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Vriendenboek voor Jacques Van Keymeulen



Door Erik Wille



Beste Jacques

Dat je werk als taalwetenschapper gerespecteerd wordt, blijkt uit de 58 
wetenschappelijke bijdragen die collega’s uit binnen- en buitenland in een 
huldeboek aan jou opdragen. Behalve taalwetenschapper ben je echter 
ook een gewaardeerd collega, vriend, lesgever, promotor, leidinggevende, 
stadsgids, reiscompagnon, weetjeskanon, wereldverbeteraar, restaurantgezel 
en ga zo nog maar even door. Aan die gedaanten willen we in dit 
vriendenboek met woord en beeld hulde brengen.

Je collega’s 



Beste Jacques

De WVD-redactie heeft gedurende 45 jaar duizenden lemma’s samengesteld, 
binnen allerlei semantische velden en over uiteenlopende onderwerpen, 
van stierenpenis tot lijkscheerder, maar van het ‘begrip’ Woordenboek van 
de Vlaamse Dialecten zelf is er tot op heden nog geen lemma gemaakt. 
De afgelopen dagen hebben wij dat voor jou proberen te doen, inclusief 
afbeeldingen en woordkaart. 

We hebben het woordenboek niet gedefinieerd als een wetenschappelijk 
project - want dat hebben we al talloze keren moeten doen -, maar als een 
gezelschap van springlevende mensen. Sommigen zijn jarenlang en zelfs 
decennialang actief geweest op het WVD; anderen zijn slechts enkele 
maanden gebleven. Dat laatste lag zeker niet aan jou, want je hebt altijd je 
uiterste best gedaan om je woordenboekmensen zo lang mogelijk aan het 
werk te houden en hen zo goed mogelijk op te vangen. We hebben samen 
veel fantastische avonturen beleefd en onthouden vooral de ‘moments de 
gloire’. 

Ook in naam van alle ex-redacteuren danken we je voor de fijne samenwerking. 
We wensen je nog veel gezonde en productieve jaren.

Veronique, Roxane, Liesbet, Lien 
10 september 2018



WOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE 
DIALECTEN

Verzamelnaam voor Gentse taalkundigen die in 
lokaal 100.023 van de Blandijn op korte termijn 
gevormd worden tot woordenboekschrijvers en 
dialectkenners, maar ook grafische vormgevers 
(specialiteit: kaartprogramma’s uit de jaren ’90), 
drukproeflezers, standbouwers en PR-hostessen op 
woordenboekpresentaties en wetenschapsdagen, 
wetenschapspopulariseerders voor scholen en 
seniorenverenigingen, occasionele hulpkrachten 
van de Directie Gebouwen en Facilitair Beheer van 
de UGent en verhuisfirma Vervaet, taxichauffeurs 
(regio: Gent en ruime (!) omgeving) en digitale 
helpdeskmedewerkers (voor collega’s die nog altijd 
met WordPerfect willen werken).   

Ryckeboer (1935), Devos (1948), Van Keymeulen 
(1952), Van der Sypt (1961), De Tier (1963), Declercq 
(1970), Van den Heede (1972), Vandenberghe 
(1973), De Pauw (1976), Rys (1977), Triest (1982), 
Van Renterghem (1982), Van Vlem (1982), Lefebvre 
(1983), Van Daele (1991), Hellebaut (1995).

1. Oudste materiaal (vóór 1955) 

Hugo: alg. Veurne-Ambacht, vooral Izenberge.

Magda: alg. West-Vlaanderen en aangrenzend 
Oost-Vlaanderen, vooral Klemskerke en 
Vlissegem.

Jacques: alg. Gent-Noord en Denderstr., 
vooral Wichelen.

2. Oud materiaal (1961-1970)

Kristien: alg. Gent-Noord, vooral Desteldonk 
en Oostakker.

Veronique: alg. streek van Oudenaarde en 
Ronse, vooral Ouwegem en Lozer.

Miguel: omgeving Gent, vooral Sint-
Amandsberg.

3. Vroegnieuw materiaal (1971-1980)

Vicky: alg. West-Vlaanderen zuid-oost, vooral 
Waregem.

Roxane: freq. Veurne-Ambacht, vooral 
Adinkerke.

Tineke: spor. West- en Oost-Vlaanderen, 
vooral Knesselare.

Kathy: freq. Meetjesland, vooral Maldegem en 
Koewacht (N).

4. Nieuw materiaal (1981-1990)

Liesbet: freq. Gent Zuid en Denderstr., vooral 
Lede.

Evelien: alg. Gent Zuid, vooral 
Scheldewindeke.

Liselotte: freq. str. v. Nevele-Deinze, vooral 
De Pinte.

Mathias: freq. Veurne-Ambacht, vooral 
Diksmuide.

5. Hedendaags materiaal (1991-2000)

Pauline: alg. Meetjesland, vooral Eeklo.

Lien: alg. streek van Oudenaarde en Ronse, 
vooral Ouwegem.

6. Vreemd materiaal

Melissa: freq. West-Vl. Houtland, vooral 
Lichtervelde.

Anne-Sophie: freq. str. v. Ieper-Poperinge, 
vooral Langemark.

Sally: zeldz. Groot-Brittannië, ook Brussel.

7. Onbezoldigd materiaal

Chris, Nele, Myriam, Luut, Paul, Karel, Jo, 
Marc, Jean-Pierre, Dirk…

WVD-redactie van 1972 tot 2018



Jacques’ favoriete woorden verzameld



De WVD-redactie door de jaren heen



Giacomo da Gand

Het moet exact dertig jaar geleden zijn dat ik Jacques leerde kennen.  Ik 
was net van alma mater, stede en emplooi veranderd, met name de KU 
Leuven ingeruild voor de RU Gent, het literair onderzoek voor de studie van 
Nederlandse taalbeheersing en toen kwam ik Jacques tegen. Met deze immer 
goedgeluimde nieuwe collega had ik ook meteen de juiste man te pakken 
om me Gent in al zijn schoonheid te laten zien. Ik herinner mij als was het 
gisteren onze eerste tocht door ‘t Gent van heden en zinnebeelden van ‘t verleden. 
Straatnamen, herinneringsplaquettes, restanten van stadsvesten, torens, stenen 
en taveernen; ze passeerden alle de revue. Dat wil zeggen: wij kwamen er langs 
en Jacques bracht ze honderduit vertellend tot leven. Ik vergeet ook nooit hoe 
hij de legendarische statuten van de Gentse leprozerie ten gehore bracht, niet 
alleen in het Middelnederlands, ook nog aanstekelijk. Zo troonde hij me mee 
op queeste door lagen van taal en tijd. Had ik iets gehad van Dante, ik had 
me op weg met Vergilius gewaand. Ik werd stil van zoveel kennis, en Jacques, 
die zweeg niet.



Montalcino, 1997

Ik ben in die jaren als collega geregeld met hem opgetrokken in Gent. Zoals 
ik hem tijdens die eerste toch had leren kennen, zo bleek hij te zijn, ten voeten 
uit. Besnorde Bourgondiër met een onvoorstelbaar geheugen en open geest, 
goedlachs, onverstoorbaar zichzelf, soms verstrooid of wat verwaaid, maar 
altijd met evenveel enthousiasme bereid om zich in de werelden van taal en 
historie te storten. Of het helemaal klopt, weet ik niet, maar ik herinner me 
de toenmalige Jacques vooral gehuld in een geruite of anderszins herkenbare 
trui. Marijke, die was er toen nog niet.  

Halverwege de jaren ‘90 was ik geregeld met mijn vrouw en dochtertje Hanne 
op vakantie in Italië. Het toeval wilde dat ook Blandijn-collega en dialectologe 
Veronique en haar man, Piet, italofielen bleken te zijn en zo hebben onze 
gezinnen elkaar in opeenvolgende jaren ontmoet, omringd door Toscaanse 
wijn- en olijfgaarden, Romaanse abdijen en Etruskische borgo’s. En wie daar 
eveneens in een R4’tje kwam aangehobbeld, dat was Jacques. Naar verluidt 
met een snelheid van 70 km per uur. Het ontbrak Jacques toen dan ook niet 
aan tijd of geduld. Verzot op Italië had hij de invitatie van Veronique om op 
hun vakantieadres langs te komen dankbaar aanvaard en zo heb ik hem een 
aantal keer in Italiaanse doen mogen zien. En het moet gezegd: Giacomo 
verschilde nauwelijks een haar van de Vlaamse Jacques, die we al kenden. 
Wetenswaardigheden over Vlaamse dialecten en noordelijke geschiedenis 
gingen naadloos over in zuiderse heerlijkheid. Ook Italiaanse verhalen 
ontsproten als vanzelf aan deze man met zijn toenmalige ronde brilletje. 



Later hebben we de Gents-mediterrane traditie nog voortgezet in La Rustica, 
in de schaduw van het rectoraatsgebouw. Stilaan kregen we te maken met 
letsels en sleet onder de leden. Jacques had ondertussen ook Zuid-Afrika en 
het Afrikaans in zijn hart gesloten. Dat bracht het totaal dus op ten minste drie 
zielen in één borst. Ikzelf was ondertussen naar Hogeschool Gent verhuisd en 
samen met mijn vakgroep nu vrij recent opnieuw naar UGent.

Beste Jacques, ik hoop dat we in de nabije toekomst weer vaker die draad 
kunnen opnemen die tot al zoveel smakelijke verhalen heeft geleid. Kennis 
à la Jacques, gelardeerd met fijne gerechten, besprenkeld met milde wijnen, 
vergezeld van beeldende verhalen.

De tijd draait en keert dan wel, een Keymeulen, die maalt voort.

Giacomo, stammi bene!

Stefaan

Hipster avant la lettre
in de file op weg naar 

Firenze



Lieve Jacques

Op een winterse vrijdagavond in 2016 loopt de Blandijn langzaam leeg, 
het weekend in. Het licht in mijn bureau blijft branden. Ik schrijf 
aan De Atlas van de Nederlandse taal en ik breek mijn tanden stuk 
op de Saksen, de Franken en de Romeinen die al clashend de bakens 
uitzetten voor de Nederlands-Franse taalgrens in België (en daarmee 
ook de grondvesten leggen voor véél Belgische taalmiserie). Ik vind 
meer vragen dan antwoorden en krijg de alinea’s niet aan elkaar 
gelijmd. 

Terwijl ik (alweer) naar de koelkast bij Nederlandse Taalkunde bagger 
– ik drink meer cola dan goed voor me is – zie ik nóg licht branden, 
in jouw bureau. Of ik even iets mag vragen? Dat mag, van jou. Altijd 
trouwens. Jij goochelt met woorden, kaarten, illustraties, boeken en 
veel geduld. Jij geeft me antwoord op al mijn vragen, en zelfs meer. 
Ik raak geïnspireerd voor tig hoofdstukken ver. Ik vat weer moed. 
Het wordt nog donkerder buiten, maar mijn geest voelt helderder, mijn 
gemoed lichter.

Dat moment vat samen wat jij voor mij bent: een lichtbaken van kennis, 
een lichtpunt in de donkerte van een winterse vrijdagavond in 2016.

Dankjewel!
Fieke



Wie met passie gewerkt heeft,
gaat nooit met pensioen... 

Alleen de omstandigheden veranderen. 
Dikwijls wordt het zonniger!

Nog veel gelukkige dagen  
in je rijk gevulde leven.

Martine, Philippe, Greet 



Beste professor Van Keymeulen,

Van alle vakken die ik bij jou gevolgd heb, is ‘Afrikaans’ me het 

meeste bijgebleven. Je maakte me niet alleen bewust van de complexe, 

politiek geladen voorgeschiedenis van het Afrikaans, maar bracht me 

bovendien ook de kennis bij die nodig was om eenvoudige zinnen te 

produceren in deze merkwaardige dochtertaal van het Nederlands. Je 

demonstratie van een aantal clicks uit de Bantoetalen zal me eeuwig 

bijblijven! ;-) Dat er binnenkort een leerstoel ‘Zuid-Afrika: talen, 

literaturen, cultuur en maatschappij’ aan onze universiteit wordt 

opgericht, mag zeker en vast mede aan jouw inspanningen worden 

toegeschreven.

Geniet nu maar van een welverdiend emeritaat. Al ben ik er zeker van 

dat je de deur van de UGent niet volledig achter je zal dichttrekken. 

De Blandijn laat haar zonen immers niet zo gauw los!

Mooi bly en alles van die beste,

Femke Demets



‘Doctoreren is soms lastig; gedoctoreerd zijn, is fantastisch.’

Dag Jacques

Daarnet klopte ik op je deur. ‘Mag ik snel iets vragen?’. ‘Ga zitten.’  Terwijl ik 
me neerplof op de stoel achter je overladen spreektafel, neem je je houten lat 
dreigend in de hand (dat is een running joke geworden). Ik vraag je iets over 
k/t-wissels in de Vlaamse dialecten. Jij schudt gauw een aantal voorbeelden en 
referenties uit de mouw en vraagt me waarom ik ernaar vraag. ‘Gewoon, ik 
hoorde ergens zo’n wissel en wou er meer over weten’. Ik vertel niet dat ik op 
deze kille vrijdagmiddag even weg wou van mijn bureau en dat ik in de loop 
der jaren gesteld geraakt ben op onze korte babbels in 032. Maar bij dezen dus: 
merci. 

Anne-Sophie



KANTL, 2 september 2016 
Doctoraatsverdediging  
Anne-Sophie Ghyselen



In 1985 kreeg ik Jacques Van K. in mijn cursus Historische Kritiek. 
De reeds ervaren germanist had de wijze beslissing genomen om ook 
het diploma van historicus te behalen. Ik mag hopen dat hij er goede 
herinneringen en wetenschappelijke baat aan heeft over gehouden. Ik 
in elk geval bewaar er zeer lonende herinneringen aan. In die jaren 
zat ik volop in de onderzoeksexploratie over de mogelijkheden van de 
Mondelinge Geschiedenis als bron voor de sociale geschiedenis. Een 
van de cursusonderdelen droeg de titel van een gedicht van Bertolt 
Brecht: “Wie bouwde Thebe met de zeven Torens” : “in de boeken staan 
de namen van Koningen. Hebben zij de rotsblokken aangesleept?…” Het 
ging er om getuigen uit de onderste lagen van de sociale ladder te 
vinden en in gesprekken te zoeken naar hun ervaringen en meningen. Het 
vereiste zowel in de interviews zelf als zeker in het transcriberen 
kennis en inzicht van de dialecten van de getuigen. Jacques bracht 
er meteen de eruditie van zijn vakgebied bij en hij werkte dit verder 
uit in zijn licentiaatsverhandeling “Dialectgeografie en geschiedenis”.

In zijn verdere loopbaan heb ik met vreugde en zelfs enige trots vast 
gesteld dat zijn vorming als historicus een blijvend en vruchtbaar effect 
heeft gehad op zijn onderzoek. Voor ons historici is zijn werk een bron van 
versterkende inspiratie en zeker op het terrein van de publieksgeschiedenis 
– het moeilijke werken op de snijlijn van streng wetenschappelijk 
onderzoek en breed toegankelijke lectuur – is hij een meester die onze 
grote dankbaarheid en waardering verdient. Vorig jaar nog vroeg ik hem 
om medewerking aan het vierde boek van de Buren van de (Sint-Baafs)abdij. 
Het ging deze keer om een originele monografie over het ‘Spaans Kasteel’ 

dat drie eeuwen lang 
een bijzondere landmark 
was in Gent. Hij 
schreef er het artikel 
voor ‘Spaanse Woorden 
in het Nederlands’ 
(pp. 216-225 in ‘Het 
Spaans Kasteel Gent. 
Van dwangburcht tot 
woonwijk’, Gent, BvdA, 
2018). Zijn kort 
artikel is van grote 
betekenis omdat het 
een aantal hardnekkige 
misverstanden rechtzet 
die zeker zullen gelezen 

worden door de vele gidsen en liefhebbers van de Gentse  geschiedenis. 

Er zijn dus vele redenen om collega Jacques Van Keymeulen te prijzen 
en dankbaar te zijn. En hem meteen veel creatieve inspiratie toe te 
wensen in een nieuwe levensfase. 

Em. prof. dr. Herman Balthazar



Kerstetentje in de Mosquito Coast 
Gent 2013

Beste Jacques

Het is inmiddels 11 jaar geleden dat wij collega’s werden. Ik kwam de vakgroep 
binnengewaaid als jonge praktijkassistent in 2007. Jij was hier toen al een ouwe rot 
(met alle respect). We zijn collega’s, maar in de praktijk hebben we weinig met elkaar 
samengewerkt. Ik heb evenmin les van je gekregen, door mijn onvergeeflijke misstap 
om aan de VUB te gaan studeren. Ik kan dus niet meepraten over je begeesterende 
lessen, waarover ik zovelen hoor spreken. Evenmin kan ik je bewieroken als collega, 
omdat onze samenwerking zo beperkt was. Ik kan wel meepraten over je warmte, 
je gulle lach en je sympathie, die ik 11 jaar lang heb mogen ervaren bij een praatje 
in de gang of aan de koffietafel. Gelukkig zal ik die warmte niet hoeven te missen, 
want ik twijfel er niet aan dat je ook na je pensioen nog vaak op de Blandijn zal zijn. 
Wat ik altijd aan je heb bewonderd, is je grote passie voor de wetenschap. Dat je die 
passie tot het einde van je carrière (en ongetwijfeld daarna ook nog) hebt weten te 
behouden, vind ik knap. Een uitgebluste Jacques kan ik mij nauwelijks voorstellen. 
Een uitgeruste Jacques daarentegen… Geniet van je volbrachte taak, van je mooie 
carrière en van het leven van ‘niets hoeft, alles kan’!

 
Bedankt voor je passie en je gezelschap al die jaren,

 
Kaat



Foto’s en commentaren uit de map ‘moppen’, opgegraven in het 
secretariaat Nederlandse Taalkunde (auteur en datum onbekend)



Dialectology
--- for Jacques Van Keymeulen, on his retirement

--- by John Nerbonne

Sing, O muse a learned hymn!
Of Gilliéron and Brothers Grimm.

Their works were great and yet unsung,
These scholars of the human tongue.

Not just poems and books and song,
We listen to what comes along.
 Streektaal, slang, and dialect
All rate attention and respect!

We move about, log what we’ve heard,
The novel sound, the local word.
Not the speech of fine bourgeois,
Instead the argot and patois.

And once you put it on a map,
Heeding sounds and overlap,

The even street talk’s systematic,
Not sloppy noise, not enigmatic!

Chart break lines, too, adding luster
(But check on whether many cluster!)
Bloomfield says it all makes sense:
Talk’s alike, where ties are dense.

They know all this and more in Ghent,
From atlases and documents,

And from Hoogleraar Doctor Jacques.
We thank now and wish him luck!

Collage: Valérie Bouckaert



‘Laatste’ les
Gent,  25 april 2018

Beste professor Van Keymeulen, beste Jacques,

 
Voor jou zit de academische tocht er bijna op, voor mij begint het avontuur nog maar 
pas. Volgende maand start ik namelijk als doctoraatsbursaal aan de UGent. Niet aan jouw 
geliefde vakgroep Taalkunde, maar wel bij de collega’s van de Nederlandse letteren. Jij was 
gedurende mijn vooropleiding een prominent aanwezige figuur. Van jou kreeg ik mijn 
eerste les in het hoger onderwijs. Ik voelde meteen dat je je vakkennis met hart en ziel 
probeerde over te brengen aan het auditorium. Je leerde me alles over de geschiedenis 
van onze moedertaal, over de methodologische handvatten van dialectologen en 
sociolinguïsten, en over de taalkundige achtergrond van het Afrikaans. Maar daar bleef 
het niet bij. Dankzij jou weet ik bijvoorbeeld ook dat de Romeinse geleerde Varro rond 
het jaar 0 reeds beweerde dat er bacteriën bestonden, dat er op Kaap de Goede Hoop veel 
pinguïns en walvissen leven en dat het er enorm hard kan waaien, en dat volgens de zo 
door jou bewonderde William Labov supermarkten de plaatsen bij uitstek zijn om sociale 
taalvariatie op het spoor te komen. Het lijken banale feitjes, maar ik zal ze nooit vergeten. 
Net zoals ik jou nooit zal vergeten. En opdat niemand dat aan de Blandijn zou doen, 
stel ik voor dat men zo snel mogelijk werk maakt van die foto op de afdeling Taalkunde 
waar je recht op hebt, naast je illustere voorgangers Jozef Vercoullie, Edgard Blancquaert, 
Willem Pée, Valère Vanacker, Johan Taeldeman en Magda Devos.

 
Het ga je goed, Jacques! 
 
Tom Laureys



Dag Jacques,

Voor jouw vriendenboek wil ik graag een herinnering met jou delen, eentje 
waar jij een belangrijke rol in hebt gespeeld. Je mag eens raden… Nee, 
het gaat niet over ons gemeenschappelijke boekje over streektaal in 
Vlaams-Brabant en Antwerpen of over de woordenboekprojecten zelf. Ik wil 
het hebben over de website van het rewo, de Regionale Woordenboeken.

De allereerste website van de projecten werd ontwikkeld door de IT-
huisleverancier van het WVD: ISB. Eigenlijk was het geen website, maar 
een digitale presentatie van de 3 woordenboeken voor Flanders Technology, 
wat later het Wetenschapsfeest werd. ISB maakte na die beurs een website 
van de presentatie, de eerste digitale aanwezigheid van de regionale 
woordenboeken. We spreken over de eerste jaren van het internet, toen 
‘website’ nog een heel exotisch woord was, echt iets voor de computernerds 
die wij niet waren. Toen ik bij het project begon, was ik geïntrigeerd door 
heel dat internet en ik stelde voor om die website verder uit te bouwen. 
Op dat moment bevatte ze niet zoveel info: een summiere voorstelling 
van het project en van elk woordenboek afzonderlijk. Door zijn typische 
lay-out uit de jaren 90 (donkere achtergrond, witte of lichtgekleurde 
letters) kon die inhoud ook moeilijk afgedrukt of gekopieerd worden. Ik 
vond dat een gemiste kans om info over het project en over dialectologie 
in het algemeen te delen.

Toen ik met mijn voorstel kwam, we spreken over 1999, werd het door 
mijn collega’s en promotoren maar lauwtjes onthaald. Ze zagen niet welke 
meerwaarde zo’n website zou hebben, en hadden we er niet al een? Kortweg: 
als ik dat per se wilde, mocht ik er wel wat aan prutsen. Zolang het 

mijn eigenlijke werk maar niet in de weg zat. Ik weet niet meer hoe 
lang ik eraan gewerkt heb. In ieder geval: toen die website er was en 
ik ze met wat extra info had aangevuld, was jij de eerste die er de 
meerwaarde van inzag. Je zag er hetzelfde educatieve instrument voor 
wetenschapspopularisatie (valorisatie heette dat toen nog) in als ik. 

Toen ik kort daarna de ‘sprekende vlinderkaart’ van ISB kon namaken 
voor het web, zag jij opnieuw als eerste de mogelijkheden. Want als er 
één kaart gemaakt kon worden, konden er ook meer komen. Het enige wat 



Sprekende dialectkaart op http://mill.arts.kuleuven.ac.be/rewo/

we nodig hadden, waren geluidsbestanden. Daar zorgde jij samen met je 
collega’s mee voor: je regelde een digitale recorder, we trommelden in Gent 
en Leuven collega’s op en lieten ze een lijstje met tien dialectwoorden 
voorlezen. De eerste tien sprekende kaarten waren geboren.

We kregen gelijk over de educatieve waarde van die site. De sprekende 
kaarten kwamen terecht in Technopolis en hebben er zeker tien jaar 
gestaan, onze website werd opgenomen in lesmethodes Nederlands als een 
van de weinige online bronnen over dialecten en ik werd zelfs uitgenodigd 
op een conferentie over educatieve websites. En ze vormde de basis 
voor de bekendste Vlaamse website van dit moment over dialecten en 
taalvariatie: het Dialectloket.

Onze wegen hebben niet altijd gelijk gelopen, en we waren het ook lang 
niet altijd eens. Maar die website staat wel symbool voor iets wat we 
allebei altijd al belangrijk hebben gevonden: kennis over en waardering 
voor taalvariatie tot bij een zo breed mogelijk publiek brengen.  Ik ga 
daar nog even mee door. En jij?

Miet Ooms



Voor Jacques

Eerst was ’t Van Keymeulen, professor linguïstiek:
gepassioneerd, eloquent en immer sympathiek.

Zijn lessen vol anekdotes, een grapje bij tijd en stond
over Willem I, dialectgeografie, de plaats van laryngalen in de mond.

Als docent geliefd voor zijn aanstekelijke bezieling.
Als examinator nog meer, voor zijn compassie die best ver ging.

Nadien werd professor Van Keymeulen gewoonweg Jacques,
een goede collega die behoorlijk vaak,

bij een kop koffie, zich druk maakte over zijn geliefde unief,
die wordt overspoeld door een management-offensief; 

over onnodig Engels en afkortingen bij de vleet;
over de teloorgang van ’t socialisme en over wat Jacques in de jaren 60 deed.

Maar naast een goede collega was Jacques in de eerste plaats
een vriend die wil weten hoe het met je gaat.

Je leven, zowel op de Blandijn als ernaast,
boeit hem oprecht. ’t Is verbazend haast

dat zo een toffe peer ook een wetenschappelijk genie is,
met een olifantengeheugen, ’t is fantastisch.

Kortom, beste Jacques, met dit kleine gebaar
wil ik je bedanken voor die prachtige acht jaar

dat jij mijn professor was, mijn collega en vooral mijn vriend.
Geniet nu van dat emeritaat, meer dan welverdiend. 

En weet dat je in het hart van menig collega en student
meegedragen wordt als een fascinerende en oprecht aardige vent.

Inge 

December 2017
Doctoraatsverdediging Inge Van Lancker



Persoonlijk getuigenis van een letterkundige collega

Ruim een decennium geleden, naar aanleiding van een Regionaal Colloquium in Midden-
Europa, hebben Jacques en ik elkaar pas voor het eerst echt ontmoet. Hoewel we collega-
neerlandici zijn van de universiteit in Gent, kruisten onze paden niet eerder. Er waren 
weliswaar vluchtige gesprekken in de marge van vergaderingen, af en toe een collegiale 
begroeting in de wandelgangen van de faculteit, tot een echt gesprek was het niet gekomen.

Ik kan mij de scène levendig herinneren, daar in een weinig sfeervolle en reftergelijkende 
ontbijtruimte. Sindsdien zijn banden gesmeed. Wat opmerkelijk mag heten: Jacques en ik 
zijn vooral in het buitenland met elkaar bevriend geraakt. Collega’s-buren en vakgenoten 
die op een campus, zelfs op dezelfde verdieping, hun kantoor hebben, vangen een gesprek 
aan in de refter van een Midden-Europese universiteitsstad. Later zijn de gesprekken 
voortgezet in Zuid-Afrika, toen we optraden tijdens een congres van de Suider Afrikaanse 
Vereniging vir Neerlandistiek nabij Parys, een dorpje niet zo ver van Johannesburg en 
Potchefstroom. In India, toen we aan de English and Foreign Languages University van 
Hyderabad, in Mangalore en Bangalore de cultuurshock van ons leven ondergingen. 
Het waren onvergetelijke momenten. Niet alleen traden wij op in opdracht van de 
Gentse neerlandistiek, met lezingen en gesprekken. Het waren al lang méér dan formele 
begroetingen en efemere gesprekken. In den vreemde leert men elkaar klaarblijkelijk 
makkelijker kennen.

De gedeelde belangstelling voor het Afrikaans heeft ons nader gebracht als collega’s. 
Nadat onze oud-collega’s Johan Taeldeman en Dirk Coigneau aan de Universiteit Gent de 
samenwerking met Zuid-Afrikaanse universiteiten op de kaart hebben gezet en studenten 



inleidden in de Afrikaanse taal- en letterkunde, mochten Jacques en ik dat pionierswerk 
verderzetten. Wat aanvankelijk een werkcollege Afrikaanse letterkunde was in de licenties, 
groeide uit tot een volwaardig opleidingsonderdeel in de opleiding Nederlandse taal- 
en letterkunde: Afrikaans: taal- en letterkunde in derde bachelor. Sinds het emeritaat 
van collega Coigneau mocht ik het letterkundige deel overnemen en naar eigen inzicht 
uitbouwen, Jacques en Annelies Verdoolaege stonden in voor de onderdelen Afrikaanse 
taalkunde en taalverwerving. Wat eerst vanaf 2014, na een officiële brief van de rector, 
een samenwerkingsverband was, organisator van het Internationaal Seminarie Afrikaans 
(weekbijeenkomsten in de faculteit), is inmiddels geïnstitutionaliseerd en functioneert 
sinds 2016 als een onderzoeksgroep van de Universiteit Gent: Gents centrum voor het 
Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika. Jaarlijks organiseert het onderzoeksteam een 
colloquium, het is betrokken bij de interfacultaire stuurgroep die ieder jaar een advies 
formuleert voor het Gents Afrika Platform (UGent) en de Mandelalezing. In het 
academiejaar 2017-2018 namen we het initiatief voor de oprichting van een leerstoel 
Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij. Met vereende krachten zijn wij 
erin geslaagd die unieke leerstoel in de schoot van de faculteit te installeren. Intussen is 
naast het introductievak Afrikaans ook in de masteropleiding, in de module Nederlands, 
een vak tot stand gebracht: Talen en Literaturen van Zuid-Afrika. Zonder die collegiale 
verstandhouding en het voortdurend overleg was dat allemaal niet gelukt. 

Van de expertise op het gebied van het Afrikaans wordt al enige tijd internationaal gebruik 
gemaakt. Zo traden Jacques en ik op aan de Karelsuniversiteit in Praag. De blokcursus in 
Boedapest viel voor Jacques in het water, maar er zijn alweer nieuwe uitnodigingen om in 
Europa onze cursus Afrikaanse taal- en letterkunde te presenteren.

 

Gent 2017 
Bezoek Stellenbosch University



Wat beperkt bleef tot een vluchtig contact in vergaderzalen van de Blandijn, heeft zich 
ontpopt tot een vriendschappelijke verstandhouding en wederzijdse appreciatie. Jacques is 
tot zijn pensionering aangesteld als voorzitter van het Gents centrum voor het Afrikaans 
en de studie van Zuid-Afrika. Onder zijn voorzitterschap is werk gemaakt van de website 
(met publicatielijsten van betrokken bestuursleden), en op geregelde basis hadden in steeds 
gezellige omstandigheden met koffie en thee werk- en bestuursvergaderingen plaats.

Niet alleen op het gebied van de taal- en letterkunde van het Afrikaans heeft samenwerking 
tot prachtige resultaten geleid. Het is toch vooral de gedeelde liefde voor het Afrikaans 
die ons dichter bij elkaar bracht: barbecue in de prachtige tuin in Gentbrugge met onze 
Zuid-Afrikaanse gasten, congresdiners in Het Pand met deelnemers aan de colloquia, een 
gezamenlijk optreden in Het Pand voor de rector van Stellenbosch met ons programma 
Afrikaans in Gent, lunchafspraken in de buurt van de Blandijn, straathoekgesprekken 
onderweg naar of teruglopend van het kantoor van Annelies in de Rozier. Ik mocht van 
Jacques veel opsteken, over naamkunde (mijn familienaam!) en etymologie van woorden, 
over de institutionele geschiedenis van de taalkunde aan onze alma mater. Een heel 
bijzondere herinnering is een onderhoudend college in de vertrekhal van een luchthaven 
ergens in India, waar Jacques om vier uur ’s ochtends met overgave sprak over linguïstische 
overeenkomsten tussen Nederlands en Deens, Noors, ik meen ook IJslands. Jacques is 
een begeesterd man, gepassioneerd door taal en taalgeschiedenis, een pleitbezorger voor 
het Nederlands, rabiaat tegenstander van nietszeggende afkortingen en modieus Engels 
in situaties waar het aan een Nederlandstalige universiteit niet hoort. Het was en is een 
genoegen deelgenoot te mogen zijn van de eruditie en de ongedwongen spraakzaamheid 
van mijn gewaardeerde collega. 

Anekdotes en ook geestige uitspraken bij de vleet, die ik als waakvlammen in mijzelf opsla. 
Afdelingen, vakgroepen en faculteiten zijn besloten biotopen waar over beleid, onderwijs 
en onderzoek wordt overlegd. Het zijn niet de voor de hand liggende gemeenschappen 
waar mensen nader tot elkaar komen. Over de grenzen van gespecialiseerde vakgroepen 
heen, respectievelijk taalkunde en letterkunde, is een conviviale band gesmeed met een 
goede collega die ik als belezen en praatvaardige vriend mag beschouwen. In dergelijke 
ontmoetingen ligt de waarde van een gedeelde werkvloer. Veel redundante randanimatie, 
overbodig gekonkel, buitenissige reglementeringen. Het is geenszins in die meetings dat 
wij banden konden smeden maar elders, in onze bestuursvergaderingen, op plekken in de 
wereld waar we samen optraden.

Jarenlang functioneer ik als taalverantwoordelijke Nederlands. Het contact met de 
taalkundige collega’s is immer prettig. Het is ook in die formele hoedanigheid dat ik 
namens de afdeling Nederlands, taal- en letterkunde, Jacques van harte dank voor zijn 
betrokkenheid, kritische en zelfs halsstarrige standpunten, inzichtelijke ideeën. Het is een 
voorrecht, zoals ook Afrikaanssprekenden zeggen, jou in goede en soms minder gunstige 
tijden mee te maken. Welke de omstandigheden ook waren en zijn: elkaar met respect, 
oprechtheid en wederzijdse belangstelling bejegenen is een benadering die ik onder 
vakgenoten sterk weet te waarderen. Ik kan het hier en nu wel zeggen: het zijn dergelijke 
ontmoetingen en gesprekken die het bestaan aan een universiteit zin geven.  

 
Yves T’Sjoen



Het Volkslied van Zuid-Afrika en/in het Lingala 

Allerbeste Jacques,

Jouw passie is Nederlandse taalkunde en dan vooral de échte taalkunde zoals jij er zo vaak 
naar verwijst: de fonologie, de historische grammatica en de dialectologie. Je belangstelling 
voor het Afrikaans sluit aan bij die passie, want je legde je al vele jaren geleden toe op de 
ontstaansgeschiedenis van die zuster- of dochtertaal van het Nederlands en de grammaticale 
gelijkenissen tussen het Afrikaans en de Nederlandse regionale variëteiten. Die interesse 
voor het Afrikaans deelde je met ons Afrikanisten, wat zich dan ook jarenlang geuit heeft 
in een vruchtbare samenwerking in het kader van het vak ‘Afrikaans: taal- en letterkunde’. 

Voor dit huldeboek wilden we onze gedeelde liefde voor Afrika benadrukken door de relatie 
tussen Zuid-Afrika en D.R. Congo te illustreren. We hebben het Zuid-Afrikaanse volkslied 
vertaald in het Lingala, een van de vier nationale talen van Congo, en de communicatietaal 
van de Congolezen in de diaspora – de diaspora in Brussel, maar ook in Johannesburg en 
Kaapstad. De Congolese diaspora in Zuid-Afrika is omvangrijk en ze wordt steeds groter. 
Die diaspora bestaat uit twee verschillende groepen: er zijn de vluchtelingen die over land 
Congo hebben ontvlucht en via Rwanda, Tanzania, Malawi en Mozambique naar Zuid-
Afrika trekken. Zij worden in Zuid-Afrika niet zelden geconfronteerd met racisme en 
uitsluiting. Er bestaat echter ook een andere groep Congolezen in Zuid-Afrika: expats die 
zich voor handel hebben gegroepeerd in verenigingen zoals InterNations of de Congolese 
Community (DRC) in South Africa. Deze verenigingen staan hun leden bij met sociale 
ondersteuning, training en advies en die groep is kapitaalkrachtig en mondig. Net als de 



Nigerianen en de Senegalezen zijn ook de Congolezen dus steeds talrijker aanwezig in 
Zuid-Afrika, dat – voor de ene al meer terecht dan voor de andere – gezien wordt als 
het beloofde land. Zoals onderzoekster Cécile Vigouroux (o.a. 2008) ter plaatse blijft 
vaststellen is het Lingala onder hen onmisbaar geworden: Congolezen die voor het eerst 
naar Zuid-Afrika emigreren en die van thuis uit geen Lingala kennen, zijn verplicht het in 
Zuid-Afrika aan te leren, om mee te kunnen functioneren in de Congolese gemeenschap. 
En heel veel Zuid-Afrikanen die in de lucratieve handel met de Zuid-Afrikaanse 
Congolezen willen stappen, zien zich ook meer en meer genoodzaakt een mondje Lingala 
te leren. Zo is Lingala stilletjes een duurzaam en onomkeerbaar, eerder dan tijdelijk, 
onderdeel van het Zuid-Afrikaanse taallandschap aan het worden.   

Het volkslied van Zuid-Afrika symboliseert een geschiedenis van verzet, maar ook het 
samenleven van verschillende groepen in Zuid-Afrika, aangezien er vier verschillende 
talen in voorkomen. Door het lied te vertalen in het Lingala willen we extra nadruk 
leggen op pan-Afrikanisme, op het continent van de talige en culturele rijkdom en op de 
fantastische samenwerking tussen ons Afrikanisten en jou de Neerlandicus. We wensen 
je alle geluk met je pensionering en we hopen je nog vaak te zien voor een fijne babbel of 
pittige discussie.

Michael Meeuwis & Annelies Verdoolaege

Nkóló ápambola Afríka.
Kémbó na ye ékúmama.
Yóká losámbo na bísó

Nkóló, pambólá bísó, bána na yó.

Nkóló, toséngí na yó óbátela ekólo na bísó.
Kótá pé sílísá matáta nyónso.

Bátélá bísó, bátélá ekólo na bísó
Bátélá Afríka ya Ngelé, Afríka ya Ngelé 

Útá na blé kitóko ya lóla na bísó
Útá na mozindó ya mbú na bísó

na bangómbá na bísó ya sékó
epái wápi lokitó ya mabángá eyókanaka

kúná ndé ebétaka ngonga pó na kosangana.
Pe, lisangá, tokotíkala.

Tóbíka pé tóbunda pó na bonsómí
na Afríka ya Ngelé, mabelé na bísó.



ABECEDARIUM
aangeboden aan Jacques door de Blandijnvrijwilligers

Luut, Nele, Chris en Myriam

Aan alle mooie liedjes komt een end, Jacques’ hymne kent geen enkel 
precedent.

Blandijn, daar in de hoek benee, daar huizen wij, daar is ‘t WVD.

Calepijntjes, lijsten, fiches, haast verjaard, taal in woord is er 
vergaard.

Dubitandum de omnibus(1) is het devies, dus is met graagte welkom elk 
advies.

Erfgoed om op te schonen, in te voeren en te ramasseren, om te 
vertrefwoorden, te digitaliseren en te conserveren.

Flambeel, flambie, flamboo, flambees, flambei.



Geen zwart schof, ’t is niet diezig, geen bamisweer of hazegrauw; 
hier is ‘t steeds trezekeszomer met ’t geluchte blauw.

Hercules, die noeste, Griekse held - perfect om te benoemen ’t 
nieuwste taalproject.

I202, H036. Aha: I241, da’s Gent, de kloekecodes zijn ons goed bekend.

Jacques dirigeert, floreert, inspireert, respecteert, doceert, 
converseert, stoffeert, waardeert,  motiveert, informeert, imponeert.

Kneker, herel, frioen, patreel en muizelaar – één vogel zoekt de 
Vlaamse vogelaar.

Lekker op de Zeeuwse piere stuiken met boelen, poelepetanen en kroten 
in de juunprol.

Motregen? ’t Smuikt, ’t miezert, ’t smokkelt en ’t zabbert, ’t 
stuiveit, ’t mijzelt, ‘t smuikelt.

Nord-Pas-de-Calais’ egetatse, steperen en fiekerdraad is waarlijk oud 
Vlaams substraat.

Op ne wieëer zitten, plamotten, muggelen en af en toe lavuiten, 
brefelen, defelen, in ’t verleden desteren, ons oren tuiten.

Plezier hebben we eraan met bakken, we zijn tenslotte taalmaniakken.

Quid pro quo?(2) Hoeft in geen geval, toch zijn trèktoassies voor ons 
een meeval.

Rustiek, dat dialect? Belegen en passé? Oubollig? Overtollig? Antiek, 
voorbij? Welnee!

Seneca met wijsheid heel royaal, ‘de spiegel van het hart, dat is de 
taal’.

Thesaurum carum(3), een te koesteren schat, rijk en welig, bodemloos 
vat, bakermat.

Una scientia tenebras vincemus(4), da’s zoveel als ‘samen klaren we de 
klus’.

Voluntarii, het WVD danig genegen, uit vrije wil, engagement van 
onzentwege.



WNT, De Vos, de Bo, en ‘t WND, Teirlinck, Taeldeman, Kiliaan en ’t 
ZND.

X-aantallen lemmata, restanten en navenanten, x-aantallen idiotica en 
lexicale varianten.

‘Yolo’, zegt de jonge mens, ‘carpe diem’, zegt de ouwe, ‘nie 
uitsluiern’, zegt de patoisgetrouwe.

Zantje, zulle, zeel, zebedees en zaanpot. Zalig die woorden! Zwierig 
zoetig en zot.

(tekst: Myriam)

(1) Over alles moet getwijfeld worden.
(2) Voor wat hoort wat.
(3) Een dierbare schat
(4) Samen zullen we via de wetenschap de duisternis overwinnen.

Vrijwilligersbijeenkomst KANTL 2014



In café ‘Het Goudblommeke in Papier’  
na een vergadering van Variaties vzw 
Brussel, april 2018

Beste Jacques,

 

Van harte gefeliciteerd met je talloze academische verwezenlijkingen en oprechte dank 

voor de vele momenten waarop ik mocht ervaren met hoeveel inzicht en kracht jij je 

taalwetenschappelijk werk weet te verrichten en uit te dragen. Je hebt de unieke gave om 

de hele samenleving mee te laat genieten van de vruchten van je rijke onderzoekswerk en 

onderricht. Ik vermeld daarbij even de initiatieven die ik het best ken, zoals het prachtige 

online Dialectloket en de werking van de vzw. Variaties – Koepelorganisatie voor Dialecten 

en Oraal Erfgoed in Vlaanderen. Het is in die laatste context dat ik je voor het eerst heb 

ontmoet, en sindsdien heb ik al menige keer ervaren hoe nuttig en verrijkend zo een 

koepelorganisatie is om de resultaten van noest verzamelwerk dat her en der gebeurt of 

gebeurd is in dialect(studie)verenigingen samen te brengen, om mensen die actief zijn in 

deze vorm van verenigingsleven met elkaar in contact te brengen en zo bij te dragen tot 

grotere expertise en bredere kennis van dialect en taalvariatie.  

Een boeiend wetenschapper met groot maatschappelijk engagement. En dat blijf je hopelijk 

nog vele, vele jaren in goede gezondheid.

Ad multos annos!

 

Dany 



Herinneringen aan Jacques: vijf memorabele momenten

Eigenlijk is het bijna te moeilijk om me tot slechts vijf momenten te beperken, maar zoals 
Goethe ooit schreef (en ik moest dit eerst weer even googelen om geen der-die-das-fouten 
te maken): In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Tegen mijn natuur in wordt dit 
dus geen lang epistel, al is dat een berekende keuze: sinds ik weet dat lijstjesartikels veel 
vaker worden gelezen, schrijf ik al eens stukken als ‘Tien dingen die je moet weten over 
meertaligheid’ of ‘Vijf redenen waarom het jammer is dat het Groot Dictee verdwijnt’. En 
nu dus ook eentje over jou, Jacques, omdat het een fijne manier is om het decennium dat 
we elkaar intussen kennen in hoog tempo te doorkruisen, en omdat er anders gewoon te 
veel momenten zijn om uit te kiezen. Deze vijf ga ik me in elk geval nog lang herinneren, 
al zijn de exacte data misschien niet altijd even historisch accuraat. 

2 juli 2009: short en slippers

Voor mijn masterthesis was ik het hele voorjaar van 2009 lang in de weer met 
dialectwoordenboeken, zoals ook mijn bijdrage in het huldealbum laat zien. Alleen kwam 
er opeens een hardnekkig geval van klierkoorts tussen, waardoor ik in volle eindsprint tien 
dagen in het ziekenhuis belandde. Weg eerste zit, voor het eerst in mijn leven. Nog net 
voor de Gentse Feesten kon ik gelukkig bij Jacques terecht voor feedback op mijn eerste 
stukken tekst, en ik herinner me nog dat het een bloedhete dag was, waarbij ik in een 
broeierig heet bureau terechtkwam… met m’n promotor in een wel bijzonder zomerse 
outfit. 

15 oktober 2010: dwars door Gent

Kort na m’n start als assistent Nederlandse Taalkunde, in september 2010, bleek ik dankzij 
Jacques ook onverhoeds in het bestuur van de illustere KZM beland, een tijdbesparende 
afkorting voor wat voluit de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en 
Letterkunde en Geschiedenis heet. De halfjaarlijkse bijeenkomsten vonden steevast plaats 
in de KANTL in Gent en ondanks het doorgaans beperkte (maar zeer geïnteresseerde) 
publiek werd er steevast opgesplitst in maar liefst vier parallelsessies – wat ook vier 
schermen en vier beamers vergde. Dat de KANTL er maar drie had, betekende dat 
ik meermaals met Jacques in een kleine witte auto Gent mocht doorkruisen, met een 
projectiescherm dat zich tussen ons in van koffer tot voorruit uitstrekte. Bijzondere (en 
bijwijlen licht hectische) ritten. 

13 juni 2014: gastronomische tips

Een gefingeerde datum, maar dit moment mag symbool staan voor de vele andere 
koffietafelgesprekken die ik in de loop van zes jaar heb meegemaakt. Jacques deelt immers 
maar al te graag anekdotes van op de vele reizen die hij al gemaakt heeft – en een van 
die verhalen is nooit meer uit m’n hoofd verdwenen. Ik herinner me nog levendig hoe hij 
ons tijdens een middagpauze introduceerde tot de casu marzu, een Sardijnse schapenkaas 
die lekker smeuïg wordt gemaakt doordat men het rijpingsproces zo lang rekt tot er zich 
larven in nestelen (tegenwoordig injecteert men die larven zelfs, weet Wikipedia me te 
vertellen). Het levert een echte lekkernij op. En een afrodisiacum. En een goed quizweetje. 
Alleen jammer dat dat broodje maison uit de cafetaria die middag toch net een tikje 
minder smaakte.



Wichelen, 29 maart 2015
De jonge garde gehard onder deskundige leiding van Jacques Van Keymeulen 

29 maart 2015: door weer en wind

Mooie tradities zijn er om in stand gehouden te worden. Eentje daarvan is dat de 
verschillende ZAP-leden in de afdeling Nederlandse taalkunde een beurtrolsysteem 
hebben, waarbij ze de rest van de geleding bij hen thuis of op locatie uitnodigen. In 2015 
was het de beurt aan Jacques, en al snel werd besloten dat de uitstap ons naar Wichelen 
zou brengen, voor een stevige wandeling en paling in ‘t groen achteraf. Alleen bleken 
de weergoden ons niet meteen gunstig gezind, en werd het een stevige trektocht door 
de Kalkense Meersen… in weer en wind. Rond menig kampvuur worden ook nu nog 
heroïsche verhalen verteld over deze beproeving, die slechts ternauwernood in kw en 
regenbroek werd overleefd. 

31 augustus 2016: het laatste gesprek

Mijn laatste werkdag aan de UGent herinner ik me nog zeer goed, omdat die eigenlijk 
hoegenaamd niet als de laatste aanvoelde: 31 augustus was vooral de dag voor m’n 
doctoraatsverdediging, zodat ik meer bezig was met PowerPoint-slides van plaats 
verschuiven, nog maar eens naar m’n notities kijken en met journalisten aan de telefoon 
hangen. Maar ik herinner me ook een mooi gesprek met m’n co-promotor, die me in al 
die jaren meermaals heeft verteld dat ik de geknipte figuur was om in een beleidsfunctie 
te gaan werken, en ook oprecht blij voor me was toen ik een job bij Onderwijscentrum 
Gent binnenhaalde, omdat hij ervan overtuigd was dat dat erg dicht lag bij wat ik graag 
wou doen én waar ik goed in was. Intussen zijn we twee jaar verder, en ik heb Jacques nog 
geen ongelijk kunnen geven.



In elk geval: veel dierbare herinneringen dus, beste Jacques, en veel zaken die een bepalende 
rol hebben gespeeld in wat ik na m’n studies ben gaan doen en waar ik nu carrièregewijs 
en als mens sta. Daar kan ik je alleen maar zeer dankbaar voor zijn!

Steven Delarue

Afscheid Steven Delarue en Tim Geleyn  
(‘De Grote Tim-en-Stevenquiz’) - okt 2016 



Leeuwarden, 9 juni 2018
Streektaalconferentie 
  
 

Dialectliefhebber 
Dialectminnaar
Dialectactivist 
Dialectgoeroe
Dialectpaus

Dialectmeester
Dialectprofessor
Dialectridder

Jacques Van Keymeulen

Leve Jacques!
met Brusselse Groeten!

Geert Dehaes
be.brusseleir 



Een bevoorhoofding met een vernufteling in de Karoo

De titel van deze minuscule herinnering bevat meteen de drie woorden die mij te binnen 
schieten wanneer ik denk aan Jacques Van Keymeulen (nu, het woord ‘dialect’ komt ook 
wel vlug bij me op, maar dat past minder goed in de titel hierboven). De roeping tot de 
neerlandistiek heeft bij mij op zich laten wachten tot na mijn vaderschap (ik weet niet 
of het een met het ander te maken heeft), waardoor ik Jacques’ doceerstijl pas op latere 
leeftijd heb mogen ontdekken … In het vak Afrikaans verzorgde hij de eerste lessen, en 
dat moet dan ook de allereerste keer geweest zijn dat ik in de Rozier – waarin ik slavist 
werd – iemand over Zuid-Afrika heb horen praten. En hoe! Ik hing aan zijn lippen toen 
Jacques vertelde hoe hij ginder ver, nog niet zo lang geleden, door de Karoo had gereden. 
Thuisgekomen googelde ik “Karoo” en die bleek nog droger en onmetelijker dan ik het 
me in zijn les had voorgesteld, en voorwaar: er bestond een Groot en een Klein exemplaar 
van! 

Een paar academiejaren nadien – late roepingen voltrekken zich in mijn geval tergend 
langzaam (waardoor het plezier eraan langer duurt) – slaagde Jacques er op een druilerige 
herfstnamiddag in 2016 in om, in een van die auditoria op de benedenverdieping van 
de Blandijn, zijn publiek een hartelijke glimlach of duidelijk hoorbaar gegniffel te 
ontlokken. Dat deed hij door begeesterend uit te weiden over hoe de beroemde Pieter 
Corneliszoon Hooft onze moedertaal wilde verrijken met termen als ‘bevoorhoofding’ 
en ‘vernufteling’ (als purismen voor respectievelijk ‘confrontatie’ en ‘ingenieur’, die hij 
kennelijk veel te Latijns of ‘Romaans’ moet hebben gevonden). Met zichtbare spijt, en 
niet zonder dramatiek, oreerde Jacques dat die begrippen het helaas niet hebben gehaald 
(terwijl eerder Ruusbroecs ‘bepalen’ en ‘invloed’, in se toch even lachwekkend, het juist 

wel hadden gehaald). Toen ik me na die les op de fiets crèchewaarts spoedde, was ik des te 
blijer de hoorcolleges van dat vak met die verdraaid lange naam, ‘Nederlandse taalkunde: 
taalgebruik I’, nog van die professor Van Keymeulen te hebben gekregen. Ik wist toen al 
dat zijn pensioengerechtigde leeftijd naderbij kwam, en het valt toch altijd maar te bezien 
of jongere opvolgers nog wel in staat zullen zijn om zulke wonderlijke weetjes ten beste te 
geven, en vooral: op zo’n enthousiasmerende manier.

Nee, een scriptie bij Jacques geschreven heb ik niet. Ik legde zelfs nimmer een mondeling 
examen bij hem af. Op een receptie na een of andere lezing over dialecten heb ik wel eens mijn 
Aalsters kunnen bovenhalen ter bevoorhoofding met zijn in die lezing te berde gebrachte 
Wichels, maar waarover we het toen precies hadden, weet ik al niet meer. Dat trieste lot van 
Hoofts ‘bevoorhoofding’ en ‘vernufteling’, en die Karoo-anekdote daarentegen, die gaan vast 
wel nog een hele tijd mee. Moge zijn emeritaat Jacques de kans bieden nog eens terug te keren 
naar de Karoo – doe maar meteen die Groot Karoo –, om daar vanuit een jeep (of waarin men 
daar ook pleegt rond te rijden), met een vlindernet en een scherp oor, op jacht te gaan naar 
fonologische en fonetische (wees gerust: ik heb het verschil onthouden) bijzonderheden. 
Moge die jacht dan ten slotte worden bekroond met een bevoorhoofding met een lokale 
vernufteling, die nog een heel verre nakomeling blijkt te zijn van Jan van Riebeeck! 

Michel De Dobbeleer  
Oud-werkstudent van de jubilaris

PS De inkt is nog niet droog of het alwetende internet leert me dat het lot van het begrip ‘vernufteling’ 
uiteindelijk minder triest is dan ik sinds die bewuste les dacht: ‘De Vernufteling’ blijkt al meer dan tien jaar 
de naam van een prestigieuze ingenieursprijs bij onze Noorderburen.



Lieve Jacques,

We zullen ons jou altijd herinneren als de 

bevlogen professor die ons wist te boeien 

met zijn verhalen over dialectologie, 

geschiedenis, Wichelen en het mooie Gent 

(om er maar een paar te noemen!).

We koesteren mooie herinneringen aan onze 

Blandijntijd bij het WVD.

Bedankt om ons mee op sleeptouw te nemen 

van boven op de boekentoren tot bij de 

Vietnamees in de stad!

Proficiat met jouw glansrijke carrière! Het 

ga jou goed in jouw verdere leven!

Matthias & Evelien



De klokken van de Blandijn

Blandijnberg, Gent, ergens op een middag 20 jaar geleden. Frustratie 
bij mij: klok A: 11.50 - klok B: 12.07 - klok C: 9.58. 

Je gaf een filosofische toelichting. Kijk, Tineke, we leven in een 
democratie. Elke klok heeft hier een eigen voorstel. Het is gewoon aan 
ons om daaruit te kiezen. 

Probleem opgelost. 

Van alle grappen en grollen, anekdotes en uitgesponnen verhalen blijft 
dit mij nog altijd het meest bij. Echt vintage Jacques.
 
Ik nam de uitleg trouwens mee naar Zomergem, toen ik vorig jaar de 
Blandijn definitief verliet. We hebben daar ook van die klokken, en ik 
heb er dus ook al de filosoof uitgehangen, met dank aan jou. 
Bijgaand mijn favoriete foto van jou, zelfs al is het kiekje 20 jaar 
oud en heb je het al even lang staan op de koffiekop die je de hele 
Blandijn door meezeult. Misschien wel net daarom. 

Het was geweldig om met jou aan het woordenboek te mogen werken, 
Jacques. Geniet van je emeritaat!

Tineke



Beste Jacques, 

We hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens een ‘digital 
humanities’ bijeenkomst in Leuven in juni 2015. Toen was ik pas 
een paar maanden eerder aangesteld bij het Ghent Centre for 
Digital Humanities. Je vertelde mij over een ‘Hercules’ project 
dat je wilde indienen bij het FWO en je vroeg je af of het 
GhentCDH interesse zou hebben om deel te nemen in het project. 
Ja, zeker! 

Het project was de ‘Database of Southern Dutch Dialects (DSDD)’. 
De bedoeling was om drie dialectwoordenboeken van Brabant, 
Limburg en natuurlijk ook van Vlaanderen samen te voegen in één 
database. Een heel mooi idee voor een project! 

In de zomer van 2015 heb ik samen met jou en het WVD-team 
meerdere eren samengezeten om het projectplan uit te werken: 
de werkpakketten, een datamanagementplan en ook een virtuele 
onderzoeksomgeving voor digitaal lexicografisch onderzoek. 

Na de zomer hebben we ons werk afgerond en tegen september is de 
projectaanvraag succesvol ingediend. In de maanden daarna bleven 
we duimen. Aan het einde van het jaar hoorden we (informeel) 
dat ons project goedgekeurd was. Na enkele maanden waren de 
administratieve zaken afgerond en daarna kon ons project formeel 
van start gaan. Dat gebeurde bij een opstartvergadering in 
Roosendaal in november 2016. Het was een perfecte plek - tussen 



Boven: DH Benelux Utrecht, juli 2017 
Onder: Facultaire onderzoeksdag, november 2017

de noordelijke en zuidelijke Nederlanden - voor het begin van ons 
project. 

Sindsdien heb ik met veel plezier samengewerkt met jou, jouw team 
en de collega’s van het Instituut voor de Nederlandse Taal in 
Leiden. Voor het project was ik absoluut geen taalkundige, maar 
ik ben van harte verwelkomd in de wereld van de linguïstiek en 
specifiek  van de dialectologie. Ondertussen ken ik het verschil 
tussen concepten, trefwoorden en lexicale varianten. Ik heb me ook 
flink verdiept in de spannende contouren van taalatlassen en geo-
linguïstiek.  

Beste Jacques, bij deze wil ik je van harte bedanken voor de fijne 
samenwerking. Terwijl je houdt van papier, ben je toch een trouwe 
deelnemer aan DH Benelux: een mooie combinatie. Bedankt Jacques! En 
ik hoop vooral dat dit geen afscheid is, maar tot ziens!  

Hartelijke groeten, 

Sally (GhentCDH)  



Dag Jacques,

Het kaartje hiernaast stond in de Heculesaanvraag. Voor mij staat het symbool voor 
de fantastische apotheose van de drie grote zuidelijke dialectwoordenboeken. Dat is je 
toch maar even gelukt! Het kaartje symboliseert ook onze samenwerking in het kader 
van de woordenboeken, wat begon met het ReWo en nu eindigt met Hercules.  Ik heb 
mooie herinneringen aan die samenwerking en gelukkig ben je kunnen terugkeren om 
het WVD door de eindfase te loodsen. Je hebt je met hart en ziel verbonden aan de 
dialecten. 

Ook heb ik je leren kennen als een verhalenverteller en een kenner van de Gentse 
geschiedenis. Dat maakt het zeer aangenaam om met je een avond op stap te gaan. En 
natuurlijk herinner ik me nog het dreupelkot. Dat moeten we zeker nog eens doen, een 
avond op stap, in Gent. We hebben er de tijd voor, want we gaan met pensioen?

Roeland



Beste Jacques,

Aan mijn beste wensen voor gelukkige en productieve pensioenjaren voeg ik wat tekst en 

beeld toe, met enige toelichting. Het is ook een Jacobus - met een veel kortere loopbaan 

dan de jouwe en op een heel ander gebied, in een andere eeuw. Beide portretprenten zijn 

biografisch en iconografisch interessante objecten in de Nederlandse en de Atlantische 

slavernijgeschiedenis, een onderwerp waarvoor er vanouds wetenschappelijke, maar 

helaas ook steeds meer ideologische en politieke belangstelling is, vooral bij niet-

wetenschappelijk geïnteresseerde leken ‘met een mening’.

Het ga je goed.

K. Bouman

Collectie K. Boumann



Jacobus Elisa Joannes Capiteïn: een notitie bij zijn bijzondere levensloop en loopbaan

Wie is Jacobus Elisa Joannes Capitein?

De uitslaande prent uit de Leidse dissertatie van Jacobus Elisa Joannes Capitein 
(Dissertatio politico-theologica de servitude, libertati christianae non contraria - Staatkundig-
godgeleerd onderzoekschrift over De Slaverny, als niet strydig tegen de Christelyke Vryheid 
(Leiden, Amsterdam, 1742) toont een ‘Africaansche Moor’, in domineestoga, met bijbel 
in de hand. Het onderschrift werd geschreven kort voordat hij terugkeerde naar zijn streek 
van herkomst:

Africaansche Moor:
Beroepen Predikant aan het Kasteel St. George op D’Elmina.
‘Aanschouwer zie deez’ Moor! zijn vel is zwart maar wit 
zijn ziel, daar JESUS zelf als Priester voor hem bidt,
Hij gaat Geloof, en Hoop, en Liefde aan Mooren leeren,
Opdat zij, witgemaakt, met hem het LAM steeds eeren.

Brandyn Ryser

Jacobus Elisa Joannes Capitein (1717-1747), van oorsprong uit Nederlands West-Afrika 
werd als kindslaaf door een schipper in Afrika geschonken aan een bevriend koopman, 
die de jongen meenam naar Nederland. In de Republiek was de uit Afrika meegereisde 
slaaf vrijwel meteen vrij. Hij had veel geluk, want hij kwam terecht in een omgeving van 
welgestelde begunstigers en kreeg een opvoeding die hem voorbereidde op zijn studie in 

Collectie K. Boumann



de godgeleerdheid aan de universiteit van Leiden, die werd afgerond met de al vermelde  
dissertatie. Dit onderzoekschrift wordt nog steeds, meer dan tweeëneenhalve eeuw later, 
bestudeerd, becommentarieerd en bekritiseerd.

Een academisch geschoolde ‘Africaansche Moor’ was destijds bijzonder - en Capitein was 
zelfs één van de vroegste. Wat hem tijdens zijn leven ruime bekendheid gaf en hem nog 
steeds beroemd en berucht maakt, is vooral zijn behandeling van het toen, en nu weer 
hoogst actuele onderwerp van zijn onderzoekschrift: slavernij in overzeese gebieden, in de 
tijd van het grote debat tussen voorstanders en bestrijders over afschaffing van de slavernij 
en vrijlating van slaven.

Capitein verdedigde niet de slavernij op zichzelf, zoals vaker beweerd wordt, maar meende 
dat het vooral ging om ‘de ziel van de slaaf, die bij overgang van ‘heiden’ tot christen niet 
per se meteen fysiek behoefde te worden vrijgelaten omdat hij/zij, zoals Capitein dat zag, 
door die ‘geloofsovergang’ al het kostbare voordeel genoot van ‘geestelijke vrijheid’. Dit 
lokte tegenspraak uit, toen en nu.

Capitein werd één van de bekendste zwarte Nederlandse gezichten van de Republiek 
uit het midden van de achttiende eeuw. Na studie in Leiden keerde hij in het eervolle 
ambt van dominee van de West-Indische Compagnie terug naar zijn plaats van herkomst, 
met name voor de zending onder de Afrikanen. Zijn zendingswerk werd geen succes. 
Als zwarte Nederlandse predikant stak hij, met zijn hoge status, in het Nederlandse 
bestuurscentrum rond het grote slavenfort Elmina te sterk af, zowel voor blanken als voor 
zwarten, in de ruwe wereld van de slavenhandel. Zijn levenseinde is niet bekend.

Er zijn van Capitein enkele afbeeldingen bewaard. Van de twee bekendste is er één in de 
Nederlandse uitgave van zijn dissertatie (en ook los beschikbaar). Magistraal is echter, 
op de andere afbeelding, de figuur van dominee Capitein, die ernst, degelijkheid en 
zelfvertrouwen uitstraalt. Hij wordt in het door Belknap/Harvard uitgegeven meerdelige, 
monumentale standaardwerk The Image of the Black in Western Art (Belknap/Harvard/ 
W.E.B. Du Bois Insitute for African and African American Research/ The Menil 
Collection, 2011, pp. 230-231) door de auteur tot in de details als beroemde achttiende-
eeuwse zwarte dominee beschreven:

Capitein’s pose, seen before the pillar of fortitude, with the book open in front of 
him and employing the gestures and confrontational style of the preacher, can be 
traced back to the humanist imagery of the Renaissance. The placement of the right 
hand, with the distinctive positioning of the fingers, was associated with Christ 
himself, though of course by the 1740s it had become formulaic and even archaic 
in images.

Interessant is de met de hand (van een onbekende auteur) geschreven tekst bij deze prent:

J.J.E. Capiteyn is in 1742 te Leyden tot Doctor der godgeleerdheid bevorderd, en 
daarop als predikant naar St. George, d’Elmina op de kust van Guinea vertrokken. 
Maar ter plaatse zijner bestemming gekomen zocht hij weldra zijne familie op. 
Verloochende ten hare gevalle het Christendom en werd een heiden.

Deze korte tekst verwijst naar het einde van een vrome droom en de hoop, op Capitein 
gevestigd, voor de kerstening van heidens Afrika bij zijn terugkeer. Capitein is ook 
prominent aanwezig in de recente studie uitgegeven door Rijks Museum/Vantilt, 2016.



Titelpagina en titelprent van Capiteins dissertatie (1742)
en de uitleg in het Klinkdicht - Collectie: K. Boumann


