
die bij vertaling komen kijken. De vragen die men nu stelt, stelde men vroe-

ger ook, zljhet misschien in een andere vorn, en vaak vanuit een ander

perspectief. Een belangrijke ontwikkeling van de laatste decennia is de geo-

grafische verbreding, met een yertaalwetenschap die uit haar eutocentrisme

losbreekt, en andere vertaalculturen, al dan niet postkoloniaal, tot object van

studie maakt.
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3.3.5 Over leveling en hypercorrecties in het Brugs

door Roland Willemyns, lid van de Academiel

l. Prolegomena

Het is bekend dat de situatie van de belangrijkste Vlaamse stadsdialecten

nogal verschillend is. Het Stadsantwerps wordt meestal als een expanderend

dialect beschouwd, dat dus ook buiten het eigenlijke stadsgebied werd en

wordt overgenomen. Gent lijkt eerder een eiland in Oost-Vlaanderen te zijn,

d.w.z. het expandeert niet, maar het wordt ook niet aangetast. Het Stadsbrugs

daarentegen lijkt achteruit te gaan, d.w.z. dat in Brugge het omgekeerde

1 Aangepaste tekst van een lezing gehouden in de Academie op 17 februari 2010'
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gebeurt van in vele andere steden, namelijk dat het Brugs door andere West-

Vlaamse dialecten lijkt te worden aangetast.

Echt cijfermateriaal op grond van recente enqu6tes, hebben we niet ter beschik-

king. Of de perceptie dat het Brugs "verwestvlaamst", d.w.z. eigen karakteris-

tieken gedeeltelijk verliest (een proces dat we in vakjargon "leveling" noemen)

klopt, kunnen we dus niet op grond van exacte gegevens nagaan. Wat we wel
kunnen, en dat is wat we eigenlijk met elke soortgelijke uitspraak moeten doen

(ook die over het Antwerps en het Gents), is de zaak vanuit diverse invalshoe-

ken te bekijken. Eenvoudig of eenduidig is zo'n situatie immers nooit.

Om te kunnen beoordelen welke karakteristieken eventueel verdwijnen of
door andere worden vervangen is het nodig een overzicht te geven van ener-

zijds de meest opvallende West-Vlaamse dialectkenmerken en anderzijds de

meest opvallende Brugse eigenaardigheden.

2. Kenmerken van het West-Vlaams en het Brugs

2.1 Wat het eerste betreft neem ik graag mijn toevlucht tot een overzicht dat

berust op de indeling in het voortreffelijke boekje van Magda Devos en Rein-

hild Vandekerckhove (2005). Ik vat samen wat daar over de kenmerken van

het West-Vlaams te lezen is:

- Oude Kustwestgermaanse kenmerken

- ontronding van korte u tot i (stuk- stik), cf . Vandepuffe - Vandepine

- zgn. spontane palatalisering zon-zunne, pop-puppe, bok-buk, boter-beu-

tere, zool-zeule, noot-neute cf. Vandenbossche-Vandenbussche, De

Bock- De Buck
- wegval van de h en het g/h-probleem: de gulp van hod
- verdonkering van a tot o: zacht-zochte, af-of,bracht-brocht, al-ol
- ie i.p.v. uu uit Wgm. iu/io: dtnr-diere,ktken-kieken,kuit-kiete

- Behoud van Middelnederlandse klanken

- behoud van de monoftong in ies, diek, buuk, tuus vergeleken met ijs,
dijk, buik, thuis

- ronding van ie tot uu voor labialen: bluuven, puupe, wuuf voor blijven,
pijp, wijf

- behoud van de tweetoppige uitspraak van de lil ende lul: ridt, zidk, hidle

voor riet, ziek, hiel en voeijt, boeiir, zoei)te voor voet, boer, zoet (maar

voor niet dentaal: kloefe, boek, genoeg enz.)

- behoud van de slot-e in alle oude vrouwelijke (en sommige andere) sub-

stantieven: de deure, de zunne, de maone, de toenge (maar ook neuze,

broere, zeune die mannelijk zijn)
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- Eigen West-Vlaamse ontwikkelingen
- al, ol + dentaal > lul; lzutl , lstutl , lkutl voor zout, stout en koud (maar in

Brugge ook lzuktl,lstuktl en lukt/2.

- opening van uu tot eu voor r: meur, zeur, gebeur (voor muur, zuur, (ge)

buur, maar in Brugge meestal mur, zur, gebur
- klinkerverkorting: boom-bomtje, kJeed-klitje, lopen-lopt, groot-grotter,

s I ap e n- s I ap kame r e ; bleker^-b I ila,v oat e r e ; preken- p riks t o e I
- i wordt ie voor gedekte nasaal; kiend, ziengen, piente

Al deze kenmerken komen zowel in het Brugs als in het grootste deel van de

rest van de West-Vlaamse dialecten voor.

2.2 Daamaast zijn er ook de zogenaamd "typisch Brugse" kenmerken die
bijna uitsluitend in Brugge (en soms in een klein aangrenzend gebied) voor-
komen.

Vooraleer ik daartoe kom vertel ik graag de volgende anekdote, die een bij-
zonder licht werpt op waar we mee bezigzljn.Z,ehe.eft. te maken met de vraag
wat nu eigenlijk Brugs is. Aan die vraag zitten meerdere facetten vast. E6n
ervan is: welk Brugs is "echt Brugs"? Welke Bruggelingen spreken dat? Die
vraag stelde ik lang geleden op het Brugse stadsarchief aan de assistent van
de toenmalige archivaris, een man die het bloemrijkste Brugs sprak dat men

zich indenken kan. Na enig nadenken wist hij me mee te delen dat iedereen

anders sprak: "ln Toeroet klappe ze Toeroets, in Blankeberge Blankebergs,
mo buten de poorte"3? Nog even nadenken en toen kwam het verlossende

antwoord: "nietet ee meneere. Dat is hinToeroets, dat is hin Blankebergs,

dat is hin Brugs, dat is nietetl"

Omdat we ons niet door die perceptie willen laten leiden, proberen we het

anders te benaderen. Ik ga uit van de volgende (zeker onvolledige) lijst, die
ook gedeeltelijk op Devos & Vandekerckhove (2005) gebaseerd is:

- we hebben al genoemd luktl en lzuktf en ook de verkorting in mur, zur
en gebur;

- de ontwikkeling van e tot a voor I ("depalatalisering" genoemd): zet de

malk in de kaldere (komt ook in een stukje ZO West en Frans-Vlaande-

ren voor);

Zie ook P6e (1943).

Met buten de poorte zijn o.m. bedoeld de inwoners van randgemeenten als Sint-Kruis, Asse-
broek enz.

Een kaart van utlukt n P6e (1958).
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- de uitgang -en van b.v. werkwoorden wordt in het Brugs, i.t.t. vrijwel

alle andere West-Vlaamse dialecten uitgesproken zonder dat de "e" ver-

dwijnt : roepen, make n, sparrr,en in plaats v an roepm, makn g, spannTs ;

- vocaalverkorting van de "ee" voor "r" en soms "l": Franse uitgang

-ercn (hinteressert, hecontrolert, passeirt ettz.),maat ook in Nederlandse

woorden als wir (weer), vil (veel), bilt (beeld)...;

- De [e.], [o.] en [0.] worden in meerdere of mindere mate gediftongeerd

en gecentraliseetd: leeiven, gelouven, neuize (leven, geloven, neus);

- in woorden als hand, hond, vinden krijgen we [ar1kt], [uAh], fvirlgen] '

Ook in zonder, prondel en onder krijgen we:. [zuqer], [prurlel] en [uqer).

In het zgn. "e*hte" Brugse hoort men geen verschil tussen honger en

onder! Althans men hoorde geen verschil .It proengelmart (prondelmmkt

= rommelrnarkt) is het verschijnsel gelexicaliseerd, d.w.z. dat het ook zo

gebruikt wordt door mensen die het verschijnsel verder niet kennen;

- de diminutiefsuffixen zijn iets speciaals. Er zljn in het West-Vlaams

grote verschillen en het Brugse systeem wijkt van ongeveer alle andere

af. Enerzijds is er het suffix zelf: het verkleinwoord van huis b.v. is, al

naar gelang de West-Vlaamse streek uzeke, uzege, uzegie, uzie of uzetje.

Maar ook het suffix "-je", in verbinding met een voorafgaande dentaal,

wordt op een "typische" manier uitgesproken, die in het vakjargon

mouillering heet. '/ hotie, uuzetie, kloffie maar ook koekstie of mokstje

vereisen een uitspraak waar niet-Bruggelingen soms de grootste moeite

mee hebben.

Het interessante is nu dat het verschijnsel dialectverandering, zoals het zich

de laatste decennia manifesteert, vooral die kenmerken lijkt te treffen, die ik
typisch Brugs heb genoemd. De andere, algemener West-Vlaamse karakteris-

tieken blijven behouden. Vandaar dat de zichtn Brugge manifesterende ver-

andering soms als een aantasting door de andere West-Vlaamse dialecten

wordt ervaren. Misschien gaat het echter ook veeleer om de teruggang van

het Brugs uit de volksbuurten tegenover het zogenaamde Burgerbrugs waarin

sommige van die kenmerken ook vroeger al niet voorkwamen.

2.3 Brugge ligt vlak bij de grens tussen verschillende West-Vlaamse dialect-

gebieden. Het behoort tot het (en ik gebruik hier de indeling van Devos &
vandekerckhove, 2005) Noord-west-vlaams (# l), maar zowel het continen-

taal West-Vlaams (# 3) als de overgangszone naar het Oost-Vlaams (# 4)

5 Devos & Vandekerckhove (20O5), kaart 51, p. 105.

JAARBoEK 20ll / 2U



liggen vlak bij de deur. ZoweL ten westen als ten zuiden en oosten van Brugge
liggen, op korte afstand, belangrijke, en daarmee bedoel ik goed "hoorbare",
isoglossen.

Indien het Brugs verschijnselen van leveling vertoont, dus - in tegenstelling
tot het Antwerps en het Gents - bloot staat aan taalinvloed van buiten zijn
grelnzen, dan is 66n van de dingen die men in principe aun zou moeten kunnen
tonen, dat enkele van die westelijke, zuidelijke of oostelijke kenmerken in het
huidige Brugs zijn overgenomen.

Ik geef enkele voorbeelden van bijzonder uitgesproken klankverschillen, die
eigenlijk iedere West-Vlaming moeten opvallen:

- Ten zuiden van Brugge zijndat b.v.:[bc'm], lc: pl, [pe: fi], [mde]6
tegenover [bo:m]7, [a:p], [pa: rt], [remde]

- Westelijke kenmerken zijn o.m.: [ma:k], [me :jk]; [o:pm]; [ne:sti X];
[adc: n], [ewerkx] tegenover [melk], (ev.[malk]); [o:pan]; [ne:ste7];
[hedc: n], [hewerkt]

- Echte sjibbolets zijn er in het Noordwesten (Oostende-Nieuwpoort) met

[ste : n] en [bro:t], tegenover Brugs [str." n] en [brc."t],

Bij echte leveling zouden althans sommige "typisch Brugse" kenmerken
opgegeven moeten worden en vervangen worden door sommige van de

bovengenoemde.

Dat soort leveling, daar zal iedereen het over eens zijn, treedt in het Brugs
niet op. Maar leveling is zeker niet het enige proces dat dialectverandering
stuurt. En dat dialectverandering voorkomt, staat als een paal boven water.

Heel duidelijk verdwenen of aan het verdwijnen zijn vooral de volgende ken-
merken:

- de a voor I + consonant, zoals in malk, kalder, kapalle, schalle enz.

- de gutturale consonant die ontstond in de cluster a,o +l + dentaal: [ukt],
[zukt], [smukt] enz.

- de gutturalisering in [ur1er], [pru5el], [wal3elen], [strale] enz.

- (ichte) diftongering van lange vocalen: [ejven], fto.uvenl, ln6:jzel enz.8

Het gaat hier niet noodzakelijk om fonologisch relevante verschillen, veelmeer om goed "hoor-
bare" afwijkingen, die de taalgebruiker in principe zouden moeten opvallen.
In het Brugs wordt, i.t.t. vele andere dialecten, de wgm. au enkel voor dentaal scherplang uit-
gesproken (in b.v. brood, dood). In alle andere posities wordt de "o" zachtlang, i.e. monofton-
gisch gerealiseerd (in b.v. boom, lopen, oog).

Sommige van die verschijnselen komen (kwamen) overigens in een groter gebied voor.
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In de plaats van die verdwijnende vofinen komen er inderdaad vormen

die in de rest van West-Vlaanderen gebruikelijk zijn. Br blijken zich dus

twee soorten verandering voor te doen: enerzijds het verdwijnen van

Brugse sjibbolets, maar tegelijk ook het niet overnemen van sjibbolets uit
andere delen van West-Vlaanderen. "Verwestvlaamsing" is dat dus eigen-

lijk niet, of zeker niet altijd. De vraag is natuurlijk wat het dan wel zou

kunnen zijn.
Ik waag de hypothese dat we hier met een intem-Brugse ontwikkeling te

maken hebben, gekenmerkt door het verlies yan zg. "Platbrugse", d.w.z. niet

tot het Burgerbrugs behorende kenmerken, eerder dan door het overnemen

van karakteristieken uit andere gebieden.

3. Middelbrugse parallellen

3.1 Ter ondersteuning van die hypothese ga ik eerst een stukje terug in de

taalgeschiedenis van het Brugs. Ik herinner eraan dat ook vroegere taalfasen

communicatiesystemen waren, die net als nu, konden verschillen op grond

van klassieke sociolinguistische variabelen zoals sociale klasse, leeftijd,
sekse, opleiding, beroep enz. (Willemyns & Vandenbussche, 2000).

Een probleem is natuurlijk dat het over het bestaan van sociale taallagen, dat

ons uit de sociolinguistische analyse van hedendaagse dialecten bekend is,

moeilijker is informatie te vinden waar het vroegere perioden betreft. Maar

zoals de nu al enige tijd de kinderschoenen ontgroeide historische sociolin-

guistiek (Willemyns & Vandenbussche, 2006) heeft aangetoond, zijn er vaak

veel meer bruikbare aanwijzingen dan men denkt. In het Brugge van de 15de-

16de eeuw ben ik op drie lagen gestoten die facetten van taalgeleding weer-

spiegelen (Willemyns 2003,1 15w.) :

3.1.1 Eerste taallaag: de taal van ambtelijke stukken waarin weliswaar geen

echte pogingen worden gedaan om een meer algemene taal te schrijven, maar

die toch te stereotiep en te statisch is om alle ontwikkelingen van de taal,

zoals die door het volk werd gesproken, nauwkeurig weer te geven;

3.1.2 Tweede taallaag:- de taal van de rederijkersspelen van b.v. Cornelis

Everaerte, die heel erg dialectisch gekleurd zijn, vermoedelijk omdat ze drect
op het bewustzijn van de Brugse toeschouwer in willen werken;

e In tegenstelling tot vele andere literaire bronnen zijn Everaerts spelen precies gelokaliseerd en

gedateerd en in de vorm van een autograaf tot ons gekomen (Muller & Scharp6 1898-1920). Ze

zijn dus perfect voor taalonderzoek geschikt.
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3.1.3 Derde taallaag: het Brugse "plat", de taal van de gewone man in de

straat, zoals die ons enigszins is overgeleverd in de geschriften van de 16d"-

eeuwse kleermaker Willem Weydts.1o

3.2 Interessant is de vaststelling dat de meeste van de algemene kenmerken

die ik heb opgesomd al in de dertiende eeuw iulnwezig zijn, daarna ook in het

Laatmiddelbrugs verschijnen, later ook in 19d"-eeuwse Brugse teksten geat-

testeerd zijn en vandaag nog altijd bestaan. Ik geef er een paar voorbeelden

van; stic, zunne, up, zeule, brochte, diere, bluuven, zoet (zout) - zoete (zoet),

al (oud) - uet (hoed) eru., het zijn allemaal dingen die vanaf de 13de eeuw

(Van Haverbeke, 1955) tot vandaag voorkomen.

De "typisch Brugse" kenmerken treffen we, met 66n uitzondering, in de Mid-
delbrugse teksten niet aan. Dat zou er enerzijds op kunnen wijzendat ze toen

nog niet bestonden, maar anderzijds ook dat ze te specifiek, misschien kan

men zelfs zegger. "te plat" waxen om geschreven te worden. Ik geef van beide

een voorbeeld:

- vocaalverkorting van de "ee" voor r of I duikt in 15de, 16de-eeuwse

teksten op en de scribenten bedenken zeHs een bijzonder teken om het

te schrijven. Zo lezen we b.v. bij de rederijker Cornelis Everaert en in
vele andere Brugse documenten uit dezelfde trjd: ghepresenteirt, pas-

seirde, gheift, ghespeilt,veil erlz. (Willemyns lg7l).Dit is een voorbeeld

van een verandering die wel in geschrifte werd aangeduid: Dit verschijn-

sel komt zo vaak voor, dat het een voldoende bewijs is voor de stelling

dat de Brugse scribenten er zich in principe niet tegen verzetten veran-

deringen in de taal in geschrifte aan te duiden, zelfs wanneer - zoals hier

- een apart teken moet worden gebezigd om het verschijnsel in kwestie

"schrijfuaar" te maken.

- de ontwikkeling korte vocaal + r + spirans tot lange vocaal + spirans,

die in heel West-Vlaanderen, dus ook in Brugge, voorkomt (b.v. scheers

>s/e:s; kaars > ke:se), ziet men zo goed als nooit in geschrifte opdui-

ken. Zo meteen meer daarover.

Ik bekijk het ook eens anders. Wanneer we de bovengenoemde taallagen 66n en

twee vergelijken met het l3de-eeuwse Brugs en met het hedendaagse, dan zijn

de karakteristieken nauwelijks verschillend. Alleen in taallaag drie komen ken-

merken voor die in het l3de-eeuwse Bnrgs en soms ook in het hedendaagse NIET

voorkomen en dus ook in de 16de-eeuwse taallagen 6in en twee ontbreken.

r0 Edities van Weydts' teksten zijn o.m. Varenbergh (1869) en Willemyns (1970).
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3.3Hetisbekenddathypercorrectiesuitstekendebronnenvooronzekennis
vanvroegeretaalfazenzijn.InhetLaatmiddelbrugsvindenwedrieverschil-
lende soorten:

3.3.1 We kennen vandaag nog de afwisseling "weder-weer"' "broeder-

broer,,, ..mede-mee". om de een of andere reden werd de in ieder woordpaar

eerste vorm aldd al voor de "deftigste" gehouden. Broeder klinl:t dus voor-

namer, c.q. hoog&avender dan broer' Om die reden vinden we in Middelne-

derlandse, inclusief Middelbrugse teksten hypercorrecties als "de zeede" voor

"de zee" of "knieden" voor "kniedn"'

Maar de bekendste en altijd voorkomende hypercorrectie in het Middelvlaams

in het algemeen en het Middelbrugs in het bijzonder is die van de "h" bij het

beginvaneenlettergreep.Spellingenals..ant,'en..ooft',warenscheringen
mJug 

"n 
leidden tot hypercorrecties als "hezel" en "hover". Ons interesseert

vooral dat men die in alle taallagen en bij alle scribenten vindt'

3.3.2 E,entweede soort hypercorrecties duiken in de taallagen 1 en 2 nauwe-

lijks ooit op, in taallaag 3 daarentegen vaak. Een eerste voorbeeld betreft een

vlrschijnsel dat nu in het Brugs (en ook ver daarbuiten) nog altijd bestaat,

wat de detectie ervan ook vergemakkelijkt heeft. Het betreft de al genoemde

ontwikkeling van de cluster V + r + s,z,waat'tnde "r" gevocaliseerd wordt'

met meestal eetzgfl."Ersatzdehnung" (ook wel "compensatorische rekking"

genoemd) van de vocaal. Enkele voorbeelden:

Dat dit spellingonzekerheid opleveren kan is duidelijk. Indien lng.ze) enlb4'zp)

op dezelfde manier worden uitgesproken, hoe weet je dan waar de "r" wel en waar

hij niet moet worden geschreven? De professionele scribenten wisten dat; Weydts

wist het niet en, net zoals bij de "h", vindt men bij hem beide soorten "fouten":

- "baefs" (baas), "beersten" (beesten), "rners" (mes), "nuerse" (neus)

- "vostelde" (worstelde), "buesse" (beurs)ll

11 Alle voorbeelden, met bronvermelding, in Willemyns (l97lb'346-348)'

kn:ze
kee:se

bc:s
bcst
drrst

bcsto

bO.ze
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Het verschijnsel is interessant en bekend, maar wat in het raam vandeze uiteen-

zetttng de grootste rol speelt, is dat andere scribenten het ene noch het andere

doen. Of laten we zeggen: dat "echte" scribenten dat niet doen. Weydts oefende

geen, wat in de Duitse sociolinguistiek heet, "schriftorientierte Tatigkeit" uit.

Wie die wel had liet zich op dit soort "fouten" nauwelijks betrappen, wat wil
zegger, dat scribenten van alle mogelijke tekstsoorten dit dialectkenmerk in hun

tekstenverdonkeremaanden. Soms vinden we ze wel op andere plaatsen, b.v. in
de door Hoebeke (1968) geanalyseerde oorkonden uit Oudenaarde.l2

3.3.3 Ten slotte zijn er de derde soort hypercorrecties. Ook die komen in de

Middelbrugse taallagen 1 en 2 niet voor. Het verschil met de vorige categorie is

dat we hier met verschijnselen te maken hebben die nu ook niet (meer?) bestaan.

Waarom denk ik dat het ook hier om hypercorrecties gaat? Indien we, bij
dezeHde auteur (Weydts), hetzeHde mechanisme vinden zonder dat we daar op

het eerste gezicht steun uit de hedendaagse dialecten voor hebben, mogen we

dan dezelfde conclusie tekken? Ik denk het wel en probeer uit te leggen winrom.

Weydts schrijft bevreemdende dingen ("t-paragoge") als:

dorPr (=dsry;
we$/ (=weg)

berch/ (=berg)

hY crechl (=htj kreeg)

scaeP/ (=schaap)

et bedrochr (=het bedroeg)

Hypercorrectie veronderstelt dat we ook het omgekeerde vinden, "t-apocope".

Hoewel dat minder duidelijk naar voren treedt vinden we het ooki

geroch ic (=gerocht)

verscoe ic (=vg1s"oor;

hY stYck (=hY stickr)
ghemack (= ghemack/)

et en hyel nyet op (= hielr)

In Middelnederlandse spraakkunsten worden apocope en hypercorrecte para-

goge van de "t" uitsluitend als kenmerken van het Limburgs opgegevenl3.

12 Bij Hoebeke (1968:479 en520) vinden we de volgende hypercorecties: trersemen (= fezemen),

verste (= veste), mersten (=meesten), caers (=saes), dorzyne (= dozyne) e.a. Hun frequentie

verdwijnt echter in het niet, vergeleken met de talloze voorbeelden die we bij Weydts aantreffen'
13 Van Loey (1980: 114).
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Enkele spa:nzame voorbeelden van apocope vindt men bij Jacobs (l9ll,2O5),
alsook een enkel voorbeeld van paragoge, het in het Middelvlaams frequente

"kelct" (kelk). Ook in Middeloostvlaamse teksten vinden we voorbeelden van

apocope en paragoge (Hoebeke 1968 en De Vriendt l97I).'t'-Patagoge wordt

overigens ook in twee contemporaine Oost-Vlaamse Ortsgrammatiken ver-

meld (Teirlinck 1924: $255 en Blancquaert/Tavernier 1950: 31).

Dat het hier om een inmiddels zo gcrrA als verdwenen Vlaams kenmerk zou

kunnen gaan, blijkt misschien uit enkele "relicten" die nu nog in Vlaamse

dialecten voorkomenla :

"neffens["
"femient" (< venijn)
"morgen["
"dooft"
" weg!"/" weugt" (in Zeeuws- resp. Zuidoost West-Maanderen)

"genoeft" (genoeg) in de buurt van Avelgeml5.

Uit een schriftelijke enqu0te die ik vroeger bij een tweehonderdtal proefper-

sonen heb doorgevoerd (Willemyns l97l: 352) blijkt overigens, dat weg

zowel in het Noorden (Zeeuws-Vlaanderen) als in het Zuiden van het West-

Vlaamse dialectgebied als weg/ uitgesproken wordt, c.q. werd. In het dialect-

woordenboek van Zeeuws-Vlaanderen (Ghijsen: ll24), wordt over wegl

gezegd dat ,,de vorm met t-achtervoeging nog algemeen (is)". In het Zuiden,

in het grensgebied tussen West- en Oost-Vlaanderen, komt ook genoegr/

genoef/ 1= genoeg) voor. In het hele daartussen liggende gebied is van deze

paragoge echter geen spoor (meer) te bekennen. Dit is een vrij duidelijke

aanwijzing dat de hier besproken vormen als relicten kunnen worden

beschouwd van een verschijnsel dat in Weydts' tijd nog algemeen in de

Vlaamse dialecten voorkwam en kennelijk in het West-Vlaams eerder en snel-

ler dan in het Oost-Vlaams achteruitgegaan en uiteindelijk verdwenen is.

In het recente overzichtsartikel over ,t'-uitval in de Nederlandse dialecten

(De Wulf/Taeldeman 2006), wordt 't'-paragoge met geen woord genoemd.

Voorzichtig kan men dus ten aaruienvan dit fenomeen concluderen dat we hier

met een vroeger veel frequenter verschijnsel te maken hebben dat, op enkele

verspreide vindplaatsen na, alleen bij Weydts nog min of meer systematisch

aangetroffen wordt flMillemyns 1971b, 349-352). Andere scribenten hadden

ta Vreemd genoeg is geen enkele van die vormen te vinden in het West-Maamse etymologisch

woordenboek (Debrabandere, 2002).
15 Verder is er in het Kortrijks een vrij algemene apocope van de dentaal @.v. "gel" voor "geld").
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voor dit verdwijnende verschijnsel geen belangstelling (of kenden het niet meer).
In Weydts' volkse Brugs lijkt het toch nog te hebben bestaan.

3.4 rn vroegere publicaties heb ik nog twee andere voorbeelden van allicht
verdwijnende Vlaamse dialectkenmerkenl6 besproken en die versterken nog
het beeld van Weydts' taal als conservator van "gesunkenes Kulturgut,,.
Van een ervan, de SVO- volgorde in de bijzin, in plaats van de huidige SOV-
volgorde, weten we dat hij tot zeker in de 19de eeuw in Brugge (en in Vlaan-
deren iiberhaupt) voorkwam. Toch zijn er bij Weydts' collega's maar zelden
sporen van te vinden. Ik ga daar niet verder op in, evenmin als op het andere

kenmerk, namelijk de constructie ,,worden + te + infinitief" in de betekenis

,,aanvangen", ,,beginnen" (b,v. ,,zoe vyerdt ic te pensen" = toen begon ik te
denken; ,,hy vyerdt zeere te veenen" - hij begon heel erg te huilen). In het
Middelnederlandsch Woordenboek wordt ze vermeld, net als in het West-
Vlaams idioticon van De Bo (1873). Uit het huidige Brugs is die consffuctie
mij niet bekend. Ook in deze beide gevallen kan men ervan uitgaan dat we in
Weydts' taal andermaal op kenmerken stoten, die van het toenmalige volkse
Brugs deel uitmaakten, maar door de meeste scribenten werden vermeden.

3.5 Voor mijn werkhypothese dat we hier veel meer met het onderscheid
tussen Burgerbrugs en Platbrugs of vulgair Brugs dan met leveling te maken
hebben, pleit m.i. de duidelijke parallel tussen de Weydts- vormen en de

vandaag verdwijnende voflnen.
Nu was Weydts een v.ur de weinigen die geen professionele schrijver was en
die toch heeft geschreven. Alleen bij zulke mensen krijgt men een kijk op
speciale taalkenmerken die professionele schrijvers vermijden. Omgekeerd
leert het ons, dat de West-Vlaamse kenmerken die zonder remmingen geschre-

ven werden, beschouwd werden als behorende tot de normale taal, tot het
Nederlands zoals het in onze contreien klonk.

4. Bewijsmateriaal uit de lgde en de vroege 20ste eeuw

Hebben we ook uit latere tijden aanwijztngendie mijn hypothese ondersteunen?

4.1 We kijken naar het l9de-eeuwse Brugs, dat schriftelijk goed is gedocu-
menteerd. De belangrijkste bron is een in 1868 verschenen boekje met " oude
kindervertelsels in den Brugschen tongval" (Lootens 1868), waarin gepoogd
wordt het toenmalige Brugse dialect zo getrouw mogelijk weer te geven.

16 Willemyns (1971b: 352-355).
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De datering van het boekje - 1868 - hoeft niet meteen ook het tijdstip te zrin

waarvoor het opgenomen taalgebruik representatief is. "Het vertelsel zelf, de

gang van het verhaal, het woordgebruik en de uitdrukkingen kunnen zonder

bezwaar teruggaan tot het begin van de achttiende eeuw", zegtP€E (1959,42)

"maar de uitspraak is die van het begin van de negentiende"'

Na de verhaaltjes komt, in de uitgave van 1868 (maar helaas niet in de her-

druk van lg3g)r7 een aanhangsel met 'spraakkundige aanmerkingen over het

brugsche taaleigen' van de hand van E. Feys, een toenmalige leraar aan het

Brugse atheneum. Ik ben het met P6e eens dat de auteurs over een uitzonder-

lijke opmerkingsgave beschikten en er op een schitterende manier in zijn

geslaagd het gesproken woord op schrift te brengen'

Wat ons dus nu interesseert is of de boven opgesomde "typisch Brugse"

kenmerken hier voorkomen. Het antwoord is ondubbelzinnig: ja!

P6e (1958, 297) is damom van mening, dat hij uit Feys' 'spraakkundige aan-

merkingen' "kan besluiten dat de uitspraak van het Brugs zich sinds het einde

der achttiende eeuw haast niet meer heeft gewijzigd". Als dat klopt, dan lijkt

het zo te zljn datde veranderingen tussen 1960 en vandaag groter en ingfdpen-

der zijn dan die tussen het einde der achttiende eeuw en 1960. Dat is niet erg

waarschijnlijk, maar die datum van 1960 is allicht ook niet correct. Ik denk dat

P6e veeleer het dialect uit zijn jeugd in de oren had, dan dat van het jaar waarin

hij dat artikel schreef en dat betekent dus dat hij dacht aan het Brugs uit de

eerste twee decennia van de 20ste eeuw. Eens kijken wat hij daarover schrijft'

Hij vertelt onder meer de vermakelijke en heel veelzeggende anekdote van een

schoolvriend die de leraar Nederlands tot wanhoop dreef omdat hij geen onder-

scheid kon maken tussen de uitspraak van 'wolijk' en van 'vrouwelijk'. Dat was

overigens bij de meeste Bruggelingen zo,not*ttP6e: "De [o] wordt, vooral bij

de volksklasse, sterk gediftongeerd en wordt aldus een [o.u] die samenvalt met

de ou vanvrouwelijk, omdat het eerste element varr deze tweeklank in Brugge

geen [c ] maar een [o] is" (P6e 1959,4\ Ook de eu, zo voegfi hij eraan toe,

..wordt bij de burgerij monoftongisch, maar bij het mindere volk en ook bij de

burgerjeugd sterk diftongisch uitgesproken"(ib) (b.v. neus, beuze)l8'

Men lette op de termen "volksklasse", o'het mindere volk", "burgerij" en
..burgerjeugd" en het feit dat hij een verschil constateert tussen de burgerij

en de volksklasse. over zijn klassenkameraad die "vrolijk" en "vrouwefijk"

niet kon onderscheiden schrijft P6e: "Hij stamde uit de CarmerssfaaL een

volksbuurt, en sprak plat Brugs. Ik wil er hier aan toevoegen dat ikzelf, die

17 Uitgever: Boekhandel Lucien De Reyghere.
18 d.w.z. tgo."neujze" en "bzujze".
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uit de burgerij stam [...] met mijn makkers een even platte taal gebruikte,
maar het onderscheid hoorde" (Pde 1959,44).
Van de diftongering der lange vocalen zegt Pde dus expliciet dat ze niet tot
het Burgerbrugs behoort. Nu is dat helaas ook de moeilijkst "schrijfbare" van

de verschijnselen in kwestie en het feit dat Lootens in 1868 gewoon "neuze,
leven en boven" schrijft betekent niet dat die vocalen niet diftongisch werden

uitgesproken, maar enkel dat Lootens geen middel (of geen noodzaak) zag

om een eventuele licht diftongische uitspraak in letters weer te geven. En dus

blijft het heel goed mogelijk dat de nu verdwijnende Platbrugse vormen bij
het begin van de 19de eeuw nog (en ook) kenmerken van het Burgerbrugs

waren, die pas later zijn "gezonken".

4.2 Een verdere bron kan ons informeren over hoe het Brugs er ten tijde van
de jeugd van de in 1903 geboren Willem P6e tuitzag. Van de hand van Karel
de Wolf, een Brugse apotheker en amateur-dialectoloog, van wie o.m. ook de

verhalenbundel "Brugsch Volk" is uitgegeven,le is een "grammatica"
bewaard met als ondertitel "Het Brugsch lijk het nu nog leeft, en vooraleer
het nog meer verdwijnt". Het handschrift, dat nooit werd uitgegeven, moet

rond 1930 zijn geschreven. Ook toen was men er dus al bang voor dat het

Brugs zou verdwijnen. Voor alle duidelijkheid: natuurlijk verschilt het Brugs

van vandaag van het honderd jaar oudere Brugs van De Wolf, dat op zijn
beurt weer afwijkt van het nog eens honderd jaar oudere Brugs waar Lootens

ons een blik op gunt. En dat is ook weer anders dan het Brugs van b.v. Weydts.

Tot voor kort was het probleem dus niet zo zeer dat het Brugs aan het ver-
dwijnen, wel dat het aan het veranderen was. En dat ligt in de natuur van elke

taal. Wanneer die vrees echter aanleiding is om het Brugs te documenteren,

zoals De Wolf het gedaan heeft, dan kan men alleen maar blij zijn, te meer

omdat hij niet alleen blijk geeft van een uitzonderlijk opmerkingsvernogen,
maar ook van bekendheid met de (toen gebruikelijke) grammaticale en lingu-
istische categorieen en terminologie.

De Wolf he$t ons op twee manieren:

- af en toe geeft hij in zijn tekst aan op welke manier het "Burgersbrugsch"

afwijkt van het "Platbrugsch"
- tussen de pagina's 4l en 42 (van het handgeschreven manuscript) neemt hij

de tekst op van twee gedichten of liedteksten, die hij in de linker kolom in
een Platbrugse en in de rechter in een Burgerbrugse versie weergeeft.

le cf. de derde uitgave: Brugge: M. Van de Wiele, 1983.
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Apocope en paxagoge van de "t" bespreekt hij op p. 39-40 n zijntiteenzet-
ting over "de letter T".
Van paragoge geeft hij maar 66n relevant voorbeeld, namelijk "ejdent" voor
"heden". Van apocope zijn de voorbeelden legio (b.v. pos, bos, dus,wos voor

post, borst, dorst, worst). Interessant is vooral zijn commentaar: "Dit is ech-

ter geen algemeene wet: vos, bos, pos, kos, wos en dergelijke worden in 't Bb

[zijn afkorting voor Burgerbrugs, RWI uitgesprokeni vost, bost, post, kost,

wost". Hij wijst er verder op dat "t vervalt op 't einde der meeste verleden

deelwoorden der regelmatige ww" en geeft o.a als voorbeelden: gherus, ghe-

wejs, ghebroch, ghemak voor gerust, geweest, gebracht, gemaakt.

Deze en andere voorbeelden vinden we allemaal ook terug in de al genoemde

gedichten, waaruit verder blijkt dat inderdaad ook de participia in het Burger-

brugs hun "t" behouden.

Uit die gedichten leren we ook het volgende:

wat de diftongering der lange vocalen betreft blijkt dat de [o.] in het Plat-

brugs altijd, in het Burgerbrugs nooit gedtftongeerd wordt:

beschowren - beschoren; ghebowren - gheboren, amowghe - amoghe

[omhoog]; verstoowten - verstooten.

Op dit onderscheid had ook P6e al gewezen (cf. supra). Volgens hem geldt

hetzelfde ook voor de "ee" en de "eu". Voor dat laatste vinden we in de

tekst helaas geen relevante voorbeelden. Wat de [e.] betreft is de situatie

iets gecompliceerder dat bij de [o.]. Hoewel in heel wat Platbrugse vorrnen

een diftong weergegeven wordt die in het Burgerbrugs ontbreekt:

Dejzen - dezen; wejre - were; sprejken - spreken; wejten - weten

stoten we af en toe ook in de Burgerbrugse versie op spellingen als "lejzen"
of "wejzen". Het gekke is dat we dan aan de Platbrugse kant meestal niet "ej"
ma r "ai" aanffeffen: "leizen","weizen". De Wolf wil hiermee een uitspraak

aanduiden die mij volkomen onbekend is en waarover hij in een voebroot het

volgende meedeelt: "die klank ar of aie hoort men maar bij uitzondering, en

meest al [in] 't Hoogstuk20. Natuurlijk dat wij, in die voorbeelden en waar wij
de kans vinden, al het "platste" te pas brengen dat wij kunnen".

Ik kijk ook eens even kort naar wat de gedichten ons leren over de andere

kenmerken waar ik boven over gesproken heb.

- Over de gutturale consonant in woorden als [zukt], [ukt] en dergelijke vin-
den we geen hformatie, omdat er geen enkel woord voorkomt waarin die

20 Een volkswijk in de buurt van de Carmerstraat, die door P6e ook al een haard van het Platbrugs

was genoemd.
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op zou kunnen treden. Uiteraard vermeldt De Wolf die vormen wel in zijn
grammatica (b.v. oekt em vast, zoekt, stoekt, smoekt, koela), maar dan wel

zonder over mogelijke variatie te spreken.

- De depalatalisering voor "1" komt volgens De Wolf in beide Brugse vari-

eteiten voor, want "balletje", "schalletie" en "ghald" vinden we zowel

in de linker als in de rechter kolom.

- Van de gutturalisering van de nasaal hebben we weinig voorbeelden, muulr

de paar die er zijn (ghanhs - ghans envanht ferschot - van 't ferschof) staan

aan de Platbrugse kant. Voor "ons" daarentegen vinden we als Platbrugse

variant "oenhse", als Burgerbrugse "onhse". Verschillende vormen welis-

wuutr, maar beide met gutturaal.

- Wat de verkorting van de "eu" betreft, vinden we maar 66n voorbeeld:

"ur" aan de platte, "eur" aan de burgerlijke kant. Ook n ziin grammatica

zegtDe WoH met zoveel woorden dat de verkorte vorm kenmerkend is voor

het Platbrugs.

- Nog een woordje ten slotte over een verschijnsel dat ik supra nog niet

behandeld heb. Ook vandaag nog hoort men in Brugge regelmatig voor

"op", zowel "ip" als "up". De ontronde vorm is "plat", de geronde is

"burgerlijk" en dat was ook in De Wolfs tijd al zo, net overigens als

"wipte" tegenover "wupte" (hoewel de etymologie hier totaal verschil-

lend is.

5. Enkele conclusies

Uit alle geraadpleegde bronnen blijkt, mijns inziens, dat er veel steun te

vinden is voor de hypothese dat we met de "typisch Brugse" vormen die

nu aan het verdwijnen zijn, vooral te maken hebben met vormen die eerst

uit het Burgerbrugs zijn verdwenen, dan een tijd lang nog in het Platbrugs

van de volksbuurten zijn blijven hangen en die nu in snel tempo helemaal

uit het Brugs verdwijnen, o.m. ook door sociale en demografische verande-

ringen.

Het is inderdaad niet uit te sluiten dat ook migratie een rol heeft gespeeld:

migratie van zowel West-Vlamingen van buiten Brugge als van mensen die

van o'buuten" naar "binnen de poorte" zijn verhuisd. Samen met de daarop

volgende stadvlucht van "binnen" naar "buuten de poorte", zljn dat factoren

die uiteraard een invloed hebben gehad. Dat immigranten, indien ze hun eigen

taal of dialect veranderden of aanpasten, daarbij eerder Burgerbrugs dan Plat-

brugs hebben overgenomen, lijkt geen gewaagde veronderstelling te zijn. En

dat is natuurlijk een vorrn van levelingl
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Een aantal vragen over de meest rccente situatie van het Brugs moeten voor-

lopig zonder precies antwoord blijven, omdat van het Brugs, waarvan de

vroegere stadia zo goed zijn onderzocht, geen hedendaagse sociolinguistische

studie bestaat. Op d" in de sociolinguistiek beroemde vraag Yan Fishman:

who spealcs what language to whom and when kan, bij gebrek aan enqu6te-

gegevens, geen precies antwoord worden gegeven.

We weten natuurlijk wel dat er in West-Vlaanderen, en dus ook in Bmgge,

bressen aan het komen zijn in het dialectfront en dat de beweging die elders

al volop woedt ook hier is ingezet: jongeren spreken niet zo vaak dialect als

ouderen, de lager opgeleiden meer en vaker dan hoger opgeleiden enz.7*lfs
al blijft de dialectkennis nog heel hoog, het dialectgebruik neemt in wij snel

tempo af. Toch is het Brugs in Brugge nog overal te horen, maar dan wel,

zoals De Wolf al schreef: "Het Brugsch lijk het nu nog leeft, en vooraleer

het nog meer verdwijnt"
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