zelden tot concrcto rttrtr

regelen hebben geleid' nn nrrom2ltische overr 1 "
Napoleons taalpolitiek *': Ynot-tll:p 

pragmatische overwcgtttEr

gebascercl. Doordat in'*''tig" clelcn 'an''i3' 
iiirt een anderc taal tl

Frans gesprotcen wercl, ft"i.r f i';"*inaer goed coirtroleren wat er in de plirr

seliike erdministrati",;;;;';" f"" oo"n a" n"no *nt en in een totalita

sraar is dat o,aanvajJil;';;;;t"o oi"ntrt het openbare leven in I

Frans te lunctioneren:';;t;;;""t was het 
""r'itt' 

niet per se nodig alle b'

sers te vertiansen: vooral het staatsapparaJcliencle in het Frans.te funct

i.,"r"n. Orn dat ,t""t ;;;;'i-k;, ,*i iigA"'ilrtiopot," ecn aantal explici

taalplanning.,r.,""t'"g"L"n 'ii' irrt ol'li"cidlc 'irtitn 
aitntrcn virnaf 1804

het Frans ,. *,,ra.i"nf,i"ii"r.r t.r mochr wel een vcrtaling i'ri'rn wor(

ttlegcvoegil). Nitat' it'L-*"' worclt vaak als Napolctlns 'taitl.vcrbod' r

wezen en lateruuu l'"n vooral dic wet.-vcrtrntwotlrdclijk achten voor

vcrfransing uun vrruni"r;;.';i; werterijtrrci,t' ,"g, Dc br.trl'(2004' I

ll(r) 'was t',.t 
'*'Unti-''f'ni"f'beperkt-en 

wa's hcislcchts gcdttrende a

litar wll.edil4ron u'"io';i;;;' ;;";'olutiouairc wet vatl iLrli 1794 bept

tle ditt rrllc aktcn t""il;;l.r;ls opgesteld. clicnclcn te wordelt' rnilttr wer(

onzo corltrei.n nt'uit"i"g*;;'d"Napoleons wct was clus nrinder ve

gaanci, uaitr rvcrd 
"b-i;; 

geimplcrnenteercl' Ilonrpilrtss wct' bcvatte

maalregelen ,.g"n r-'"]-itr"3"'t'i'at in pers eu tlroitter cn p,gittgon om

straatbeelcl ," u"'t''o'i'*' ftier naAaeriwe dus wcl tttet een'cxpliciete'

ltansctrcle ta^tpotitictt-it *n[tn' Aie govclif-ien clc inrplicictc boodsc

rneegaf dat kenrris';;;;"i il'ns noodzakcli'ik was onr cariDrc te mal

Zeker vttn de troger:c-f-unctionariss"n *t"l t'"''wacht dat ze Frans ker

Ln in clie taal konden functioneren' - - ^
Rnclerzijcls", ;;ffi; a;;nr tzoo+' I l5)' zict tnctt lroc tegcrlove

senoemde u"rrirnr"i,t? maarregelen uot.'t.l.i-[it stontl dat lret Ncderlr

f,i", .n itaar ook ,;".;"r;;;';"ia'lruutr in het bestuur. de rechtspraa

voor de veltrling ieiwctten'' De princines van wat op dat tnotnent o

'goed bestuu,' "";;#*"ti' 
piitl"ttaln in J"'e gevalle, boven de

om re rrrfionr.n."Dli'i"t-N"A!rronds helernaal geen functies meer

l r., *,. .,0 *o,.*,., r u 
1n 
a,"Iffi 

:,i:tJ ti:tttJl i J-'ilixi:':-ti: li$;: :Ti' 
t"

rirlc bcslistc haar decretcn ln I
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3. Frans-Vlaanderen

Met Frans-Vlaanderen wordt bedoeld het deel van Frankrijk wlnf
lands wordt/werd gesproken. Wat de afbakening betreft houclt
al vast aan de (fictieve) taalgrenslijn die o.m. in de Reeks
Dialectatlassen et andere dialectologische werken is gebruikt, lt
(1990, 241-242) geeft er een gedetailleerde beschrijving van. 

I

In dit artikel wil ik over de situatie van het Nederlarrtlr lE
Vlaanderen op het einde van cle 18'1" en het begin van de 19'r" rxln

ander duidelijker stellen aan de hand van vooral twee
reisverhaal van Maxent Frederic Marcant uit l814 en het nrri

Pieter Andries (1790) op de taalenquOte van Gr6goire (De Cirrxrf
v.v.).

3.1. Hugo Ryckeboereditecrde in 2001 de tekst van een uit li
deren stammend reisverhaal. De auteur ervnn is een zekerc M
deric Marcant, geboren in Winnez.ele op 13 december 1791.
interessant verhaal van iemand dic in l81l onder de wapcns
pen en zijn lotgevallen beschriift in "la grande arm6e" varr
maart lBl I tot maart 1814. l-os van de {iscinerende inhorul i*
schrift dat "geen kopie van een Vorlage maar een autogurrn"
(Ryckeboer 2001,228) een heel bijzonder document ornrlitt
goed Nederlands geschreven is wat taal en stijl betrell en
ervan van een consequentie is, die zelfs in Vlaanderen crr

clatzelfde moment zelden voorkomt.
Dat is uiteraard ook Ryckeboer (2001,226) opgcvnl

het volgende vertelt:

...alles laat vermoeden dat onze kroniekschrijver gcborr:rt is ull
van welgestelden, die hem een degelijke opleiding hchbort k
ren... Uit de taal van het rslaas en de inhoud ervan klrr nrnl t

het Nederlands en het Frans zowel mondeling als sclrril'te liik gtrc*l

Dit stelt ons natuurlijk voor het raadsel hoe rncn vcrklrutrr ktrl!
in Frans- als in 'Belgisch' Vlaanderen overigcns, vrlcn lte*l
lands schreven, hoewel de sociale verfransirrg al lirntr1 ruttt rlE

de communis opinio is (of was) dat in dc sclrolt:rr rlt' riittrrtlip
derlands beneden alle peil w:rs. Toc:h is rlll lirirrlst'I, zrt i

klopt dus niet. De principes waar de taarpolitiek van de Fransen op steun-de, hadden.eigenrijk.tot ien veer .u*prurig"re taarpoiitrek;;;"" reiden,'Al te vaak' zegt ze'is dan ook van deze [rincip".^"o ni"i"un a" realiteituitgegaan om de taalpolitiek te beoordelen,.
ook de onderwijspolitiek wordt vooral daardoor gekenmerkt dat

91 veel projecten waren, waarvan de nreeste nooit werden"uitgevoero. oe'Loi sttr I'instructirn publiclue'van 1795 voorzag dat in het lager onder-wrjs in de Zuidelijke Nederlanden "clictees en opsteilen,,in het Fians dien-den te worden gemaakt, maar meestar kon crie. maotr"!"t ,i"il, .r" praktijkworden gebracrrr orncrar er te weinig reerkrachren 
"ri;";ii;;;n waren dieFrans kenden. o,k breef het priv6'iager onderwifs *"t or,r?ri.t t aan hetNederlands besrcdcn.. Bonaparte riei zich range tijcr ;; her lager

'nderwijs 
helcrnaar niet uit,lot in rgil een decieet ,.rJ ultg"uaardigddat Frans als vocrtaar van lret lager ondcrwijs opregd". b.o"u, er geenondersteunendo rnaatregeren werdJn gcnomen hacl ook crat decreet nauwe_

li j ks praktischc conscquenties.
w.t hel rnidderhaar oncrerw(s betrel,t wercr tijrrens de revorutio-naire peri.dc hcsrist clat her Frans cre brontaal zou ziji uoo. t.t aanlerenvan cle l<lassickc t,len. Aan het Frans als leervak *"r,r ."rrt". geen aan_dacht bestcccl cn de c.nsec;ucntic was dat de reerhngen-i;s dienden tcvolgen in ccn taar die ze nist kencren en dic ," ,i", *JJ rij-gebracht. nitwerd tcn ti.icle van Na;:oretx cnigszins verholpen ctoor het'frans ars vakweer op tc nerrren. I,_de vrijc scrroren werd ook voor het Nederlancrs ti.ir.ruitgetrokkcn en wercr het Freirrs ars vrcenrde taar aangele"ra- 

---

. In het hoger o,dcrwi.is wercr het Latijn vercliorrg"n ooo, het Fr.rse, kennis van het Frans was clus een atrsorute noocrzaak-om h;;;r" studics
te kunncn ailnvatten.

.Er kan m.i. geen twijfbl over bestaan dat de annexatie door F.rurrk.rijk, zclf,s los van werke taalw_ergeving ook, op den du;i;;;h-;",u,pz'rig
zou zijn geworden vror hct Nederlanis in vlaander.n, ut *i r'hcr rrr;rrromdat er 6dn iets door verloren ging dat zower voordien ars nactic, ,rtijrrvoor de.redding had gezorgd, nr. deiumerieke meerderheicr va, trc Ncrrt:r.Ianostalrgen' Ingebed in het monolithische Franse rijk zourk:n o1l tlcrr rlrrul,

l:::l* YliTirq:, als hun taat roemroos ren onier.zi.in gcgatn r:rr r.uKomen we b4 de situatie in Frans-vraanderen waar prccitii ,t,ir r* 11r.rrt:rr*f 
,

'op enkele uitzonderingen na spreken alleen nog r,iril. crrkt,lc 00.plrrul..1,uVlaams en dan nog maar zeldei in lrct opcnbirar'*fllyr,.kt:Ir,,,.1. ,.r11;1, 
,,.1y.
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levensgroter wat Frans-Vlliutrlt'r'r'rr hclnrl'l , tlirl lurllt rtl rtt
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(1999,51), de tekst van een filoloog, die zich op grond van 'des consid
rations linguistiques' weert tegen 'la suppression potentielle du flamand'

3.2.1. Andries laat er geen twljfbl over bestaan dert 'la langue flamande' r

taal van Frans-Vlaanderen is en alhoewel hij zich uitput in loyauteitsve
klaringen t.a.v, Frankrijk en de revolutionaire grondwet heetl hij het
vraag 14-15, allicht zonder er erg in te hebben, over 'les Frangais, qui
trouvent chez nous'.

. '[,a langue naturelle dans notre contr6e est la f]amande' eegt A
driesu (vraag I). HU berispt Crdgoire overigens omdat die het in zi
vragenlijst enkel over 'patois' heeli. Het Vlaams, zo beleert hi.i herl,
een taal en: 'si ... par le mot potois vous n'entendez qu'un dialcctc r

frernqais pur', dan kunt u nret mi.in antwoorden niets aanvangen. Mocht
echter bedoelen 'tout langage dilferant du franqais', dan ben ik uw ma
want dan wilt u natuurliik 'un prdcis abr6g6 de la naturc de notre langr
flamande', Volgl dan een heel uitvoerige r"riteenzeuing over lret Cermaar
waar het Vlaams een onderdeel van is:

...Ia languc llamandc est un dialcctc tlc la larrguc teulrxit;ue, de rtr0rne q
toutes celles c1u'on parle dans le Nord de l'l3Lrope, savoir la norvigicnnc,
sttidoisc, la danoisc, lu prussionnc ct l'tllcrnarrcte'... lln l)arcoul'itnI ainsi d

puis le Nurd de la France tous lcs pays c;ui avoisinent les c6tes de la mer r

Nold ct clc la Baltiquc, cc caractdl'c d'idcntit6 no vous pcnncttril pls clc lcco
nlitre les lirnites des divers 6lals qui s'y lrouvenl (vraag 2).

3.2,2. Ook wat Andries over de samenhang van het Nederlandsc taalg
bied te vertellen heel't, is beslist interessant:

I-a langue |larnancle est d'usage depuis la rividre l'Aa, dans les deux distrir
de Bergues et d'l-Iazebrouk, dans la Flandre Autrichienne, lc Brabant et I

provinces cles Etats-Unis' (de 'Verenigdc Pr<lvinciOn', d.w.z. de Noordelij
Nederlanden) (vraag I 8).

Meer over zijn opvattingen over de variabiliteit binnen dat taalgebir
komen we te weten naar aanleiding van vraag l4: 'Quel est le cauactdre r

la prononciation? Est elle gutturale, sifflante, douce, peu ou lbrteme
accentu6e?'. Hier bij ons in Frans-Vlaanderen, zegt Andries, is er niet:

I lntercssanL in verband met de bcnanring van onzc taal is dat Andries de term 'Vlaams' gebruikt
tlc lurirligc hclckcnis van 'Nederlands'. Hij heeft hct cr namelijk over dat het 'Vlaams' in Holland z,

Accultivcerl rvordl: "Ce n'est point qu'il nous manque dcs grammaires; la Hollande, ou lc flamand
hicrr cultivri, t'rr lixrrnit d'assez bonnes" (vraag 21).'' 

r\rrrh ir': lijIt lrrt ruct dic twcc tenllen over Neder- en Hoogduits te hebben.

4{l

halve eeuw door Frankrijk_ geannexeerd was en waar het Nederlandsgedurende al die tijd geen otflciele functies *"., hudl.-'-
Dank zij de onderzoekingen van het vUB-onderzoeksteanr tijdenshet at'gelopen decennium weten;e clar de tinguistische ,iiii"ii" in ,Bel-

gisch' vtaanderen i1 !e r8'b en her bcgi, van E; i9;;;;r*'ti."t g"nuur_ceerd beoordeerd rnoet worden en clat d"e positie van het Nederlands zekerminder dranratisch r,ya,s cral nren aacht (vandenrrusr.rr" z,rii '

over de taarsituatie in Fra,s-vlaanderen weten we'veer rnincrer,nraar speciaristen hebben e' artijd. ar ,p gewe zen dar, zoals Ryckeboer( 1990' 245) zcg', 'nm vorabend dcr Revorution das Nietrerriincrische inFra,ziisisch-F'randcrn nocrr vrilauf ars Kurturspr.achc gart'. Uit die periodedatercn o,k cle eerste .r'r'icicrc statistische gegevens over het taargebruik.De ertqu0tc van Crx;uebert dc Monthret (1806) Iccrt clat Duinkerke encrevclingc, al. grote.crcers vcrri'anst zijn, rrrui-.rr,i-";';", tientargelnccntcn na, in crcr ar*rrdisscmcntcn DJinkcrkc cn Hur.ir.o"r. het Ne-derlands dc gcwonc voe.taar is van een, v..r.hct nu.,giot" a..ior.rig"r*66ntaligc,.bevolking (P6c, I957). ook in ilr:derc lianie nrinoriteitsgeuie_
derr (bv. de lllzas) wils sr tor" hct circre van J"-riil'""r*'r,ir'""n ryr,._mirtischc verli'arrsing hercrnaar gecn sp.,kc (rlistcr-Brrn,,"n t9gg, 21-25).

3.2. Nu hcbbcn wc. ovcr cre Fr.a,s-vruar,sc t,alsituatie ten tijde vir,Marca,t, gclukkig ,.k..ccn uitv.crigc bcschri.iving v,n iemano die r.:r,woOndc en wect waar lrij ovcr spreckti tlcdocrd is rret antwoord van picrr":1,
Andrics.oll de lrovcn al-gcnr;enrcler crrqu0te van Cr6goire. Het is een viutclc nrincler bekcncrc, mair.huite,g"*u,rn interessante bronnen ovcr trr,:Fran s-V I aarrrsc taalsi tuati c ti.idens cic rcvolutionaire tij J.

Pieter Andrics (geb. r7-59) was ccn priester die in r79r dc tr,.r,trurev.lutiorr,iren gccistc eerr v,n trouw had'afgelegd 
"- i, J.rr"ililc irr.r"vicaire rjpiscopar" wercr (Duv'skcrcrt r9gg,14). ru *r, aisil,,rn |in,lle.aar.aarr hct coilcge,te.Sin(-wilrn,ksbergen en werd er ook rirr v;rrr rrc'srtcitirti tles Atni.v cre rrt Crn,vtitttri,rt'. crdloires enqr6t" *"r,i i,,,ti,, .r,,

ci6t6'bespr0ken en er wetd.beslist eropte'antwoorden. Ds;rrrlLrrrr virrr {l$lantwoord is de genoemde 'Abb6 Andribs,. De tekst van drir ,iiiir",,,,,,t iu,rr:vinden in De Cerreau et ar. (r915, z3r-243). n"t i-,-r.lril'iitrv,,r[,:rrrl

l;il.

iii

i.r

I l-euk in clat verband is dat Marcant zich zclli hrrrtlurrkcrrrl 
,rrirl:urr 

,v.r rl, lirulurlrl,r, lrr ! rtrllft?rtcntie van de inwoncrs v:rn rlc..Bclgisct,,.,'rr,,t1,,:",,,,i,i,,,,iu t,.,,rrtri,.,,. llij:u.lrijlr ,, r4r rh,, l./rll+,i l*#sytt:tcngcko.tpcttlolctlglticll('ctll1r(xtlrl,,11r1,i1 1*rvhrrir,rrrlr rrr,litrIrlrlrr,rr,lLrrt.rrrrigt6,1p
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vt'lrl v;llittlit' ('l'ltt:r.'r:tttttrtlirxt ttc vuric lxrirrr sr.:lrsilrh":nrcrrl'), nriliI r,t r.iin
;,lrlrtt"r["1t. vootitl irr lkrlland, 'oLr Ia vaiiali<xr csl rprckprt:liris,t,'1,t,,ni,:,,i,,.
1o111;', ;lt'l zorr lrcllrrrgri.ik ziin tc wctcn wat tlaar.prccir.s rscr. lxr1rc"1l
willrll, llil vocgt itatt clit Iaalstc immers toe dal rlc 'vigorrrtrusr.;rt.r.r:rrllrr
lirrtl' vitlt rlr,'lkrllartders, uok al is clie, vindt hi.i,'trls lgr.(:ah1, ir l,olr.ill:',
rr rlr"rxrlz;rirk van is.tla[ de Vlamingen uit Noorrl-llr':rnkl.i.ik 'itt ltt,r ltt,liirr,
rrfir;r| rrrr,'l grotc rnOcite ecn Hollander kunnen vcrstaiur. lin tlrrt , z, An
rlrr.ri, lcirlt tot dc verkeerde opvatting clat'vlaitms cn lJollrrrrtls,, twcrt,
vrr st'lti I lcrrtlc talcn zouden zijn6.

v.n clie accentuatie afgezien is er eigenlijk mr.r wc,irrig vcr.sclril
ttt ltct 'Vlaams' (het Nederlands dus). Wel ii trei zo dar rpcl clk11r. vllr
ntrt'ck rrt streek niet 'onmiddellijk' verstaat, maar dat is prccic.s dc ri.lk-
r1,111 1'1111 onze taal! Fn, zo laat hij er fijndes op volge,, dar was orli i, hcr,rrrlt'(irickenland al zo: 'Ik kan daaromtret geuriit van het Vlllnrs t.rr
rrlrr v.r'schillende dialecten, niet beter vergelijken dan met he( gcbrLrik vun
ltrrt ( iricks, dat precies daar-in uitblonk,.

l,it het bovenstaande blijkt duidelijk dat Andries van zi.in riurl

[:T.11,:',: llllt gefrl lloge pet op heeft van diigenen die dat nici clocn. ltii
rrflrr'rkr ,/.rcll nlet lol een sneer in de richting van zijn directe bLrrcrr ,n's
vriirirrrr' l.s rnessieu's de I)unkerque' waar .I,6tude iu flamand cst rrd:ltli
Flr\", nrimr kapittelt in hel algen-reen cle vlamingen die.m6prisorrt lc l.lir
mmr(l r l'cxemple clcs lrrangais, sur lesquels ilsleulent se modclcr'. llrl
Vlrrrrrrrs tlat die licden rpr"-k"n is dan ook, zo,.";ri;ij, ;un"iurg,,,, 

1ril'1';11,1,', il y a autant de 
.nrots riangais mal tronqu6s oarir reui r.rrp1;rtr1c.

r;rr'il s'y trouve du mauvais f'lamand;. Het heeft daarom ook gec,r ziu, .,r,tt

wrrirliclluwt hij Grdgoire, bii dat soort mensen te inforrneicrr nl:rr.,ru
trtr'lilc (]: 

t-ooq langue et cle ses ouvrages'. Leg echter uw (x)r rc lrristcrr.rr
lrrr t:r'rr lJrllander en u zurt een veer positiever 6'eeld krijgenr

1.,1, t. lloc zat het nu met de verfransing van dit allang door tlc li.lrrsrlr
Hr:illlrlrx(:Lrrclc gebied? Andries vertelt oni niet alleen 

""i "n 
arrrlcr.ovr:r. rl*

rilrrirlic zcll', hij laat die informatie vergezeld gaan van, ,.u,i"g"t,,.,,ikrliik,
trug.zrrrlcrr cummentaar. Toch, zo zal hier blijken, mocl hi.i rrt ,:rr ti,.l
n.hiplx'rc,. trssen zijn. liefde. voor zijn taal en zijn loyautcii v,,,,r ziirr
ljrrrrrsr'.vixlt'rliurd (hrj is tenslotte lid van het,comiti ilc ltt s.,.i,,rt;rl?t
,'lttti,v tl,' lrr (lnt,rlitu/i-ort'). zijn allereerste zin zal wel vrxrral cr,rr rrititis
vrttr lrr"l ltutlslgcrtocnrtte z.i.in:

'' 'tll lrr li"ttr.rrr rlrrr L,liril rlrrtrrrlirrr.r r.ltr{ lrt l$tt/ltr ll*rtr*irtL, r.l Ir lrrrlLtrtrlirir.r.,,

l{ \\'tr r I rrti tr ,

r 
":i:l:il

I r.'.lr ot,l l/\r'l tN l'!ANli Vl ,\r\t'ttlt lrl,l'l ll'tl)l Itll ,t rl.l,\\

Quoique la langue fiangaise s<-rit pour ainsi dire univcrsellerrcnt connue cluns

notre ville, son usage n6anmoins n'y est pas universel : il y a m6me un grand

nombre de citoyens qui ne le savent point parler : peu de gens cependant se

dispensent de l'apprendre.

Op de vragen t9 en 20 antwoordt hij: op het platteland kent meer dan de
helft van de bevolking helemaal geen Frans. En verder:

Si vous en exceptez Dunkerque (ou I'on parle 6galernent flamand et franEais)
les sermons frangais sont trBs rares : ir la campagne mOme, on ne saurait pr0-
cher autrement qu'en flamand.

Het is dus duidelijk: de Frans-Vlaming spreekt Vlaams en sommigen van
hen kennen ook Frans.

Laten we echter niet vergeten - en dat vergat ook Andries niet -
dat de bedoeling die brj Gr€goire voorzat was om alle 'patois' te vernie-
tigen en dat de hele enqu6te nret het oog daarop werd uitgevoerd. Bij de

formulering van de vragen 29 en 30 kornt Grdgoire dan ook tot de kern
van de zaak: 'Quelle serait I'importance religieusc et politique de d6truire
entidrement ce patois (29)? - Quels en seraient les moyens (30)?'. Dat, zo
maakt Andries hem duideli.ik, moet men niet eens proberen: '.,. je crois
sincdrement que la destruction de la langue flamande soit impossible'.
Een achteraf bekeken verkeerde, op dat moment echter zeer begrijpelijke
en in elk geval zeer duidelijke verkliu'ing, waarbij niet rond de pot ge-

draaid wordt, Misschien komt er een moment, zo geeft Andries schoor-
voetend toe, dat de hele 'instruction nationale' in het Frans zal verltlpen,
maar nu is dat nog onmogelijk. Vele pastoors kennen helemaal geen Frans
en de kinderen, zowel op het land als in de stad, verstaarl uitsluitend Ne-
derlands. De Vlaamse school afschaff'en zou tegen het nationaal belang
zijn en - en hier wordt Andries bijna romantisch - het zou vooral het hele
geluk van de bevolking te niet doen. Ook de al genoemde afgevaardigde
in de Assembl6e Nationale, Bouchette,'zegt dat in de districten SinhWin-
noksbergen en Hazebroek "il n'existe peut-Otre pas six citoyens qui aient
la capacitd ndcessaire pour enseigner la Iangue frangoise" (Duvoskeldt
t999,44).

Interessant is dat Andries in verband met de vraag of de Frans-
Vlaming bereid zou zijn Frans te leren, c.q. te gebruiken een paar keer
wijst op de vanouds bekende talenknobbel van de Vlamingen in het alge-
meen. Zijn antwoord op vraag 27 formuleert hij als volgt:

Les Flamands... se pretent tant qu'ils peuvent h parler ccllc [a langucl dcs

6trangers : cette condescendance naturelle leur donnc urrc passirttt pottr
itplrrc:ntlre toute sorto cle langrrcs, )-ilil,t ('(p(,t(l(tttl t'tttrlrtir oulilit't 111 11111 . 1"ri



l{ \\'tr r r:rr l ii,,

rlr'rlltrri rls st'lclit'itcttl rlr'lxrttvoir':lvr( ur(lurs t[:1tr:irrr,'tprt'tl'irrrlrur prrrplc:i
rr; rpr t'rrrlr r' t lt's lirrrllr rr's Il rirngilcs.

lvtrtt lrttt: v(xlllrl ol) hol (l(x)l'ous cursief gedrukte suns c(l)okl(t,tt t,()ult)it
urtltltt'r' lrt lcttt'.

| ,'.,1. ()rrr lrccl zokcr [e zijn dat Gr6goire de gegeven inlirrnratic nict vr.r'
hr.rnl zorr irrtclprcteren, voegt Andries helemaal aan het einclc nog ccll A,'
Itt'lt' rttltlitittntttl toe.Ik heb met opzet mijn slechte Frans nict cktor icrnand
l;rlcrr nrrki.iken, zo zegt hij, omdat ik denk dat ik u op die nranier con ltog
lx'lt'rc rlicnst bewijs dan door al mijn bovenstaande antwoorden. lcnrantls
rrrucrlt,r'laal steekt immers altijd de kop op, iedere keer wanneer tncn icls
rt'lrriil't. I)rnr dat ook hier te demonstreren heb ik u datgene getooncl wal
v(x)r u lrct interessantste is om weten.

*1" l,)rrll'lc slotbeschouwingen

t]fl urt,L'r'z,oekingen van het VUB-team over het taalgebruik en de taal-
h*.tlrl irr tl('rneentelijke kanselarijen tijdens de lange l9d" eeuw (o.rn. Wil-
lsrttyrr,, & Vanhecke 2003; Willemyns, Vanhecke & Vandenbusschc
${Hlt1 1,11,t, tlat dc clocurrrenten van de gemeenteraad en het schepencollc
pr r t, rr;urrpir:lang van de wisselende taalwetgeving of -reglementcring, irr

Ittl N,,I'rlrrrrds o1'het Frans werden geschreven. Los van de redenen voor'
iliir kr-ttrr'is vooral opnierkelijk dat tJie scribenten daar t"iberhaupt toc irr
gltlrl wiul'n, d,w.z, over cle nodige linguistische competentie beschiklcrr
{itrr nru,t'l in de ene als in de andere taal te schrijven. Dat dit ccn bcc:l.itr
trtirrlrclirclrtig is, komt omdat we zo weinig informatie hebbcn ovcl lrtrt
tu:ltoolsys(ccrn in het algemeen en de opleiding van de klerken in hct hi.i
rorrrk'r'. ()nze onderzoeksresultaten bewijzen in elk geval 6dn cling rrrct
n-hltlrt'itl: rlc opleiding in het Nederlands kan onmogelijk zo slcc:ht ,,tr.
wr:r'st zi jrr irls nreestal wordt vermoed, Ook de manier waarolt dc hlcllir.rr
r.-t trr slirir;1tk:rr de opeenvolgende spellingsystemen probleelrrloos lc gclrrrri
kr,'rr lt'irll tot rliez.elflle conclusie (De Croof 2003; Willemyns & Virrrht'r.kr:
-l(l(l t t.

I )t' irr rlit itrtikcl besproken infonnatie over Frans-Vluirrxlcn'rr t.rr
rlr.'hwrrlitt'il virrr tlc lir:rl van Marcanls rcisvcl'hlal zi.in dus cigr:rrliik lrr.wil
y't-"lt l('tttru', rLtl ltct rrrct dc kwalitcril virtr lrr:l Nctlcrllnrls irr tk'Zrrirlt'liik*
Nttk'tl;tttrlt'tr (ittclttsicl'liritrts-Vl;tirttrlu't'tt) r,r'r'l lrt'lcr licslt,kl wrrr rl;rrr rllt
!lurlit't rlltt'ltt, ltt ln'irlc gt,hirrlt'tr wrt:r lrq-l lrlt'rlt'r'lirrtrls lo(.n r\.lr k'vrrtrlr,
ffirlrg11il.1," r'n vrxuirl lrrcl lrtuthlrrtt+t tltrtl. llttlrr:lr,;rnrh-rr'lrrrrru,ilrirrllrrr rlrrltr

l,i,\l r'UNl/\( llNl;l{,\Nli Vl ,t,\Nlrl,ltt l.lll.I l,l lt)l 'l lllrw

voor zijn bv. het feit dat tijdens de "Brabantse Omwenteling" niet alleen
Vonck, maar zelfs de verfranste Vandernoot Nederlands spraken en schre-
ven (Willemyns 2003, 170-171) of dat de taalwetgeving van de Fransen
tijdens de annexatie maar heel gedeeltelijk doorgevoerd kon worden om-
dat onvoldoende kennis van het Frans voorhanden rvas (De Groof 2004).
Van der Horst (2004) wijst erop dat de taal van Verlooy in zijn 'Onacht'
helemaal niet zo 'gebrekkig' was als meestal wordt beweerd. In dezelfde
richting wijst dat, ondanks de attitudineel en politiek geinspireerde afwij-
zing door sommigen van de taalwetgeving van Willem I, de imple-
mentatie ervan niet in het gedrang kwam omdat de competentie in het
Nederlands wel degelijk aanwezig was (Willemyns & De Groof 2004;
Willemyns, Vanhecke & Vandenbussche 2005).

Uiterst belangrijk is, en van die vaststelling moet bij verder onder-
zoek worden uitgegaan, dat het Nederlands op bepaalde bestuursniveaus
ononderbroken als kanselarijtaal werd gebruikt, dat er dus een traditie van
schriftelijk gebruik bestaat die vanaf de Middeleeuwen tot vandaag verder
gaat. Dat was alleen rnogelijk indien de jonge Vlamingen, ook op school,
een opleiding kregen orn die taal te kunnen gebruiken.
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