
Is de taalpolitiek van\Uilillem I wetkeliik mislukt?

Roland Willemyns enJetie de Gtoofr

After Napoleon's defeat, the Allied Powem decided to reunite the Northem and Southem Neth-
etlands into one United Kingdon of the Netherknlr. Its King, Wilem I, decided to try to use the
cofilmon language as the cement for this union. Consequendy, Dutch was proclaimed the sole
official language both in the Northem and in the Flemish part of the Southem Netherlands.

It is genetally believed that King Willem's language policy evenrually fa{ed: the reunification
ended u,ith French being completely reinstated immediatelv after Belgian independence in 1830.
On the basis of recent new findings however it is argued in this paper that, although the reunifi-
cation failed, the King's language policy did not! It is demonstrated how, in the administration as
well as io the fudiciary and in education, there were flo problems i" ,pp$rg the new regulations
on language usage, nor was there a significant opposition against them. The reunification and the
new language policy favoring Dutch over Ftench after the opposite had been the case for centu-
ries, significandy contributed to the eventual success of the Flemish Movement in Belgium.
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o;f the Netberlands

1 Prolegomena

In het depattement Nededandse Taalkunde van de Vdje Universiteit Brussel
werd zo'n tten jaar geleden begonnen met histotisch-sociolingurstisch onder-
zoek van de negentiende eeuw. Al gauw bleek die negentiende eeuw een bii-
zonder interessante periode voor de ontwikkeling van het Nededands te ztjn
flVillemvns & Vandenbussche 2000). Eerst diende een aaflgepaste methodolo-
gie te worden ontv/ikkeld. Van het gebruikelijke metalinguistische discours
uierd afgestapt ten voordele van grondige analyses van odgineel primair bron-
fleffnateriaal dat, voot zovet mogelijk, op basis van de variabelen van de mo-
derne sociolingurstiek'n/erd onderzocht $/andenbussche & Willemyns 1999).
Daarna werd de negefltiende-eeuwse taalsituatie op systematische wijze in een
teeks deelproiecten gtondig geanalyseerd (voor een overzicht: Vandenbussche,
De Groof, Vanhecke & Vrillemyns 2004).

Dit alles heeft er zeer toe bijge&agen een flinke tip op te lichten van de
sluiet die over de gecompliceerde taalverhoudingen in het negentiende-eeuwse
Maandeten hing, en ook om onderzoekingei fla r negentiende-eeuwse taa,l te
stimuleren (een eerste overzicht daarvan in Willemyns 2002, en verder in Van-
denbussche 2004). Omdat een gtoot deel van dat onderzoek nog bezig is, ont-
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dekt men ook telkens weer iets nieuws, iets wat de traditionele en op weinig
onderzoek steunende opvattingen over de negentiende-eeurrTse situatie weer
helemaal verandert. E6n van die bevindingen willen we hier bespreken. We ge-
ven eerst een heel beknopt overzicht van de politieke ontwikkeling die de peti-
ode van het Veterugd I{oninkdjk (1814-1830) voorafgaat.

2 Inleiding
Na de tachttgtrartge oodog bleef het Zuiden in Spaanse hand tot, als gevolg van
de Spaanse Successieoodog (7702-1713), het gebied aan de Oostendjkse Habs-
burgers toegewezen werd. Vanuit Wenen werd Maanderen, net als voorheen
vanuit Madrid, in het Ftans bestuurd. Dat droeg natuudijk in hoge mate bii tot
het sociale prestige van het Frans. Op het lokale niveau echtet bleef Nededands
de ambtstaal, ook van de Staten van Maanderen efl Bnbant. Uit Deneckeres
(1954) beschdjving blijkt dat veel meet sociale druk dan wettelijke dwang de
motor van de voortschrijdende verfransing in het achttiende-eeuwse Maande-
ren is geweest. Voor de adel en de hogete kringen in \4aanderen werd Frans de
dagelijkse taal en het merkteken om zich te onderscheidefl van wat ze als vul-
gair en onder hun stand beschouwden. Frans wetd, in het openbate leven, de
bijna exclusieve taal van de hogere sociale omgang, de wetenschap en de cul-
tunt (y'andenbussche 2001).

Op 1 oktober 1795 werden de Zuidelijke Nederlanden door Fmnkriik gean-
nexeerd en de inwoners ervalr Franse staatsbutgers. Toen Napoleon vanaf 1804
het gebruik van het Frans formeel oplegde, werd daarmee in Maanderen, in het
bestuurlijke en gerechtelijke apparaat, het Frans nog belangrijker dan voorheen.
Hoewel de kenais en het gebruik van het Ftans sociaal bepaald was lsram de
generatie die rond 1800 geboren werd in een weteld terecht die wezenlijk door
het Frans was getekend en bernvloed. Uit lopend onderzoek blijkt echter ook,
dat vooral buj.ten de grotere steden, de verfransing veel meer in de teksten dan
in de realiteit bestond.

Tijdens de annexatie door Frankrijk kwamen voor het eerst taalpolitieke op-
vattingen tt at lorert die in heel Europa gemeengoed zouden vorden, met
name de zgn. '66n staat 66n taal'-doctrjne. In Belgie zou die, met uitzondering
van de pedode 1819-1830, uitsluitend ten nadele van het Nededands dootge-
voerd wotden (DeJonghe 1967:1,9).

Het Verdrag van Padjs (30 mei 1814) bekrachtigde de samensmelting der
Nededanden. Op 16 maat 1815 nam Willem officieel de koningstitel aan. Voor
de geschiedenis van het Nededands is het belangtijk, dat hij vooral op de taal-
eenheid rekende om de vedangde 'r6union intime et compldte' te tealiseten.l
Ongeveet 75 procent van Willems onderdanen was Nedetlandstalig: 2.314.000

1 "Een geheel volk, reeds voorafdoor zi'p zeden,taa) en niiverheid en door zijn herinneringen
met ons verbroederd, komt ons tegemoet" fiVillemyns 2003: 188).



Is de taapolitiek uan W'illem I aerkell'k nishkt? 187

in het Nootden en 2.351.000 in Maanderen, dat zelf goed was voor 60 ptocent
van de bevolking van de Belgische provincies Q)eJonghe 1967 24).

Volgens Deneckere (1954:348) en De Jonghe (1,967: 32) was I(oning Wil-
Iems taalpolitiek - doot de sterke verfransing onder Napoleon - al gedoemd te
mislukken vooraleer ze goed en wel vall start was gegaan. Omdat, zoals we nu
weten (De Groof 2004), de verfransing onder Napoleon veel meer in de teksten
dan in de realiteit te vinden is, vediest die uiting natuurliik aan overtuigings-
kracht. Niet alleen moet men dus misschien andefe tedenen zoeken voof die
'mislukking', mefl kan men zich ook afvragen of deze taalpolitiek eigenliik wel is
mislukt.

3 Taalwetgeving

Een KB van 1819 maakte van het Nedetlands de velplichte taal voor het hele
openbare leven in de Maamse ptovincies2 met krgang van L ianuai L823. Aan-
gezten het I(B enkel gold in het gebied waar het Nedetlands van oudshet de
streektaal was, volstond die overgangstijd ruimschoots. De I{oning volgde de
zaak op de voet en vroeg zijn ministers meteen na de invoering van de wet ver-
slag uit te brengen.

).1 Beslzar ealustitie

Zowelin de administratie als in het getecht bleek de toepassing vlot te vedo-
pen. Deneckere (1954) stelde vast dat de meeste gemeenten in Oost- en'West-
\,rlaandeten al op het Nededands overschakelden zelfs voor dat verplicht was.
Recent ondetzoek leert dat zulks ook in de andete provincies het geval was,
rnaar drt de grotere steden meestal tot 1823 wachtten vooraleer ze - pro-
bleemloos - de wet toepasten (Willemyn5 & Vanhecke 2003).

Een identiek beeld zien we bij Justitie. Bij de voorbereidende rondvtaag
v66t de toepassing tfl 1,823 bleek al dat in het hele land heel weinig magistraten
niet aan de taaleisen konden voldoen. Ook een aaffiieflhik gedeelte van de ma-
gistratuut begon al Nededands te gebruiken in de periode van taalvriiheid
(181.9-1.822). Verdet blijkt uit alle atchiefstukken dat de wet vanaf 'l'823 overal
stipt werd toegepast. Van een I(B van 23 december 1822 dat bepaalde dat pro-
cessen die in het Frans begonnen waren, ook in die taal mochten worden
voortgezet, werd slechts 66n enkele keer gebruik gemaakt. Ook in de Brusselse
rechtbanken werd de wet goed nageleefd.

Yanaf 1825 begon de oppositie tegen de politiek van Willem I te groeien-
Aanvankelijk werd de taalwetgeving ruet in de grieven van de oppositie tegen

2 In de provincie Zuid-Btabart werden alle Nederlandstalige gemeenten onder de arrondisse-
merten Brussel of Leuven geplaatst; 6. ptul5lalige onder Niivel.
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willem I opgenomen (dit wordt uitvoerig aangetoond in onder meer DeJonghe
1,967:229 v.v. en Ftangois L992 132-133).3 Hierin zoulaterverandering komen
en wel in voldoende mate om de I{oning tot 'toegevende' besluiten te inspire-
ten. voor strufzaken werd in t829 blj I{B een systeem van faciliteit.. ,roo,
Ftanstaligen ingevoerd. Een I3 van 1830 stelde dat de rechtbanken op verzoek
van de partijen het Frans mochten toelaten voor de rechtspleging, de plei-
dooien en het vonnis.

Interessant voor de vraagstelling in dit artikel is dat deze toegevende maat-
regelen amper toegepast werden, behalve dan in Brussel, *rri d. oppositie
tegen $Tillem het hevigst was (gedetailleerde onderzoekstesultaten in Van
Goethem 1990). Diezelfde auteur zegt expliciet dat klaatblijkelijk ook de elite in
Maanderen het vanzelfsptekend vond dat Nededands de offrciele taal was. De
Jonghes bewering (1967:262) dat het I(B van 4 juni 1830 Maanderen,prijsgaf
aan de verfransing', blijkt dus niet te kloppen, iets wat overigens ook wils
(1977:86) al had gezegd. ook Deneckeres (i,954) opvatring als zou de taalpoli-
tiek in het gerecht tot falen gedoemd zijn geweest bliikt op basis van Van
Goethems gegevens niet te kloppen. In dezelfde richting wijst ook het vol-
Bfnfe: tn "1829 vroegen in Bmssel 93 advocaten in een petitre om taalvrijheid.
Nadat de koning beslist had dat ze aTTemaal de kans zouden krijgen om hun
zaak te bepleiten, blijken slechts vijf van hen ook werkeliik een aafl-,,raag te
hebben ingediend (DeJonghe 1967:31 en123).

samenvattend kunnen we voor bestuur en justitie stellen dat de wet van
1819 goed toegepast werd. De 'gevaren'waarvoor tijdens de voorbereid.ingsfase
gewaarschuwd werd, blijken dus niet zo relel te zljn geweest. Zowelin bestuur
als in justitie was men tegen 1823 voldoende competent om alles in het Neder-
lands te laten verlopen. ook toen de toegevende besluiten van 1g29 en 1g30
dat mogelijk maakten werd zo goed als nergens weer op Frans overgestapt.

3.2 Ondenufi's

Et wetd door Willems regedng enorm veel aandacht aanhet onderw.ijs besteed
(De vroede 1983) omdat men er zich goed van bewust was, dat alleen doot
onderwijs de nodige talige competentie kon worden biigebracht die noodzake-
li]! was voor de implementatie van de taalwetgeving .., d. doorvoering van het
'6en land 66n taal'-principe.

In het lager onderwijs werd veel zorg besteed aan de opleiding van goede
leerktachten, het samenstellen van geschikte progtamrna'. .r, h.t invoeren van
nieuwe leetboeken en -methodes. Floewel de beoogde exclusiviteitsstatus van
het Nederlands haast nergens helemaal kon worden bereikt .was er urel een ge-

3 Van de 378 petities die tussen november 1,828 en rrrei 1829 bii het buteau van de Tweede
Kamer werden trgediend, werd slechts in een veertigtal taalvriiheid geeist. Vrijheid van gods-
dienst' van onderwijs en van drukpers werden daarentegen voottdruind geeist.
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leidelijke en duidelijke verbetering van het onderwiis in het algemeen en het
moedertaalonderurijs in het bijzonder.

De taalmotivaie van de leerlingen uzerd nog meer gestimuleerd door de be-
slissing om van het Nededands ook de voertaal in het middelbaat onderwijs te
maken. De gevolgen van dit alles lieten zich pas ten volle vanaf het iaat 1.829
gevoelen, het jaar waadn de eerste leetlingen die hun ,rqllsdige middelbate stu-
dies in het Nededands hadden gedaan, de school vedieten. Er werd niets on-
vetlet gelaten om voor een goede beheersing van het Nededands te zotgen.
Een typisch vootbeeld is wat er met de voorbeteidende klas op het einde van
de lagere school gebeurde. Aanvankelijk beteidde z:tj voot op de inhoud van de
latere studies; na 1.823 evolueerde dit voorbereidend iaar tot een voorberei-
dende klas Nedetlands. Zo verzekerde men zich ervan dat iedereen de lessen in
de latere iaren zou kunnen volgen en niemand nog het excuus zou kunnen in-
roepen onvoldoende Nededands te kennen.

33 Corpus Planning

Vreemd genoeg werdeo andere maatregelen om de taalbeheesing van de be-
volking te verbeteren niet genomen. Ambtenaten, magfstraten en advocaten die
vanaf 1823 aan de taalvoontaarden dienden te voldoen, konden niet op ovet-
heidsinitiatieven rekenen om zrch in het Nededands te behnramen. Dit is des te
vreemdet omdat de overgangsjaren L819-1823 expliciet daarvoot waren be-
doeld.

Ook op het gebied van corpus planning gericht op de specifieke noden van
de zuidelijke provincies bleef de ovetheid in gebreke. Een van de zeldzame ini-
tiatieven was de tekst in het Staatsbladvan 1821, die etaan herinnerde dat de
Siegenbeekspelling in het hele Rijk de officiile was, een feit dat ^ L de aandacht
van de meeste hedendaagse taalhistoriogtafen blijkt te ziirr ontsnapt. Doot het
bronnenonderzoek van De Gtoof werd die tekst weer naar boven gehaald en in
De Groof & Vanhecke (2004) kunnen we lezen hoe er in het Bijvoegsel tot het
Staatsblad van 1821. (p. 1,43) op geu/ezen wordt dat, volgens het besluit van
1804, de Siegenbeekse spelling als de officiele geldt voor alle offrciele stukken
en voor de schoolboeken in het hele Koninkrijk. Het was 16dig daar n 1.82'1.

nog eens extra de nadruk op te leggen, zo luidt het, aangezien "dit stuk (n1. het
besluit van 1804), alsnog in kracht, doch niet algemeen bekend is". Uit het on-
derzoek blijkt vetder dat een aantal contemporaine attestaties bewijzen, dat het
beslist bekend was dat de Siegenbeekspelling als de notm gold, maat ook dat
een sttikt beleid tet ondersteuningvan deze norm door de ovetheid niet wetd
gevoetd.

De regering heeft ook haar belofte niet ingelost een unifotme vertaling van
de wetboeken in het Nederlands te laten maken. Zo bleef men in Nootd en
Zttrd van elkaar afwijkende Nededandse vettalingen van de Code Napol6on
gebruiken. Beide vertalingen waten tijdens de Ftanse tijd tot stand gekomen: de
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ene in en voor het Noorden, de andete voor het Zurden in Parijs (De Groof
2004:85-91).

4 Conclusie

Aan de vraag of de taalpolitiek van STillem I mislukt dan wel geslaagd is zitten
vetschillende aspecten vast. Ten eerste: kon de wet wotden uitgevoerd en werd
ze ook geimplementeetd? Uit alle gegevens blijkt dat zo goed als alle betrokke-
flen over de nodige taalkennis beschikten om ze uit te voeren en dat de taalwet
indetdaad in alle domeinen (onderwijs, administratie, justitie) zonder noemens-
waardige problemen werd toegepast.

Ten tweede: werd de uiteindelijke doelstelling, de 'ontfransing'van Maande-
ren bereikt? Ook hier is het antwoord ja: of{icieel Vaanderen, openbaar YTaan-
deten functioneerde in het Nederlands.

In beide gevallen zlin dtt opmerkelijke successerr, vooral als men er rekening
mee houdt hoe weinig tijd er voor de uitvaardiging en de implementatie van de
taalwetgeving is geweest.

De twee 'toegevende' taalbesluiten van 1829 en 1830 moeten dan ook ge-
zien worden in het kader van de algemene oppositie tegen het beleid van N7il-
lem L Taal werd maat een symbool voor de oppositie omdat de taalwetgeving
eett zo prominent onderdeel van Willems beleid was. Het verzet ettegen be-
rustte niet op noodzaak, want iedereen was in staat om de wet van 1819 uit te
voetelr. Wat ontbrak was de politieke wil. De twee voornaamste poJitieke stro-
rningen in Belgie waren tegen de koning gekant: de radicale en vedichte gtoep
van de liberale bourgeoisie maat ook de reactionaite tegenstanders van een libe-
rale politiek, de lokale machten valr voor 1789, vootal de clerus (Willemyns
2003: 185-202). Zo keeg Willem het van twee kanten te verduren en dat beze-
gelde zijn lot, te meer omdat hii van zijn noordelijke landgenoten evenmin vol-
doende steun kreeg. 'Van zulk een Noorden", schdjft De Jonghe (1967: 267),
"dat vetstikt n zljn onuitputtelijke pedanterie en inderdaad tussen 1814 en 1830
een laagtepunt zliner historie beteikt heeft en te klein is om de gtootheid van
een Willem I te begdjpen, kan geen aantrekkingskmcht uitgaan". Het is allicht
op gtond hiervan dat - ten ontechte zoals we menen te hebben aangetoond -
de overtuiging leeft dat Willems taalpolitiek zou zl)n mislukt.

Een kleine groep intellectuelen echter die zich flauw verbonden voelden met
de moedertaal en die I(oning Willems taalpolitiek steunden, grepen gretig de
mogelijkheid aan zich in het moderne Standaardnededands te laten inwijden en
bekwamen. Yan deze kleine groep ambtenaren, juristen en literatoren zot na de
Belgische Omwenteling de impuls uitgaan die de Maamse Beweging opstartte,
\r/aarmee op lange termiin het hele (taal)uitzicht van Maanderen en Belgie ver-
anderde.
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