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V

[Deel I]
Een woord vooraf
Met al te groote haast is dit gelegenheidschrift tot stand gekomen dan dat er niet veel
leemten en andere gebreken zouden kunnen in aangewezen worden.
De schrijver gevoelt het beter dan iemand, hij die, op eenige maanden tijds, een
ontzaglijk getal boeken, vlugschriften, officieele stukken, Kamerdebatten en dies
meer heeft moeten doorworstelen.
In geweten heeft hij zijn best gedaan om onpartijdig te zijn, zonder aanzien der
talrijke personen, die hij onderwege aan 't werk zag en beoordeelen moest. Doch
alwie zich waagt aan de hedendaagsche geschiedenis, betreedt een uiterst glibberig
pad, waarop de sterkste beenen niet bewaren voor het vallen of uitglijden.
Naar zijn krank vermogen heeft hij getracht Cicero's gulden spreuk nooit uit het
oog te verliezen: Ne quid falsi audeat, ne quid veri non audeat historia, nooit mag
de geschiedenis het onware durven noch het ware niet durven zeggen.
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VI
Degenen, die zich de moeite zouden getroosten in eenig tijdschrift of dagblad dit
werk te bespreken, zullen mij hoogst verplichten, indien zij er mij kennis van willen
geven, en alle recht op mijne dankbaarheid verwerven met mij een afdrukje hunner
recensie te laten geworden.
Voor alle terechtwijzingen en aanvullingen houd ik mij zeer aanbevolen.
P.F.
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Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche
Beweging
Hoofdstuk I
De Vlaamsche Beweging tot aan het jaar 1870
Wat is de Vlaamsche Beweging?
De bewoners van het graafschap Vlaanderen en van het hertogdom Brabant, de
voorvaderen der tegenwoordige Vlamingen van België, stonden tijdens de
middeleeuwen en tot op 't einde der 16de eeuw aan het hoofd der Europeesche
beschaving.
In den loop der godsdienstige beroerten van den Geuzentijd werd hun het beste
van hun bloed afgetapt en bij de zegepraal van Spanje en van Rome, na den val van
het protestantisme in de Zuidelijke Nederlanden, volgde eene ontzettende uitwijking
naar het Noorden, eene uitwijking van de veerkrachtigste en rumoerigste onzer
inwoners. De ontvolking van steden en dorpen, de sluiting der Schelde, de bekrompene
censuur der Roomsch-katholieke geestelijkheid, de verwildering der lagere scholen,
de verfransching der hoogere standen in de colleges der geestelijkheid en in de
nonnenpensionaten, de algemeene verkwezeling, gevoegd bij de rampen der
Europeesche oorlogen, die gedurende twee eeuwen op ons grondgebied door de
groote mogendheden gevoerd werden, al die omstandigheden te gelijk en meer
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andere nog veroorzaakten na 1600 een stoffelijk en geestelijk verval, dat van de
Vlamingen der 17de en 18de eeuwen onder de Spaansche, Oostenrijksche en Fransche
heerschappijen eene der verachterdste bevolkingen van gansch Europa had gemaakt.
De Vlaamsche Beweging is de poging om dat jammerlijk verval der Vlamingen
te stuiten en om hen terug te brengen in den stroom der moderne beschaving door
middel van het eenig natuurlijk voertuig der gedachten: de moedertaal.
De Vlaamsche Beweging ontstond na 1830 als eene terugwerking tegen de
zegevierende verfransching uitgaande van de Belgische Omwenteling; maar zij werd
in stilte en langzaam voorbereid sedert het einde der 18de eeuw.

De Brusselaar Verloo in 1788
Op den vooravond der Brabantsche Omwenteling, in 1788, gaf de Brusselsche
advocaat Verloo, een vriend van den bekenden liberalen agitator Vonck, eene
Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden uit, waarin hij
bitter klaagde over de algemeene verfransching en over den achteruitgang der
Vlaamsche gewesten als gevolg er van, daar de geletterden er zonder invloed bleven
op de volksbeschaving(1).
Zelfs de geestelijke eenheid van Noord en Zuid verkondigde Verloo reeds in 1788,
uitdrukkelijk verklarende:
Men ziet hier, dat ik de Vereenigde Nederlanden aenzie als deel te
maken van ons land en hun met ons als een eenig volkdom achte. Zeker,
wat raekt onzen vaderlandschen letterstaet, dezen moet zonder twyffel
niet geschyden zyn van den hunnen; want, mits hiervan de moederlyke
tael den grondsteen is en onze tael dezelve is met de hunne, zoo moet ook
ons letterdom gants een en 'tzelve zyn... Wy zyn inderdaed hetzelve volk,
'tzelve van tael, imborst, zeden en gebruyken. Daerom laet ons,
gezamentlyke Nederlanders, schoon wy van staet geschyden zyn, ons ten
minsten in de Nederlandsche konsten aenzien als gevaderlanders en
gebroeders. Laet ons gezamender-hand

(1) Dit merkwaardig geschrift, te Brussel gedrukt, verscheen in 1788 te Maastricht. In 1829
werd het te Gent door Prof. Schrant opnieuw uitgegeven (Te Gend, by J. Snoeck-Ducaju en
zoon, drukkers, Veldstraet).
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Titelblad van Verloo's Verhandeling
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ons genoegzaem Nederduytsch handhaven, eeren en versieren; en dat
eyndelyk de tael van den vrydom ook eens de tael der konsten zy.
Kort daarna kwam de inlijving bij Frankrijk den genadeslag toebrengen aan de
moedertaal der Vlamingen.

De Fransche tijd (1794-1814)
De Fransche Republiek en keizer Napoleon I wilden de taal der Vlamingen
versmachten en uitroeien. Het gebruik dier taal werd verboden, niet alleen in al de
officieele zaken, maar zelfs in het bijzonder leven: testamenten, rekeningen, enz. Tot
de Vlaamsche straatnamen en uithangborden moesten verfranscht worden. De
Vlaamsche bladen werden afgeschaft en verkregen slechts later (1812), als eene
bijzondere gunst, de toelating om met eene Fransche vertaling te verschijnen.
Tweetalige nummers der Gazette van Gend, op twee kolommen gedrukt, vindt men
nog hier en daar in Vlaanderen onder oude familiepapieren uit dien tijd van dwang
en willekeur, terwijl men overal in het archief van al onze steden en dorpen kan
vaststellen hoe al de Vlaamsche registers en acten plotseling in 1795 vervangen
werden door uitsluitend Fransche. Zelfs de onschuldige vertooningen der rederijkers
werden verboden en slechts later weer toegelaten mits dat elke vertooning voortaan
uit een Vlaamsch en uit een Fransch tooneelstuk zou bestaan.
‘Dit stelsel van ontvlaamsching - zegt Vuylsteke(1) - dat gedurende twintig jaren
het bestuur, de wetgeving, het rechtswezen, het onderwijs, de drukpers, het tooneel
en tot de gewone daden van het bijzonder leven omknelde; die Fransche alles
overweldigende, alles bedwingende overheersching, waarvan niemand, gedurende
twintig jaren, het onverwacht einde kon voorzien of zelfs verhopen, droeg spoedig
de gewenschte vruchten.’ Alleen de lagere standen kon men geen Fransch aanleeren.
In de nederige Kamers

(1) In zijne meesterlijke Inleiding tot de Korte statisticke Beschrijving van België (uitgave van
het Willems-fonds, Gent, 1869); herdrukt in zijne Verzamelde prozawerken (Gent, 1887) en
in zijne Historiebladen (Gent, 1904).
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van Rhetorica van den minderen man beoefende men nog de Vlaamsche letterkunde
en de rijmelaars van dien tijd (waaronder Conincx van Sint Truiden, Robyn van
Vrassene, Hofman van Kortrijk, De Borchgrave van Wakken, Van Damme van
Brugge, Van Daele en Lambin van Ieperen, Broeckaert, Stichelbaut en Antheunis
van Gent met enkele jongeren als Jan Frans Willems van Bouchout bij Lier) waren
de eenige en laatste verdedigers der zieltogende moedertaal en tevens de baanbrekers
der Vlaamsche Beweging(1).

De Hollandsche tijd (1814-1830)
De val van Napoleon op het slagveld van Waterloo was de dageraad der opbeuring
voor de Vlaamsche gewesten. De Fransche departementen van Lys, Escaut, Dyle,
Deux-Nèthes en Meuse, die in het Fransche keizerrijk opgeslorpt waren, werden de
provinciën West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Zuid-Brabant en Limburg in het
nieuw opgerichte koninkrijk der Nederlanden, het grooter Nederland van de
Bourgondische hertogen en van keizer Karel V, dat nu als bij tooverslag herleefde
onder den schepter van eenen Prins van Oranje, van eenen afstammeling van Willem
den Zwijger. De grijze Bilderdijk zong uit Amsterdam zijn roerend gedicht Holland
aan België (1815) en de jonge Vlaming Jan Frans Willems, de vroeger bekroonde
rijmelaar der rederijkersprijskampen, schreef zijne kernachtige ode Aen de Belgen
(1818):
Ik zing de vrye tael, die de oude Belgen spraken...
O Belgen! uw geluk is aen die tael verbonden.
Slaet uw geschiedrol op: waer gy uw recht geschonden,
uw heil vertreden vindt, - de landspraek vindt ge er by
en haer verdelging steeds het doel der dwingelandy.

Te Antwerpen en te Gent verschenen letterkundige bundels, waar naast Vlaamsche
schrijvers ook Bilderdijk, Messchert, Jeronimo de Vries, Wiselius, Kinker, Staring,
enz.

(1) Zie J.O. De Vigne, De Zuidnederlandsche schrijvers van het tijdstip der Fransche
overheersching. Antwerpen, 1873.
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bijdragen in leverden. Willems was in Vlaamsch België de Vlaamsche apostel der
toenadering van Noord en Zuid en had vinnige polemieken te voeren tegen
Roomsch-katholieke priesters en verfranschte liberalen.
Die Nederlandsche beweging werd door de Regeering van koning Willem I
krachtdadig ondersteund en aangemoedigd. De oprichting der drie Staatshoogescholen
te Gent, te Leuven en te Luik, de ernstige uitbreiding en grondige verbetering van
het middelbaar en lager onderwijs, de

Prof. J.M. Schrant

oprichting der uitstekende kweekschool voor onderwijzers te Lier onder de leiding
van den bekwamen Schreùder, de herstelling van de moedertaal der Vlamingen in
al hare officieele rechten, de aanmoediging der ontkiemende Nederlandsche
letterkunde in de Vlaamsche gewesten, die sedert den aanvang der 17de eeuw op dat
gebied schier braak gelegen hadden, dat alles was het werk van den Koning en van
zijne ministers, vooral van Falck.
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Daarbij moet nog gevoegd worden het streven van enkele mannen van geleerdheid,
talent en invloed, als Prof. Schrant te Gent(1), Prof. Meijer en Prof. Visscher te Leuven,
Prof. Kinker te Luik(2) en den Vlaming Jan Frans Willems te Antwerpen(3), die in deze
vier steden het middelpunt waren geworden van eene kleine groep
Nederlandschgezinde en Nederlandschsprekende en -schrijvende volksbeschavers(4).
Ook de Hollandsche ambtenaren in Zuid-Nederland gevestigd hadden in enkele
steden, zelfs in de kleinste, hier en daar departementen (afdeelingen) van de
Noordnederlandsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opgericht, die
volkslezingen hielden en kleine volksbibliotheken openden. Ondanks de
onverschilligheid der verfranschte hoogere standen of de tegenkanting der
achterdochtige Roomsch-katholieke geestelijkheid, groeide aldus in de Vlaamsche
gewesten een nieuw geslacht op, dat gedurende een vijftiental jaren in de verbeterde
scholen der Regeering was gevormd geworden, toen de Omwenteling van 1830 die
opbeuring der Nederlandsche taal en der Nederlandsch-sprekende bevolking van
België plotseling en geweldig kwam stuiten(5).

(1) Zie L. D(e) R(ijcker), Professor J.M. Schrant te Gent (1818-1830) in het Jaarbock van het
Willems-fonds voor 1879.
(2) Zie L. Jottrand, Kinker's zending te Luik in Nederduitsche gewrochten van den Nederlandschen
Waal, blz. 19-54. Brussel, 1872.
(3) Zie Jan Frans Willems (Levensschets door Max Rooses, Voordracht door Julius Vuylsteke
en Herinneringen door G. Bergmann), uitgave van 't Willems-fonds, 1893, alsmede de talrijke
gelegenheidsschriften verschenen bij Willems' dood in 1846 en beschreven in Coopman en
Broeckaert, Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd.
(4) Later vinden wij de meesten onder hen terug in de rangen van de eerste strijders der Vlaamsche
Beweging, als Prof. Schrant's leerling Philip Blommaert en zijne medewerkers Leo d'Hulster
en Lodewijk De Potter te Gent; Meijer's leerling den Waal Hubert Delecourt (later schrijvende
onder den deknaam Van den Hove) te Leuven; Prof. Visscher's leerlingen C.P. Serrure en
Prudens van Duyse aan dezelfde hoogeschool; Prof. Kinker's leerling den Waal Lucien
Jottrand en enkele anderen te Luik, enz. Prof. Schrant had te Gent eene letterkundige
maatschappij (Regat prudentia vires) gesticht en Prof. Kinker eenen studentenkring (Tandem),
die beide kweekscholen waren van latere Vlaamschgezinden.
(5) Zie J.F.J. Heremans, Over den invloed van Noord-Nederland op de letterkunde in de Zuidelijke
provinciën gedurende het tijdperk 1815-1830 (Handelingen van het XIIIe Nederlandsch
Congres te Antwerpen gehouden, 1873).
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De Reactie na 1830
De onwetende Vlaamsche boeren hadden op het aandringen hunner priesters met
kruisjes geteekend op de petities tegen het officieel gebruik hunner eigene moedertaal,
welke men bij hen onder den naam van Hollandsch voor eene vreemde opgelegde
spraak liet doorgaan. Na 1830 werden zij aanstonds verre boven hunne verwachtingen
gediend. Gelijk ten tijde van de Fransche Sans-Culotten en van Napoleon I zond men
hun, om de Hollandsche beambten te vervangen, eenen zwerm van Waalsche en zelfs
Fransche ambtenaren van allen graad en rang, die van den hoogsten tot den laagsten
niets anders dan Fransch spraken en schreven in hunne betrekkingen met het Vlaamsch
publiek. De stelselmatige verwoesting der openbare scholen door de geestelijkheid
deed de rest(1). De Vlaamsche werkman, kleine burger en

(1) Zie de beteekenisvolle bekentenissen van onzen grootsten Belgischen staatsman sedert 1830,
eenen volbloed Luikerwaal, en van zijnen knappen biograaf den Brusselschen
volksvertegenwoordiger Paul Hymans in dezes voortreffelijk werk Frère-Orban, deel I, blz.
48 en volg. (Brussel 1905). Wij lezen er: ‘Le gouvernement hollandais avait en matière
d'enseignement fait oeuvre utile et considérable. Dès 1816, il avait organisé dans les provinces
méridionales trois universités, où il invita à professer des hommes de grand mérite, dont
quelques-uns appelés d'Allemague, et qui furent florissantes; de nombreux collèges, où les
études étaient fortes et sérieuses. Les écoles primaires, au nombre de plus de quatre mille,
dirigées presque toutes par des instituteurs d'élite, se trouvérent en peu d'années en plein
exercice... La génération qui entra en 1830 dans la vie publique, fut l'une des plus remarquables
que la Belgique ait produites. Au lendemain de la Révolution, une violente réaction se déclara.
Beaucoup de communes, livrées à elles-mêmes, supprimèrent leurs écoles; d'autres les
désorganisèrent en congédiant sans motifs les maîtres qui avaient fait leurs preuves. Des
écoles privées s'établirent en assez grand nombre, mais sous la direction d'un personnel qui
n'offrait aucune garantie de capacité ou de moralité. Les congrégations enseignantes,
spécialement les Frères de la doctrine chrétienne, déployèrent une grande activité. Les évêques
leur apportèrent leur concours et créèrent des écoles normales. Le gouvernement resta inactif,
par impuissance ou complaisance, à cette entreprise qui aboutit au monopole de la formation
des instituteurs: en 1842, l'épiscopat possédait sept écoles normales, et la dernière école
normale de l'État, celle de Lierre, avait disparu dès 1840.’ - Aanstonds na de Omwenteling
van 1830 was de schoolverwoesting, vooral in de Vlaamsche gewesten, zoo groot, dat de
algemeene bestuurder van het openbaar onderwijs Ph. Lesbroussart aan de gouverneurs der
negen provincies eenen omzendbrief zond, eenige weken na den val van koning Willem I
(25 Januari 1831), waarin te lezen stond: ‘Met eenen enkelen pennetrek vernietigt men zoo
maar geheele gestichten, of wel men trekt de toelagen in door de gemeente verleend en werpt
op die wijze een aantal leeraars na lange jaren dienst zonder schadeloosstelling in de armoede.
Voorzeker zijn de gemeenten meester, krachtens de wet, met het onderwijs te belasten wie
zij verkiezen; maar er bestaat ook eene zedelijke wet, die verbiedt zonder de gewichtigste
redenen over de bestaanmiddelen van eenen mensch te beschikken. Daarbij kan de jeugd in
geen geval zonder onderwijs blijven en de ongelukkige gevolgen van zulk een stelsel op het
toekomend geslacht zouden loodzwaar drukken op het geweten van hen, die er de schuld
van hebben.’ Die omzendbrief bleef overigens zonder uitwerking. Te Gent - om een voorbeeld
te geven - schafte de Commissie van veiligheid twee faculteiten der Hoogeschool op vier af,
te gelijk met het gemeentecollege en twee der drie toen ter tijd bestaande kostelooze
volksscholen der stad.
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boer, door de Roomsch-katholieke priesters aan den intellectueelen invloed van het
kettersch Holland door middel der Belgische Omwenteling onttrokken, bevonden
zich nu als afgezonderd van de wereld, daar de beschaving in België geen ander
voertuig meer bezat dan de hun onbekende taal der hoogere verfranschte standen.
Gedurende de eerste jaren na 1830 verkeerde aldus de overgroote meerderheid
van de Vlaamsche bevolking van België in eenen staat van volkomen verwildering,
onwetendheid en onverschilligheid ten opzichte der gedachten, die de overige
beschaafde naties bezielden en ontroerden.

De verachting der volkstaal
De taal der Vlamingen beschouwde men algemeen als voor altoos veroordeeld. Eene
van de allereerste daden der Walen en Franschgezinden van het Voorloopig Bewind
van 1830 was geweest haar bestaan als taal te loochenen en het Fransch als eenige
officieele taal uit te roepen. De Bel-
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gische Grondwet van 1831 verklaarde wel is waar uitdrukkelijk: ‘Art. 23. Het gebruik
der in België gesproken talen is vrij. Het kan slechts door eene wet geregeld worden
en alleen voor de acten der bestuurlijke macht en voor de rechterlijke zaken’. Doch
allerlei koninklijke besluiten, reglementen en ambtelijke verordeningen beschikten
er anders over en brachten integendeel het uitgeroepen beginsel van het Voorloopig
Bewind stilzwijgend en stelselmatig ten uitvoer. Het Fransch was, gelijk onder
Napoleon, opnieuw de eenige taal geworden van het bestuur, van het gerecht, van
het hooger en middelbaar onderwijs, van het leger, van alles wat van de Regeering
afhing. Buiten eenige onbeduidende Vlaamsche organen (meestal weekbladen) was
de dagbladpers ook Fransch en grootendeels opgesteld door Fransche journalisten.
Geene Vlaamsche boeken werden nog gedrukt tenzij de Roomsch-katholieke
catechismus, de levens van heiligen en andere diergelijke werkjes van katholieke
godsdienstige propaganda.
Van 1830 tot 1837 (verschijning van Conscience's eersten roman) kwam er geene
andere Vlaamsche volkslectuur van de pers dan de volgende boeken:
1831. Devotie van negen dagen en van tien vrydagen ter eere van den
Heiligen Franciscus Xaverius. Roeselare, Van Hee.
Het Hemelsch Palmhof, beplant met gebeden, oefeningen en litaniën,
vermeerderd met de vespers, roozenkrans en kruysweg. A.B. Van Han en
zoon.
De aertsbisschop en de bisschoppen van Belgiën aen de heeren pastoors
van hunne bisdommen over het lidmaetschap van de vrymetselaerslogiën.
Gent.
1833. Isidorus de godsdienstige landman, gegeven tot voorbeeld aen alle
landslieden. Roeselare, Van Hee.
Herderlyken brief van Z.E. den Aertsbisschop van Mechelen aen de heeren
pastoors van zyn diocees over de kiezingen van de wetgevende Kamers.
Mechelen, Hanicq.
1834. Elisa of de gevolgen van het lezen der slechte boeken. Roeselare,
Van Hee.
Beschryving van den oorsprong en voortgang van het vermaerd
broederschap van de gewillige slaven van Maria. Ingesteld in de parochiale
kerk van den H. Nicolaes in het jaer 1634. Gent, J. Poelman.
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Augusta of de voordeelen van eene christelyke opvoeding. Roeselare, Van
Hee.
1835. Geschiedkundig verhael wegens den oorsprong en de uitwerkselen
der nieuwe medalie geslagen ter eere van de Onbevlekte Ontfangenis van
de allerheyligste Maegd en gemeenelyk bekend onder den naem van
mirakuleuze medalie. Gent, J. Poelman.
Nauwkeurige schets der aflaten welke aen de medalie der Onbevlekte
Ontvangenis van Maria toepasselyk zyn. Luik, P. Kersten.
Kort begryp van de instelling, privilegiën en aflaten van den H. Schapulier.
Roeselare, Van Hee.
1837. Den welmeynenden boerenzoon. Gend, Snoeck-Ducajn.
De welmeynende Boeredogter. Gend, Snoeck-Ducaju.
Leven van onze eerste ouders Adam en Eva alsook dat van hunnen zoon
Abel door Andreas Boeye, Pater Jesuiet.
Handboeksken van de vroed-vrouwen en vroedmeesters, behelzende 28
artikelen wegens het doopen, enz. Gend, wed. Poelman(1).
De Vlaamsche tooneelgenootschappen waren bijna alle verdwenen als ten tijde
der zestiende-eeuwsche Inquisitie. Door de hoogere standen veracht en verstooten,
door niemand bemind noch aangemoedigd, vond de moedertaal der Vlamingen eene
laatste schuilplaats bij den haard der kleine burgers en werklieden en onder het
strooien dak van den boer.
Maar de zaden der Nederlandsche beschaving, door de Regeering van koning
Willem I aan den Vlaamschen bodem toevertrouwd, ontkiemden in stilte en schoten
weldra op boven den grond(2).

(1) Zie F.A. Snellaert, Vlaemsche Bibliographie of lyst der Nederduitsche bocken van
1830 tot 1855 in België uitgegeven (uitgave van 't Willemsfonds, 1857).
(2) Voor het eerste gedeelte dezer Schets kwam het uitstekend werk van Theo Coopman en Jan
Broeckaert mij vooral goed te stade: Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd, deelen I
(1787-1844) en II (1845-1852) (uitgave der Kon. Vlaamsche Academie), Gent, 1904 en
1905. Als dat standaardwerk volledig zijn zal, zullen wij daar de rijkste bron voor de
geschiedenis der Vlaamsche Beweging bezitten.
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De alarmkreet van Blommaert (1832)
Enkele stemmen verhieven zich eerst hier en daar, te midden der algemeene
onverschilligheid, om die jammerlijke vernedering der moedertaal te betreuren. In
1832 liet Jhr. Ph. Blommaert, een oud-leerling van Prof. Schrant, te Gent eene kleine
merkwaardige brochure van 20 blz. verschijnen, getiteld Aenmerkingen over de
verwaerloozing der Nederduitsche tael, waarin hij de eerste in Vlaamsch België eene
lans brak voor de verachte landstaal(1). Wij lezen er:
Niets staet zoo nauw met de eigene grondbeginsels eener natie in verband
als de volkstael. Het is de tael, die dezelfde denkwyzen door al de rangen
der maetschappy verspreidt; die de verscheidenheid der volken doet
onderkennen en gevolgenlyk de nationaliteit vormt. Derhalve is het aen
een vaderlandsch bestuer als pligt opgelegd de volkstael byzonderlyk voor
te staen. De tael der inwoners van Belgie is deels Vlaemsch, deels Waelsch.
Nogtans wordt het Vlaemsch veronachtzaemd en is het Fransch alleen in
de handelingen der Regeringe ingevoerd...
De Fransche tael benadeeligt op gevoelige wyze de algemeene beschaving
en belet, dat de verlichting zich tot de lagere klassen uitstrekke...Het
allernadeeligst gevolg, dat het gebruik eener vreemde tael na zich sleept,
is het verdooven van den nationalen geest, die, even als de zeden, met de
tael zelve van een volk zoodanig verknocht is, dat het onmogelyk is een
afzonderlyk volksbestaen te hebben, zonder eene afzonderlyke tael...
O Artevelde! hoe verbolgen en verontwaerdigd zoudt gy niet wezen, zaegt
gy de hedendaegsche verbastering onzer landgenoten! ‘Waer is - zoudt gy
zeggen - de deugd, de goede trouw der Belgen heengevaren?... Belgen!
laet gy u thans door vreemden overheeren? Zoo slaefsch waren uwe
voorvaderen niet: zy hadden 't bezef hunner eigenwaerde... Voorkomt uw
dreigenden ondergang, herryst! Neemt als een herschapen volk uw
vaderlandsche zeden en vaderlandsche tael weder aen!’
In Den Vaderlander van Gent (nr van 10 Juli 1832) las men eenen oproep (van
Blommaert?) Aen de Vlaemsche jongelingen der beschaafde standen om ze aan te
zetten hunne taal te leeren, ten einde onder hun volk licht en

(1) In 1834 gaf Blommaert te Gent een tweede vlugschrift uit: Landstael van Belgie.
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onderwijs te helpen verspreiden. In dezelfde stad verschenen in 1834 de Nederduitsche
letteroefeningen en het Nederduitsch letterkundig jaerboekje (1834-1875) met talrijke
medewerkers, die allen voor de zaak der moedertaal blaakten.

Jan Frans Willems in 1834
Onder allen trad Jan Frans Willems met het meeste gezag op, toen hij, ook in datzelfde
jaar 1834, een alarmkreet liet hooren uit Eekloo, waarheen hij sedert Januari 1831
als ambtenaar met verlaging van zijne jaarwedde door de mannen van 1830 verbannen
was als straf voor zijne Nederlandsche houding vóór de Belgische Omwenteling.
Zijne moderne berijming van den Reinaert den Vos, het eerst echt en kruimig
volksboek na 1830, gaf hij in het licht met een voorwoord, dat te recht als het manifest
der Vlaamsche Beweging wordt beschouwd(1).
In zijn Voorbericht schreef Willems de roerende woorden, die algemeen bekend
zijn:
Van myne jongste dagen af heb ik getracht de verworpene moedertael
te helpen opbeuren. Ik heb dezelve zoowel tegen de bekrompenheid der
Hollandsche schryfregels als tegen de verbasterdheid van het Vlaemsche
schooldialect verdedigd; ik heb hare rechten op het openbaer bestuer en
hare nationaliteit door historische gronden, zooveel als in my was, bewezen
en voldongen. Om harentwil ben ik van Antwerpen naer Eecloo verbannen.
Zy moet my dus wel dierbaar zyn!
Doch ook in Eecloo heb ik geleerd, dat hare vyandin, de Fransche tael,
die in zes eeuwen en meer nog geen' enkelen voet gronds op het
Nederduitsch heeft aengewonnen, nimmer de tael van het meerendeel der
Belgen zyn zal. Op 8600 inwoonders van die stad zyn

(1) In 1835 liet J.B. Cannaert, oud-raadsheer van het Hoog-Gerechtshof te Brussel, zijne geleerde
Bydragen tot de kennis van het oude Strafrecht in Vlaenderen te Gent verschijnen. In het
Voorbericht schreef hij: ‘Wy zyn verre van te deelen in de minachting, welke hedendaegs
door sommige Vlamingen voor de tael hunner voorvaderen wordt aen den dag gelegd, terwyl
nogthans vreemde schryvers aen hare waerde hulde doen.’ En hij beriep zich op Walter Scott.
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er omtrent 300, die Fransch verstaen, en geen 100, die fatsoenlyk Fransch
spreken kunnen. Nogthans was Eecloo zeer vele jaren de verblyfplaets
van Fransche tribunalen, van Fransche sous-préfets, van Fransche
ambtenaren. Nogthans worden wederom, sedert vier jaren, hare 8300
andere ingezetenen in het Fransch gegouverneerd, en dagelyks
gesommeerd, geëxploiteerd en geëxecuteerd.
Wy bezitten thans de vryheid van tael, ja; doch het schynt my toe, dat die
vryheid hare zuster, de vryheid van verstaen, geheel onder de voeten helpt.
Moge deze myne bearbeiding van het oudere gedeelte van Reinaert den
Vos iets bydragen tot het doen herleven van eene zoo dierbare tael in een'
tyd, waerop ons land van zooveel Franschen uitschot wordt overstroomd!
In 1836 werd te Gent de maatschappij De tael is gansch het volk gesticht, aldus
genaamd naar eene spreuk van dichter Prudens van Duyse(1). Te gelijk stichtten
Willems en Prof. David van Leuven, onder de koninklijke bescherming, eene
Maetschappy ter bevordering der Nederduytsche tael en letterkunde, met afdeelingen
te Leuven, Antwerpen, Gent en Brugge en met het Belgisch Museum te Gent
(1836-1846) als orgaan der maatschappij, een tijdschrift dat vooral gewijd was aan
taalkunde, oude middeleeuwsche letterkunde, geschiedenis en oudheidkunde. Willems
was er de hoofdbestuurder en de ziel van. Van zijnen kant gaf Prof. David te Leuven
een taal- en opvoedkundig tijdschrift uit: De Middelaer (1840-1842).

De opkomst der volksletterkunde
Al deze pogingen kwamen van geleerden of bezadigde burgers. Te gelijk zag men
te Antwerpen naast de jonge schilders der romantische school van Wappers eenige
jonge letterkundigen zich scharen in de heropgerichte rederijkerskamer Den Olyftak
(1836). Uit dat opgewekt levenslustig midden verschenen in 1837 in de Scheldestad
twee Vlaam-

(1) Die maatschappij gaf een tijdschrift uit: Bydragen der ‘Gazette van Gend’ voor letteren,
kunsten en wetenschappen, vier jaargangen (1836-1839). Zie Degerickx, Schets eener
geschiedenis der ‘Tael is gansch het volk’ (tot 1860) in De Eendragt van 1861, nrs 7 en 8.
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sche boeken, die veler aandacht wekten en het teeken gaven tot de herleving der
Nederlandsche volksletterkunde in Vlaamsch België.
Het waren de eerste roman van Hendrik Conscience, zijne kleurrijke historische
novelle In 't Wonderjaer 1566, waarvan het onderwerp aan den heldhaftigen strijd
der Nederlanders tegen Philips II en de Inquisitie ontleend was, - en de eerste verzen
van den geestigen en bijtenden Theodoor Van Rijswijck (Eigenaerdige Verhalen).
Twee jaar later kwam Hendrik Conscience met zijnen gloedvollen Leeuw van
Vlaenderen het Vlaamsche volk diep in 't hart roeren(1), terwijl te Gent twee dichters
optraden, Prudens van Duyse met zijne bezielde Vaderlandsche Poëzy en Ledeganck
met den keurigen bundel Bloemen myner lente. Met Willems en enkele minderen,
die soms vóór 1830 waren beginnen te schrijven, was de Zuidnederlandsche
letterkunde nu voor goed gegrondvest na twee volle eeuwen van schier volslagen
onvruchtbaarheid. Dat was de eerste onverwachte vrucht der Vlaamsche Beweging,
kort na de Franschgezinde Belgische Omwenteling.

De voorreden der eerste Vlaamsche boeken
Al die jonge schrijvers, die de wedergeboorte der Nederlandsche letteren in Vlaamsch
België bewerkt hebben, voelden er natuurlijk behoefte aan om getuigenis af te leggen
van hunne liefde voor de miskende moedertaal, hetgeen zij niet nalieten te doen in
hunne hartstochtelijke voorreden en voorberichten.
Aan 't hoofd van zijn Wonderjaer verklaarde Conscience, dat het ‘verachtelijk’ is
‘zijne eigene tael ten hoon te spreken’ en hij bepleitte de welluidendheid der
moedertaal

(1) Het getal der Vlaamsche lezers was nog buitengewoon klein voor dergelijke werken.
Conscience getuigde zelf in die dagen, dat hij op zijn Wonderjaer 241 inschrijvers tegen 480
op zijnen Leeuw van Vlaenderen bekwam en hij teekende zulks blijde aan als ‘eene proef
van de vermeerdering der taelminnaren.’
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en hare uitnemende geschiktheid om op muziek gesteld te worden.
Theodoor Van Rijswijck liet zijne Eigenaerdige Verhalen voorafgaan van ‘een
voorbericht - in dicht’, waarin hij krachtig en geestig tegen de heerschende gallomanie
te velde trok:
Welke vrienden, welke magen
(hoor ik daer al iemand vragen)
hebben u zoo zeer gepraemd?
Dichter! zyt gy niet beschaemd
zulke logens saem te weven?
Al uw vrienden, al uw neven,
al uw buren, heel de boel
hebben voor de tael der vadren
zoo geen gloeiende gevoel.
Kom hen met geen Neêrduitsch nadren;
dit's den Belgen veel te koel,
't vreemde bloed zwelt hen in de adren.
Dichter, om een dorren krans
grypt gy thans
helm en lans.
Berg uw verzen, scheur uw bladren.
Juffers minnen spel en dans,
buer en vrienden lezen Fransch.

En daarop sloeg hij eenen plechtigen toon aan, die in de verte reeds aan Ledeganck's
Drie Zustersteden denken deed:
Ja, het echte wordt gelasterd;
vreemde smaek en vreemde zeên
hebben België verbasterd;
en der vadren moed verdween
met de landstael van voorheen.
Is dan onze oude roem een eeuwge nacht beschoren?
Zyn dan der vadren daên voor 't nageslacht verloren?
en zou er niet een hart in Vlaenderen meer slaen
voor tael en volksbestaen?
Zal dan de vrye Belg geen vrye natie blyven?
Laet hy zoo koel zich uit den lyst der volkren wryven?
Heeft dan zoo menig held in meer dan een gevecht
om niet zyn bloed gestort voor vryheid, land en recht,
dat beurtlings Gauler en Germaen en Portugeezen
hem hulde en eer bewezen?
Zoo kan het nakroost van dit heldenvolk niet zyn,
dat won te Grevelinge en sloeg te Sint-Quintyn.
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Langzamerhand werd alzoo dit luimig voorbericht een heldhaftige lierzang:
Neen! zoo'n verachtelyk lot is België niet beschoren.
De Vlaming juicht nog om den slag der gulden sporen
en Brabant haelt de daên zyns helden uit het stof...
Onze oudren waren trouw aen deugd en plicht en zeden
en elk was met zyn aerd en eigendom te vreden.
De gulle vriendschap dekte hier menig kostlyk mael,
waer 't roerend volkslied klonk in Neêrland's gouden tael.
Men had geen vreemd gezang om zich verheugd te maken,
geen Engelsch stael van doen om Spanje's borst te raken.
Het volk, aen eigen aerd en eigen trant gewoon,
sprak in het Nederduitsch voor rechterstoel en troon.
Verdwaelde! richt u op en luister naer myn toonen;
geef aendacht aen myn zang! Gy zyt de zonen
van eene natie, die zoo wyd door deugd en moed
befaemd was, als de zon heur koesterende stralen
om 't wentlend aerdryk schiet. Verwerpt de uitheemschen kluister!
Gy dooldet reeds te lang in 't ondoorzienbaer duister.
Ryst op! verzinkt niet lager meer
en brengt het vaderland zyn ouden luister weer!

In zijn voorwoord van den Leeuw van Vlaenderen gaf Conscience een overzicht der
vaderlandsche geschiedenis, waarin hij ‘de bloedige Inquisitie van gevloekte
nagedachtenis’ schandvlekte, en aldus vervolgde:
Heden is de stand van zaken veranderd. Er weegt geene Spaensche
verdrukking meer op ons; er staet geene galg, geen schavot meer opgericht
voor de tael- en vryheidminnenden; maer iets anders belet de herwinning
van onze oude weerde; dit is iets, dat de Vlamingen niet genoeg bemerken
en waervan zy het slachtoffer zyn zullen, indien er niet opgelet wordt.
Dan gewaagde hij met gloeiende verontwaardiging van de stelselmatige
verfransching der Vlaamsche gewesten sedert 1830. Zich beroepende op de statistiek
der talen, die door Blommaert in zijne werkjes van 1832 en 1834 was opgegeven,
riep hij plechtig uit:
Er zyn tweemael zooveel Vlamingen als Walen. Wy betalen in de lasten
tweemael zooveel als zy! En men zou ons Walen maken, ons opofferen
met onzen ouden stam, onze tael, onze luisterlyke geschiedenis en alles
wat wy van onze vaderen geërfd hebben! Neen, er is
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nog te veel echt Vlaemsch bloed in de wereld omdat dit mogelyk zy, wat
booze staetkunde men ook gebruike.
Veel kalmer en bezadigder was Ledeganck's voorwoord in de Bloemen mijner
lente; maar ook hij zegde beslist:
Wy leven in een tydstip, waerin onze nationaliteit deerlyk wordt
miskend; waerin, by een groot deel onzer landgenooten; tot zelfs het
bestaen der moedertael wordt betwist. Het is dus misschien niet zonder
verdienste in zulk een tydstip iets by te dragen tot bestryding van vreemden
invloed en tot verdediging van het grootste kenmerk onzer
volks-zelfstandigheid, de Tael.
Prudens van Duyse was eigenlijk de stoutste in het voorwoord zijner Vaderlandsche
Poëzy, dat aldus begon:
De Belgische letterkunde, waervan onze vereeniging met het vaderland
van Vondel en Bilderdijk de zaden had gestrooid, ontwikkelt zich dagelyks
gelukkiger. De vyanden van ons volksbestaen en onzer moedertael (want
het zyn dezelfden) hebben de vraeg opgeworpen: Kan België een
zoogezeide nationale letterkunde bezitten?
De zielslaven van Frankrijk hebben volmondig hun: Neen! uitgebracht.
Ondertusschen is de beste antwoord op die vrage in de poogingen te vinden,
welke men op alle punten des ryks aenwendt om eene Vlaemsche
letterkunde daer te stellen; en niet ongunstig zyn die poogingen uitgevallen.
Van Duyse verklaarde zijne gedichten geschreven te hebben niet alleen voor België,
maar ook
voor dat vaderland, twelk, aenschouwd als gemeenebest der
Nederduitsche letterkunde, een en onverdeelbaar is... Moge het (boek)
medewerken ter algemeene volksverbroedering van het zedelyke ryk der
Nederlanden!
En hij besloot als volgt:
De tyd, die de vader aller groote waerheden is, zal vroeg of laet den
volke doen zien, dat de moedertael de eenige borstweer is tegen de
officieele overstrooming van vreemden en tegen de binnenlandsche
verdrukking van het eene volksdeel op 't andere.
Welaen dan, waerdige landgenooten! spannen wy te zamen ter bereiking
van 't schoonste doelwit, dat eenen vaderlander kunne streelen:
volkszelfstandigheid en vaderlandsche kunstroem. Laten wy den
vreemdeling met opgetrokken schouderen van ons niet zeggen: ‘Zy hebben
geen vaderland, zy verdienen er geen!’
Neen, alles is nog niet verloren, de laetste reddingsplank niet
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verzonken. Er zyn in België nog warme onverslaefbare zielen. Ook onder
u, vrouwen, zyn er, die de stem des vaderlands niet verdooven. Ook voor
u deze zangen!
Al deze uitingen van eigenwaarde en nationalen trots moesten den verwaarloosden
Vlaamschen lezer zoo kort na 1830 diep in 't harte aangrijpen.

Klachten in de Kamer
De misnoegdheid der Vlamingen had zich niet alleen in weekbladen, vlugschriften
en boeken lucht gegeven. Tot zelfs in de Kamer weerklonken nu en dan hunne
klachten. Reeds één jaar na den val van koning Willem I (in zitting van 15 Sept.
1831) had baron Osy, volksvertegenwoordiger van Antwerpen, verklaard, dat de
Omwenteling schuld had aan den ondergang van handel en nijverheid.
In zitting van 28 December 1831 riep Constantijn Rodenbach,
volksvertegenwoordiger van Roeselare en een der hevigste tegenstanders van koning
Willem I, uit: ‘La partialité dans les emplois publics devient aussi révoltante que
sous le gouvernement précédent, puisque sur 380 employés des administrations
centrales, il n'y en a que 22 des Flandres’.
In zitting van 8 December 1835 klaagde dezelfde Rodenbach de ongelijkheid der
grondbelasting aan, die op de Vlaamsche gewesten veel zwaarder drukte, en noemde
haar ‘une iniquité’. In Januari 1836 schandvlekten drie volksvertegenwoordigers de
potsierlijke Vlaamsche vertalingen der Belgische wetten als ‘un composé de phrases
inintelligibles, de contre-sens, de barbarismes, en un mot un véritable galimatias’.
In zitting van 1 December 1837 klaagde Lejeune, volksvertegenwoordiger van
Eekloo, dat het bestuur der pas ingevoerde Staatsspoorwegen in de Vlaamsche
gewesten niets dan Fransche berichten voor het publiek gebruikte.
In zitting van 1 December 1837 verklaarde Delehaye, volksvertegenwoordiger
van Gent, dat de grieven van België tegen de Hollanders nu door de Vlamingen tegen
de Walen
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konden aangeklaagd worden. In zitting van 24 December 1839 klaagde dezelfde, dat
een groot getal ambtenaren der Vlaamsche gewesten de volkstaal niet kenden.

Het Vlaamsch petitionnement van 1840
Door het Verdrag der 24 artikels werd in 1839 het lot van het koninkrijk België
geregeld en de vrede met Holland gesloten. Nu achtten de Vlamingen het oogenblik
gekomen om hunne stem luide te verheffen tegen de verdrukking hunner moedertaal.
In 1840 werd, naar het voorbeeld van het antihollandsch petitionnement van 1829,
een algemeen petitionnement naar de Wetgevende Kamers ingericht en de ziel er
van was Jan Frans Willems(1), die in 1835 uit Eekloo was overgegaan naar Gent, het
middelpunt der geletterde Vlaamschgezinden van geheel het land.
Het krachtig verzoekschrift, dat met meer dan 100,000 handteekeningen werd
bekleed, was van zijne hand. De petities kwamen vooral uit de Vlaamsche dorpen
toegestroomd; zij vroegen de herstelling der Vlaamsche taal zooals ‘onder het
Oostenryksch gouvernement’. Aldus gingen de Vlamingen hun onvervreemdbaar
recht in de 18de eeuw opdelven en dorsten niet herinneren aan de gezegende jaren
van het Hollandsch bestuur, toen hunne taal als officieele landspraak werd erkend;
men vreesde verdacht te schijnen van orangisme, hetgeen toen ter tijd de algemeene
verontwaardiging der Walen en Franschgezinden zou opgewekt hebben.
Ziehier het voornaamste gedeelte van het verzoekschrift van 1840:
Wij verzoeken, dat er door eene wetsbepaling worde vastgesteld:
1 dat alle provinciale en plaetselyke belangen in de Vlaemschsprekende
gewesten zullen behandeld worden in het Nederduitsch;
2o Dat 's Ryks ambtenaren in hunne betrekkingen aldaer, hetzy
o

(1) Willems wordt ook beschouwd als de eigenlijke schrijver van de geruchtmakende brochure
van den volksvertegenwoordiger P. De Decker, Dupétitionnement en favcur de la langue
flamande (Brussel, Maart 1840).
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met de gemeentebesturen hetzy met de ingezetenen, zich zullen bedienen
van dezelfde tael;
3o Dat deze tael ook zal moeten gebezigd worden by de rechtbanken,
wanneer de partyen of de beschuldigden die kunnen verstaen;
4o Dat er eene Vlaemsche Academie of eene Vlaemsche afdeeling by de
Brusselsche Academie tot aenmoediging der Nederduitsche letterkunde
zal worden opgerigt;
En 5o Dat het Nederduitsch by de Universiteit van Gent en by de andere
ryksscholen in de Vlaemsche gewesten dezelfde voorregten zal genieten
als het Fransch(1).
Dit voor den tijd zoo stout programma der Vlaamsche Beweging gaf aanleiding
tot eene korte woordenwisseling in de Kamer (zitting van 30 Mei 1840). Lejeune,
volksvertegenwoordiger van Eekloo, verdedigde de verzoekschriften en verklaarde
onder meer:
La réaction, qui a eu lieu, depuis la révolution, contre la langue flamande,
a été excessive. On a été beaucoup trop loin... Il n'y a pas de tyrannie plus
grande, plus forte que d'imposer à un peuple une langue qu'il ne comprend
pas.
De Kamer verzond de verzoekschriften naar den Minister van binnenlandsche
zaken, hetgeen eene echte begrafenis was. Maar de algemeene aandacht, zelfs in het
Walenland, in Frankrijk en in Duitschland, vestigde zich daardoor een oogenblik op
de opkomende Vlaamsche Beweging.

Eerste kleine toegevingen
Het land was eenigszins in opschudding gekomen en de zaak bleef niet zonder eenig
gevolg. In kleinigheden wilde de Regeering toegeven en als een bewijs daarvan
schreef een Fransch dagblad van Brussel:
De ministre des finances a fait afficher à Anvers un placard signé par lui,
relativement à la démonétisation des anciennes monnaies, en français et
en flamand. C'est la première fois depuis la révolution qu'un placard émané
du ministère se trouve dans les deux idiomes.

(1) Een dier verzoekschriften was onderteekend door den burgemeester der stad Gent Van
Crombrugghe en door het meerendeel der leden van zijnen Gemeenteraad, die alle
orangistischgezind waren.
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Den 20 October 1840 zond de Minister van binnenlandsche zaken Liedts (van
Oudenaarde) eenen omzendbrief aan de Gouverneurs der Vlaamsche provinciën,
waarin deze voor den tijd echt verrassende verklaringen te lezen stonden:
De inwooners eener gemeente hebben onbetwistbaer het regt van te vragen,
dat hunne gekozenen de zaken der gemeente verhandelen in de tale, welke
zy verstaen. Gy zult niet alleen zorgen, dat er nimmer eenen zedelyken
dwang gebezigd worde, ten einde de gemeentebesturen in hunne acten of
briefwisselingen zich eerder van de Fransche dan van de Nederduitsche
tale bedienen; maer gy zult zelfs hun te verstaen geven, dat het
Staetsbestuur er geenszins belang by heeft, dat zy by voorkeur eene dier
talen bezigen.
Gevolgentlyk zult gy de arrendissements-commissarissen aenmanen,
opzichtelyk het gebruik in hunne briefwisselingen van 't Fransch en 't
Vlaemsch, van zich te voegen naer den wensch der gemeentebesturen,
welke voor den wensch der kiezers moet doorgaen.
Gy zult hen insgelyks te kennen geven, dat het voegzaem is, wanneer zy
regtsstreeks aen iemand van hunne onderhoorigen schryven, de tael te
gebruiken, waervan de vrager zelf zich heeft bediend(1)
In de provincieraden van Antwerpen(2) en van Oost-Vlaanderen nam men
maatregelen ter bescherming van zekere taalrechten der Vlamingen in bestuurlijke
zaken. In den Oostvlaamschen raad te Gent hield dichter Ledeganck te dier
gelegenheid de eerste Vlaamsche redevoering om den eisch der Vlamingen te
ondersteunen, en dan volgde ook een ander lid, de notaris-romanschrijver Ecrevisse
zijn voorbeeld (Juli 1840).
In hetzelfde jaar wordt ook gemeld, dat te Gent, waar de advocaat De Souter de
eenige was, die in 't Vlaamsch pleitte, dit voorbeeld vóór het Assisenhof gevolgd
werd door zijne drie confraters Van Hoorebeke, Heyman en De Bouck. Maar van
ingrijpende hervormingen was nog geene spraak. De tijden waren nog niet rijp.

(1) Vertaling van het Kunst- en Letterblad.
(2) Te Antwerpen was Colins herhaaldelijk de verdediger der Vlaamsche taalrechten in den
Provincieraad, hetgeen protesten verwekte in den Waalschen raad van Henegouwen!
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Intusschen waren nieuwe Vlaamsche tijdschriften ontstaan, als het Kunst- en
Letterblad (1840-1846) onder het bestuur van Dr Snellaert te Gent, later van
Conscience en Theodoor Van Rijswijck te Antwerpen, en De Noordstar (1840-1843)
onder het bestuur van P.F. Van Kerckhoven te Antwerpen, waarin de
Vlaamschgezinden aan hunne novellen, gedichten en verzuchtingen lucht konden
geven.

De regeling der spelling (1836-1844)
Met zijnen vriend kanunnik David, die inmiddels professor aan de pas opgerichte
katholieke vrije hoogeschool te Leuven was geworden, met Ledeganck en met Prof.
Bormans der Luiksche universiteit was Willems insgelijks de ziel der beweging tot
het regelen der sedert twee eeuwen verwilderde Vlaamsche orthographie. Die
‘spellingsoorlog’, welke door Prudens van Duyse en anderen ironisch werd bezongen,
werd gevoerd tusschen 1836 en 1844 tegen de woedende houding der vijanden van
de vroegere Hollandsche Regeering, meestal priesters en katholieke schoolmeesters,
onder de leiding van pastoor De Foere, lid der Kamer. In 1837 had de Regeering
eene commissie van zeven leden benoemd(1). In 1841 verscheen haar geleerd en zeer
merkwaardig verslag, opgemaakt door Prof. Bormans. De nieuwe spelling der
Commissie werd aanstonds als eene kettersche en orangistische aangeklaagd. Na
jarenlang geschrijf en geharrewar(2) kwam te Gent(3) eene vergadering der Vlaamsche
letterkundigen bijeen onder den naam van Taelcongres en onder het voorzitterschap
van Prof. David, op 23 December 1841. Met eene groote eensgezindheid werd er de
ver-

(1) Zij bestond uit Willems, Prof. David, kanunnik De Smet, L. D'Hulster, Ledeganck,
Verspreeuwen en Prof. Bormans.
(2) Omstandige bijzonderheden over den spellingsoorlog zijn te vinden in Th. Coopman en L.
Scharpé, Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde van het jaar 1830 tot heden, blz. 78-96
(3e afl., 1900).
(3) Zie de omstandige beschrijving van F.A. Snellaert, Taelcongres en Vlaemsch Feest, Gent,
1842.
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beterde spelling der Taalcommissie aangenomen. Deze verschilde zeer weinig van
de Hollandsche, die men vóór 1830 zoo onverbiddelijk had verworpen!

Het Vlaamsch Feest te Gent (1841)
's Daags nadien hield Willems, op eene plechtige zitting, die in de ronde promotiezaal
der Gentsche Hoogeschool plaats had, eene rede, die eene soort van programma der
Vlaamsche Beweging was.
Een nieuw tydperk, - aldus klonk het opwekkend slotwoord dezer toespraak
- een nieuw uitzigt, eene betere toekomst opent zich voor het Vlaemsch.
Jonge schryvers, kloeke verstanden zyn opgetreden om de rechten der
moederlyke tael te verdedigen en te staven... Welaen dan! Slaen wy de
handen aen het werk tot verdere beschaving en veredeling van eene zoo
dierbare en tevens zoo schoone tael. God heeft ze ons daertoe gegeven;
Hy zal onzen arbeid zegenen; en zoo zal het Vlaemsch Feest van heden
loffelyk aengeteekend worden in de jaerboeken van het Vaderland.
Onder de toehoorders bevonden zich de ministers Desmazières en generaal Buzen,
de Nederlandsche gezant en oudminister van koning Willem I Anton Reinhard Falck,
de gouverneur van Oost-Vlaanderen, de burgemeester en de schepenen van Gent, de
rectors der Hoogescholen van Gent en Leuven, de voorzitter van het verbrekingshof
de Waal de Gerlache, de voorzitter der Academie van België de Waal de Stassart,
enz., enz. Deze redevoering - zooals Max Rooses te recht deed opmerken(1) - was
zeker eene der eerste, sedert 1830, welke in Vlaamschen zin en vóór eene zoo talrijke
en aanzienlijke vergadering gehouden werden.
Het feest werd bekroond met een Vlaamsch feestmaal in de groote zaal van het
Casino, voorgezeten door den gouverneur van Oost-Vlaanderen, waar tweehonderd
dischgenooten aan deelnamen, waaronder ministers(2), hooge ambtenaren en zelfs
Waalsche letterkundigen. Een dezer

(1) Max Rooses, Levensschets van Jan Frans Willems (uitgave van het Willems-fonds 1874,
herhaaldelijk herdrukt).
(2) Gouverneur en ministers stelden er heildronken in de moedertaal in.
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laatsten(1) droeg aan het nagerecht een Fransch gelegenheidsstukje voor, dat eindigde
met de twee regels, die in België bekend zijn gebleven:
N'ayons qu'un coeur pour aimer la Belgique Et deux lyres pour la
chanter.
In eene opwelling van algemeene geestdrift werd Willems op de schouders der
jonge Vlaamschgezinden in triomf rond de zaal gedragen. Dien dag waren de leidende
flaminganten in eenen duizeligen roes van hoop en vertrouwen: zij rekenden op een
spoedige zegepraal. Het was slechts de eerste hunner ontelbare groote teleurstellingen
en het was ook de eerste schakel dier lange keten van meer en meer opgewonden
feestmalen, die als het ware een eigenaardig kenmerk der Vlaamsche Beweging
gebleven zijn.
Het belangrijke spellingvraagstuk was nu voor een twintigtal jaren geregeld. Het
was de adelbrief der Vlaamsche taal, dier verstootelinge, die door het Voorloopig
Bewind van 1830 was voorgesteld geworden als een samenraapsel van dialecten,
‘variant de province à province et quelque- fois de district à district’. Doch de strijd
ontvlamde nog eens, eenige jaren later.

De Spelling in de Kamer (1844)
Op 1 Januari 1844 had de toenmalige minister van justitie d'Anethan een koninklijk
besluit afgekondigd, waarbij de spelling van het Gentsch Taelcongres verplichtend
werd verklaard voor de vertaling van het Bulletin officiel des lois et arrêtés. Aanstonds
sprong pastoor De Foere weer in de bres en hij klaagde dit besluit in de Kamer aan
als eene verloochening der Belgische Omwenteling, ten gelieve van eenige
gelukzoekers en dwarsdrijvers(2).

(1) Het was baron de Reiffenberg, die zich nochtans in het vervolg onderscheidde door zijne
hartstochtelijke en soms gekke vijandschap tegen de Vlaamsche Beweging.
(2) Zie P. Lebrocquy, Ana'ogies linguistiques. Gent, 1845.
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Toen die dwaze en hatelijke aanvallen door P. De Decker in de Kamer en door
Willems er buiten triomfantelijk weerlegd werden en het besluit van den Minister
gehandhaafd bleef, vierden de Vlaamschgezinden die vuurproef doorstaan door het
Vlaamsch en zijne officieele erkenning als ‘taal’ door de Regeering op een luisterlijk
feest, te Brussel door het Vlaemsch Taelverbond(1) ingericht (11 Feb. 1844), door
‘Vader Willems’ op het stadhuis der hoofdstad voorgezeten en door hem met eene
kernachtige redevoering geopend. Natuurlijk volgde een geestdriftig feestmaal. Als
in 1841 te Gent was Willems in de hoofdstad nogmaals de held van het feest en de
alom erkende leider der Vlaamsche Beweging.
Den 3 Maart daaropvolgend werden afgevaardigden van het Taelverbond ten
paleize minzaam ontvangen door den Koning. Willems, die er het woord voerde,
zeide o.a.: ‘Au roi Léopold I appartiendra la gloire d'avoir fixé les règles de l'unité
d'orthographe de notre langue maternelle’, zinspelende op het hooger vermelde
koninklijk besluit van 1 Januari 1844. Hiermede was de ‘spellingsoorlog’ glansrijk
uitgevochten.
De Vlaamsche Beweging, die omstreeks 1834 haar hoofd had opgestoken, was
nu toch eene macht geworden in België, zooals een Vlaamschgezind blad van Brussel(2)
wat al te optimistisch schreef:
Met fierheid mogen wy zeggen, dat wy, op een tydbestek van tien jaren,
eene ware litteratuer hebben tot stand gebracht... Zyn er reuzenwerken
verrigt, er blyven nog reuzenwerken te verrigten, en het is byzonder in het
vak der staetkundige grieven, dat er voortaen moet geslaefd worden. Men
lacht niet meer met de Vlaemsche Beweging. De eerste stryd, dien men
aen de verbastering

(1) Het was eene vereeniging van al de Vlaamsche geleerde en letterkundige genootschappen;
het bestuur veranderde elk jaar en verbleef beurtelings te Antwerpen, te Brussel en te Gent.
Het Taelverbond hield eenige luidruchtige bijeenkomsten, schreef eenige prijskampen uit
en sliep in.
(2) Vlaemsch Belgie (nr van 10 Januari 1844) en zyn opvolger De Vlaemsche Belgen (nr van 7
Mei 1845).
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leverde, was de stryd van den dwerg tegen den reus. De dwerg is reus
geworden.

De Vlaamsche dagbladpers
Een gebied, waarop alles nog te wenschen overliet buiten de verfranschte officieele
sferen, was dat der Vlaamsche dagbladpers.
Van eigenlijke dagbladpers in onze taal kon er zelfs niet eens sprake zijn, daar
geen enkel Vlaamsch blad alle dagen verscheen, terwijl iedere stad van eenige
beteekenis in de Vlaamsche gewesten er één, twee of meer bezat in de Fransche taal
voor de verfranschte hoogere standen. In 1840 telde geheel Vlaamsch België slechts
zeventien bladen in de moedertaal, meestal onbeduidende kleine papieren,
verschijnende een- of tweemaal of soms driemaal ter week; echte boerenbladen
gevuld met plaatselijk nieuws, marktberichten en aankondigingen van verkoopingen.
In datzelfde jaar telde de Fransche pers, buiten de talrijke weekbladen, integendeel
reeds acht en twintig organen verschijnende iederen dag. Brabant had slechts één
Vlaamsch blaadje en Limburg niet één. Het getal der abonnenten was ook bespottelijk
klein(1). Te Gent en te Antwerpen verschenen de meeste Vlaamsche weekbladen,
waar de Vlaamschgezinden nu en dan een artikel in geplaatst kregen; maar alleen in
hunne letterkundige tijdschriften konden zij schrijven wat zij wilden.
Toen vatteden de Antwerpenaren het overmoedig plan op om in de hoofdstad
zelve, in het hart der officieele verfransching, een dagblad in de moedertaal op te
richten, dat de gemeenschappelijke gezaghebbende stem der Vlaamsche

(1) Den Vaderlander van Gent had, zoo 't schijnt, een duizendtal abonnenten; daarna kwamen
Den Gentschen Mercurius en Den Vlaming van Gent mitsgaders Den Onpartydigen van
Dendermonde, met 6 a 700 abonnenten; het Handelsblad van Antwerpen en de Gazette van
Gend met iets meer dan 550; de Standaert van West-Vlaenderen van Brugge met 500; al de
andere met 300, 200, 100 of nog minder. Van den Veurenaer wordt gezegd, dat hij er 30
telde (Wolf's Broederhand van 1846, blz. 494-495).
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Beweging zou zijn. Conscience, De Laet en Theodoor Van Rijswijck deden gedrieën
een omreisje door onze gewesten ten einde aandeelhouders en medewerkers aan te
werven; en hunne stoute poging slaagde.

Het dagblad ‘Vlaemsch Belgie’ te Brussel (1844)
Den 1 Januari 1844 verscheen te Brussel, onder het hoofdbestuur van Jan De Laet
en met twee onbekende jongelingen (D. Sleeckx van Antwerpen en Jaak Van de
Velde van Dendermonde) als vaste helpers, het eerste dagblad in onze moedertaal:
Vlaemsch Belgie(1). Het verklaarde vóór alles Vlaamschgezind te willen zijn en te
blijven ‘onzydig tusschen de staetspartyen, die ons koninkryk verdeelen’. Als
feuilleton kondigde het blad Conscience's Hugo van Craenhove af. De lijst der
‘bestendige medewerkers’ bevatte schier al de Vlaamschgezinden van naam, grooten
en kleinen, liberalen en katholieken ondereen, per provincie opgegeven. Limburg
alleen was door niemand vertegenwoordigd.
Vlaemsch Belgie hield het uit tot op zijn 277ste nummer (21 Nov. 1844). Toen
verliet Jan De Laet, alsdan nog een liberaal, de redactie, die eene zeer clericale tint
aannam en het blad met de ondersteuning van den aartsbisschop van Mechelen, van
de Jezuieten en van het katholiek ministerie Nothomb tot 30 Juni 1845 voortzette,
onder den gewijzigden titel van De Vlaemsche Belgen. Gebrek aan kapitaal(2), aan
goed beheer, aan medewerkers en aan abonnenten, mitsgaders onderlinge twisten in
de redactie, hadden het blad ten val gebracht.

(1) Over de omstandige geschiedenis van Vlaemsch Belgie zie mijne Levensschets van D. Sleeckx
en het Bijvoegsel, in het Annuaire de l'Académie royale de Belgique, jaargangen 1904 en
1905.
(2) Een kapitaal van 20,000 fr. werd er in verslonden, volgens eenen brief van Jaak Van de
Velde, die voor het getal abonnenten 300 en 284 opgeeft. Het blad kostte 36 fr. 's jaars te
Brussel; buiten Brussel, het vrachtgeld er by. Die hooge prijs werd veroorzaakt door het nog
niet afgeschafte dagbladzegel (3 centimen per nummer).
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Lange jaren nadien schrikte dit ongelukkig voorbeeld nog af. Slechts in den
allerlaatsten tijd zag men ten onzent echte Vlaamschgezinde dagbladen ontstaan en
blijven bestaan. Men vergenoegde zich eerst met een bescheiden en zuiver
Vlaamschgezind veertiendaagsch blad De Eendragt, te Gent door Frans Rens(1) in
1846 opgericht en door hem tot aan zijnen dood (1874) onverdroten met veler
medewerking voortgezet. Het is eene goudmijn voor de geschiedenis der Vlaamsche
Beweging gedurende die dertig jaren.

De geestelijke toenadering met Duitschland
Voordat zij zich in de handen der clericale partij had overgeleverd, had de redactie
bij den Pruisischen gezant te Brussel, den graaf von Arnim, vruchteloos beproefd
geldelijken steun te vinden. Vlaemsch Belgie bevocht overigens hardnekkig den
overwegenden invloed van Frankrijk en predikte eene geestelijke toenadering met
Duitschland aan. Allerlei pogingen in die richting werden toen ter tijd gedaan. Een
Duitscher, Dr J.W. Wolf, die aan de Gentsche Hoogeschool eenen vrijen leergang in
de Duitsche oudheidkunde gedurende korten tijd gaf, stichtte met H. Delecourt en
L. Vleeschouwer het tijdschrift De Broederhand (1845-1847) met het doel ‘de
Hoogduitsche letterkunde, wetenschap en kunst by onze landgenooten meer en meer
te doen kennen; de Nederduitsche letterkunde meerder in Hoogduitschland bekend
te maken’.
De Duitsche pers besprak met ingenomenheid de Vlaamsche Beweging. Bekende
Duitschers brachten bezoeken aan Vlaanderen en deelden hunne reisindrukken en
sympathie voor de Vlaamsche Beweging aan Duitschland mede (de

(1) Bij de stichting bestoud de redactie uit: F. Rens, E. Degerickx, J.F.J. Heremans, F.A. Suellaert
en Prudens van Duyse.
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barones Louise von Plönnies, Gustaf Höfken, Dr. Firmenich, I. Kuranda)(1).
De Vlaamschgezinde Waal Hubert Delecourt (Van den Hove) schreef zelfs eene
Fransche brochure, zeer merkwaardig en zeer geleerd(2), waarin hij voorstelde eenige
wijzigingen in de Vlaamsche spelling aan te brengen, om daardoor tot de eenheid
van al de Germaansche dialecten te geraken, die tusschen Duinkerke en Koenigsberg
langs de Noord- en Oostzee gesproken worden. Alzoo zou men eene groote
Nederduitsche taal tot stand brengen naast de Hoogduitsche. Maar voor dien
taalkundigen droom vond de schrijver geenen den minsten weerklank onder de
Vlaamschgezinden.
Doch op een ander gebied werd met goeden uitslag de toenadering beproefd. Door
toedoen van Dr. Wolf en vooral van dichter Prudens van Duyse werd in 1846 het
Vlaemsch-Duitsch Zangverbond gesticht, dat door middel van het

(1) L. von Plönnies, Reise-Erinnerungen aus Belgien, Berlijn, 1845. - Dr Firmenich, Ueber die
Vläminger und ihre Sache, verhandeling verschenen in de Vossische Zeitung, van Berlijn,
nr van November 1845, in vertaling overgenomen door Wolf's Broederhand. - Gustaf Höfken,
Belgien in seinen Verhältnissen zu Frankreich und Deutschland (met schets der Vlaamsche
Beweging), 446 blz., Stuttgart, 1845, en Vlämisch Belgien, 2 deelen van 292 en 316 blz. met
een portret van Willems, Bremen, 1847). - Ign. Kuranda, Belgien seit seiner Revolution,
Leipzig, 1846.
(2) H. Van den Hove, La langue flamande, son passé et son avenir, Brussel, 1844. - Reeds in
1839 had Delecourt zijn stelsel bondig ontwikkeld in een Brusselsch dagblad, L'Émancipation
(nrs van 28 Augustus, 11 en 28 September 1839). - Veertien jaar na de brochure van Delecourt
stelde P. Vermeire van Dendermonde ook eene reeks wijzigingen aan de Vlaamsche spelling
voor, om onze taal niet in het Plat-, maar in het Hoogduitsch op te slorpen (Verhandeling
over de Vlaemsche beweging, voorgedragen in de Maetschappy ‘Tael en Kunst’ te Hamme.
Gent, 1858). Tijdens den Fransch-Duitschen oorlog werd hetzelfde voorstel herhaald door
den Brusselschen hoogleeraar L. Vanderkindere, in de Revue de Belgique (afl. van Dec.
1870). Evenals Delecourt's brochure in 1844 bleven die twee latere voorstellen zonder
practische gevolgen. Niet gelukkiger was Dr. C.J. Hansen van Antwerpen, die in lateren tijd
de stelling van Delecourt hervatte: Ons Dietsch, Gent, 1876; Platduitsch en Nederlandsch,
Antwerpen, 1878; Dietsche beweging, Gent, 1885.
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koorgezang de Vlamingen met de Duitschers in nauwe betrekkingen brengen moest.
Geestdriftige muzikale verbroederingsfeesten hadden met veel luister plaats te Keulen,
te Brussel en te Gent in 1846 en 1847.
Te Keulen waren in Juni 1846 2,304 zangers vereenigd, afkomstig uit 22 Duitsche
en 27 Vlaamsche gemeenten (Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven, Brugge, Aalst,
Dendermonde,

Prudens van Duyse

Ninove en een aantal dorpen). De dichter Prudens van Duyse was de held van 't feest
met zijne geestdriftige redevoeringen en heildronken. Conscience en Nolet de
Brauwere woonden de Keulsche bijeenkomst insgelijks bij. Ook het feest te Gent in
Juni 1847 slaagde buitengewoon goed en de geheele bevolking verbroederde hartelijk
met de zeer talrijke Duitschers (te zamen 1500 zangers).
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Nogmaals was P. van Duyse de ziel van alles(1). Op den terugkeer verbroederden de
studenten van Bonn met die van Leuven: stoet, redevoeringen, banket van 300
studenten met de Leuvensche hoogleeraren Arendt, Moeller en Schwann, alle drie
geboren Duitschers. Doch het Vlaemsch-Duitsch Zangverbond, die heerlijke schepping
van P. van Duyse, viel in duigen met de Omwentelingen van 1848.

De misnoegdheid van Frankrijk
Ook op het gebied der stoffelijke belangen ondervond men den weerklank dier
toenadering met Duitschland. Tot dan toe had België zijne handelsverdragen sedert
1830 schier uitsluitend met Frankrijk gesloten, zoodat het ook economisch van die
mogendheid grootendeels afhankelijk was geworden. Nu ging ons land met het
Duitsche Zollverein in 1844 een handelsverdrag aan, dat in Vlaemsch Belgie (in
eenen zoogezegden brief uit Frankfort, door Sleeckx geschreven?) werd toegejuicht
als ‘de eerste vrucht der Vlaemsche Beweging’. Dit alles ontging Frankrijks aandacht
niet. Het destijds ministerieel blad van Parijs Le Journal des Débats liet eenen
geruchtmakenden alarmkreet hooren over de ‘prussification’ van België en de Minister
van buitenlandsche zaken Guizot liet eindelijk in de Kamer te Parijs plechtige
bedreigingen hooren (zitting van 11 Mei 1846):
S'il arrivait qu'il se fît des efforts persévérants, assidus, avec une perspective
de succès pour attirer plus intimement, plus complètement la Belgique
dans l'orbite de l'Allemagne, pour la rendre germanique au lieu de la laisser
indépendante et neutre; si cela arrivait, nous savons ce qu'il y aurait à faire.
Nous saurions nous y opposer, nous n'y manquerions pas, et nous ne l'avons
jamais laissé ignorer à la Belgique... Nous saurions y opposer des obstacles
efficaces.
Die toon, dien de Fransche regeering tegen België aldus in het openbaar dorst
aanslaan, getuigt genoeg van de staat-

(1) Zie Manuels (Heremans), Vlaemsch-Duitsch Zangverbond in Het Taelverbond, 1847, blz.
76-84, en W. Rogghé, Gedenkbladen, blz. 107-114.
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kundige knechtschap, waarin ons land te dien tijde tegenover Frankrijk verkeerde.
Intusschen waren Conscience's romans in het Duitsch vertaald(1) geworden door
den katholieken prins-bisschop van Breslau Mgr. Diepenbrock (1845), de beroemde
Duitsche geleerde Alexander von Humboldt schreef hem uit Berlijn eenen zeer
vleienden brief en de Koning van Pruisen zond onzen grooten romanschrijver het
ridderkruis van den Rooden Adelaar (1846). Conscience had reeds in Juni 1845 de
Leopoldsorde gekregen en Minister Van de Weyer schonk hem, te gelijk met
Ledeganck en De Laet, den louteren eeretitel van agrégé der Gentsche Hoogeschool
(Oct. 1845). Belangrijker was het tijdelijk optreden aan deze geheel Fransche
universiteit van den dagbladschrijver-dichter P. Lebrocquy, den schrijver van het
zeer opgemerkte boek Analogies linguistiques (1845); hij begon er eenen vrijen
leergang over de Noorsche talen en letterkunden vergeleken met de Nederlandsche
(16 Mei 1846). Alleen zijne openingsles hield hij in de moedertaal, die aldus voor
het eerst sedert 1830 te Gent weerklonk van de professorale katheder(2).
Twee andere belangrijke gebeurtenissen op Vlaamsch gebied verdienen hier nog
vermelding: het ontstaan van het beroemd lied De Vlaemsche Leeuw, woorden van
H. Van Peene en muziek van Karel Miry (Augustus 1845), dat de meesleepende
strijdzang der Vlaamsche Beweging is gebleven(3); en de verschijning van Ledeganck's
trilogie De

(1) Ook gedeeltelijk in het Czechisch (1846) en weldra in alle Europeesche talen.
(2) Over Lebrocquy en zijnen tijdelijken leergang, dien hij onbezoldigd gedurende drie jaren en
ondanks vele tegenkantingen voortzette, zie W. Rogghé's Gedenkbladen, blz. 196-209. Hij
was door Minister Van de Weyer aangesteld geworden, maar diens opvolger Rogier weigerde
hem tot hoogleeraar te benoemen, hetgeen Lebrocquy, die onbemiddeld was, dwong om van
zijnen leergang af te zien.
(3) Over het ontstaan van den Vlaamschen Leeuw zie het Gedenkboek van den Gentenaar Ed.
Lauwers (Brussel, 1888). De schrijver vergist zich alleen in het jaartal; hij plaatst de geboorte
van dat lied, dat hij als het ware zag ter wereld komen, in Augustus 1848. Is het wellicht
eene drukfout?
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drie Zustersteden: Aen Gent, Brugge en Antwerpen (Juli 1846). Dit prachtig gedicht,
het edelste en verhevenste, dat sedert 1830 in Vlaamsch België was in 't licht gegeven
en dat weldra klassiek zou worden, verwekte te Gent en te Antwerpen eene algemeene
geestdrift. In Augustus was een bezoek van den dichter aan de Scheldestad een echte
triomftocht met avondserenade en verder huldebetoon(1). De drie Zustersteden werden
begroet als het dichterlijk Credo der toenmalige Vlaamsche partij.

Het geval van Sleeckx te Brussel (1844)
Minder bemoedigend, maar zeer opzienbarend was een onverwacht geval, dat zich
te Brussel den 2 Juli 1844 voordeed in de bureelen van den burgerlijken stand.
Op dien dag had zich Sleeckx, een der opstellers van Vlaemsch Belgie, op het
Brusselsch stadhuis aangeboden om de geboorte van eenen zoon aan te geven. Hij
weigerde de Fransche geboorteacte te onderteekenen en eischte eene Vlaamsche. De
heer Verhulst, de bevoegde schepen, verklaarde zulks onmogelijk en Sleeckx
volhardde in zijne houding. Een geding volgde vóór de rechtbank van eersten aanleg,
die den eisch van Sleeckx verwierp, hetgeen de Vlamingen in hunne eigene gewesten
maakte tot ‘onmondige vreemdelingen zonder tael’.
Dit klein voorval bracht de geheele Belgische drukpers in opschudding en overal
de gemoederen in beweging, veel

(1) Drie jaar later werd Conscience evenzeer gefeest te Gent bij het verschijnen van zijnen roman
Jacob van Artevelde, dien hij aan de stad Gent had opgedragen. De Gemeenteraad (zitting
van 14 April 1849) besloot op verslag van Ben de Saint-Genois, dat den schrijver een
perkament onderteekend door al de raadsleden als bedanking zou aangeboden worden. In
Juni brachten hem de zangers van het Willemsgenootschap met die der andere
koorzangmaatschappijen in zijn hotel De Ster op de Koornmarkt eene serenade, waarop
Conscience buiten kwam en dankte met eene zoo schitterende improvisatie, dat een der
zangers uitriep: ‘Zoo een solist bezitten wij niet!’ (Willem Rogghé, Gedenkbladen blz. 79).
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meer dan eenige aanklacht over de taalgrieven van Vlaanderen tot dan toe sedert
1830 had kunnen doen. Het was het eerste der ‘schandalen’, die de openbare meening
nu en dan kwamen schokken en die eindelijk in 1873 de eerste taalwet aan de Kamers
afgedwongen hebben.

De ellende van Vlaanderen (1845-1847)
De Vlaamsche gewesten doorleefden in die jaren eene verschikkelijke economische
crisis, bijna zonder weerga in de vaderlandsche geschiedenis.
De aardappelziekte en de opkomst der fabrieken, die de oude linnenweverij der
kleine wevers op huisgetouwen den doodslag toebracht, hadden eene algemeene
hartverscheurende ellende, vooral te platten lande, voor gevolg. Typhus, hongersnood,
landlooperij, bedelarij, uitwijking teisterden de Vlamingen zoo zeer, dat het cijfer
der bevolking op onrustbarende wijze daalde: voor West-Vlaanderen alleen in 1846
was er eene vermindering van 15,844 zielen, waarvan 8,317 in het district Kortrijk
en 4,216 in het district Roeselare. In een groot getal dorpen was tijdens het jaar 1847
de sterfte driemaal grooter dan het geboortecijfer en men sloot er een tiende minder
huwelijken dan tien jaren vroeger. De steden, die alsdan wegens de octrooibelasting
nog omwald waren, sloten hunne poorten en stelden gewapende wachten uit om den
stroom der uitgehongerde landloopers en bedelaars tegen te houden.
In de Kamers hadden tusschen het clericaal ministerie en de liberale oppositie
hartstochtelijke debatten plaats. De volksvertegenwoordiger d'Elhoungne van Gent
riep reeds in 1845 uit: ‘Il faut que le gouvernement puisse donner aux Flandres autre
chose que la famine!’ Dit alles zette aan de Vlaamsche grieven eene nieuwe tragische
kracht bij; want, terwijl de Waalsche koolmijnen en metaalnijverheid door de
handelsverdragen met Frankrijk bevoordeeligd waren, had men de Vlaamsche
linnenweverij in de inter-
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nationale tarieven prijsgegeven(1). Intusschen zagen de welgestelde Walen met eene
voorname zelfvoldaanheid op de uitgehongerde Vlamingen uit de hoogte neer en de
heer Sigart, volksvertegenwoordiger van Bergen (Mons), verwekte geen klein gerucht
in het Vlaamsche land, toen hij in volle Kamer de vraag stelde: ‘La race flamande
seraitelle d'une nature inférieure comme les races africaines ou américaines?’ (Zitting
van 12 December 1846).

De dood van Willems, Ledeganck en Door Van Rijswijck
Ook de Vlaamsche partij doorleefde te gelijk eene crisis, daar de dood in de rangen
van hare beste aanvoerders onmeedoogend aan 't maaien was.
De eerste werd Willems, de vader en leider der Vlaamsche Beweging, onverwacht
door eene beroerte weggestolen (24 Juni 1846). Door zijnen maatschappelijken stand,
zijne kennis, zijne beminnelijkheid en zijn gezag had hij al de krachten der partij
rondom zich weten te scharen. Zeer geacht hoog ambtenaar der registratie, lid der
Koninklijke Academie van België (waar Snellaert en Bormans na hem
binnendrongen), in het buitenland hooggeschatte geleerde, algemeen geëerbiedigd
karakter en door koning Leopold I bijzonder gewaardeerd, liet ‘Vader Willems’ in
de rangen der Vlaamschgezinden eene plaats open, die door niemand kon en na hem
tot op dezen dag door niemand werd ingenomen(2). Kort daarna

(1) Zie de heftige polemiek daarover in den Nouvelliste des Flandres van Brugge en de
Indépendance belge van Brussel (December 1845), ontleed in Coopman en Broeckaert,
Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd, deel II, blz. 45.
(2) Een wanklank liet zijn medelid der Kon. Academie van België Baron de Reiffenberg hooren
in een zeer onvriendelijk levensbericht, voorgedragen in de Academie zelve en opgenomen
in den Moniteur belge van 10 Juli 1846. Dit onbetamelijk stuk verwekte onder de Vlamingen
en in de Vlaamsche pers groote opschudding en algemeene verontwaardiging. Niet minder
opzien en gerucht baarde in Vlaamsch België kort nadien eene andere redevoering in dezelfde
Academie in bijzijn van den Hertog van Brabant uitgesproken door Baron de Stassart, waarin
hij Breidel als eenen moordenaar en Jacob van Artevelde als eenen heerschzuchtigen
volksmenner schandvlekte.
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volgde hem in 1847 Ledeganck in het graf, en Theodoor Van Rijswijck, in een gesticht
voor krankzinnigen opgesloten, sleepte zijn leven tot in 1849. De verdwijning van
die twee uitstekende onder de beste Vlaamsche dichters was niet alleen een
onherstelbaar verlies voor de letterkunde, maar ook voor den taalstrijd: Ledeganck
had met zijne Drie Zustersteden en met enkele krachtige liederen alle

Jan Frans Willems

Vlaamsche harten doen kloppen, en Door Van Rijswijck was onuitputtelijk in zijne
bijtende satiren als Antigoon en in zijne ontelbare spotliedjes tegen de Franskiljons
en Walen.

Het ‘verraad’ van Conscience en de clericalen
Een andere reden van verzwakking en van ontbinding was de tweedracht, die meer
en meer in de rangen der
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Vlaamschgezinden binnensloop, deels uit partijhaat, deels uit persoonlijken nijd en
naijver, zooals dat onder de kunstenaars met de pen maar al te dikwijls het geval is.
De ergste moeilijkheid was het zoogezegd ‘verraad’ van Hendrik Conscience, die,
op aanraden der Roomsch-katholieke geestelijkheid, er in toestemde om van zijn
geusgezind Wonderjaer van 1837 eene Roomschgezinde omwerking te geven in
1843, zijnen Leeuw van Vlaenderen tegelijk aan de geestelijke censuur
onderwerpende, die er de liefdetooneelen in verwaterde, de vloeken van Breidel en
zijne gezellen uitschrapte en tevens de zeer vrijzinnige voorrede(1) van den eersten
druk (1838) wegmoffelde. Twee Antwerpsche parochiepastoors en de bestuurder
van het aartsbisschoppelijk seminarie te Mechelen Van Hemel hadden Conscience
daartoe gebracht(2).
Die handelwijze van den grooten romanschrijver zullen wij hier noch verschoonen
noch vooral verrechtvaardigen. Toch mag men de vraag stellen: Wat kon de
opkomende Vlaamsche letterkunde voor de ontwaking van het Vlaamsche volk in
die eerste moeilijke jaren na 1830 beproeven, indien zij de stelselmatige vijandschap
der almachtige

(1) De weglating dier vrijzinnige voorrede door Conscience trof des te pijnlijker, daar hij zelf
er in geschreven had: ‘Dit voorwoord zal om zynen inhoud aen eenige gezindheden niet
bevallen... Men zal het boek om zyne voorrede aenvallen en lasteren... Echter mag zulke
overweging my nooit wederhouden, wanneer de waerheid uit myne pen vloeit... Er is eene
oude spreuk, die wil, dat het niet altyd goed zy de waerheid te zeggen, maer die spreuk is
eene drogreden, welke ten dekmantel der schyndeugd of der lafheid is uitgevonden. Ik, ik
zeg de waerheid, wanneer dezelve myn Vaderland ten nutte kan zyn.’
(2) J.B. Langlois (Le Mouvement flamand au point de vue politique, Antwerpen, 1858) vertelt,
dat de eerste uitgave van Conscience's Wonderjacr en de eenigszins Voltairiaanschgetinte
Eigenaerdige Verhalen van Door Van Rijswijck voor gevaarlijk door de priesters werden
gehouden, die menig exemplaar dier kettersche geschriften opzochten en verbrandden. Nu
nog worden de zoo onschuldige romans van Conscience door veel geestelijken als gevaarlijke
lectuur afgeraden en zelfs verboden.
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Roomsch-katholieke geestelijkheid(1) te gelijk met de onverschilligheid der liberale
partij en zelfs der over 't algemeen zeer verfranschte Orangisten had moeten
ondervinden? Wie zou de vrijzinnige Vlaamsche boeken hebben gelezen, wanneer
de verfranschte hoogere standen ze niet eens hadden opengeslagen en de pastoors
aan het overblijvende gedeelte der Vlaamsche bevolking er op doodzonde de lezing
van hadden verboden? Ten gevolge van die onderwerping van Conscience aan den
Zeer Eerw. heer Van Hemel en zijne medehelpers mocht men later van hem getuigen:
Hij leerde zijn volk lezen. Kon men in die dagen voor Vlaanderens toekomst iets
heilzamers verrichten?
Conscience's voorbeeld en de dwaze onverschilligheid of zelfs minachtende
tegenkanting der liberale partij werkten aanstekelijk op onze Vlaamsche schrijvers.
Zij lieten in hunne boeken de historische herinneringen der 16de eeuw, dat brandend
onderwerp, zorgvuldig varen, om de middeleeuwen en vooral de 14de eeuw, het
tijdvak der roemrijke worstelingen van onze gemeenten tegen de Fransche vorsten,
te behandelen; of wel zij werden de getrouwe en soms meesterlijke schilders van de
zeden onzer Vlaamsche boeren en werklieden, die door en door katholiek zijn
gebleven. In alle romans stonden pleisteren heiligenbeelden op het schouwbord en
hingen Lieve-Vrouwkens aan de boomen van den weg.
De geestelijkheid liet haar waakzaam oog over de Vlaamsche Beweging gaan en
de Mechelsche vicaris-generaal Van Hemel, die met den Pater jezuiet Boone het
onafhankelijk Vlaemsch Belgie in de clericale Vlaemsche Belgen had helpen
herscheppen, was ook degene van wien, in eene vertrouwelijke mededeeling aan
zijnen broeder, Jaak Van de Velde getuigde: ‘Homme malin s'il en fut jamais, il est
celui de tous les prêtres qui a travaillé le plus pour tenir

(1) Men raadplege hierover G. Eekhoud, Henri Conscience (1881); Max Rooses, Nieuw
Schetsenboek (1882); Edm. Mertens, Ned. Dicht- en Kunsthalle (Augustus 1883); Pol de
Mont, Hendrik Conscience (1883); P. De Decker, Notice sur Henri Conscience (Annuaire
de l'Acad. roy. de Belgique, 1885); Hendrik Conscience, Geschiedenis mijner jeugd (1888).
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la littérature dans la route semi-catholique qu'elle a suivie depuis 1840’.
Deze clericale richting der Vlaamsche Beweging was zoo in 't oog loopend, dat
de schrandere Noord-Nederlander Bakhuizen van den Brink, die in dien tijd aan het
Brusselsch Rijksarchief voor zijne beroemde historische opsporingen over de
Nederlandsche beroerten der 16de eeuw had gewerkt, aan zijnen vriend Potgieter
schreef (16 Mei 1845): ‘Het zoo toegejuichte blad Vlaemsch Belgie is in de Vlaemsche
Belgen herschapen, is het orgaan der geestelijkheid geworden en de verdienstelijke
redacteur De Laet op het stinkbankje gezet... Het rederijkers-poppenspel, dat hier en
daar vertoond wordt, helpt de geestelijkheid goed in den weg’(1).

Het ‘Heilig Verbond’ te Antwerpen (1845)
In dien tijd zochten Conscience en zijne vrienden te Antwerpen naar een middel om
de Vlaamsche Beweging op staatkundig terrein over te brengen.
In Juli 1845 hadden zij eenen kring van vertrouwde en beproefde strijders gevormd
onder den naam van De Toekomst, waarvan de beroemde Vlaamschgezinde
kunstschilder Gustaaf Wappers, Theodoor Van Rijswijck, P.F. Van Kerckhoven, L.
Vleeschouwer, Dr. Matthyssens, Verspreeuwen, Mertens en anderen met Conscience
leden waren. Te Gent wierf men Rens, Dr. Snellaert en Jhr. Blommaert, te Brussel
Michiel Van der Voort, Dr. Wolf, Dautzenberg en H. Delecourt aan. Weldra

(1) Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap
(1844-1851), uitgegeven door S. Muller in Onze Eeuw van Amsterdam (jaargangen 1905 en
1906). Bakhuizen spreekt ook van het Heilig Verbond. Hij heeft zich overigens geheel
bedrogen, toen hij meende, dat de Vlaamsche Beweging wegens hare clericale richting moest
leiden tot ‘volstrekte afscheiding van alle Hollandsche ontwikkeling.’ Vier jaar later kwamen
de Nederlandsche taalcongressen tot stand.
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werd de kring eene soort van geheime Vlaamschgezinde vrijmetselarij onder den
titel van Het Heilig Verbond met eenen symbolischen ritus en vertakkingen buiten
Antwerpen. Die afdeelingen waren: ‘het Rubenskamp’ (Antwerpen), ‘het
Arteveldekamp’ (Gent), ‘het Agneessenskamp’ (Brussel) en ‘het Breidelkamp’
(Brugge). Bij het openen der zittingen, die men ‘wachten’ noemde, sprak de
‘heermeester’ (voorzitter) de sacramenteele woorden uit: ‘Met God beginnen wij;
Vlaanderen den Leeuw!’ waarop al de ‘broeders’ moesten antwoorden: ‘Vlaanderen
den Leeuw!’ De jaartelling, die gebruikt werd, begon met 1302 (Guldensporenslag)
als eerste jaar; de maanden heetten ‘manen’ en de dagen ‘zonnen’. Dr. Wolf, die een
Duitsche droomer was, had het grootste aandeel aan de invoering dier
vrijmetselaarsvormen.
In 1846 vraagde men aan de liberalen van Antwerpen 2 op de 16 candidaten der
lijst voor de aanstaande gemeentekiezing: Dr. Matthyssens en Wappers. Het werd
vlakaf geweigerd. Dan ging het Heilig Verbond op die twee namen met eene
afzonderlijke lijst den strijd aan, doch die Vlaamsche candidaten kwamen er niet
door. Vier jaren later kreeg men eindelijk Dr. Matthyssens in den Antwerpschen
Raad. Intusschen was er eene geweldige persoonlijke veete opgerezen tusschen Van
Kerckhoven en Van Rijswijck aan den eenen kant, Conscience en De Laet met
Vleeschhouwer aan den anderen kant. Beide groepen bevochten elkander in den
liberalen Schrobber en in den Roskam van Conscience en de zijnen(1).
Om al deze redenen was de Vlaamsche partij in volle verwarring en geheel
ontredderd bij den beslissenden strijd tusschen clericalen en liberalen, die met de
algemeene Kamerverkiezingen van 1847 in het voordeel der laatsten werd beslecht.
Het oogenblik was nochtans bijzonder gun-

(1) Over deze weinig bekende bladzijde van de geschiedenis der Vlaamsche Beweging zie Pol
De Mont's verrassende onthullingen naar geheime stukken van den tijd in zijn werk Hendrik
Conscience, zijn leven en zijn werken (Gent, 1883).
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stig, want de kamp was hevig en de overwinning tot het laatste toe betwist. Doch de
Vlaamschgezinden waren verdeeld, ontmoedigd en met politieke lamheid geslagen.
Zij bepaalden zich bij het bevestigen hunner rechten door het uitvaardigen van een
uitgebreid manifest, dat in de twee landstalen werd uitgegeven en den titel droeg van
Verklaring van grondbeginselen door de verdedigers der Nederduitsche volksregten
aen hunne landgenooten gegeven(1)

De ‘Verklaring van grondbeginselen’ (1847)
De opstellers van dit stuk somden al de hervormingen op, die het programma der
Flaminganten uitmaakten: gelijkheid der twee landstalen in het onderwijs der
Vlaamsche gewesten, gebruik der moedertaal vóór de Vlaamsche rechtbanken,
erkenning van het Vlaamsch als officieele taal voor de wetten en koninklijke besluiten,
verplichting voor de ambtenaren der Vlaamsche gewesten om zich tegenover het
publiek van de moedertaal te bedienen, enz. En terwijl zij deze ingrijpende
hervormingen vroegen, die bijna eenen algeheelen omkeer van het bestuur en van al
de openbare machten veronderstelden, voegden zij er goedsmoedig bij, dat zij ‘metter
tijd en allengskens’ hoopten te slagen in hunne eischen. Onder de rubriek Staetkundige
gedachten verklaarden zij verder, dat zij aan de ‘nuttelooze worstelingen’ der politieke
partijen wilden vreemd blijven.
De voorstanders der Vlaemsche Beweging - zeiden zij - behooren
diensvolgens als zoodanig tot de eene noch tot de andere staetsparty; zy
achten hunne eigene vaderlandsche zending verheven genoeg, hunnen
voorgenomen arbeid zwaer genoeg, hun doel omvattend genoeg, om tot
hun aendeel in de maetschappelyke strekking voldoende te zyn. De
Vlaemsche Beweging is gansch onafhankelyk

(1) Te Gent bij Gyselynck, 8 blz.; ook in het Fransch vertaald (Déclaration de principes, enz.).
In November 1847 werd dit stuk bij duizenden exemplaren verspreid. Het was vooral door
Snellaert opgesteld en veelvuldig besproken te Gent in den schoot van Het Vlaemsch
Gezelschap, een in Mei 1846 opgericht brandpunt der Vlaamsche Beweging, dat in de
Arteveldestad weldra een 300tal leden telde. (Over dit merkwaardig Vlaemsch Gezelschap
zie W. Rogghé's Gedenkbladen, blz. 27-106.).
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en zal zich altyd bevinden langs de zyde dergenen, die door hunne daden
de Vlaemsche Beweging werkelyk regt willen laten wedervaren.
In den grond beduidde dit, dat zij van zichzelven niets verwachtten en hunne
Verklaring van grondbeginselen was aldus de belijdenis, door de aanvoerders der
Vlamingen onderteekend, dat zij volkomen onmachtig waren op staatkundig gebied.
Zij berustten op de rechtvaardigheid hunner zaak en voor het overige beloofden zij,
dat zij zich zouden overgeven aan degene der twee partijen, die hen niet gansch
verstooten zou! Het was eene algeheele onthouding in den nationalen kiesstrijd, die
aller hartstochten in beroering bracht. De Vlaamschgezinden lieten katholieken en
liberalen alleen beslissen over 's lands hoogste belangen, een grove misslag, die later
zeer moeilijk te herstellen was; want gedurende langen tijd gewenden er zich de twee
toenmalige staatspartijen aan, de Flaminganten te beschouwen als lieden van geenen
tel, gansch onmachtig en schadeloos op het gebied der Belgische politiek.

Het Ministerie Rogier en de Omwentelingen van 1848
In Augustus 1847 was het eerste zuiver liberaal ministerie, met Rogier als hoofd,
aan 't roer gekomen, gesteund door eene groote Kamermeerderheid. Dit ministerie
bestond schier uitsluitend uit Walen, die niets begrepen van de Vlaamsche Beweging,
evenmin als hunne clerieale voorgangers. Wel legde Rogier, als minister van
binnenlandsche zaken, de grootste krachtdadigheid aan den dag om de stoffelijke
ellende van Vlaanderen te lenigen, hetgeen hem in de liberale pers den eerenaam
van le sauveur des Flandres deed toekennen; maar aan de geestelijke opbeuring der
Vlamingen door middel hunner moedertaal dacht de liberale regeering niet meer dan
de vorige clericale.
Eenige maanden daarna brak te Parijs de Februariomwenteling van 1848 uit, die
den troon van koning Louis-Philippe omver wierp, de Republiek uitriep en haren
weerklank had in de omwentelingen van Weenen, Praag,
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Milaan, Venetië, Budapest, Berlijn, Munchen, Bukarest, Rome, Napels, Dublin, enz.,
welke in Duitschland, Oostenrijk en Italië tijdelijk veel tronen aan 't wankelen
brachten. In Noord-Nederland werd de schok ook gevoeld, maar zonder stoornis der
openbare rust. De nieuwe Grondwet van 1848, door Thorbecke gedeeltelijk op de
Belgische van 1831 geschoeid, kwam er voldoening geven aan de natie.
Wat België betreft, het bleef een der rustigste landen van Europa in die algemeene
crisis; maar een oogenblik scheen de oude veroveringszucht van Frankrijk opnieuw
onze onafhankelijkheid te bedreigen. Onderhands aangemoedigd door den Franschen
minister van binnenlandsche zaken Ledru-Rolin, door het hoofd der Parijsche politie
Caussidière en door den prefect van het Noorder-Departement te Rijsel Delescluse,
die zich wapens liet afleveren door generaal Négrier, vormden zich vrijwilligersbenden
aan de Fransche grens, die deels te Quiévrain den 25 Maart bij het uitstappen van
den spoortrein ontwapend, deels den 29 Maart 1848 te Risquons-Tout bij Moeskroen
door een klein Belgisch legerkorps met eenige kanon- en geweerschoten
uiteengedreven werden. Aan de zijde der Franschen waren er een 30-tal dooden en
70 à 80 gekwetsten; aan die der Belgen, één doode en zes gekwetsten.
Veler oogen gingen hierdoor open en de anti-Franschgezindheid der Vlaamsche
Beweging, die vroeger voor haar eene zwakheid was geweest, werd nu meer en meer
gedeeld in den lande en kwam onrechtstreeks onzen taalstrijd ten goede. Doch
Duitschland, waarheen de Vlamingen vóór 1848 den blik gericht hadden, was in
volle politieke ontbinding; het kon zich gedurende de eerste jaren met het buitenland
niet meer bemoeien. Dan wendden de Vlamingen zich naar hunnen natuurlijken
steun, naar hunne Noordelijke taalbroeders van Nederland.

De toenadering met Noord-Nederland (1846-1849)
Aan Dr. F.A. Snellaert van Kortrijk, een oud-militair doctor van het Nederlandsch
leger, die te Utrecht gestu-
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deerd had en slechts eenige jaren na de Belgische Omwenteling zich te Gent als
geneesheer had gevestigd, komt de eer toe dien nieuwen weg met vastberadenheid
te hebben ingeslagen. Hij schaarde rondom zich, eerst de Gentsche(1), daarna de
Antwerpsche en Brusselsche Vlaamschgezinden, knoopte betrekkingen aan met zijne
talrijke Noordnederlandsche vrienden en riep te Gent het eerste Tael- en letterkundig
Congres in 1849 bijeen.
De tijden waren rijp voor eene toenadering, die eenige jaren vroeger voor eene
soort van landverraad zou hebben gegolden. Men begon de oude veeten van 1830 te
vergeten. Reeds had Lebeau, van Luik, een oud-lid der eerste ministeries na de
Omwenteling, tevens een der hevigste tegenstanders der Nederlandsche Regeering
en een der invloedrijkste leiders der liberale partij, in volle Kamer van
volksvertegenwoordigers (zitting van 12 Augustus 1846) de volgende verklaring
afgelegd, die heden ten dage wel algemeen zou bijgetreden worden, maar toch zelfs
nu in de Kamer indruk maken zou:
Je vois dans notre voisin d'Outre-Moerdyk (Hollande) une puissance
trop faible pour porter jamais ombrage à notre indépendance; une puissance
qui a, comme nous, le plus grand intérêt à défendre les doctrines de paix
et de neutralité, auxquelles se rattachent si intimement l'intégrité et
l'inviolabilité de nos territories respectifs. Deux puissances voisines, ayant
sous ce rapport, les mêmes périls à courir et à conjurer, et pouvant mettre
en commun deux budgets de cent millions de francs, et deux armées de
cent mille hommes, ces deux nations doivent nécessairement s'entendre
pour veiller sur leur indépendance, sur le maintien de leur neutralité, sur
l'inviolabilité du sol national... L'intérêt des deux pays au jour du danger,
si contre toute apparence la paix du monde venait à être troublée, est de
mettre en commun, par une association aussi honorable qu'intime, tous
les moyens de défense dont ils peuvent disposer, pour l'inviolabilité de
leurs territoires respectifs et pour que leur neutralité reste toujours sincère,
loyale, forte, inexpugnable.
Die woorden, in 1846 uitgesproken door eenen niet ver-

(1) Het was in den schoot van het Vlaemsch Gezelschap, dat Snellaert zijnen eersten steun vond.
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dachten grondvester der Belgische onafhankelijkheid, hadden na Risquons-Tout
geenszins van hunne waarde verloren, integendeel.
Een jaar na Lebeau's rede in de Kamer had te Brussel een Fransch Congrès des
économistes plaats, waar de Franschman Garnier gepocht had:
C'est la première fois que j'ai l'honneur de venir en Belgique et j'ai
vainement cherché la borne ou la petite rigole qui peut servir de limite
entre la Belgique et la France...
Maar op de vergadering van 18 September 1847 sprak een Noordnederlandsche
hoogleeraar, de heer Ackersdijck, professor in de staathuishoudkunde aan de
hoogeschool te Utrecht, de volgende woorden uit:
Il y a une autre raison pour laquelle il est naturel que la liberté du
commerce existe entre la Belgique et la Hollande. Et pourquoi ne dirais-je
pas toute ma pensée? Il n'y a pas longtemps que ces deux pays étaient
réunis; les événements les ont séparés, je n'en parlerai pas. Cependant ils
sont faits pour être frères. Ils le sont par des souvenirs communs, ils le
sont par la sympathie; oui, Messieurs, la sympathie je l'assure du côté de
mon peuple; je suis sûr qu'elle existe aussi chez vous (Bruyants
applaudissements). Si nous étions les premiers à abattre les barrières, ce
serait la liberté du commerce pour les deux peuples; la liberté formerait
un lien meilleur que celui du gouvernment (Applaudissements). Mon coeur
sourit à l'idée de voir la liberté du commerce établie entre la Belgique et
la Hollande et de les voir redevenir par là de nouveau des frères.
In December 1847 kondigde het voornaamste Noordnederlandsch tijdschrift De
Gids eene uitgebreide studie af, getiteld Tegenwoordig België, Liberalen, katholieken,
en Vlaamsche Beweging(1), waarin de schrijver beslist optrad tegen de minachting en
onverschilligheid van sommige Hollanders voor den taalstrijd der Vlamingen en

(1) Dit Gids-artikel werd op kosten van Het Vlaemsch Gezelschap in de Vlaamsche spelling van
den tijd in brochure herdrukt onder den titel: Tegenwoordig België (Liberalen, Katholyken
en Vlaemsche-Beweging) door een Noord-Nederlander beoordeeld (Gent, Snoeck Ducaju,
1847; 24 blz.). In Holland verscheen ook een ander stuk van J.A. Alberdingk Thijm, vol
sympathie voor de Vlaamsche Beweging: Vlaamsch België en Noord Nederland (1848).
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hunne wedergeboren letterkunde. Na een overzicht der staatkundige geschiedenis
van België sedert 1830 besprak de schrijver de taalverdrukking der Vlamingen:
Zoo is de Vlaming, schoon ingezeten van een land boven eenig ander
in Europa met burgerlijke en staatkundige vrijheid gezegend, in waarheid
van het genot dier vrijheid ten eenemale uitgesloten... Het is in verband
met die miskenning van nationale rechten en belangen, die in geheel Europa
hare wedergade zoekt, dat de Vlaamsche Beweging beoordeeld moet
worden... Het geldt de redding eener verdrukte en met ondergang bedreigde
nationaliteit.
Daarna schetste de schrijver het ontstaan en de ontwikkeling der Vlaamsche
Beweging en besloot als volgt:
Wanneer eenmaal het Vlaamsch element in den Belgischen Staat den
rang zal hebben ingenomen, waarop het recht heeft, wie kan voonspellen
welk een geheel andere gedaante dan door het land, dat ons thans zoo na
en toch zoo verre ligt en in zoo veler oog slechts een Fransche voorpost
is, zal worden aangenomen? Voorwaar, zoo er iets is, dat ons met weemoed
op de in 1830 bewerkstelligde scheiding doet terugzien, het is die
Vlaamsche Beweging, die ons in korten tijd elkander zooveel nader
gebracht en wellicht in weinige jaren een band geknoopt zoude hebben,
door geene staatkundige oneenigheid, door geene misslagen der Regeering
verbreekbaar. Tot welk eene krachtige vereenigde nationaliteit hadden
zich de beide Nederlandsche bevolkingen kunnen verheffen! Werd echter
dat uitzicht in de geboorte verstoord, het zij ons geen vrijbrief om de
ontwikkeling van het volksleven in Vlaanderen met een onverschillig oog
aan te zien. Het blijft altijd de zaak van onze nationaliteit, die daar op het
spel staat.
In onze dagen van vrije ontwikkeling, bij het verdwijnen der afstanden,
die vroeger nauwverwante natiën scheidden, worden staatkundige
grenspalen hoe langer hoe minder beletselen voor intellectueele
gemeenschap. Voor het leven en de beweging des geestes is nu reeds de
volkenkaart belangrijker dan de statenkaart, en die volkenkaart kent geene
streep tusschen Staats- en Belgisch Vlaanderen, tusschen Noord-Brabant
en Antwerpen.
Ook wij hechten aan dien gemeenschappelijken Germaanschen grondtak,
die op den bodem van het volksleven van alle Hoog- en Nederduitsche
natiën aanwezig is; maar ook de verwantschap der volkeren heeft hare
graden. Wie kan het ontkennen, dat onze Zuidelijke naburen, wier taal aan
de onze bijna gelijkvormig is, wier geschiedenis zoo na met de onze
verbonden is, ons de naaste zijn?
Ook uit dit oogpunt alzoo is het van belang, dat geene kunstmatig
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opgewekte antipathie langer der natuurlijke sympathie in den weg sta, die
tusschen de Germaansche bevolking van Noord- en Zuid-Nederland bestaan
moet. De naklank der veete van 1830 behoort, althans in de gemoederen
van het jonge geslacht, dat sinds in beide natiën rijpte, weg te sterven.
De schrijver van dit zoo merkwaardig Gids-artikel was Mr. Gerrit de Clercq,
referendaris bij het Ministerie van financiën te 's Gravenhage en zoon van den
bekenden improvisator en Réveil-man Willem de Clercq.
Na de Omwenteling van 1848 herhaalde Deschamps, een der leiders van de
katholieke minderheid in de Kamer, de verklaringen van Lebeau met evenveel klem
(zitting van 4 December 1848):
Ma conviction profonde est que c'est vers une alliance commerciale
intime avec les Pays-Bas que tous nos efforts doivent tendre désormais.
Les événements de février ont rapproché plus fortement encore les deux
peuples l'un de l'autre, par l'instinct d'une défense commune contre les
dangers communs. Il ne faut pas que la Hollande oublie que, le 24 février,
l'attitude prise par la Belgique a sauvé la Hollande, dont nous sommes
devenus, comme aux siècles passés, le boulevard important. Cette mission,
nous l'avons acceptée; nous la remplissons; nous saurons la maintenir.
Nu de toenadering van Noord en Zuid op militair, geestelijk en economisch gebied
door zulke gezaghebbende stemmen in België en in Holland met bijval kon worden
aangepredikt, was het terrein goed voorbereid voor eene zuivere letterkundige
toenadering.
Ook konden Vlamingen en Hollanders te Gent in Augustus 1849 op hun Congres
hartelijk verbroederen zonder argwaan op te wekken.

Het Nederlandsch Congres te Gent (1849)
In hunnen omzendbrief, verspreid in Noord en Zuid, legden de Gentsche inrichters(1)
het doel der vergadering uit als volgt:

(1) De uitvoerende commissie bestond uit F.A. Snellaert (voorzitter), Jhr. Ph. Blommaert en
Baron Jules de Saint-Genois (secretarissen), Prof. C.P. Serrure, Ph. Kervyn de Volkaersbeke,
Frans Rens en Prudens van Duyse. - De ‘toegangkaert’ kostte maar 2 frank. Het Congres
ging gepaard met den uitgang van eenen merkwaardigen historischen stoet en met de
outhulling van het gedenkteeken bij inschrijving opgericht op het graf van Ledeganck, dicht
bij het gelijkaardig gedenkteeken ter eere van Willems, op het kerkhof van St Amandsberg
bij Gent, waar ook van Duyse, Rens, Rosalie Loveling, Snellaert, enz. later begraven werden.
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Het behoud van den Nederlandschen stam; het thans gespleten Nederland
voor wederzydsch vergaen te behoeden; naer middelen om te zien om
eenheid te brengen in de werking der Noord- en Zuid-Nederlanders tot
behoud van den gemeenschappelyken volkszin en van de
gemeenschappelyke volkstael; versterking van den algemeenen volksgeest.
Hun programma behelsde:
Alle punten, welke het behoud van den Nederduitschen stam ten doel
hebben, en inzonderheid: Nederlandsche tael- en letterkunde Nederlandsche geschiedenis - Nederlandsch tooneel, zang en muziek Nederlandsche boekhandel - de stoffelyke belangen onmiddellyk met onze
zedelyke ontwikkeling in betrek staende.
Niet alleen de taal- en letterliefhebbers werden tot het Congres opgeroepen, maar
‘alle vrienden van eigen volkszin en geestesontwikkeling’. Het behandelen van
staatkundige en maatschappelijke vraagstukken was niet verboden; maar men zou
‘de noodige maetregelen nemen, opdat de godsdienstige en staetkundige
verdraegzaamheid niet gestoord worde’. Ook de scheiding van 1830 zou zorgvuldig
buiten bespreking blijven: ‘De tegenwoordige toestand der beide afdeelingen van
Nederland zal door de sprekers op het strengste moeten geëerbiedigd worden’.
Namens de stichters verklaarde Dr. Snellaert bij de opening van de vergadering:
De Congreszael is geene paradeplaets voor geleerden en poëten: het
doel onzer vereeniging geldt het onderzoek. Het moet hier minder er op
aenkomen de vaderen te roemen, van herinneringen uit den gulden voortyd
te leven, dan het vaderland, de nazaten eene schoone toekomst voor te
bereiden, minder de ydele eigenliefde te vieren dan het algemeen welzyn
te betrachten. Zyn tot nog toe alle pogingen mislukt om de Nederlanden
door politische banden tot elkander te brengen, zien wy naer middelen
om, welke de zedelyke banden meer stevigheid byzetten. Dat wy elkander
de hand toereiken en met raed en daed behulpzaam zyn.
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Aldus uitstekend voorbereid en ingeleid, bleef het Nederlandsch Congres van Gent
niet beneden de verwachting. Uit het Noorden waren eenige mannen van beteekenis
opgekomen, als de om zijne welsprekendheid beroemde hofpredikant en hoogleeraar
des Amorie van der Hoeven, secretaris van het Nederlandsch Instituut van Amsterdam,
aan wien het voorzitterschap werd opgedragen; B. Schreùder, die

F.A. Snellaert

vóór 1830 de kweekschool voor onderwijzers te Lier zoo goed bestuurd had en nu
hoofdinspecteur der scholen van Nederlandsch Limburg was; de nog zeer jonge,
doch veelbelovende Jozef Alberdingk Thijm; de Hollandsche boekhandelaren
Suringar, Schleijer en Nijhoff, enz. Daarenboven hadden anderen, verhinderd zelf
te komen, hunne sympathie schriftelijk betuigd, als de toenmaals zeer populaire
dichter Tollens, Prof. Schrant, oud-hoogleeraar te Gent, dichter Dr. J.P. Heije, de
groote humoristische prozaschrijver
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Kneppelhout (Klikspaan), Prof. Kist namens de Maatschappij der Nederlandsche
letterkunde te Leiden, de Utrechtsche hoogleeraren Tiedeman en de Geer, het
Historisch Genootschap van Utrecht, enz. Van de zijde der Vlamingen telde men
onder de sprekers Prof. David, Pr. van Duyse, Snellaert, kanunnik De Haerne,
volksvertegenwoordiger, Jottrand en meer anderen.
Naar oud rederijkersgebruik werden er nog zeer uitgebreide gedichten ‘ter
afwisseling’ voorgedragen(1), maar verhevene en tevens practische besprekingen
vulden den vierdaagschen zittijd. Een Hollander, A. de Jager, sprak er ‘over het
belang, dat er in de samenwerking van Belgische en Noordnederlandsche
letterkundigen gelegen is voor den bloei der Nederlandsche tael’; een ander Hollander,
een eenvoudig onderwijzer, Gerth van Wijck, van Wijk bij Duurstede, stelde voor,
eene gemeenschappelijke spraakleer voor Noord en Zuid en ‘een volledig
Nederduitsch taelkundig woordenboek’ te vervaardigen. Lucien Jottrand, advocaat
te Brussel, een Nederlandschgezinde Waal, oud-lid van het Nationaal Congres van
1830, behandelde de vraag: ‘Hoe zal men in het toekomende de Nederlanders, zoo
van de Waelsche en Nederduitsche als van de Hoogduitsche stammen byeenhouden,
zonder hun natuurlijk regt wegens het gebruik hunner historische wederzydsche talen
te krenken(2)?’
Het kopijrecht, den toen heerschenden nadruk (daar het eigendomsrecht der
schrijvers en uitgevers nog niet gewaarborgd was van land tot land) en de uitbreiding
van den

(1) Door Pr. van Duyse, den toenmaals nog onbekenden Jan Van Beers, Nolet de Brauwere, de
Noord-Nederlanders B. ter Haar en Alberdingk Thijm, benevens pastoor Cracco, die de
vertaling voordroeg van den derden zang der Ilias. Een leeraar van Doornik (Casterman)
kreeg verlof om eene uitgebreide verhandeling in 't Fransch te lezen: ‘De la signification de
l'État belge comme centre des trois nationalités et par conséquent des trois littératures
française, allemande et néerlandaise.’
(2) Jottrand gaf een zeer belangrijk historisch overzicht der moedertaal als officieele taal en
sprak in 1849 van het invoeren van het algemeen kiesrecht als een middel om de volkstaal
op het staatkundig gebied in stadhuizen, provincieraden, kamers en ministeries te doen
zegepralen.
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Nederlandschen boekhandel bespraken de Hollandsche vakmannen ernstig en practisch
met de Vlaamsche letterkundigen. Door Ecrevisse werd een moedige hulde gebracht
aan de regeering van koning Willem I op het gebied van onderwijs en beschaving
der Vlaamsche gewesten. De jonge dagbladschrijver Sleeckx ging nog verder en
verwekte eene soort van onweder, door de houding der Belgische staatspartijen
tegenover de Vlaamsche Beweging en deze laatste zelve aan eene scherpe en soms
ruwe critiek te onderwerpen(1). In de afscheidsrede van den voorzitter, waarmede het
Congres gesloten werd, zijn nog de volgende woorden van belang: ‘Er is eene
volkseenheid en eene staetseenheid. De laetste is het werk der menschen, de eerste
het werk van God... De groote mogendheden zyn onvermogend om broedervolken
te scheiden, die uit éénen stam gesproten en door ééne tael verbonden zyn’. (‘Hier
werd spreker door langdurige toejuichingen in zyne rede opgehouden’, zegt het
officieel verslag van het Congres.)(2)

De tien eerste Nederlandsche Congressen (1849-1869)
De instelling der Nederlandsche Congressen beantwoordde aan eene dringende
behoefte en is heden nog in leven. Beurtelings werden de eerstvolgende Congressen
gehouden in Noord en Zuid: het tweede in 1850 te Amsterdam(3), het

(1) Sleeckx sprak er van de Vlaamsche bevolking, ‘de meerderheid der Belgische natie - uit den
doodslaep te doen ontwaken, waerin zy sedert 1830 ligt gedompeld, en haer uit den staet van
verdrukking op te beuren, waerby die der Hongaren en Lombardyers, onder den yzeren arm
van Oostenryk gekromd, byna vryheid kan genoemd worden.’ Ook Zetternam sprak eene
redevoering uit, vol harde waarheden over de Vlaamsche Beweging.
(2) Over dit eerste Nederlandsch Congres zie de indrukken van den tijdgenoot Willem Rogghé
in zijne Gedenkbladen, blz. 86-89.
(3) Voorzitter: Prof. David; ongeveer 300 leden, waaronder Prof. des Amorie vander Hoeven,
Tollens, Is. da Costa, Heije, Jacob van Lennep, J. De Bosch Kemper, J. Alberdingk Thijm,
B. ter Haar, Nic. Beets, de Genestet, Groen van Prinsterer, Hofdijk, Prof. Jonckbloet,
Kneppelhout, Prof. Moll, Frederik Muller, M. Nijhoff, Potgieter, Prof. de Hoop Scheffer,
Dr. Beijnen, de latere Prof. C.P. Tiele, Prof. Veth, Prof. Vissering Viotta, Dr. van Vloten,
Prof. Vreede, - Prof. Bormans, Delecourt, P. van Duyse, Bon de Saint-Genois, Heremans,
Nolet, Snellaert.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

55
derde in 1851 te Brussel(1), het vierde in 1854 te Utrecht(2), het vijfde in 1856 te
Antwerpen(3), het zesde in 1860 te 't Hertogenbosch(4), het zevende in 1862 te Brugge(5),
het achtste in 1865 te Rotterdam(6).

(1) Voorzitter: Nolet; minder dan 100 leden, waaronder Jacob van Lennep, Prof. de Vries, A.
Bogaers, Franquinet, Prof. des Amorie vander Hoeven, ten Kate, J. Alberdingk Thijm, A.
de Jager, - Conscience, Dautzenberg, Bon de Saint-Genois, Heremans, Prof. Serrure, Sleeckx,
Snellaert, Stallaert, Jan Van Beers, Vander Voort, Vleeschouwer, Zetternam.
(2) Voorzitter: Koenen; meer dan 250 leden, waaronder Nic. Beets, Beijnen, Prof. Brill, da Costa,
de gezant Falck, Hasebroeck, Hofdijk, de Jager, Fred. Muller, Prof. Opzoomer, J. Alberdingk
Thijm, van Vloten, Prof. Vreede, Prof. M. de Vries, L. te Winkel, - Conscience, Dautzenberg,
David, Pr. van Duyse, Heremans, Nolet, Jan Van Beers.
(3) Voorzitter: H. Conscience; 130 leden, waaronder Jan Van Beers, Tony Bergmann, Ph.
Blommaert, Bormans, Frans De Cort, Dautzenberg, David, Pr. van Duyse, De Geyter,
Heremans, Van Kerckhoven, De Laet, Moyson, Nolet de Brauwere, Rens, Jan Van Rijswijck,
Serrure, Sleeckx, Snellaert, Snieders, Vleeschouwer, Vander Voort, Vuylsteke, Alfons
Willems, - Campbell, A. de Jager, Jonckbloet, Jacob van Lennep, Martinus Nijhoff, M. de
Vries, Zimmermann.
(4) Voorzitter: Verheijen; 270 leden, waaronder Prof. Brill, de latere Prof. Kern, J. van Lennep,
M. Nijhoff, Vosmaer, Prof. Vreede, Prof. de Vries, J te Winkel, - P. De Baets, Tony Bergmann,
Prof. David, Delcroix, Bon de Saint-Genois, Heremans, Emiel Moyson, W. Rogghé, Stallaert,
Julius Vuylsteke, Alfons Willems.
(5) Voorzitter: Bon de Saint-Genois; ongeveer 250 leden, waaronder Beets, Prof. Brill, Prof.
Jonckbloet, Prof. de Vries, L. te Winkel, J. Alberdingk Thijm, J. van Lennep, - Conscience,
Dautzenberg, Prof. David, Karel Bogaerd, Frans De Cort, Julius De Geyter, Jan De Laet,
Nap. de Pauw, Frans De Potter, Guido Gezelle, Aug. Gondry, Heremans, Emm. Hiel, Jottrand,
Em. Moyson, Nolet, Rens, W. Rogghé, Rolin-Jaequemyns, Prof. Serrure, Sleeckx, Snellaert,
Aug. Snieders, Mevr. Van Ackere, Jan Van Beers, Eug. Van Oye, Jan Van Rijswijck vader,
Karel Versnaeyen, Vervier, J. Vuylsteke, Gouverneur Vrambout, James Weale, Alf. Willems.
(6) Voorzitter: G. Mees; meer dan 1200 leden, waaronder N. Beets, Beijnen, Brill, Doedes, A.J.
en R. Fruin, Gerth van Wijk, Hasebroek, Haverschmidt (Piet Paaltjens), Busken Huet, Ising,
ten Kate, Kern, M. Nijhoff, Van Oosterzee, Allard Pierson, Potgieter, Seipgens, J. ten Brink,
J. Alberdingk Thijm, H. de Veer, J. van Vloten, M. de Vries, - Vander Auwera, L. Delgeur,
Heremans, E. Hiel, Nolet de Brauwere, Emm. Rosseels, K. Versnaeyen, J. Vuylsteke en
geheel de Stad Rotterdam.
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Vuylsteke, die in Vlaamsch België met Snellaert en Heremans, een der overtuigdste
en krachtigste voorstanders der Nederlandsche Congressen is geweest, beoordeelde
in 1868 de eerste dier vergaderingen als volgt:
De Congressen, tot aan het negende (van 1867 te Gent), waren te eenzijdig
en werkten te traagzaam. Zij hielden zich, zeer ten onrechte, bijna
uitsluitend op het taalkundig gebied. Maar het moet erkend worden, zij
hebben dan ook op dit gebied belangrijke scheidsmuren omver gehaald.
De wederzijdsche afzondering der Noord- en Zuidnederlandsche
letterkunde, het verschil in de beoefening der taal, het verschil van spelling
waren zoovele slagboomen, die de Nederlandsche volkseenheid
belemmerden; zij zijn thans gesloopt. Ook in het boekhandelsverkeer is
verbetering gekomen.
Op die Congressen leerden velen der beste schrijvers en geleerden van Noord en
Zuid elkander kennen, waardeeren en liefhebben, en de opkomende jeugd in beide
landen omstuwde hen en schaarde zich in 't gelid achter hen. De Nederlandsche
Congressen zijn eene geestelijke brug geweest, over den Moerdijk gelegd meer dan
twintig jaren voordat er de ijzeren spoorwegbrug van 1871 over gespannen werd(1).
Buiten die onwaardeerbare toenadering en kennismaking van Vlamingen en
Hollanders, die de eerste ernstige reactie was tegen de geestelijke scheuring
teweeggebracht door de Belgische Omwenteling van 1830, was het groot
Woordenboek der Nederlandsche taal een der eerste vruchten van de Nederlandsche
Congressen. Te Gent in 1849 voorgesteld, door veel geleerden en anderen op de
Congressen besproken, werd het Woordenboek door Prof. M. de Vries van Leiden
en Dr. L.A. te Winkel als hunne levenstaak opgenomen. De eerste aflevering der
letter A (tot Aanhaling) verscheen in 1864; zij besloeg 160 kolommen en werd met
geestdrift onthaald in Noord en Zuid.

(1) Zie de merkwaardige studie van Max Rooses over de negen eerste bijeenkomsten in het
Nederduitsch Tijdschrift van 1867.
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Minister Alfons Vandenpeereboom en de eenheid van spelling (1864)
Veel taalkundigen bezochten de eerste Congressen en zoo komt het, dat daar ook de
eenheid van spelling tusschen Noord en Zuid herhaaldelijk werd besproken. Op het
Brugsch Congres van 1864 was het debat beslissend. Ondanks de vreemde
tegenkanting van Prof. David van Leuven, die in de ae, ue en y eene soort van
godsdienstige waarborg tegen het protestantsche Noorden zag, verklaarde zich eene
groote meerderheid ten voordeele van de eenmaking der orthographie. De taalkundige
bewijzen van Prof. Heremans en de onverbiddelijke geestige improvisaties van
Vuylsteke hadden den doorslag gegeven. Kort daarna werd door den minister van
binnenlandsche zaken Alf. Vandenpeereboom eene commissie ingesteld, die op een
knap verslag van Heremans aanleiding gaf tot het koninklijk besluit van 31 November
1864, waarbij de gemeenschappelijke spelling van de Vries en te Winkel door de
Belgische regeering als officieel werd uitgeroepen voor alle takken van het bestuur
en van het openbaar onderwijs.
Hendrik Conscience, die in 1871 aan den afgetreden minister zijnen historischen
roman De Kerels van Vlaanderen opdroeg, liet den weerklank hooren van de geestdrift
der Nederlandschgezinde Vlamingen van 1864, toen hij Vandenpeereboom als volgt
toesprak:
De spelling van het algemeen Nederl. Woordenboek ambtelijk verklaard
en ze van staatswege in de scholen doen aannemen. - Wie bekwaam is om
de gelukkige gevolgen dezer laatste daad voor het behoud en den bloei
onzer moedertaal te voorzien, zegent U in zijn hart. Haddet Gij anders
niets te wege gebracht dan deze wedervereeniging, op het gebied van taal
en letterkunde, der losgescheurde deelen van den Nederlandschen
volksstam, genoeg ware het om U recht op den eeuwigen dank aller
Vlamingen te geven.
Vooral het negende Nederlandsch Congres van Gent in 1867, waar Vuylsteke
zijnen practischen en krachtigen stempel op drukte en dat zoo schitterend werd geleid
door Jhr. Aug. de Maere-Limnander, was eene merkwaardige
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bijeenkomst(1). De afschaffing van het dagbladzegel in Noord-Nederland werd er
voorbereid. Op het Leuvensch Congres van 1869 werd door J.N. van Hall het
Algemeen Nederlandsch Tooneelverbond tot stand gebracht, dat weinig invloed in
Vlaamsch België oefende, maar in Holland de opbeuring en veredeling van de
schouwburgen van Amsterdam, Rotterdam en den Haag ten gevolge had.
Zelfs voor het Noorden werden aldus de Nederlandsche Congressen van belang,
terwijl zij aan de Vlaamsche Beweging in België eenen zedelijken steun en eene
uitbreiding van gezichteinder gaven, die van onschatbare waarde mogen heeten.

De staatkundige werking der Vlaamschgezinden
Ondertuschen hadden de Vlaamschgezinden maar altijd voort bij iederen zittijd der
Kamers uit steden en dorpen verzoekschriften, protesten en dergelijke papieren naar
Brussel gezonden, hetgeen van tijd tot tijd eene parlementaire woordenwisseling
uitlokte, welke steeds zonder ernstigen uitslag bleef. Alzoo in 1849 bij de behandeling
der organische wet over de hoogescholen(2) en in 1850 bij die van de

(1) Nagenoeg 475 leden, waaronder J. Alberdingk Thijm, N. Beets, A. de Jager, Douwes Dekker
(Multatuli), Prof. de Vries, J. Gram, Prof. Kern, Prof. Kok, Prof. Moltzer, Jan ten Brink,
L.A. te Winkel, J.N. van Hall, Jacob van Lennep, Prof. Vreede, - Peter Benoit. Tony
Bergmann, Conscience, F. De Cort, J. De Geyter, Prof. Heremans, Emm. Hiel, L. Jottrand,
de juffrouwen Loveling, Nolet de Brauwere, F. Rens, W. Rogghé, G. Rolin-Jaequemyns,
Max Rooses, Pastoor Schuermans, Prof. Serrure, Sleeckx, Snellaert, Jan Van Beers, Vervier,
Gouverneur Vrambout, Vuylsteke, Alfons Willems.
(2) De Journal d'Anvers (nr van 29 Juni 1849) schreef daarover: ‘La discussion qui vient de se
clore, a fourni surabondamment la preuve que la Belgique flamande n'a aucune justice à
attendre de la Belgique wallonne. Celle-ci ne renoncera jamais à la suprématie sur celle-là.
Elle préfère la lutte et elle l'aura.’ In de Kamer was het Vlaamsch verdedigd geworden door
Van Hoorebeke, Veydt, Coomans, 't Serclaes, Dumortier, De Haerne en De Decker, en
aangevallen door Delfosse, Frère-Orban, Rogier, de Bocarmé, Lebeau, enz. Bij de stemming
was de uitslag 53 tegen 37. Hierop schreef De Haerne in L'Observateur van Brussel (nr van
29 Juni 1819): ‘Le mouvement flamand, soyez en persuadé, ne s'arrêtera que devant une
justice pleine et entiėre.’
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wet op het middelbaar onderwijs. Bij deze laatste slaagde men er nochtans in te doen
vaststellen, dat het Vlaamsch ‘op eene grondige wijze’ (étude approfondie) evenals
het Fransch zou worden aangeleerd. Het beginsel was aangenomen, maar in de
toepassing werd de wet niet eerlijk uitgevoerd. Aan het Fransch waren driemaal
zooveel uren toegestaan als aan het Nederlandsch, terwijl de overige vakken ook in
het Fransch werden onderwezen. Overigens gingen nu in de Kamer meer stemmen
op dan vroeger om de Vlaamsche taalgrieven aan te klagen, maar ook meer om ze
te loochenen en zelfs te bespotten.
Te Brussel had de voortvarende agitator Michiel Van der Voort in 1849 een
Vlaemsch Midden-Comiteit gesticht, dat onverpoosd ijverde, petitionneerde en
protesteerde; zelfs weigerde Van der Voort eens te Schaarbeek zijne
gemeentebelastingen te betalen, omdat men hem eenen uitsluitend Franschen
belastingsbrief gezonden had. Hij werd door de rechtbank veroordeeld en de kosten
van het proces dekte men door eene vrijwillige inschrijving.

Conscience als candidaat te Antwerpen (1851)
Te Antwerpen beproefde men het om doelmatiger te strijden. Wij hebben hierboven
reeds de eerste schermutseling aangestipt, geleid door Conscience en zijne vrienden
van het geheim Heilig Verbond in 1846. De poging werd hervat. Tegen de
Franschgezinde liberale ploutokraten van den Gemeenteraad, die halsstarrig weigerden
hunne rangen te openen voor het democratisch Vlaamschgezind gedeelte hunner
eigene partij, vormde zich bij de gemeenteverkiezing van October 1851 een verbond
tusschen de liberale Vlaamsche letter- en tooneelkringen en de clericalen der
Scheldestad om Hendrik Conscience als candidaat voor te dragen. Gedurende weken
werd in de Antwerpsche bladen over de Vlaamsche Beweging en haren banierdrager
eene hevige en soms hatelijke polemiek gevoerd, die ook buiten Antwerpen de
aandacht trok. Tot op het laatste oogenblik bleef de uitslag twijfelachtig, terwijl
vroeger de liberale partij zeker was
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van de overwinning. Conscience werd niet gekozen, maar hij bekwam 1334 stemmen
tegen 1563 gegeven aan zijnen mededinger Van Honsem. En men mag zeggen, dat
Conscience's nederlaag dan nog grootendeels te wijten was aan de tijdelijke
verbittering en zelfs verachting, die velen

Hendrik Conscience in zijnen bloeitijd

jegens hem koesterden wegens zijn zoogezegd ‘verraad’. Het was voor de eerste
maal sedert 1830, dat de Vlaamsche vlag in eenen politieken strijd op het slagveld
der partijen zoo dreigend gewapperd had.

Het Vlaamsch Tooneel
De Vlaamsche tooneelmaatschappijen, te Antwerpen meer dan tien in getal, hadden
bij die gelegenheid eene beslissende rol gespeeld. Het was overigens de tijd van de
wederopkomst der tooneelliefhebbers in alle steden en dorpen.
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Daardoor kregen de Vlaamschgezinden meer vat op de groote massa der bevolking,
die totdan toe aan de Vlaamsche Beweging volkomen vreemd was gebleven(1). Vooral
deed zich dat verschijnsel voor in de Scheldestad en ook te Gent, waar een geneesheer,
Dr. Hippoliet Van Peene, als schrijver en zijne vrouw als actrice het vaderlandsch
tooneel tot eenen onbekenden bloei en eene hooge populariteit brachten(2). Een nieuw
punt op het Vlaamsch programma werd van dan af het aanmoedigen van het nationaal
tooneel, dat in onmogelijke zalen speelde en geen cent kreeg uit de gemeentekas,
daar waar de Fransche operatroepen over prachtige stadsschouwburgen en jaarlijksche
toelagen van tienduizenden franken beschikten, als te Brussel, Antwerpen, Gent en
zelfs in kleinere steden.

(1) Zulks geschiedde niet zonder de hevige tegenkanting der achterdochtige Roomsch-katholieke
geestelijkheid, die het tooneel als gevaarlijk beschouwde en, overal waar zij meester was, in
den grond trachtte te boren. Te Tielt (West-Vlaanderen) werd in 1850 de absolutie te Paschen
geweigerd aan de spelers, drukkers der plakbrieven, toeschouwers en leden der Kamer van
Rhetorica Het Roosjen gebloeid in 't wilde, die vóór het binnentreden van den biechtstoel
hun ontslag niet zouden ingediend hebben. De Kamer richtte een protest tot Mgr. Malou,
bisschop van Brugge en broeder van den bekenden clericalen staatsman; maar de Roomsche
prelaat sloeg dit protest met verontwaardiging af en keurde het gedrag zijner geestelijkheid
goed. En welke ongodsdienstige of onzedelijke tooneelstukken waren de aanleiding tot deze
verkettering? Siegfried van Hohenwert en Genovcva van Brabant! (Zie A. De Vlaeminck,
Jaerboeken der aloude Kamer van Rhetorika ‘het Roosjen’ te Thielt. Gent, 1862, blz. 219
en volg. en Rogghé's Gedenkbladen, blz. 105.) - Op blz. 146 zegt Willem Rogghé nog: ‘Toen
rond 1846, de kamp tusschen liberaal en clericaal met scherper en onverbiddelijker wapens
zou worden gevierd, was het eerste werk van onze geestelijkheid, overal waar zij maar kon,
de tooneelmaatschappijen te bestoken en haar bestaan onmogelijk te maken. Verreweg het
grootste getal zijn verdwenen en, onder de bescherming van papen en paapsche landjonkers,
vervangen geworden door kringen van Xaverianen, duivenmelkers, gaaischieters, bolders
en wat dies meer.’
(2) Over het Nederlandsch tooneel te Gent in dien tijd zie het uiterst merkwaardig hoofdstuk
van W. Rogghé in zijne Gedenkbladen, blz. 144-195.
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De onmacht en de verbittering der Vlaamschgezinden
Aldus sleepte de Vlaamsche Beweging maar voort, op Gods genade, geslingerd
tusschen den stelselmatigen moedwil, de kleine gunstjes en de kleine tergende
plagerijen der openbare machten (als het weglaten der Vlaamsche straatnamen en
opschriften te Brussel, het bovenaan brengen der Fransche straatnamen op de nieuwe
tweetalige platen te Antwerpen en dies meer). En nochtans juichten de goedzakkige
Vlamingen in 1848, als het Walen-ministerie Rogier zich eenen Vlaming uit Gent
(H. Rolin) als minister van openbare werken toevoegde(1) en hem bij zijn aftreden in
1849 niet door eenen Waal, maar door eenen anderen Gentenaar (Van Hoorebeke)
verving. Of als de Hertog van Brabant (onze tegenwoordige koning Leopold II) aan
eene afvaardiging van Vlaamsche tooneelliefhebbers ten paleize in 1849 gezegd had:
Je ne regrette aujourd'hui qu'une seule chose: c'est de ne pouvoir causer
avec vous en flamand, comme je le voudrais. Je vous comprends
parfaitement bien, mais je ne sais pas encore m'exprimer convenablement.
Cependant, pour vous prouver que je sais déjà parler le flamand: wy
bedanken u, Mynheeren, over de eer welke gy ons van daeg zyt komen
bewyzen.
Of als zijn vader, Leopold I, in een gehoor ten hove verleend aan Michiel Van der
Voort en aan zijne medeafgevaardigden, die den Koning over de wet op 't middelbaar
onderwijs kwamen spreken, gemoedelijk antwoordde in 1850:
J'ai toujours aimé notre bon vieux flamand; c'est la langue d'une grande
partie du pays. Je désire que cette langue se développe, car notre pays a
toujours été flamand. Cette langue est très mélodieuse, j'aime beaucoup à
l'entendre; elle donne même un bon organe et j'ai remarqué que dans les
provinces flamandes, on chante mieux que dans les provinces wallonnes.
J'avoue qu'après les événements de la révolution de 1830 on a bien un peu
oublié notre bon vieux flamand. Il faut le dire, car c'est la vérité... En
résumé, Messieurs,

(1) In Augustus 1849 woonden de Ministers Rogier en Rolin landbouwfeesten bij in
West-Vlaanderen te Thourout, Diksmuide en Oudenburg. Minister Rolin hield er Vlaamsche
toespraken.
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toutes ces raisons me font vivement désirer que le flamand soit traité
affectueusement.
Doch in de pers begon de toon stouter te worden. Men wilde niet langer gepaaid
worden met armoedige gunstjes en zeemzoete woorden. Het katholiek Handelsblad
van Antwerpen (nr van 11 Januari 1850) schreef onbewimpeld:
Van tyd tot tyd staet er in den Moniteur, dat dit of dat boekske over den
landbouw ook in het Vlaemsch zal uitgegeven worden; somtyds geeft men
eene decoratie aen eenig Vlaemsch schryver; of de hertog van Braband
spreekt eenige woorden gebroken Vlaemsch, zich verontschuldigend, dat
hy niet beter kan; en de Vlamingen juichen en denken grooten vooruitgang
te doen.
En niettemin blyft de degelyke verdrukking, hetgeen inconstitutionneel
is, van de eene tael op de andere wegen... Men zendt Waelsche notarissen
in een uitsluitend Vlaemsch land. Men benoemt Waelsche landmeters by
uitsluitend Vlaemschsprekende boeren. Fransch is ieder besluit, iedere
wet, byna ieder reglement, al spreken die schikkingen ook regt tot het
volk, welke dezelve slechts verstaet als het door eene boete genepen wordt.
En het vooruitstrevend liberaal blad De Broedermin van Gent schreef nog krasser
in zijn nr van 28 April 1852:
De Vlamingen willen, dat de volkstael het hoofdzakelyke element blyve
van het volksleven: In Vlaenderen Vlaemsch. Dat wil het Staetsbestuur
niet. Het beschouwt ons volksleven voor stervende, en het wil het zyne
bydragen om den doodstryd het zachtst mogelyk te maken. Vandaer
subsidiën aen tooneel- en letterkundige genootschappen, aen schryvers
van alle slach; vandaer kruisen en akademiezetels; maer, wanneer 't het
onderwys geldt, wanneer er gezorgd moet worden voor de toekomst, dan
blyft men stilstaen voor onbekende hindernissen, gelyk by de uitvoering
der wet op het middelbaer onderwys, en in het praktisch leven, gelyk het
gebeurt voor lessen in 't Fransch over land- en hovingbouwkunde te geven
aen Vlaemsche boerenjongens.
En eenige dagen later (5 Mei 1852) schreef het Handelsblad nog:
Het eene gedeelte des lands ziet met minachting neer op het andere,
omdat het, zooals Dr. Snellaert onlangs zegde, van zyn overwigt overtuigd
is; omdat het weet, dat de politieke magt in zyne handen is. Het andere
deel is verbitterd tegen het eerstgenoemde, omdat het ziet, dat dit alle de
voorregten geniet.
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Ondertusschen was de Fransche Republiek van 1848 ontbonden en, na zijn ‘coup
d'État’ van 2 December 1851, was Napoleon III meer en meer dreigend geworden
tegenover België, dat door zijnen gezant den graaf van Bassano als eene Fransche
préfecture werd behandeld. Zelfs onschuldige grappen van den karnaval te Gent in
1852 gaven aanleiding tot diplomatische nota's, zoodat Engeland en Pruisen ons
landje onder hunne bescherming moesten nemen tegen Frankrijk. En de Fransche
geestelijke invloed woekerde inmiddels alle dagen voort: het Tableau du commerce
français bevatte de verrassende mededeeling, dat in het jaar 1850 voor een gewicht
van 240,246 kilos Fransche schoolboeken naar België waren ingevoerd geworden.
De reactie heerschte in Europa; Napoleon III regeerde over Frankrijk in clericalen
zin met de hulp der bisschoppen, die zijn bloedig ‘coup d'État’ als de redding van
Kerk en Staat begroet en gezegend hadden, en een clericaal ministerie had ten onzent
het liberaal ministerie Rogier vervangen.
België dommelde in en de Vlaamsche Beweging was ook aan het sluimeren, toen
op eens in 1856 de viering der 25ste verjaring van 's Konings troonbeklimming de
aanleiding werd tot belangrijke gebeurtenissen voor de Vlamingen.

Het Manifest van het ‘Nederlandsch Kunstverbond’ van Antwerpen (1856)
De Regeering wilde dien nationalen verjaardag plechtig herdenken en schreef te dier
gelegenheid eenen prijskamp voor Fransche en Vlaamsche dichtstukken uit, om den
vijf-en-twintigjarigen vrede en voorspoed van België te bezingen.
Als eene bom, die ontploft te midden der algemeene verslagenheid, zonden de
Antwerpsche Vlaamschgezinden van het Nederlandsch Kunstverbond den 28 Mei
1856 een geweldig manifest in het licht, waar onder meer het volgende in te lezen
stond:
Wy beminnen wel den vorst, dien de Voorzienigheid ons heeft gezonden,
wy beminnen onze instellingen, onze regeering; - maer
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worden wy wederkeerig bemind? Tyd en ondervinding hebben die vraeg
reeds lang opgelost...
Sinds 25 jaer zyt gy, Vlamingen, miskend, verdrukt en vernederd.
Sinds 25 jaer wordt gy in eene vreemde tael aengesproken, gehoord,
gevonnisd en gerecht.
Sinds 25 jaer hebt gy Fransch geld, een Fransch hof, eene Fransche
wetgeving, een Fransch bestuer, een Fransch leger, een Fransch gerecht,
alles wat tot uitroeiing uws geslachts helpen kunne.
Reeds 25 jaer vraegt gy te vergeefs een recht, dat u de Grondwet toekent:
Gelykheid voor allen en in alles.
Sinds 25 jaer heeft de regeering alles aengewend om, onder den steeds
groeienden Franschen invloed, dat eenige te versmooren wat u nog
overbleef: uwe tael, het vaderland der ziel.
Sinds 25 jaer zyt gy vreemdelingen op uwen eigen grond...
Sinds 25 jaer is de Wael het bevoorrecht bedorven kind der regeering, zyn
de Vlamingen verstooten en miskend.
Voor den eenen is alles te verkrygen, omdat hy door zyne geboorte slechts
Fransch kent; voor den anderen is niets te bekomen, omdat het lot hem
eene Vlaemsche moeder gaf.
Weest Fransch! roept men ons toe, en alles zal gedaen zyn. - Ha! weest
Fransch! verbastert u! Verbrandt uwe geschiedenis. Verloochent uw
voorgeslacht. Laet u van uwen wortel rukken, waerop gy vóór eeuwen
gegroeid zyt. Verliest al wat den Nederlander kenmerkt. Verkoopt het
vaderland uwer ziel. Vergeet uwe afkomst, den roem, dien gy in vorige
eeuwen als Vlamingen gewonnen hebt, - en alles zal gedaen zyn.
En wat zouden wy dan meer zyn dan negers in eene plantery, dan de
Indianen in eene Engelsche kolonie? Die wonen ook in hun geboorteland;
maer hoe wonen zy er?
Ach, hoe graeg zouden wy den vorst bewyzen onzer diepe verkleefdheid
geven, indien wy met ieder jaer zyner regeering onzen zedelyken ondergang
niet gevoeld hadden, indien wy met den 25en jubel zyner troonbeklimming
niet tevens het 25ste jaer onzer verdrukking, der miskenning onzer heiligste
regten, ja byna den lykdienst van ons moreel volksbestaen te vieren
hadden...
Ziedaer wat wy in plaets van den gevraegden harpzang der regeering
toesturen... En hy, die of om eene ingebeelde eer of om eene ellendige
spotsom iets anders van zyne pen verkrygen kan, is in geweten geen dichter,
in de ziel geen Vlaming, geen Nederlander!
‘Dit meest krasse aller vertoogschriften’ - zooals Max Rooses het noemt(1) - waarin
tot veler ontsteltenis niet

(1) In zijne studie over Jan Van Rijswijck, geplaatst vóór diens Dichten prozawerken, I; ook
opgenomen in zijn Dcrde Schetsenboek (Gent, 1885).
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alleen van Vlaamsch en van Vlamingen, maar herhaaldelijk van Nederlanders werd
gesproken, was opgesteld geworden door eenen dichter-dagbladschrijver, Jan Van
Rijswijck, broeder van den overleden dichter Theodoor, in zijne hoedanigheid van
secretaris van het Nederlandsch Kunstverbond. Hij had daarbij de verbazende
stoutheid een exemplaar van dat stuk, met zijne vrienden Emmanuel Rosseels en
Leonard De Cuyper, den Kroonprins (den tegenwoordigen koning Leopold II) te
gaan aanbieden tijdens een bezoek door den troonopvolger aan Antwerpen gebracht.
Met dezelfde twee partijgenooten ging Jan Van Rijswijck het mondeling toelichten
te Brussel bij den katholieken minister van binnenlandsche zaken P. De Decker.
Deze was de eerste Flamingant, die in een Belgisch ministerie opgenomen was
geworden en hij bewoog zijne collega's om iets te doen voor de Vlamingen. Men
vreesde te Brussel in de hoogere kringen niets zoozeer dan dat de aangekondigde
nationale feesten door eenen wanklank zouden gestoord worden, vooral met het oog
op het buitenland(1).

De Commissie der Vlaamsche grieven (1856)
Bij koninklijk besluit van 27 Juni 1856 stelde Minister De Decker de beruchte
Commissie der Vlaemsche grieven in, die door hem officieel belast werd met het
bestudeeren der gevraagde hervormingen. Die Commissie bestond uit negen leden,
allen bekende Vlaamschgezinden(2), waaronder een oud-lid van het Nationaal Congres
van 1830, eenen

(1) Napoleon III had juist bij monde van graaf Walewski, op het Parijsch Congres der vergaderde
Europeesche mogendheden, hevige klachten laten inbrengen tegen de houding van zekere
Belgische dagbladen tegenover Frankrijk. Hij wilde in België onze vrijheid van drukpers en
onze onafhankelijkheid door de tusschenkomst der mogendheden laten inkrimpen (S. Van
de Weyer, Histoire des relations extérieures depuis 1830, in de Patria Belgica, deel II, blz.
355).
(2) Het waren L. Jottrand (vader), H. Conscience, Prof. kanunnik David, volksvertegenwoordiger
de Corswarem, F. Rens, Dr. Snellaert, Mertens, notaris Stroobant en Michiel Van der Voort.
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professor der Leuvensche hoogeschool en enkele der beste Vlaamsche schrijvers,
met Hendrik Conscience aan het hoofd. De Vlaamschgezinden van geheel Vlaanderen
legden eene uitbundige vreugde aan den dag en begroetten in den Minister den
‘Messias der Vlaamsche Beweging’.
Aanstonds sloeg de Commissie de hand aan 't werk en gedurende een jaar hield
zij te Brussel hare zittingen. Het vraagstuk der talen werd door haar onderzocht in
de verschillende landen van Europa, waar moeilijkheden dienaangaande bestonden,
en de rijks- en provinciale archieven werden geraadpleegd om nauwkeurig na te gaan
hoe het met het Vlaamsch als officiëele taal in België sedert de middeleeuwen gesteld
stond. Ten slotte bood de Commissie aan den Minister in October 1857 een lijvig
verslag aan, opgesteld door Dr. Snellaert, dat zeer radicale besluiten bevatte.
De hervormingen, die noodzakelijk werden verklaard, bedoelden het onderwijs,
het bestuur, het gerecht, het leger, het zeewezen en zelfs de diplomatie. Wat het
onderwijs betreft, vroeg de Commissie, dat in de atheneums der Vlaamsche provinciën
het Vlaamsch en het Fransch op gelijken voet zouden gesteld worden voor het getal
der leeruren en der punten in de wedstrijden alsook voor het getal en de bezoldiging
der leeraren; dat bovendien het onderwijs uitsluitend in het Vlaamsch gegeven zou
worden in de twee voorbereidende klassen en dat zelfs voor alle leeraren in alle
klassen het gebruik der Vlaamsche taal zou vrij staan. De Commissie vroeg verder
de oprichting van leerstoelen voor de Nederlandsche taal- en letterkunde aan de twee
Staatshoogescholen en de stichting eener Vlaamsche afdeeling bij de Fransche
Académie royale de Belgique. Op het gebied van het bestuur vroeg de Commissie
eene officiëele vertaling van de Annales parlementaires, den Moniteur belge, de
wetten, koninklijke besluiten en alle andere stukken uitgaande van de Regeering en
tot de Vlaamsche provinciën gericht. Zij eischte het gebruik der Vlaamsche taal vóór
de rechtbanken van Vlaamsch België, telkens dat de
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betichte het verlangde. Zij stelde de verdeeling van het leger voor in Vlaamsche
regimenten, welke in 't Vlaamsch zouden gecommandeerd worden, en in Waalsche,
welke het in 't Fransch zouden zijn; maar zij voegde er bij, ten einde het land niet te
verdeelen, dat de Vlaamsche regimenten in de Waalsche provinciën garnizoen zouden
gaan houden en omgekeerd. De zeevaartscholen zouden op eenen Vlaamschen voet
ingericht worden, daar in België nagenoeg alleen Vlamingen het beroep van zeeman
kiezen. Eindelijk zouden de toekomstige diplomaten het bewijs eener grondige kennis
van het Vlaamsch moeten leveren.
Alleen de loutere opsomming dier voorgestelde hervormingen laat licht vermoeden
welke opschudding het verslag der Grievencommissie, zooals men ze gedoopt had,
toen ter tijd verwekte. Het was inderdaad als eene ware omwenteling, die men wilde
bewerken, en dat in strijd met sinds lang ingewortelde gewoonten en misbruiken.
Eenige der uitgebrachte wenschen waren ook minder practisch, bij voorbeeld de
verdeeling van het leger naar de moedertaal der soldaten. Stellig had de
Grievencommissie behendiger gehandeld, indien zij zich bij de voornaamste eischen
der Vlamingen bepaald had; want het gold veel minder in 1857 het opmaken van
eene volledige lijst van de idealen der Vlamingen dan wel het voorstellen van
practische en dadelijk in te voeren verbeteringen. Ten hoogste ware het in dien tijd
mogelijk geweest de gematigde of halve Flaminganten tot dat radicaal Credo te
bekeeren, - en men bood het aan een vooringenomen Ministerie en aan vijandige
Kamers aan! De Vlaamsche Commissie had zeker eene zeer ridderlijke openhartigheid
aan den dag gelegd, maar ook bewezen, dat wat meer practische politieke zin haar
niet zou geschaad hebben. Daarom bleef haar werk, hoe ernstig ook opgevat en hoe
nauwgezet verricht, geheel onvruchtbaar(1).

(1) Men moet de 215 bladzijden van haar Verslag lezen, om de pogingen naar waarde te schatten,
die zij had aangewend ten einde allerlei historische en statistieke gegevens te verzamelen.
De bijlagen behelzen onder meer eene menigte berichten, die zij ingewonnen had over het
gebruik der Vlaamsche taal sedert de middeleeuwen en over de toestanden in de landen, waar
verscheidene talen gesproken worden, als Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken en Piemont.
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Het Verslag der Commissie en het tegenverslag van Rogier (1857)
Minister De Decker was verschrikt en wilde van de besluiten der Commissie niet
hooren. Hij was zelfs niet te bewegen om haar verslag te laten drukken. Overigens,
zoodra hij minister was geworden, verloochende hij zijn Vlaamschgezind verleden,
zijne redevoeringen in de Kamer, zijne brochure van 1840 en - wellicht onder de
drukking zijner collega's - werd hij als het ware de vijand der Vlaamsche Beweging,
tot dusverre dat hij in de Kamers de gematigdste vragen der Flaminganten hardnekkig
bestreed(1). Zij, die op hem gerekend hadden, waren bitter teleurgesteld. Van Messias
werd hij nu in hunne oogen de Judas der Vlaamsche Zaak, zooals een vlugschrift
van den tijd het geestig uitdrukte. Overigens werd het clericaal Ministerie, waar hij
deel van uitmaakte, bij de algemeene verkiezingen van 1857 omvergeworpen en
opnieuw kwam een liberaal Ministerie Rogier met eene machtige meerderheid in de
beide Kamers aan het bewind (Dec. 1857).
De Vlaamsche Beweging werd niet meer geheel en al over 't hoofd gezien gelijk
in den kiesstrijd van 1847. Nu, tien jaren later, trachtte integendeel de liberale partij
uit al hare macht en door allerlei beloften de Flaminganten naar hare zijde over te
halen, omdat men ze beschouwde als ‘un appoint sérieux’ op het staatkundig
schaakbord.
Na de verkiezingen werd Rogier minister van binnenlandsche zaken en op hem,
evenals op zijnen voorganger De Decker, bouwde men nieuwe luchtkasteelen. In
1847 was hij le sauveur des Flandres geweest; nu begroette men hem als den tweeden
Messias der Vlaamsche Beweging; doch de teleurstelling kwam even spoedig als
voor minister De Decker. Aan 't roer geraakt, bekommerden de liberalen zich niet
meer met de Vlaamsche taalgrieven, terwijl integendeel

(1) J. Vuylsteke, De Vlaamsche Beweging. Brieven in den Ned. Spectator van 's Gravenhage,
April 1861. Herdrukt in zijne Verzamelde prozaschriften, deel I (Gent, 1887).
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de clericalen, in de oppositie getreden, er zich een wapen tegen het Ministerie van
maakten. En als de gefopte Flaminganten een groot democratisch banket van 400
dischgenooten te Brussel in den Cirkschouwburg den 21 April 1859 inrichtten, zag
men er katholieke volksvertegenwoordigers naast de afgevaardigden der Gentsche
spinners en wevers plaats nemen. In geestdriftige heildronken schandvlekte men er
den kwaden wil der liberale ministers en over het Vlaamsche land verspreidde men
eene prent, die in een medaillon de portretten der negen leden van de
Grievencommissie voorstelde (Zie die prent op blz. 67).
Ook Rogier weigerde eerst, evenals De Decker, het Verslag der Commissie te
laten drukken, hetgeen zij zelve op zich moest nemen, na hevige debatten in de beide
Kamers; en tegen haar Verslag liet de Minister een Tegenverslag(1) aan de Kamer
uitdeelen. De Commissie had het Vlaamsch willen doen erkennen als officiëele taal
des lands; de Minister, die zich op de noodzakelijkheid der eenheid van België beriep,
antwoordde met allerlei verouderde en ongerijmde drogredenen. De Flaminganten
werden eenvoudig met hunne radicale hervormingen afgescheept; maar milde toelagen
werden opnieuw aan de Vlaamsche tooneel-

(1) Observations du gouvernement sur le rapport de la Commission chargée d'examiner les
dispositions à prendre dans l'intérêt de la langue et de la littérature flamandes. Reeds in de
Étoile belge van 23 Januari 1859 had een der voornaamste ministerieele dagbladschrijvers
Louis Hymans eenen geweldigen officieusen aanval tegen het Verslag der Commissie
afgekondigd, dat in zijne oogen was: le plaidoyer d'une imagination en délire, dicté d'un bout
à l'autre, par les passions d'un autre âge, un programme révolutionnaire, la proclamation d'un
gouvernement provisoire d'une Belgique nouvelle érigée sur les ruines de l'Union de 1830,
le plus monstrueux gâchis, une sottise; chaque article est une violation de la liberté
individuelle; enz., enz. Als bijlagen bij zijne Observations had Minister Rogier de verslagen
van eenige hooge ambtenaren opgenomen. Daaronder stak dat van den gouverneur van
Limburg de 't Serclaes gunstig af op de andere, daar hij niet aarzelde zijne volle instemming
aan de voorstellen der Grievencommissie te geven; niet alleen stond hij ze voor met warmte
en overtuiging, maar hij verklaarde, dat zij gematigd en licht te verwezenlijken waren. In
den mond van eenen hooggeplaatsten ambtenaar was zulke taal sedert 1830 zonder eenig
voorbeeld.
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liefhebbers van Staatswege toegekend en kleine gunstjes aan Vlaamsche
letterkundigen uitgedeeld zonder hen te kunnen paaien(1).

De eerste zegepraal der Vlamingen in de Kamer (1861)
Men zag het wel in de Kamer bij 't begin van 1861, tijdens de bespreking over het
examen op te leggen aan degenen, die toegelaten werden tot eene Hoogeschool.
Minister Rogier had een wetsontwerp neergelegd, waarbij het Nederlandsch niet
alleen vergeten, maar uitdrukkelijk uitgesloten was. In zitting van 29 Januari stelden
zes clericale volksvertegenwoordigers eene wijziging voor om den leerling toe te
laten voor eenige vakken zijne Vlaamsche moedertaal te gebruiken. De Minister en
Paul Devaux bestreden hardnekkig het amendement, dat met 57 stemmen tegen 23
verworpen werd. 's Anderendaags werd eene andere kleine Vlaamschgezinde wijziging
insgelijks van de hand gewezen.
En, o wonder! wat nog nooit sedert 1830 in België was geschied ter gelegenheid
van de parlementaire debatten over de Vlaamsche taalgrieven, de Vlamingen kwamen
in opschudding en hunne pers liet eene ongekende taal hooren. De Beurzen-Courant
van Gent schreef: ‘Wy moeten en willen Nederlanders blyven in en met een België;
- zoo niet, Nederlanders by Nederlanders!’ De Eccloonaer riep uit: ‘Wy zyn
Vlamingen, eer dat wy Belgen zyn;’ en de Grondwet van Antwerpen, het blad van
Jan Van Rijswijck,

(1) Uit dien tijd dagteekent de reis in Vlaamsch België van de Duitsche barones Ida von
Düringsfeld, die hare indrukken uitgaf in haar merkwaardig boek Von der Schelde bis zur
Maas. Das geistige Leben der Vlamingen (3 deelen, Leipzig en Brussel, 1861), waarin zij
eene soort van alphabetisch woordenboek van schier al de Vlaamsche dichters en
prozaschrijvers, groote en kleine, sedert 1830 met eene bloemlezing uit hunne werken in het
Duitsch door haar vertaald, den lezer aanbood. Het was de eerste stelselmatige poging om
in Duitschland de herboren Zuidnederlandsche letterkunde te doen kennen. De schrijfster
gaf vertaalde uittreksels van 80 Vlaamsche letterkundigen en daarenboven korte
aanteekeningen over meer dan 90 andere.
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kondigde een lied van Frans De Cort af, waarvan het referein luidde: ‘o Nederland,
uw dag zal komen!’ en zoo meer andere. Protesten stroomden naar de Kamer toe en
den 6 Februari, toen de beraadslaging werd hervat en een clericaal afgevaardigde
van Oudenaarde (Van der Donckt) uitgeroepen had, dat, zoo er geen recht geschiedde,
hij met veel zijner vrienden in de Kamer niets meer dan Vlaamsch zou spreken, zag
men tot ieders verbazing minister Rogier den lof der moedertaal komen zingen en
het Parlement uitnoodigen om op zijne eerste stemming terug te keeren, hetgeen dan
ook geschiedde. De zegepraal was op zichzelve van geene groote waarde, maar het
was een bewijs der eindelijke ontwaking van het gevoel van eigenwaarde bij de
Vlamingen en 't was ook eene ernstige waarschuwing voor de Franschgezinde
officiëele wereld.

De bespreking van het adres in de Kamer (December 1861)
Op het einde van hetzelfde jaar(1) greep er nog eene belangrijke bespreking in de
Kamer plaats, die wel niet zoo bevredigend afliep, maar op nieuw het bewijs leverde,
dat de Vlaamsche Beweging van tel begon te worden in de Belgische politiek(2).
Men beraadslaagde over het antwoord op de troonrede, toen in zitting van 3
December 1861 een clericale volksvertegenwoordiger van Gent, Pieter De Baets,
die als Vlaamschgezinde bekend stond, voorstelde in het adres aan den Koning de
volgende verklaring op te nemen:
Nous espérons que le gouvernement fera disparaître les griefs si souvent
signalés par les défenseurs de la langue et de la littérature flamandes.

(1) Den 19 October 1861 hadden Willem III en Leopold II eene officieele zeer hartelijke
bijeenkomst te Luik; het was de eerste ontmoeting sedert 1830 van de gekroonde hoofden
der beide landen.
(2) Zie over deze bespreking het belangrijk werkje van P. de Haulleville, La nationalité belge
ou flamands et wallons, blz. 86-89 (Gent, 1870) en A.M.N. Prayon-van Zuylen, De Belgische
taalwetten, blz. 187-191.
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Dien vromen wensch lichtte De Baets in eene zeer gematigde rede toe; doch de
vroeger Vlaamschgezinde Alfons Vandenpeereboom (Ieperen), nu minister van
binnenlandsche zaken geworden, antwoordde, dat de Vlaamsche grieven grootendeels
hersenschimmen en utopieën waren of reeds lang hersteld door de Regeering, die
zooveel toelagen en premiën aan de Vlaamsche letterkunde toekende. De voormalige
clericale minister De Decker verklaarde integendeel, dat al de Vlaamsche grieven
gegrond waren, al konden zij niet in eens worden hersteld.
Hij sprak van ‘irritation’ en ‘désaffection’ onder de Vlamingen en besloot:
Il serait fâcheux de jeter un germe nouveau d'irritation au sein de
populations qui doivent nous servir de barrière contre l'étranger. Elles ne
sont déjà malheureusement que trop désaffectionnées au point de vue
politique. Nous avons le plus grand intérêt à ne pas les laisser
désaffectionner encore au point de vue des réclamations légitimes en faveur
de leur idiome national.
Hier zag men wel, dat hij geen minister van binnenlandsche zaken meer was, als
tijdens het verschijnen van het Verslag der Grievencommissie, en dat de
Vlaamschgezinde Vandenpeereboom nu op zijne beurt als minister onder Waalschen
invloed geraakt was!
Enkele andere clericalen uitten zich ook in Vlaamschgezinden zin, terwijl de
Henegouwer liberaal Dolez het aanleeren van het Fransch door de Vlamingen als de
oplossing der taalmoeilijkheden aanpredikte en Minister Rogier, met eene roerende
zelfvoldaanheid en een verbazend gerust geweten, heel ernstig zeide:
Ten allen tijde, onder alle besturen, en, indien ik mij zelven mag noemen,
gedurende mijn lang beheer der Binnenlandsche Zaken, heb ik geene
gelegenheid, noch groote noch kleine, laten voorbijgaan om de Vlaamsche
taal met alle mogelijke middelen te begunstigen.
Een liberaal Kamerlid voor Gent, de eigen broeder van Minister Vandenpeereboom,
kwam alsdan den 4 December met een amendement voor den dag, dat door de
Regeering bijgetreden werd en na eene verwarde bespreking aangeno-
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men met 61 stemmen tegen 41 (liberalen tegen clericalen). Het luidde als volgt:
Nous espérons que le gouvernement prendra des mesures pour faire
droit aux réclamations relatives à la langue flamande et reconnues fondées.
Aldus liep de zaak op een sisser uit; maar nogmaals had men de aandacht van de
Kamer gedurende twee zittingen en van het gansche land op de grieven der Vlamingen
plechtig gevestigd en was dit debat met spanning gevolgd geworden door het publiek,
vooral in de Vlaamsche gewesten. Het bleek overigens, dat er van de liberale regeering
(evenmin als van de voorgaande clericale) niets dan gunstjes te verwachten was,
terwijl integendeel de clericale oppositie in de taalgrieven een middel van populariteit
zocht en begon te vinden, een nieuw blijk van de stilaan wassende macht der
Vlaamsche Beweging.

Van Beers (1849) en Heremans (1845) als leermeesters der Vlaamsche
jeugd
Dank zij enkele Vlaamschgezinde leeraren, verschafte het verfranschte
Staatsonderwijs weldra onverhoopte krachten aan de Vlaamsche Beweging.
In de Liersche Normaalschool voor onderwijzers, die op de puinhoopen der
afgeschafte kweekschool van Willem I verrezen was, werd in 1849 de jonge
Antwerpsche dichter Jan Van Beers tot leeraar in de moedertaal aangesteld. Die
betrekking vervulde hij meer dan tien jaren (1849-1860) en, bezield als hij was met
een warm proselytisme, vormde hij er honderden Vlaamschgezinde onderwijzers,
die in geheel Vlaamsch België het Vlaamsche zaad gingen zaaien; en na hem werd
er dezelfde taak met dezelfde toewijding vervuld door zijnen opvolger Sleeckx.
Iets vroeger reeds, in 1845, was een ander Antwerpenaar, de jonge J.F.J. Heremans
als leeraar in de Nederlandsche taal aan het Gentsch atheneum opgetreden; en daar
had hij, niet onder Vlaamsch gebleven boerenjongens of zonen van kleine burgers,
als Van Beers te Lier, maar onder de kinderen der gegoede verbasterde standen, een
legertje van
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Vlaamschgezinden aangekweekt, die weldra, naar de zeer verfranschte Gentsche
universiteit overgegaan, er het Vlaamschgezind vaandel plantten met eene stoutheid
en eene rumoerige geestdrift, welke in geheel het land opzien verwekten.

J.F.J. Heremans

Sedert 1830 had men naast de ouderen, naast de mannen gevormd in den
Hollandschen tijd als Willems, Snellaert, Blommaert, Van Duyse, Serrure (de drie
laatsten hadden gestudeerd op koning Willem's hoogescholen) in den Vlamschen
strijd schier anders niets dan volksjongens zien opdagen, waarvan de meesten
ternauwernood een volledig
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lager onderwijs genoten hadden, gelijk Conscience, Door Van Rijswijck en meer
anderen. Ledeganck, die doctor in de rechten was, maakte hierop eene uitzondering;
maar te Gent was hij nooit een echt student geweest, daar hij, arm als hij was, door
modder, regen, wind, sneeuw en vorst te voet uit Eekloo de lessen kwam bijwonen
en haastig terugkeerde naar huis. In alle vier de Belgische hoogescholen was de
studeerende jeugd volledig verfranscht, ofschoon te Leuven, sedert October 1836,
een klein taalminnend studentengenootschap bestond (Met tijd en vlijt), gesticht door
den lateren dagbladschrijver Emmanuel Van Straelen, dat onder het vaderlijk
gemoedelijk voorzitterschap van Prof. David een kalm leventje leidde, doch eene
nuttige kweekschool was en gebleven is voor katholieke Vlaamschgezinden.

‘'t Zal wel gaan’ aan de Gentsche Hoogeschool (1854)
Geheel anders was aan de Gentsche hoogeschool het optreden van Heremans'
leerlingen met hunnen kring 't Zal wel gaan, gesticht in 1852 aan 't atheneum en in
1854 naar de universiteit overgebracht. Aanstonds stelden zij een vertoogschrift aan
den Minister op om te vragen, dat de leergang in de Nederlandsche letterkunde, die
slechts op het papier bestond, zou worden ingericht. Dit vertoogschrift werd bekleed
met honderd handteekeningen op de driehonderd studenten, die de Gentsche
universiteit toen telde. De Kamer bemoeide zich met de zaak, Minister Piercot gaf
toe(1) en in November 1855 openden Prof. Serrure en Here-

(1) In zitting van 7 Februari 1854 bepleitten de volksvertegenwoordigers Delehaye (Gent),
Perceval (Mechelen), Verhaegen (Brussel) en De Decker (Dendermonde) het oprichten van
den Nederlandschen leergang aan de Gentsche Hoogeschool. Minister Piercot, een Luikerwaal,
beweerde eerst, dat die leerstoel beter te Luik op zijne plaats was, daar onze taal vooral
verdiende aangemoedigd te worden, waar zij het minst gebruikt werd! Hij beweerde ook,
dat Lebrocquy zijne lessen had moeten staken bij gebrek aan studenten, hetgeen door De
Decker te recht als valsch werd verklaard. Verhaegen riep uit: ‘Het Vlaamsch is onze
moedertaal Wat mij betreft, ik reken het mij tot eer die taal voor moedertaal te hebben.’
Piercot deinsde terug en de Kamer stemde het noodige crediet (W. Rogghé's Gedenkbladen,
blz. 209-219).
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mans de nieuwe Nederlandsche leergangen vóór hun geestdriftig studentengehoor.
Dat was het begin der nu nog verwachte vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool,
de eerste bres geschoten in die citadel der Fransche wetenschap in Vlaanderen.
Daarenboven gaven de mannen van 't Zal wel gaan ook Studenten-almanakken
uit, waar geheel België zich weldra mee bezig hield. Terwijl de Vlaamsche letterkunde
in meerdere of mindere mate katholiek getint was sedert de tweede gewijzigde
uitgaven van Conscience's Wonderjaer en Leeuw van Vlaenderen, troffen de
Almanakken van 't Gentsche 't Zal wel gaan door hunnen radicalen en anticlericalen
geest, hetgeen de Vlaamsche en Fransche katholieke pers van den tijd in de
geweldigste bewoordingen schandvlekte als ‘losbandige zedelooze vuilaerdige
voortbrengselen, schandschriften vol van de afgryselykste godslasteringen, van
wulpsche liedekens, van aenrandingen tegen den godsdienst en de zeden, vol van
verfoeilyke leeringen, waerin benevens de zedeloosheid ook de revolutiegeest
doorstraelt - oeuvre d'un dévergondage effréné, ignobles écrits, blasphèmes
révoltants,’ enz., enz. Op den duur werden die Gentsche studenten-almanakken zelfs
te Rome door de pauselijke censuur, bij decreet van 9 Mei 1857, plechtig op den
Index(1) geplaatst!
In elk geval waren die Almanakken met zeer veel talent opgesteld door jongelingen,
waaronder enkelen later in de letterkunde geschitterd hebben, als de kloeke dichter
Julius Vuylsteke en de eenige humoristische prozaschrijver Tony Bergmann, naast
meer anderen wier aanleg geheel of ten deele onderbleef. Vrank en vrij hadden zij
de Noordneder-

(1) Namelijk een der bundels getiteld Noord en Zuid, die door de Roomsche Commissie van
den Index in haar keukenlatijn genoemd wordt: ‘Septentrio et Meridies, miscellanea academica
in lucem edita Gandavi ab alumnorum societate philologica vulgo dicta “'t Zal wel gaan” ex
consensu alumnorum variorum Hollandiae et Belgii universitatum’ (Zie Journal de Rome
van 28 September 1857 en Journal de Bruxelles van 17 October 1857).
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landsche spelling met aa, uu en ij aangenomen in hunne Almanakken, die zij
openstelden voor de Hollandsche studenten. Ook door persoonlijke kennismaking
verbroederden zij met de Noordermakkers en alzoo werd 't Zal wel gaan een rumoerig
brandpunt van ‘Grooter Nederland’ voor de studenten, dit alles tot niet geringe
verbazing van allen en ergernis van velen in Vlaamsch België(1). De puike Duitsche
dichter en geleerde Hoffmann von Fallersleben, die toen ter tijd ons land bereisde,
woonde eene zitting der studenten van 't Zal wel gaan bij en droeg hun een gedicht
op, waar de later beroemde F.A. Gevaert muziek op schreef; terwijl een der grootste
Noordnederlandsche geleerden, Prof. Matthijs de Vries hun uit Leiden, in eenen
geestdriftigen brief ‘zijne beste en diepgevoelde wenschen voor den heerlijken uitslag
van hun roemrijk streven’ toezond. Uit den roes hunner studentenjaren eenigszins
bekoeld, maar even voortvarend en koen, waren het kort daarna de mannen van 't
Zal wel gaan, met Julius Vuylsteke als leider en inrichter, die het Willems-fonds tot
eene van de machtigste en nuttigste instellingen der Vlaamsche Beweging gemaakt
hebben.

Het Willems-fonds (1851)
Ter eere van Jan Frans Willems was deze nieuwe maatschappij te Gent in 1851
gesticht door 38 van Willems' vrienden en strijdmakkers, meestal liberalen benevens
enkele gematigde katholieken(2), met het doel ‘de Nederduitsche tael en letterkunde
en al wat haer aengaet krachtdadig te

(1) In 1856 kwam ook aan de vrije hoogeschool van Brussel, naar 't voorbeeld van 't Geutsche
't Zal wel gaan, een vrijzinnige Vlaamschgezinde studentenkring tot stand (Schild en Vriend),
gesticht door Alfons Willems, Alfons Van Camp, F. Van Meenen, Georges Bergmann
(broeder van Tony), enz.
(2) Het eerste bestuur bestond uit Snellaert, Heremans, Rens, Degerickx, Canneel, Baron de
Saint-Genois en Kervyn de Volkaersbeke. De twee laatsten stonden als stille clericalen
bekend, al de andere toenmaals als beslist liberalen. Baron de Saint-Genois was voorzitter.
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ondersteunen en aen te moedigen, ter versterking van den algemeenen volksgeest in
België’. Dat doel wilden de stichters bereiken door het aanmoedigen van studenten,
die zich met voorliefde op de beoefening der moedertaal toelegden, en van andere
verdienstelijke voorstanders onzer zaak, door de uitgave van nuttige boeken, door
de verbetering van het volksgezang en van het tooneel, door het inrichten van openbare
bibliotheken en door alle andere passende middelen. Het Willems-fonds telde slechts
184 leden en had eene Vlaemsche bibliographie der werken verschenen sedert 1830
en enkele volksboeken over scheikunde, doorzichtkunde, enz. en volksalmanakken
uitgegeven, toen in Maart 1862 Vuylsteke en zijne vrienden zich meester maakten
van het bestuur. Onder het voorzitterschap van ‘Vader’ Rens en met Vuylsteke als
secretaris brachten zij eenen geheelen omkeer in de werkzaamheden te weeg. Zij
wilden nieuwe wegen inslaan. Zelfs verklaarde Vuylsteke omstreeks dien tijd luidop:
Onder degenen, die der Vlaamsche zake genegen zijn of schijnen, hebben
sommigen geene andere bezorgdheid dan voor de taal-, letteren
oudheidkunde. Zij maken romans, verzen, drama's, blijspelen; bezingen
de grootheid van het voorgeslacht of zoeken taalkundige en andere curiosa
op; worden gedecoreerd en leven en sterven als leden eener maatschappij
van letter- of tooneelbeoefening. Anderen wijden meer bepaald hunne
aandacht aan de volksverlichting en verzedelijking; zij schrijven
volksboeken, verzamelen volksalmanakken, maken elementaire werkjes
voor het volk of vergenoegen zich, hetgeen veel gemakkelijker is, die
werkzaamheden aan te bevelen of toe te juichen. Hun oorlogsschreeuw
is: beschaving!
Van 1851 tot 1861 was het getal der inschrijvers op het Willems-fonds slechts
geklommen van 38 tot 184, en van 1855 tot 1861 was het zelfs een tijdperk van
echten stilstand geweest. In de volgende tien jaren steeg het getal der inschrijvers
van 184 tot 1159. Voor 't bestuurjaar 1861 beschikte men over 127 fr.; voor 1871
over 6923 fr. Gedurende die laatste tien jaren had men meer dan 36,800 fr. aan het
uitgeven van nuttige boeken kunnen besteden. Daaronder mag men met eere
vermelden de nu nog hooggeschatte monumentale Nederlandsche Dichterhalle van
Prof. Here-
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mans, Vuylsteke's Korte statistieke beschrijving van België met eene meesterlijke
inleiding, de kristalheldere en sindsdien beroemd gebleven Voordrachten over de
Grondwet van G. Rolin-Jaequemyns, alsmede vertalingen van standaardwerken uit
het Fransch, het Duitsch en het Engelsch: Prof. de Laveleye's Landbouwkunst in de
Nederlanden, de Samenspraken over het sparen van Prof. F. Laurent, die het
uitgangspunt zijn geweest der schoolspaarbanken in België en later in en buiten
Europa, Samuel Smiles' Help u zelf, John Stuart Mill's beroemd essay Over vrijheid,
Dr. Hüfeland's Lichamelijke opvoeding der kinderen (benevens Dr. C.A. Fredericq's
oorspronkelijk Handboek van gezondheidsleer, dat drie uitgaven beleefde), O. Hübner
en Le Hardy de Beaulieu's kleine Staathuishoudkunde, enz. Ook de Oude en nieuwe
liedjes (met de zangwijzen) van Dr. Snellaert, die van onberekenbaren invloed op
de verspreiding van het nationaal volksgezang waren(1).
In Juli 1865 werd te Gent door het Willems-fonds, met ondersteuning van het
verlicht liberaal stadsbestuur, de eerste kostelooze en openbare volksbibliotheek van
Vlaamsch België gesticht. In Januari 1867 werd zij aan eene plaatselijke afdeeling
toevertrouwd, die weldra eene tweede boekerij in eene andere wijk der stad openstelde.
(Heden houdt de Gentsche afdeeling niet minder dan vijf volksbibliotheken open in
de verschillende wijken.) Buiten Gent werden

(1) Reeds in 1848 had Snellaert zich zeer verdienstelijk gemaakt door het voltooien van Willems'
Oude Vlaemsche liederen, dat standaardwerk dat zonder hem misschien bij een paar
afleveringen als een geknot torso zou gebleven zijn. Maar, alhoewel hij zelf geen muzikaal
gehoor bezat, begreep Snellaert de eerste in Noord en Zuid, dat men het volkslied meer onder
het volk brengen moest. De geleerde vader der Nederlandsche Congressen is aldus ook de
man geweest, die meer dan iemand in zijnen tijd heeft bijgedragen tot het opdelven en populair
maken van onzen nationalen liederenschat. Indien heden ten dage in Noord en Zuid reeds
door velen gezongen wordt van De twee koningskinderen, van Heer Halewijn, van Heer
Daneclken, van De koningin van elf jaren, van De meisjes van Kieldrecht, van Het looze
visschertje, van Het kwezelken, van Het daghet in den Oosten, enz., dan hebben wij het aan
Snellaert's toewijding en schranderen blik in de toekomst grootendeels te danken.
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van 1861 tot 1871 door het Willems-fonds in steden en dorpen van Oost- en
West-Vlaanderen, van Brabant en Antwerpen 65 boekerijen van scholen en
genootschappen ondersteund met toelagen in boeken of in geld.
Naar het voorbeeld der Société Franklin, die te Luik omstreeks 1865 openbare
volksvoordrachten met veel bijval had ingericht, beproefde de Gentsche afdeeling
hetzelfde in hare stad. Sedert 1868 worden er 's winters een 15 à 20-tal nuttige
toespraken tot het volk in zijne taal gehouden, soms door mannen van hooge
geleerdheid en groote faam. In

Julius Vuylsteke

1871 werd het voorbeeld van Gent te Antwerpen, in 1872 te Brugge, in 1873 te
Brussel en te Lier, enz. gevolgd; daar ontstonden één voor één plaatselijke afdeelingen
van het Willems-fonds, die ook volksboekerijen en bestendige winterreeksen van
volksvoordrachten inrichtten. En ieder jaar
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schier zag men daarna over al onze Vlaamsche provinciën, in de steden en zelfs in
enkele groote dorpen, nieuwe afdeelingen oprijzen, die hetzelfde programma met
meerderen of minderen bijval en aanhoudendheid ten uitvoer brachten.
Alzoo had Vuylsteke, die de ziel, de inrichter en de bewonderenswaardige
bestuurder van alles was, door middel van het Willems-fonds een echt beschavingsnet
geworpen over al de gedeelten van onze arme verachterde en verkwezelde Vlaamsche
gewesten.

Het Nederlandsch volksgezang
Ook aan het Willems-fonds en aan Vuylsteke dankt het volksgezang en de nationale
muziek zeer veel.
Snellaert's uitgave had in veel Vlaamsche huisgezinnen de perels van onzen
Nederlandschen liederenschat weer bekend gemaakt. Wanneer nu de muzikale
staatsprijskamp (gezegd van Rome) eindelijk door minister Alfons Vandenpeereboom
in 1865 met Nederlandschen tekst werd toegelaten(1), moedigde het Willems-fonds
de jonge toonkundigen krachtig aan, die hunne cantaten op het Nederlandsch gedicht
schreven (Van Hoey, Van Gheluwe, Van den Eden, Waelput, enz.) en in 1871 begon
het Willems-fonds op Vuylsteke's voorstel de uitgave van de sinds zoo
hooggewaardeerde verza-

(1) Toen Prudens van Duyse in 1846, als voorzitter van het Vlaamsch-Duitsch Zangverbond,
aan den toenmaligen Minister van binnenlandsche zaken graaf de Theux gevraagd had, dat
ook een Vlaamsche tekst naast den Franschen aan de mededingers zou voorgelegd worden,
ontving hij als antwoord: ‘Un peu de réflexion suffit pour indiquer qu'il ne peut s'agir que
de la langue française...., la langue la plus répandue, la langue qui est, du reste, celle de
l'enseignement national dans notre pays’ (Brief van 30 November 1846). Op een soortgelijk
vertoogschrift uitgaande van Het Vlaemsch Gezelschap van Gent in 1848 antwoordde Minister
Rogier even ontmoedigend en ongerijmd, maar minder brutaal: ‘Comme les artistes, qui
devraient, le cas échéant, chanter les rôles de ces opéras, n'ont pas, en général, l'habitude de
la langue flamande, il s'ensuit qu'on n'a pu appeler au concours que des oeuvres écrites en
langue française’ (Brief van 15 Januari 1848).
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meling van oorspronkelijke Nederlandsche zangstukken, die opende met eene eerste
reeks van twaalf nummers, waar meesterstukken in voorkwamen als Gevaert's
onsterfelijk aria Philips van Artevelde, Willem De Mol's innig roerend Ik ken een
lied (dat in 1905 zijne 27ste uitgave beleefde, zonder van een drietal nadrukken te
gewagen en waarvan meer dan 20,000 ex. reeds verspreid zijn), en Richard Hol's
voortreffelijk Mieken's Moeder. Ook de eenheid van Noord en Zuid op het gebied
der toonkunst vond in deze uitgave eene bekrachtiging, die eene tot dan toe onbekende
toenadering teweeg bracht tusschen de Hollandsche en Vlaamsche componisten.
Het was de tijd der opkomende Vlaamsche muziekbeweging. F.A Gevaert, een
boerenzoon van Huise (Oost-Vlaanderen), had ze vroeger voorbereid door zijne
prachtige feestcantate der onthulling van Jacob Van Artevelde's standbeeld te Gent
in 1863 en door meer andere echt Vlaamsche scheppingen. Maar een jarenlang verblijf
te Parijs had hem van de nationale richting vervreemd. De schepter, dien hij uit zijne
handen had laten ontglippen, werd opgevat door Peter Benoit, den zoon van eenen
armen sluismeester van Harelbeke bij Kortrijk. In 1865 vestigde hij aller aandacht
op zich door zijn geniaal oratorio Lucifer, dat hem aan 't hoofd deed stellen van de
alsdan zeer nederige muziekschool te Antwerpen (April 1867), waarvan hij weldra
het brandpunt maakte der muzikale herleving op nationalen grondslag.

Oetker en Vuylsteke op politiek gebied (1857)
Het Willems-fonds, dat in 't bijzonder het behartigen van de volkspvoeding en van
het intellectueel gedeelte der maatschappelijke vraagstukken op zich genomen had,
liet niet alleen de eigenlijke letterkunde, maar ook de worstelingen der staatkundige
partijen buiten zijnen werkkring. Doch Vuylsteke begreep zeer wel, dat, wilde men
iets bekomen van de openbare machten, men gebruik maken moest van de wapens,
die in een vrij parlementair land ter be-
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schikking der burgers staan om vreedzaam de gewenschte hervormingen te bekomen
van het Parlement. Ook was hij een der eersten, die de guldene wenken van den
Duitscher Oetker in toepassing trachtte te brengen.
Friedrich Oetker had in België verbleven en onze toestanden zorgvuldig en met
innige sympathie bestudeerd. Als meer andere Duitschers liet hij in zijn vaderland
zijne indrukken daarover verschijnen, die in 1857 door de Vlaamschgezinden in de
beide Belgische landspraken werden vertaald(1). Oetker was tot het besluit gekomen,
dat de Vlamingen in hunnen taalstrijd het Engelsche selfhelp moesten betrachten en
hij veroordeelde met veel strengheid de lijdzaamheid en werkeloosheid, die men tot
dantoe tegenover de twee groote politieke partijen aan den dag gelegd had. ‘Geene
geschriften’ - zei hij - ‘geene gedichten, al waren het ook de allerkrachtigste, kunnen
de Vlaemsche zaek ten zegeprael leiden, maer wel de kiezers!’ Hij erkende zeer
wijselijk, dat het onmogelijk was eene derde partij, eene zuiver Vlaamsche partij, te
stichten; maar hij raadde ten sterkste aan, dat ieder Flamingant zich volgens zijne
persoonlijke overtuiging bij eene der twee bestaande staatspartijen zou aansluiten
om volksvertegenwoordigers naar Brussel te doen zenden, die zich tegenover de
Vlaamsche grieven niet meer onverschillig of vijandig zouden toonen.
Weldra werd dezelfde stelling door meer andere brochures verdedigd, de eene een
verbond met de clericalen, de andere met de liberalen aanprijzende. Een talentvolle
Antwerpenaar, die in 't Fransch ten voordeele der Vlaamsche Beweging schreef en
veel te jong gestorven is, J.B. Langlois zei onder anderen(2):

(1) De Vlaemsche taelstrijd door Friedr. Oetker (vertaeld door J.M. Dautzenberg). Gent, 1857.
- Le mouvement flamand par Fr. Oetker (traduit de Tallemand). Doornik, 1858.
(2) J.B Langlois, Le mouvement flamand au point de vue politique. Antwerpen, 1858. Dit werkje
bevat eene merkwaardige schets van de geschiedenis der Vlaamsche Beweging in hare eerste
beginselen. Zie ook Julius De Geyter's brochure: De waerheid over de Vlaemsche Beweging.
Brieven van eenen ouden staaetsman aen eenen jougen Gentenaer. Antwerpen, 1858 (De
oude staatsman was hij zelf, ofschoon hij maar 28 jaar oud was; de jonge Gentenaar was zijn
vriend Julius Vuylsteke.)
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De Vlamingen, in stede van zich ootmoedig tot het Staatsbestuur te wenden, hadden
onze instellingen moeten bestudeeren en op politiek gebied moeten strijden. Zij
zouden meer bekomen hebben. Het was niet genoeg dagbladen te bezitten, brochuren
te schrijven, petitionnementen in te richten: eerst en vooral moest men eene politieke
rol spelen, men moest kiesvereenigingen stichten en naar gemeenteen provincieraden,
naar Kamer en Senaat slechts zulke mannen trachten te zenden, die aan de Vlaamsche
belangen verknocht zijn. In een grondwettelijk land als België, waar de kiezer, en
niet de gansche natie, de souvereiniteit uitoefent, moet men in de verkiezingen
handelen.

Het ‘Vlaemsch Verbond’ (1861)
Alzoo gevoelden eindelijk de Vlaamschgezinden de behoefte aan eene ernstige
inrichting op staatkundig gebied. Gehoor gevend aan de roepstem van eenen rijken
Gentschen politicus, Constant Leirens(1), die kort daarna als een meteoor verdween
en in het buitenland op zijne renten ging leven, kwamen zij te Brussel bijeen en
stichtten er den 19 Mei 1861 het Vlaemsch Verbond, om voortaan in de verkiezingen
hunne medewerking en hunne stem te weigeren aan alle candidaten, die het vastgesteld
programma van het Verbond niet zouden aannemen.
In de Vlaamsche provinciën moest het lager onderwijs uitsluitend Vlaamsch zijn;
in 't middelbaar onderwijs moest het Vlaamsch op gelijken voet als het Fransch
onderwezen worden; op de Hoogeschool moesten de studenten het recht hebben
hunne examens in de moedertaal af te leggen en de keus hebben tusschen de Fransche
en de Nederlandsche letterkundige geschiedenis. Eene officieele Vlaamsche vertaling
der wetboeken en besluiten moest gemaakt worden. Eene wet moest bepalen, dat
alle ambtenaren der Vlaamsche gewesten

(1) Hij was advocaat, zeer rijk en een der oprichters geweest van het zeer democratisch blad De
Broedermin. Later was hij eigenaar van Het Zondagsblad. Reeds in 1847 schreef hij in het
tijdschrift Revue contemporaine et rétrospective van Gent (deel I, blz. 257-274) een
merkwaardig stuk: La littérature néerlandaise jugée à l'étranger over den invloed onzer
zeventiende-eeuwsche letteren op die van Duitschland (Opitz, Gryphius, Leibnitz, Flemming,
enz.).
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de volkstaal gebruiken zouden met de personen en besturen, die aan de moedertaal
de voorkeur gaven; er zou niemand meer tot eenig ambt in die gewesten kunnen
aangesteld worden, die niet door een ernstig examen het bewijs zou hebben geleverd,
dat hij de volkstaal machtig is. Ook werd er op aangedrongen, dat men onmiddellijk
een Vlaamsch nijverheids-, koophandels- en landbouwonderwijs zou inrichten. Ten
slotte vroeg men eene billijke verdeeling der openbare werken tusschen de Vlaamsche
en de Waalsche provinciën en de herstelling binnen het kortst mogelijk tijdstip der
schreeuwende onrechtvaardigheid, waarvan verscheidene Vlaamsche provinciën in
de verdeeling der grondbelastingen het slachtoffer waren. Dit behartigen der stoffelijke
grieven van den Vlaming was ook nieuw en van hooge beteekenis.
Dit Vlaamsch staatkundig programma van 1861 had, zooals men ziet, eenige van
de ontijdige eischen der Grieven-commissie van 1857 ter zijde gelaten. Het was meer
practisch en nochtans even radicaal in den grond. Het Vlaemsch Verbond bezat weldra
zijne vertakkingen in de groote steden en het splitste zich daar in liberale, katholieke
of zelfs onzijdige afdeelingen, die bij iedere verkiezing het Vlaamsch programma
aan al de candidaten ter aanneming onderwierpen, hetgeen gewoonlijk met
dubbelzinnige bewoordingen gebeurde vanwege de politieke mannen van beide
partijen, doch een begin van erkenning was der Vlaamsche Beweging op het
staatkundig slagveld. Maar het liberaal ministerie hield zich doof en bepaalde zich
bij het gebruiken der gewone kleine middeltjes.
De gunstjes van de begrooting - schreef Vuylsteke in eene kranige Fransche
brochure, die veel opgang maakte(1) - de gunstjes van de begrooting
regenden op de schrijvers, de ordelinten kwamen naar hun knoopsgat als
gevlogen, de standbeelden der oude Vlaamsche dichters rezen op
Staatskosten uit den grond op; en de toelagen, de aanmoedigingen, de
prijskampen en de premiën deden een ontzag-

(1) La question fiamande et le libéralisme. Gent, 1861 (herdrukt in zijne Verzamelde
prozawerken I, Gent, 1887).
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gelijk aantal letterkundige en tooneelkundige voortbrengsels van allerlei
verdienste ontluiken. Dit stelsel verraadt huichelarij. Men houdt zich alsof
men niet begreep wat wij willen. Wij vragen een onbetwistbaar recht, en
men antwoordt ons met sympathie en aalmoezen. Wij eischen onze
taalvrijheid, en men biedt ons eenige kruimels der begrooting aan!...
De Staat moet zich overigens onderwerpen aan de gevolgen der dwaasheid
van Onzen Lieven Heer, die de Vlamingen geschapen heeft; en niet
vergeten, dat het in zijne zending ligt hunne vrijheid en hunne natuurlijke
ontwikkeling te waarborgen; dat ieder beletsel, dat de Staat er zou willen
aan toebrengen, eene aanmatiging, eene dwingelandij is; dat de mensch
niet voor zijn bestuur, maar het bestuur voor den mensch gemaakt is.
De taal der vlugschriften van dien tijd is krachtig en fier. De Vlaamsche partij, die
meer steun bij de openbare meening vond, verhief luider hare stem. De regeering
integendeel verklaarde bij monde der ministers Rogier en Tesch in Kamer en Senaat,
dat er geene Vlaamsche grieven meer bestonden, waarop het orgaan van het Vlaemsch
Verbond, door Constant Leirens gesticht en bekostigd, zeer kras deed opmerken:
Er komt een tyd, dat het niet genoeg zal zyn stelselmatig de ooren te
stoppen en daerna zeer gerust te komen zeggen: ‘Ik heb niets gehoord’.
Het spreekwoord zegt: Die niet hooren wil, moet voelen.
Het Vlaemsch vaderland is den doed niet zoo naby als enkele staetsmannen
het schynen te gelooven. Er worden stemmen vernomen, die maer de
weerklank zyn van een zeer verspreid verlangen: of België met onze
rechten, of onze rechten zonder België!

De ‘Nederduitsche Bond’ te Antwerpen (1861)
Toen ter tijd ontstond plotseling te Antwerpen eene politieke beroering, die de
Vlaamsche Beweging eenen grooten stap vooruitbracht.
Nog vóór het ontstaan van het Vlaemsch Verbond hadden de liberale
Vlaamschgezinden van Antwerpen in October 1860 beproefd in den schoot der
Liberale Associatie, die almachtig was in de verkiezingen, de candidatuur van een
hunner, Lodewijk Gerrits, te doen zegepralen voor de aanstaande gemeenteverkiezing.
Gerrits was een man van
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groote verdienste; maar hij was radicaal vrijzinnig, flamingant en eenvoudig
handelsklerk.
Volgens een eeuwenheugend gebruik en eene algemeen geëerbiedigde
overlevering - schrijft Max Rooses(1) - moest men, om in den raad van
Gemeente of Staat te zetelen, behooren tot eene der aanzienlijke familiën
of ten minste eene meer dan middelmatige fortuin bezitten.
Patriciërsfamiliën bestonden wel niet in den naam, maar inderdaad trof
men hier iets soortgelijks aan en was de kring der huizen niet groot, die
het voorrecht genoten candidaten voor alle kiezingen te leveren.
Ondanks eene schitterende redevoering, die veel bijval inoogstte en alhoewel niemand
zijne candidatuur openlijk had bestreden, viel Gerrits in de poll. ‘Nooit beging de
Liberale Associatie grover fout; voor geene ook boette zij zwaarder’ (Rooses).
De verontwaardigde liberale Vlaamschgezinden, ziende dat zij niets van de liberale
partij konden bekomen, staken de hoofden bijeen en besloten eenen bond te stichten,
waarin Vlaamschgezinden van alle denkwijzen zouden treden. Zelfs Julius De Geyter
nam zijn ontslag uit het middencomiteit der Liberale Associatie en in Maart 1861
werd de Nederduitsche Bond gesticht(2). Wellicht zou die nieuwe poging tot inrichting
eener zuiver Vlaamsche partij op de overwegende macht der twee groote staatspartijen
nogmaals afgestuit zijn, gelijk bij den kiesstrijd van 1851 op den naam van
Conscience, indien te Antwerpen de politieke toestand niet op eens zeer verward en
echt revolutionnair was geworden.
Sedert jaren lag een plan van nieuwe vestigen rondom Antwerpen ter studie en
het liberaal stadsbestuur kon het met het liberaal ministerie niet eens worden. Het
geschil verergerde allengskens en groote openbare meetingen werden in 1862
gehouden, waarop Jan Van Rijswijck als volkstribuin met zijn kleurrijke
medesleepende welsprekendheid

(1) In zijne levensschets van Jan Van Rijswijck.
(2) De voornaamste stichters waren Langlois, Gerrits en Coremans, in dien tijd allen bekend als
liberalen (Pol de Mont, Hendrik Conscience).
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eene overwegende rol speelde en waarop gaandeweg geene Fransche redevoeringen
meer geduld werden. De mannen van den Nederduitschen Bond steunden geestdriftig
die beweging en leverden de meeste redenaars der volksvergaderingen. De Kamer
had, op aandringen van het Ministerie Rogier, een verzoekschrift van den
Antwerpschen Gemeenteraad van de hand gewezen. De meerderheid van den Raad
der Scheldestad en een der senators traden dadelijk af. Al de politieke korpsen
raadden, ten teeken van algemeen protest, de werkstaking der kiezers aan voor den
openstaanden senatorszetel, en waarlijk, er kwamen op 6662 kiezers slechts 151 op,
waaronder 40 met witte briefjes stemden; de aldus gekozen nieuwe senator nam
dadelijk zijn ontslag; maar voor den Gemeenteraad brak de strijd nu uit tusschen de
oude Liberale Associatie en de nieuwe partij der misnoegden, die men de ‘Meeting’
noemde. En de Meeting, op wier lijst volksjongens en Vlaamschgezinden van alle
kleur als Jan Van Rijswijck, Gerrits en meer anderen stonden, overrompelde het
stadhuis, waar de bekrompene liberale ploutokratie tot dan toe almachtig geheerscht
had (December 1862).

De Vlaamsche Beweging te Antwerpen zegevierend
Tot in 1861 was te Antwerpen als in de andere Vlaamsche steden de taal van het
bestuur en van het staatkundig leven nagenoeg uitsluitend Fransch geweest. Op hare
volksvergaderingen had de Meetingpartij integendeel de volkstaal voor de hare
aangenomen en die der hoogere klasse, der uiterst geringe minderheid, van kant
geschoven. Na de overwinning kon zij den hefboom, dien zij tot het bekomen der
victorie gebruikt had, niet verloochenen. Op het stadhuis legden zestien harer
gekozenen op dertig den eed af in de moedertaal en een deel der raadsleden sprak er
Nederlandsch, hetgeen slechts in dorpen of kleine steden (als Lier, Turnhout en
Blankenberge) na 1830 nog gebeurde. Men ging verder. In zitting van 2 Mei 1864
besliste de Gemeenteraad, dat geen stadsambtenaar in 't vervolg kon aangesteld
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worden zonder de moedertaal machtig te zijn, en den 27 Augustus 1866 werd het
Nederlandsch tot officieele taal der

Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen

stad Antwerpen uitgeroepen. Andere Vlaamschgezinde maatregelen werden door
den Raad nog genomen, als het bouwen van eenen prachtigen schouwburg voor het
Neder-
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landsch tooneel, het aanstellen van Peter Benoit tot bestuurder der muziekschool,
enz. De gekozenen der Meeting hadden evenzoo in den Provincieraad in 1864 eene
beslissing doen doorgaan, bij dewelke geen hooge of lage ambtenaar der Provincie
Antwerpen kon benoemd worden, die niet op voorhand bewezen had, dat hij de taal
zijner onderhoorigen genoegzaam machtig is.
Maar de Meetingpartij had niet alleen de zetels op het stadhuis en in den
provincieraad bemachtigd; ook die der beide Kamers te Brussel verkreeg zij met
verpletterende meerderheden, en de Vlaamschgezinden ontvingen hun aandeel in
den politieken buit: Jan De Laet (in 1863); een dagbladschrijver, die broodbakker
was geworden; de kleine koopmansklerk Gerrits (in 1866), de vroegere verstooteling
der Liberale Associatie; de jonge advocaat Edward Coremans (in 1867) en enkele
anderen werden als volksvertegenwoordigers naar Brussel gezonden, legden er, tot
de algemeene opschudding binnen en buiten de Kamer, de eerste Vlaamsche eeden
af(1) en gaven er aan de parlementaire debatten over de Vlaamsche grieven eene geheel
nieuwe kleur en heftigheid. De baanbreker dier geheele beweging was Jan Van
Rijswijck geweest, met de pen in zijne Grondwet(2) en met het gesproken woord op
de meetingen.
Hij toonde het eerst ten enzent-zegt Max Rooses-welk machtig middel de
taal des volks is om denkbeelden te zaaien onder de menigte, om haar te
overtuigen en te leiden, en hij droeg er het meest toe bij om aan het
Nederlandsch in het openbaar leven eene plaats te doen teruggeven, welke
het sedert langen tijd verloren had.
Deze zonderlinge politieke coalitie, bestaande uit liberale

(1) In zitting van 12 November 1863 legde Jan De Laet in de Kamer den eersten Vlaamschen
eed af sedert 1830, te midden van het gemor en hoongelach der meeste leden.
(2) Te dien tijde speelde een ander journalist te Antwerpen eene beduidende rol in zijn zeer
Vlaamschgezind weekblad Reinaert de Vos (1860-1866), namelijk de geestige Lodewijk
Vleeschouwer, de vroegere mederedacteur van den Duitscher Dr. Wolf in de Broederhand
en van Conscience in De Schrobber.
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misnoegden, liberale en clericale Vlaamschgezinden en het geheele lichaam der
Antwerpsche clericale partij, was geboren uit eenen verwarden politieken toestand,
doch zij bleek zeer levensvatbaar te zijn en behaalde in de verkiezingen

Jan Van Rijswijck, vader

meer dan dertig achtereenvolgende zegepralen te Antwerpen; maar op korten tijd
was de oneenigheid in hare rangen binnengeslopen.

De ‘Liberale Vlaamsche Bond’ te Antwerpen (1865)
Reeds in 1865 scheurden zich een deel der liberale Vlaamschgezinden van de
Meetingpartij af om twee hoofdredenen: er waren toen ten voordeele van het Vlaamsch
nog geene doortastende maatregelen genomen, hetgeen aan de vrijzinnige
Flaminganten hun geduld deed verliezen; en, daar zij eenige hunner strijdmakkers
met pak en zak
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naar het clericale kamp hadden zien overloopen, begrepen zij, dat het eene verkeerde
berekening was hunne politieke vijanden tegen hunne eigene politieke vrienden te
steunen. Zij trokken zich uit den Nederduitschen Bond terug en vormden den
Liberalen Vlaamschen Bond, waar Julius De Geyter de stichter van was en Hendrik
Lenaerts weldra de ziel van werd(1). Met de oude liberalen der Associatie sloten zij
een akkoord, zich het recht voorbehoudend om een deel der candidaten bij iedere
verkiezing eigenmachtig te mogen aanwijzen.
Deze nieuwe coalitie van Vlaamschgezinden en oude libe-

(1) Jan Van Rijswijck was inmiddels verdwenen van het politiek tooneel, waarop hij de hoofdrol
gespeeld had. Hij had Jan De Laet in een dagblad beschuldigd van geldknoeierijen in den
Gemeenteraad en was tot 5000 fr. schadevergoeding veroordeeld geworden. Hij kon niet
betalen en hernam zijne aanvallen in de pers, waarop De Laet hem liet in de gevangenis
werpen. Na eenige weken bracht De Geyter het geld bijeen om hem op vrije voeten te doen
stellen, maar Jan Van Rijswijck was gebroken. Kort nadien werd vernomen, dat er op de
boeken eener maatschappij, die Antwerpsche stadsgronden had overgenomen, eene rekening
S. voorkwam van 1/2 millioen, waarvan 100,000 fr. voor Jan De Laet bestemd waren. In een
ingespannen proces wegens laster werd De Laet tweemaal in 't ongelijk gesteld en Van
Rijswijck feitelijk gewroken. Hij overleefde dit slechts een half jaar en stierf den 5 Juli 1869.
Na zijnen dood spande De Geyter namens zijne kinderen een proces tegen De Laet in, die
veroordeeld werd om de 5000 fr. terug te geven mitsgaders 3000 fr. als schadevergoeding
(vonnissen van 7 Maart en 20 April 1870, bevestigd bij arrest van het Brusselsch Beroepshof
van 29 December 1870). Die tragische twist tusschen twee alom bekende Antwerpsche
Vlaamschgezinden greep de gemoederen in den lande hartstochtelijk aan. Zie het levensbericht
door Max Rooses aan 't hoofd van Jan Van Rijswijck's Dicht- en Prozawerken (Antwerpen,
1885), en het latere verweerschrift van Jan De Laet's zoon: La question des terrains militaires
de l'ancienne enceinte d'Anvers en 1864. Lettre ouverte à M. Louis Huysmans (Antwerpen,
1902), waarin hij, de vonnissen der rechtbanken over zijnen vader beoordeelend, verklaart:
‘Il se trouva alors encore des magistrats, qui, dans des conclusions et des arrêts, dont se
dégage un fort relent de passion sinon de haine politique, pour déclarer (sic) que M. De Laet
avait usé de dol envers M. Van Rijswijck en le faisant condamner pour calomnie. Ceux-là
seuls, qui avaient l'âge d'homme à cette époque troublée, peuvent s'expliquer aujourd'hui
comment la magistrature belge, dans certains de ses éléments du moins, a pu s'abaisser au
rôle d'instrument politique (blz. XXV-XXVI).’

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

95
ralen, die veel meer in de natuur der toestanden lag dan degene, die uit de verwarde
woelingen der meetingen was gesproten, werd eerst jarenlang en herhaaldelijk op
het kiesterrein verslagen; maar, toen in 1872 de verlaging van den kiescijns tot 10
fr. de ontbinding der gemeenteraden voor gevolg had, zegepraalden eindelijk de
vereenigde Antwerpsche liberalen en veroverden er het stadhuis op de Meetingpartij
na tien jaren minderheid en machteloosheid. De vrijzinnige Vlaamschgezinden hadden
een leeuwenaandeel onder de gekozenen(1) als vertegenwoordigers van den Vlaamschen
Liberalen Bond en van den jongeren Geuzenbond, dien zij gesticht hadden ter eere
van de verdedigers der gewetensvrijheid in de 16de eeuw. Na enkele onbeduidende
weifelingen heeft dan ook het liberaal gemeentebestuur van Antwerpen de Vlaamsche
erfenis der Meeting overgenomen en ongeschonden bewaard. Reeds op het
Nederlandsch Congres te Middelburg, eenige weken na de overwinning der
Antwerpsche liberalen, riep De Geyter uit:
Antwerpen is eene echt Vlaamsche stad, de echtste van allen. Aldaar is
om Vlaamsch recht geen strijd meer. Men mag, men moet het hier in
Noord-Nederland luide zeggen: al de politieke partijen in Antwerpen
gebruiken en vereeren de landtaal, zoowel de katholieken, die onlangs
gevallen, als de liberalen, die er boven gekomen zijn. Zulke stadsregeering,
die op nieuw Vlaamsche taalgrieven zou doen ontstaan, zou bij de eerste
kiezing onvermijdelijk worden omgeworpen(2).

(1) Van de 31 liberale gekozenen legden er 21 den eed in de moedertaal af. Bij de aankomst van
de Meetingpartij op het Antwerpsch stadhuis waren er zestien Vlaamsche eeden geweest. In
1884 spraken, onder de 31 liberalen van den Raad, 10 stelselmatig altijd Nederlandsch, 4
meestal Nederlandsch, 9 meestal Fransch, 5 altijd Fransch, waaronder een geboren Waal,
die Vlaamschgezind was (Dr. Desguin) en 2 leden, die slechts bij de stemmingen den mond
openden om oui of non te zeggen. Omstreeks denzelfden tijd sprak men niets dan Vlaamsch
in den gemeenteraad van Lier en Turnhout (beide onafgebroken sinds 1830) evenals in dien
van de volkrijke gemeenten Boom en Borgerhout. Integendeel sprak men uitsluitend Fransch
in dien van Mechelen. Die stad was aldus in dat opzicht een Franschgezind eilandje in de
Vlaamschgezinde provincie Antwerpen.
(2) Handelingen van het XIIe Nederlandsch taal- en letterkundig Congres. Middelburg,
1873.
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Die woorden zijn nu meer dan dertig jaar oud en zijn altijd waar gebleven; hetgeen
de onaantastbaarheid der Vlaamsche veroveringen van de Meeting in de Scheldestad
genoegzaam bewijst. Antwerpen is daardoor het bolwerk der Vlaamsche Beweging
geworden, de stad waar de Vlaamschgezinden van geheel België als naar de kloeke
voorgangster de oogen houden gevestigd.

Vuylsteke's ‘Klauwaard en Geus’ te Gent
Terwijl de Antwerpsche Flaminganten deze heerlijke zegepralen behaalden, bleven
de Vlaamschgezinden der andere steden niet werkeloos; maar, daar zij in veel
ongunstiger omstandigheden geplaatst waren, konden zij op verre na zoo ras niet
vooruitgaan. Te Gent vooral, eene der meest verfranschte steden van Vlaanderen,
legden de liberale Vlaamschgezinden, onder de krachtige leiding van Vuylsteke,
eene groote taaiheid en politieken zin aan den dag. Terwijl enkele clericale
Flaminganten als de advocaten P. De Baets en K. Van Ackere eene zuivere Vlaamsche
partij trachtten te behouden, die zich weldra met de clericalen versmolt en waartoe
twee vroegere liberale Vlamingen van talent, Dr. Snellaert en Frans De Potter
overliepen, bleven de meeste Gentsche Vlaamschgezinden aan het liberale vaandel
getrouw met Vuylsteke en zijnen leermeester Prof. Heremans als aanvoerders.
Hunne leus, door Vuylsteke opgegeven, was: Klauwaard en Geus, Vlaamschgezind
en antipaapsch te gelijk en onafscheidbaar; en die politieke leus werd weldra het
wachtwoord van veel liberalen in de Vlaamsche gewesten, zelfs te Antwerpen na de
ontgoocheling der Meeting, verbreid als het werd in alle richtingen door de oud-leden
van 't Gentsche 't Zal wel gaan.
Zonder zich af te scheiden van het liberalisme, maar door invloed te verkrijgen in
den schoot hunner partij (hetgeen het voorschrift van Oetker was geweest in 1856),
hadden de liberale Gentsche Flaminganten weldra, door het talent en het karakter
hunner aanvoerders en door hunne onwan-
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kelbare vrijzinnigheid(1), een zeker gezag en een algemeen vertrouwen te midden der
oude Liberale Associatie der Arteveldestad weten te verwerven.

Het Vlaamsch in gemeente- en provincieraden
In 1868 geraakte hun radicale voorvechter Julius Vuylsteke hierdoor in den Gentschen
gemeenteraad, waar hij, in weerwil der potsierlijke Duitsche speeches in den
Luxemburgschen tongval van den anders zoo uitstekenden Prof. Laurent, het recht
der Vlaamsche moedertaal zegevierend deed eerbiedigen(2) en waar hij weldra gevolgd
werd door Prof. Heremans, Julius De Vigne, Willem Rogghé en anderen, die er ook
uitsluitend Nederlandsch spraken, zonder veel navolging te kunnen uitlokken bij
hunne Franschsprekende collega's, allen liberalen.
In den Gemeenteraad van Brugge was langen tijd het Fransch ook de eenige taal
der beraadslagingen, dank zij den invloed der Franschgezinde doctrinairen met
Boyaval Paul Devaux als aanvoerders. Een liberaal oppositieman (Serweytens) drong
gedurende enkele jaren binnen en sprak er Nederlandsch, maar werd niet herkozen.
In 1872, bij de ontbinding der gemeenteraden, werd de liberale gemeenteraad door
eenen clericalen vervangen. De zegevierende candidaten hadden verklaard, dat zij
het Brugsch stadhuis zouden binnentreden onder den kreet: Vlaanderen den leeuw!
Maar geen enkel hunner sprak er Vlaamsch; slechts lange jaren nadien begon er het
gebruik onzer moe-

(1) Zie Vuylsteke's merkwaardige redevoering Liberalisme en Vlaamschgezindheid, uitgesproken
op de meeting der Liberale Afdeeling van het Vlaamsch Verbond te Gent op Zondag 21
Februari 1864 (opgenomen in zijne Verzamelde prozaschriften I, 1887 en in Klauwaard en
Geus, 1904).
(2) Vóór Vuylsteke had niemand stelselmatig en altijd de moedertaal gesproken in den
Gemeenteraad der stad Gent; maar enkele raadsleden deden het reeds vroeger nu en dan
eens, als Dobbelaere-Hulin en Dierman-Seth. De Eendraqt stipte aldus als eene zeldzaamheid
aan, dat Dobbelaere-Hulin, in de zitting van 3 Augustus 1850, het woord gevoerd had in het
Vlaamsch en dat verscheidene raadsleden, waaronder de burgemeester, dit voorbeeld in
dezelfde zitting gevolgd hadden.
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dertaal met Dr. Van Steenkiste, die eerst een tijdje Fransch gesproken had gelijk al
zijne clericale medeleden en slechts Vlaamsch ging spreken, na herhaalde uitdagingen
der liberale pers. Te Roeselare, Tielt, Veurne, Diksmuide en Nieuwpoort integendeel
wordt sedert geruimen tijd niets dan de moedertaal in den gemeenteraad gehoord,
evenals te Blankenberge, waar die toestand sedert 1830 onafgebroken heeft bestaan.
In de overige steden van West-Vlaanderen, als Kortrijk, Oostende, Ieperen, Meenen,
enz. is het Fransch alleen gebruikt in den gemeenteraad, buiten zeer schaarsche
uitzonderingen.
In den clericalen Provincieraad van Oost-Vlaanderen, waar de jonkers,
boerenheeren en dorpsnotarissen, gekozenen der Roomsche geestelijkheid, uitsluitend
koeterwaalsch boerenfransch spraken, drongen ook eenige Vlaamschgezinde
candidaten der Gentsche Liberale Associatie binnen, met Prof. Heremans aan 't hoofd
(1870), die er zich stelselmatig van de moedertaal bedienden en er kleine Vlaamsche
grieven uit den weg ruimden. In den Provincieraad van West-Vlaanderen waagde
het in 1872 een lid (de heer Horrie-Deckmijn van Roeselare) het woord te nemen in
de moedertaal, nadat hij er in 't Fransch schier ootmoedig de toelating voor gevraagd
had; doch al zijne clericale medeleden en partijgenooten begroetten die Vlaamsche
redevoering met een aanhoudend spotgelach, dat slechts ophield, toen de liberale
Vlaamschgezinde gouverneur Vrambout de hoffelijkheid en den moed had in het
Vlaamsch zijn antwoord te geven. Dat zoo iets mogelijk was in dien tijd te Brugge,
in de stad van Breidel en De Coninc, zegt genoeg hoe verstokt Franschgezind de
vertegenwoordigers der oude partijen nog waren uitgenomen te Antwerpen en in
veel mindere mate te Gent.

De zaak Karsman (1863)
Sedert er onder de Antwerpsche volksvertegenwoordigers eerst één en kort daarna
een paar of zelfs drie erkende Vlaamschgezinden te gelijk in het Parlement waren
komen
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zitting nemen, bezat de Vlaamsche Beweging het middel om veel luider dan vroeger
hare stem in de Kamer te laten hooren, hetgeen niet werd nagelaten; want de
kampvechters der Vlaamsche Zaak waren overtuigd en stout, en de misbruiken der
officieele verfransching sprongen meer en meer in het oog, vooral op het gebied van
het gerecht.
Gedurig werd er nu in de Vlaamsche pers over geklaagd, dat te Gent, te Antwerpen,
te Brussel, ja overal Vlaamsche burgers vóór de rechtbanken verschenen, die niets
van de aanklacht noch van de pleidooien verstonden en in die omstandigheden zelfs
ter dood werden veroordeeld, ja hun vonnis, terwijl het afgelezen werd, zelfs niet
eens begrepen en van de gendarmen, die hen wegleidden, moesten vernemen, of zij
tot de guillotine waren verwezen of vrijgesproken. Twee geruchtmakende rechterlijke
schandalen kwamen in dien tijd de gemoederen nog meer treffen en verbitteren.
In April 1863 had Jacob Karsman te Antwerpen een dichtstukje uitgegeven zonder
naam van drukker, hetgeen hem vóór de Antwerpsche rechtbank eene geldboet van
5 fr. had berokkend. De zaak kwam in October van hetzelfde jaar in beroep vóór het
Hof te Brussel. Julius Vuylsteke trad er op als advocaat van Karsman en verklaarde
in de moedertaal te zullen pleiten; maar de voorzitter verzette er zich tegen, onder
voorwendsel dat drie der vijf zittende raadsheeren geen Nederlandsch verstonden.
Vuylsteke beriep zich op de taalvrijheid door art. 23 der Belgische Grondwet
gewaarborgd, maar het Hof vaardigde een arrest uit, waarbij bevolen werd in 't
Fransch te pleiten. Daarop verliet Karsman de zaal met zijne verdedigers en het Hof
verwees hem bij verstek tot drie maanden gevangenis in plaats van 5 fr. boet! Dit
ongehoord arrest werd zelfs door eenen Waalschen rechtsgeleerde, Albéric Allard
van Doornik, later hoogleeraar in de rechten aan de Hoogeschool te Gent, op afdoende
wijze afgekeurd in eene studie van het speciaal tijdschrift La Belgique judiciaire (nr
van 21 Januari 1864).
De opschudding was groot in Vlaamsch België en het publiek beschouwde er de
drie maanden gevangenis van
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Karsman als eene straf voor den stouten moed, waarmede hij vóór de verfranschte
magistratuur der hoofdstad de Vlaamsche taalrechten had durven handhaven. De
verbittering was nog grooter toen, eenige maanden later, bij eene plechtige zitting
van 't Brusselsch Hof, de procureur-generaal de Bavay eene openingsrede hield, die
eene geweldige oorlogsverklaring heeten mocht tegen de Nederlandsche taal en haar
gebruik vóór het gerecht. Ook in de Koninklijke Academie van België sprak een der
aanzienlijkste leden, een hoofd der magistratuur, een oud-lid van het Nationaal
Congres van 1830, Leclercq, in gematigden vorm, maar in denzelfden zin, hetgeen
een krachtdadig protest van zijne medeleden Snellaert en Kervyn de Lettenhove
uitlokte(1).

De zaak Coucke en Goethals (1865)
Na de zaak Karsman had men in 1865 de zaak Coucke en Goethals.
Jan Coucke en Pieter Goethals, twee Vlaamsche werklieden, die in Henegouwen
werk hadden gevonden, werden verdacht te Couillet bij Charleroi eenen moord
gepleegd te hebben op de weduwe Dubois. De jury van het Assisenhof van
Henegouwen verklaarde hen schuldig; zij werden ter dood veroordeeld en
geguillotineerd. Al de debatten waren in 't Fransch gebeurd, welke taal Coucke zeer
gebrekkig en Goethals hoegenaamd niet verstond. Als taalman had een
Luxemburgsche gendarm gediend, die noch het Fransch noch het Nederlandsch
behoorlijk sprak. De verdediger der twee arme Vlamingen (de volksvertegenwoordiger
Carlier van Bergen) kende geen Vlaamsch en had met de betichten in betrekking
gestaan door middel van eenen vertaler! Er waren geene bewijzen tegen Coucke en
Goethals, die beide hardnekkig loochenden; maar een politieagent van Bergen
beweerde in de cel der betichten eene soort van schuldbekentenis te hebben
afgeluisterd, die blijkbaar op eene slechte vertaling berustte. Nadat het hoofd der
beide Vlamingen

(1) Zie P. de Haulleville, La nationalité belge, blz. 94-100.
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op het schavot was gevallen (16 Nov. 1865), had vóór hetzelfde Assisenhof het proces
van de mannen der beruchte ‘Zwarte Bende’ plaats (April 1866). Hubinon en de
gebroeders Leclercq bekenden, dat zij (en niet Coucke en Goethals) de weduwe
Dubois vermoord hadden.
In December 1866, bij de behandeling van de begrooting van justitie(1), sprak
Gerrits eene krachtige redevoering uit over de taalgrieven der Vlamingen vóór het
gerecht. Doch de Ministers Bara en Frère-Orban antwoordden, dat er geene grieven
bestonden en dat men het land wilde verdeelen. Het debat werd op zekere
oogenblikken zeer heftig en De Laet verklaarde, dat de Walen met stokslagen de
Franschonkundige Vlamingen zouden verjagen, die men hun als ambtenaars zou
willen opdringen, terwijl de Vlamingen lijdzaam de ontelbare Vlaamschonkundige
ambtenaren gedoogden. Van Wambeke van Aalst kondigde aan, dat hij eene
wetsbepaling ten voordeele der Vlamingen zou neerleggen bij de aanstaande
bespreking der rechterlijke herinrichting.

Het wetsvoorstel van Jan De Laet (1867)
De opschudding, die zich meester gemaakt had van het Vlaamsche land bij het
vernemen dier verschrikkelijke rechterlijke dwaling in zake Coucke en Goethals,
deed in 1865 veel verzoekschriften en protesten bij de Kamer inkomen; maar zij
werden slechts in November 1867 op de dagorder gebracht en gaven er aanleiding
tot eene zeer heftige bespreking, waarin vooral de volksvertegenwoordigers Gerrits
van Antwerpen en Coomans van Turnhout tegen den Minister van justitie Bara en
enkele Waalsche leden het recht der Vlamingen verdedigden. Men wilde de zaak
zoo niet laten

(1) Deze bespreking was eenigszins voorbereid geworden door het uitgebreid en merkwaardig
verslag van De Laet over de Vlaamsche vertoogschriften, neergelegd in zitting der Kamer
van 5 Mei 1866. Dat stuk, in de kartons van ons Parlement eerst begraven, werd het volgende
jaar door den Nederduitschen Bond van Antwerpen uitgegeven. Het beslaat niet minder dan
69 blz.
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en den 5 December 1867 legde Jan De Laet met negentien andere leden der
rechterzijde(1) het volgende voorstel neer:
In de provinciën Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg
en in de rechterlijke arrondissementen Brussel en Leuven, zal niemand tot
een rechterlijk ambt benoemd worden, indien hij de Nederlandsche taal
niet kent.
De liberale Minister Bara wees het voorstel van de hand, bijgestaan door twee
liberale Waalsche afgevaardigden, terwijl de drie gekozenen der Antwerpsche Meeting
De Laet, Gerrits en Coremans er voor in de bres sprongen. Van de liberale linkerzijde
kwam alsdan eene zeer misplaatste schimprede van den volksvertegenwoordiger van
Brussel Louis Hymans. Nu was het geduld ten einde van den liberalen
volksvertegenwoordiger van Gent Jhr. de Maere-Limnander, die eenige weken vroeger
het negende Nederlandsch Congres zoo knap had voorgezeten. Tegen de destijds
algemeen aangenomen tucht der partijen in de Kamer geeselde hij de rede van Louis
Hymans naar behooren en verklaarde, dat hij voor het voorstel De Laet zou stemmen.
De verbijstering was algemeen in en buiten de Kamer; maar de Maere bleef alleen
van de linkerzijde bij de stemming. Den 13 December 1867 werd het voorstel met
54 stemmen tegen 40 verworpen. Eenige dagen later verklaarde een tweede liberale
volksvertegenwoordiger (Aug. Couvreur, van Brussel), dat hij met De Laet en de
Maere zou gestemd hebben, ware hij aanwezig geweest op de zitting.

Jhr. de Maere-Limnander in de Kamer (1869)
In den zittijd van 1868-1869 had eene nog belangrijker bespreking over de Vlaamsche
Zaak in de Kamer plaats. Zij werd den 14 Januari 1869 ingeleid door eene meesterlijke
redevoering van de Maere, die den toestand der Waalsche gewesten vergeleek bij
dien der Vlaamsche provinciën en met de officieele statistiek bewees, dat sedert 1830
de bevol-

(1) In de Annales parlementaires zoekt men te vergeefs naar hunne namen.
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king in de eerste met 43 ten honderd en in de laatste slechts met 15 ten honderd was
vooruitgegaan, terwijl op het gebied van geboorten, overlijdens, huwelijken, lager
onderwijs, ongeletterdheid, moorden, brandstichtingen, veroordeelden, gevangenen
en ondersteunde armen de cijfers even bedroevend waren(1). Hij stelde daarop de
vraag:

A. de Maere-Limnander

Ziedaar dan twee groepen van menschen, die hetzelfde grondgebied
bewonen, onder dezelfde wetten leven, dezelfde voorrechten genieten.
Van waar komt het dan, dat de eene blijft stilstaan of achteruit gaat,
wanneer de andere vooruittreedt? Welke is de oorzaak van dat lichamelijke
en zedelijke verval aan de eene zijde?

(1) Deze welsprekende cijfers waren hem aan de hand gedaan door zijnen vriend Vuylsteke, die
ze kort daarna met eene uitstekende historische inleiding uitgaf in zijn geruchtmakend werk
Korte statistieke beschrijving van België (uitgave van het Willems-fonds, 1869).
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Waarom moet in het Zuiden van het land de mensch en de maatschappij
zich, men mag het zeggen, schitterend ontwikkelen, wanneer, in het
Noorden, het verval of ten allerminste de verstandelijke en
maatschappelijke onbeweeglijkheid zich zoo zichtbaar vertoont?
De oorzaak vond de spreker in de afzondering van het geestesleven in de Vlaamsche
gewesten, die gehinderd zijn geworden in hunnen wetenschappelijken en
letterkundigen omgang met hunne Noordnederlandsche taal- en stambroeders en
geen licht ontvangen van de hoogere beschaafde standen in Vlaamsch België ter
oorzake hunner verfransching. Deze hebben ‘hun volk verlaten; de klove wordt
breeder, de afzondering neemt toe; en met haar het verval der lagere standen in
Vlaanderen’. Als geneesmiddelen stelde de Maere voor: alle hinderpalen weg te
nemen, die eene innige toenadering met Holland in den weg staan, opdat het
Vlaamsche volk zich met volle teugen aan de milde bron van de Germaansche
beschaving zou kunnen laven, die daar vloeit; en vooral het gebruik der Nederlandsche
taal algemeener te maken, de studie er van te versterken in het openbaar onderwijs
en de kennis dier taal voor de ambtenaren der Vlaamsche gewesten verplichtend te
stellen. In eene tweede redevoering (2 Februari) voegde hij er nog bij, dat men het
Vlaamsche land verlossen moest van de 7 à 800 vrije lagere scholen van paters en
nonnen:
Want - riep hij onbewimpeld uit - hoe sterk het ook moge schijnen, voor
mij groeit-de onwetendheid aan-in evenredigheid met het getal der vrije
scholen.
Het optreden van Jhr. de Maere in de Kamer met deze zoo verhevene en nieuwe
beschouwingen maakte eenen diepen indruk. Hij werd overigens van clericale zoowel
als van liberale zijde aangevallen. De clericale Kervyn de Lettenhove betwistte de
statistieke gegevens en geheel de clericale pers schold de Maere uit voor lasteraar
der Vlamingen. De liberaal De Fré verkondigde de potsierlijke historische ontdekking,
dat de Vlaamsche Beweging eene clericale richting was, ontstaan na de godsdienstige
beroerten der 16de eeuw, om de Vlamingen voor Frankrijks beschavenden invloed
te
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vrijwaren, en hij prees de verfransching als eenig middel tot ontvoogding aan; terwijl
de liberale Minister van binnenlandsche zaken, de Waal Eudore Pirmez van Charleroi,
zich eene reeks onbetamelijke kwinkslagen veroorloofde, die in het Vlaamsche land
verbittering en verontwaardiging baarden. De drie Vlaamschgezinde
volksvertegenwoordigers van Antwerpen De Laet, Gerrits en Coremans ondersteunden
de Maere, maar waren blijkbaar onthutst en verlamd door de vijandige houding der
rechterzijde en der clericale pers. Zonneklaar was het intusschen geworden, dat de
Vlaamsche Beweging van die Kamer en van dat Ministerie niets had te verwachten.
Alzoo brak het jaar 1870 aan, dat een keerpunt was in de geschiedenis van Europa
en ook van België, daar het te gelijkertijd den val van het liberaal Ministerie en den
Fransch-Duitschen oorlog bracht. Beide gebeurtenissen van groote beteekenis en
van ingrijpende gevolgen bereidden den weg voor tot de ontwikkeling der Vlaamsche
Beweging en tot het bekomen der eerste taalwet van 1873.
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Hoofdstuk II
De drie eerste taalwetten van 1873, 1878 en 1883
De Fransch-Duitsche oorlog van 1870-71
Van al de gebeurtenissen, die in Europa sedert de Belgische Omwenteling zijn
voorgevallen, oefende geen andere een zoo machtigen invloed uit op de Vlaamsche
Beweging als de Fransch-Duitsche oorlog van 1870-71.
In de eerste jaren na 1830 had ons vaderland geheel en al onder de zedelijke
overheersching van Frankrijk gestaan. Doch, herhaaldelijk bedreigd met inpalming,
vooral onder de regeering van keizer Napoleon III en nog het meest sedert de groote
militaire zegepralen van Pruisen in 1866, had België allengskens zijne blinde
bewondering en zijne onbegrensde liefde voor Frankrijk voelen verminderen. De
verpletterende overwinningen van Duitschland op de slagvelden van Wörth, Sedan,
Gravelotte, enz., de gruwelen der Parijsche Commune en het tijdelijk verval van
Frankrijk in de eerste jaren der onmachtige clericale Republiek, kwamen de
Franschdolheid onzer hoogere standen geweldig schokken en vestigden aller oogen
in België op de ten onzent schier onbekende grootheid van Duitschland in zoo menig
opzicht. De hooge naam der Latijnsche beschaving van Frankrijk had in België eenen
knak ontvangen, die het oud overweldigend aanzien van den Zuidernabuur brak, ten
voordeele der Germaansche beschaving.
Natuurlijk moest de Vlaamsche Beweging er eene groote zedelijke kracht uit
putten, zij die eenen dam wilde opwerpen tegen de verovering van België door
Frankrijks taal en geest.
Nog meer dan de overige Belgen gevoelden de Vlamingen
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zich van dan af als ontvoogd, nu dat zij verlost waren van de nachtmerrie der Fransche
inlijving, die hunne moedertaal en hunne zelfstandigheid zoolang als een zwaard van
Damokles boven 't hoofd had gehangen. Zij herademden als 't ware en schepten
nieuwen moed in hunnen vaderlandschen strijd.
Het is duidelijk te merken aan den bemoedigenden, opgewekten toon der Vlaamsche
pers; men leze slechts het weekblad De Zweep, in 1869 te Brussel door Julius Hoste
opgericht, en vooral het weekblad Het Volksbelang, te Gent in 1867 gesticht en dat
schitterend werd opgesteld door Max Rooses, J. Sabbe, J. De Vigne, Ad. Hoste, J.
Vuylsteke, J.F.J. Heremans, W. Rogghé en eenige jongere medewerkers met eene
kennis en een talent, die de Vlaamsche Beweging in de journalistiek nog niet aan
den dag gelegd had sedert 1830. Meer en meer werd dan ook de Vlaamsche Zaak
besproken in de Fransch-Belgische dagbladen en tijdschriften(1), tevens ook in de
buitenlandsche pers, vooral in de Duitsche(2). Deze laatste opperde zelfs in 1871 het
denkbeeld, dat de Vlaamschsprekende Westhoek van het Fransche
Noorder-Departement (Duinkerke, Winoksbergen, Kasselberg, Belle en Hazebroek),
seder Lodewijk XIV van Vlaanderen losgescheurd, tot België zou moeten terugkeeren,
evenals Elzas-Lotharingen door Duitschland werd hernomen.
Tegelijk had in België zelf eene groote staatkundige verandering plaats gegrepen.
Het liberaal ministerie, dat sedert 1857 aan 't bewind gebleven was, had eenige dagen
vóór de oorlogsverklaring, in Juni 1870, eene nederlaag geleden in de
Kamerverkiezingen en was na eene ontbinding, geschied te midden van het
oorlogsrumoer, door een clericaal ministerie plotseling vervangen geworden. Men

(1) Men zie onder anderen de studies van Prof. L. Vanderkindere van Brussel, Em. Taudel van
Aarlen en Prof. Emile de Laveleye van Luik in de Revue de Belgique van 1871.
(2) Artikels van Vuylsteke in Het Volksbelang werden in de Kölnische Zeitung en andere Duitsche
organen zeer waardeerend besproken.
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herinnert zich, dat de gevallen ministers Frère-Orban, Bara, Pirmez en de meeste
hunner liberale collega's zich stelselmatig tegen iedere opheffing der Vlaamsche
grieven hadden verklaard, terwijl de clericale rechterzijde in de oppositie zich meer
en meer Vlaamschgezind getoond had.
Wat zou het nieuw clericaal ministerie doen voor de Vlamingen, nu het onder de
leden zijner meerderheid de Vlaamschgezinde volksvertegenwoordigers van
Antwerpen telde met De Laet, Gerrits en Coremans als aanvoerders? Van dien kant
ook scheen veel te verwachten voor de Vlaamsche Beweging.

De wording der eerste taalwet van 1873 op het gebruik onzer taal voor
de Vlaamsche rechtbanken
In Maart 1871 bracht Gerrits de Vlaamsche Zaak in de Kamer, maar in die eerste
schermutseling verkreeg hij van zijnen politieken vriend den minister van
binnenlandsche zaken Kervyn de Lettenhove niets dan eau bénite de cour. Integendeel
zag men in Januari 1872 den liberalen oud-minister Bara, nu in de oppositie getreden,
een voorstel neerleggen, strekkende om de Annales parlementaires te vertalen en
een Vlaamsch beknopt verslag der Kamerdebatten met de vertaling der wetten en
koninklijke besluiten aan de kiezers van het Vlaamsche land kosteloos uit te deelen;
maar na een ongunstig advies van Kervyn de Lettenhove werd het voorstel naar eene
vijandige commissie verzonden en begraven(1). Intusschen werd men te Antwerpen
zeer ongeduldig en besprak men er in den Nederduitschen Bond, op voorstel van
Frans Caris, zelfs de vraag, of de Vlaamschgezinde volksvertegenwoordigers niet

(1) Reeds in 1852 was een dergelijk voorstel tot vertaling der Kamerdebatten door den clericalen
volksvertegenwoordiger van Turnhout Coomans te vergeefs gedaan. Later, in Januari 1878,
werd het voorstel ten derde male herhaald door de clericale vertegenwoordigers van Gent
Delehaye en Kervyn de Volkaersbeke, doch louter als een platonische wensch. Na de zegepraal
der liberalen in Juni 1878 bracht Bara zijn plan gedeeltelijk ten uitvoer, zooals verder verteld
wordt.
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eindelijk in de Kamer hunne moedertaal moesten gebruiken en ophouden Fransch
te spreken. Gerrits verklaarde er zich tegen uit opportunisme, maar de jongere
Coremans was er gloeiend voor. Men kwam overigens tot geen bindend besluit.
In Februari 1872 hernieuwden Coremans en Gerrits den Vlaamschen aanval in de
Kamer en klaagden vooral over

Lodewijk Gerrits

de rechterlijke schandalen. Zij werden bijgesprongen door de volksvertegenwoordigers
Van Wambeke (Aalst), Drubbel (Gent) en Delehaye (id.). Deze laatste zeide te recht,
dat de taalvrijheid, bij art. 23 der Grondwet gewaarborgd, niet toepasselijk is op de
ambtenaren, die, om in Vlaamsch België hun ambt behoorlijk te vervullen, de taal
van het publiek moeten kennen en gebruiken. De Minister van justitie De Lantsheere
verzond de sprekers naar een latere
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herziening van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken en beloofde
schoorvoetend eenen wenk te geven aan de magistratuur door middel van eenen
platonischen omzendbrief. Maar de Antwerpsche Kamerleden verklaarden zich
onvoldaan en kondigden aan, dat zij zelve het initiatief van een wetsvoorstel zouden
nemen, indien de minister het niet deed uit eigen beweging. Ten gevolge dier belofte
legde Coremans den 13 April 1872, met zeventien andere clericale
volksvertegenwoordigers(1) het voorstel neer, dat de eerste taalwet van 1873 is
geworden. Het was zeer kort en luidde als volgt:
Eenig artikel. In de provinciën Antwerpen, West-Vlaanderen,
Oost-Vlaanderen, Limburg en in de rechterlijke arrondissementen Brussel
en Leuven zullen de magistraten en ministerieele officieren in strafzaken
verplicht zijn het recht in het Nederlandsch te bedienen in alle zaken, waar
het niet vastgesteld zal worden, dat de beschuldigde, de betichte of de
overtreder de Fransche taal machtig is en liever heeft, dat men dezelve
bezigt. - Het niet naleven van deze bepaling zal een geval van nietigheid
der rechtspleging uitmaken.
Het wetsvoorstel werd volgens het reglement der Kamer naar de afdeelingen
verzonden en maanden verliepen. Ondanks de ontelbare verzoekschriften, die uit
alle hoeken van Vlaamsch België naar Brussel werden gezonden, kon men vreezen,
dat er niet veel van komen zou, toen een onvoorzien geval het vuur aan de lont kwam
steken: de zaak Schoep.

De zaak Schoep (1872-73)
Den 19 October 1872 had zich een nederig werkman, wonende in de Brusselsche
voorstad St Jans-Molenbeek, met name Jozef Schoep, op het gemeentehuis
aangeboden om er de geboorte van zijn kind aan te geven. Hij kende

(1) De onderteekenaars waren Coremans, Delehaye, De Laet, Van Wambeke, Gerrits, Janssens,
de Naeyer, De Baets, de Zérezo de Téjada, Verwilghen, Kervyn de Volkaersbeke, Vander
Donckt, Tack, Reynaert, Eug. de Kerchöve, Schollaert, Van Overloop en E. De Clercq.
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alleen zijne moedertaal en legde dan ook zijne verklaringen in het Vlaamsch af. Maar
de beambte van den burgerlijken stand schreef ze in 't Fransch op en sprak in die taal
den vader aan, die niets begreep en onder protest vertrok, zonder de gewone
formaliteiten vervuld te hebben. De rechtbank van Brussel veroordeelde Schoep tot
eene boet van 50 fr. en tot de kosten (vonnis van 13 Februari 1873).
Het was nagenoeg hetzelfde geval als dat van Sleeckx op het Brusselsch stadhuis
in 1844; maar een dertigtal jaren waren sindsdien verloopen en men zag weldra welke
macht de Vlaamsche Beweging ondertusschen bijgewonnen had. Daarenboven was
Schoep niet een gesteld burger, die Fransch kende als de dagbladschrijver Sleeckx,
maar een arme werkman, die slechts ééne der landstalen, zijne Vlaamsche moedertaal,
sprak en daarom alleen als paria werd behandeld in zijn vaderland, hetgeen nog meer
sympathie en opschudding verwekte.
De verontwaardiging was algemeen in de Vlaamsche provinciën en De Laet liet
in de Kamer eene krachtige taal hooren in zitting van 21 Februari. Hij drong aan op
het schorsen van alle andere werkzaamheden tot het behandelen van het
wetsontwerp-Coremans en dreigde, zoo men niets deed, dat hij met zijne vrienden
in de Kamer uitsluitend Nederlandsch spreken zou. Het regende alweer protesten en
verzoekschriften.
Schoep was nu vóór het Brusselsch Beroepshof verschenen, bijgestaan door twee
jonge Antwerpsche advocaten (Frits De Laet zoon en A. De Pooter). Maar toen dezen
in het Vlaamsch wilden pleiten, verbood het hun de voorzitter de Prelle de la Nieppe
en hij noemde het eene kinderachtigheid (un enfantillage). Alleen werd hun ten slotte
toegelaten Vlaamsch te spreken, mits dat de pleidooien, volzin vóór volzin, door den
beëedigden tolk in 't Fransch vertaald werden, ten bate van de Vlaamsch-onkundige
rechters, hetgeen geschiedee. Doch, toen de Vlaamsche advocaten ten bate van den
Fransch-onkundigen beschuldigde Schoep ook de vertaling, volzin vóór volzin,
eischten van het requisitorium van den advocaat-generaal Bosch, werd
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hun dit vlakaf door den voorzitter geweigerd. Daar een krachtdadig rumoer onder
het publiek ontstond, liet de voorzitter de gerechtszaal ontruimen door de gendarmen,
en het volk vertrok onder het zingen van den Vlaamschen Leeuw. Het Beroepshof
bekrachtigde het vonnis der eerste rechtbank.
De arme Schoep had nochtans den moed zijne zaak in derde instantie vóór het
Verbrekingshof te brengen. Bij zijne twee jonge Antwerpsche advocaten had zich
een der voornaamste leden der Brusselsche Balie, Edmond Picard, gevoegd. De
voorzitter de Longé, bijgestaan door den advocaat-generaal Mesdach de ter Kiele,
verbood het gebruik van het Vlaamsch voor de pleidooien; waarop Picard in 't Fransch
eene indrukwekkende rede hield over dit verbod, dat hij eene ‘grove
onrechtvaardigheid’ noemde. De advocaat-generaal antwoordde met eene geweldige
schimprede, die, door de pers bekend gemaakt, de Vlamingen alom verbitterde, maar
later in de Belgique judiciaire onder eenen verzachten vorm werd afgekondigd.
Volgens de verslagen der dagbladen zou de advocaat-generaal het Vlaamschpleiten
vóór rechters, die niet allen die taal verstaan, als ‘onbetamelijk’ hebben geschandvlekt,
als eene ‘vaine parade’, als een sreken ‘pour la galerie’, er bijvoegende: ‘La justice
ne saurait s'accommoder de ce genre de divertissements’. Wat er ook van zij, het Hof
gaf een arrest, waarbij het aan de advocaten verboden werd in het Nederlandsch te
pleiten, altijd volgens art. 23 der Grondwet. En Schoep werd ten derden male
veroordeeld.
Nu was de maat volgemeten en het geduld der Vlamingen ten einde. Van de zeekust
tot aan Maaseik was het als eene ontploffing van verontwaardiging en verbittering,
waarvoor het Ministerie en de Kamer zwichten moesten. In niet malsche termen
werd het arrest van het Verbrekingshof door vier Vlaamsche volksvertegenwoordigers
in volle Parlement besproken en men beloofde dan ook eene spoedige beraadslaging
over het wetsvoorstel-Coremans.
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Het adres der 75 Gentsche advocaten (1873)
Wat alsdan den doorslag kwam geven, was het geruchten indrukmakend adres der
Gentsche Balie aan de Kamer (Mei 1873).
Dat adres zeide over het arrest van het Verbrekingshof onbewimpeld:
Dergelijke toepassing der Grondwet is ontegensprekelijk in strijd met
den geest van den wetgever, met de rechtsbegrippen door de Hoven van
Beroep aangenomen, met de leerstelsels onzer rechtsgeleerden en, laten
wij het zeggen, met de rechtvaardigheid.....
De verklaring, door het arrest van het Verbrekingshof aan onze Grondwet
gegeven, krenkt en kwetst ons recht en onze vrijheid. De Fransche
overheersching eerst heeft den Vlaming zijne taalrechten met zijne vrijheid
ontnomen, toen zij met de taal het nationaal gevoelen wilde versmachten.
Maar, hoe ver wij ook in onze geschiedenis terugkeeren, immer vinden
wij in de Keuren, Blijde Inkomsten en Grondwetten, dat het vrije gebruik
der landstaal vóór 't gerecht aan den Vlaming werd gewaarborgd.
Dit bezadigd, doch zeer krachtig stuk, dat zich ook beriep op de verhandeling van
den Waalschen rechtsgeleerde Allard (inmiddels als hoogleeraar in de rechten aan
de Gentsche Universiteit aangesteld) over het arrest van het Brusselsch Beroepshof
in zake Karsman (1863), dit adres der Gentsche Balie droeg niet minder dan 75
handteekeningen van Gentsche rechtsgeleerden, waaronder die van den oud-minister
Rolin (vader), van zeven leden van den tuchtraad der orde en van zeer veel advocaten,
die geenszins bekend stonden als Vlaamschgezinden. De twee laatste onderteekenaars,
Alb. Fredericq en Julius Obrie waren twee der jongste leden van de Balie, die den
moed hadden gehad de zaak in gang te steken en tegen veler verwachting een
schitterenden uitslag hadden bekomen. Drie Gentsche advocaten, die
volkvertegenwoordigers waren (De Baets, Drubbel en Cruyt), verklaarden in de
Kamer er zich bij aan te sluiten. In en buiten het Parlement was de indruk zeer groot,
want nu kwamen tegen de rechtsmiskenning der Vlamingen vóór het gerecht de
Vlaamsche rechtgeleerden zelven op, waaronder velen, die geenszins van overdreven
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flamingantisme of zelfs van sympathie voor de Vlaamsche Beweging konden verdacht
worden.
Er werden nog eenige maanden verloren met inlichtingen te vragen over het
taalgebruik aan de regeeringen van Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk,
Duitschland, Elzas-Lotharingen, Engeland en Rusland, als in den tijd der Vlaamsche
Grievencommissie van 1856. Ook vroeg de Minister van justitie een verslag over
het taalgebruik in rechtszaken aan de hoofdambtenaars der rechtbanken in de
Vlaamsche rechterlijke arrondissementen. De middelsectie der Kamer nam kennis
van al die stukken en werkte het al te bondig wetsontwerp-Coremans uit tot eene wet
van 7 artikels, waarin alle gevallen zorgvuldig voorzien werden.
De zaak scheen nu rijp en men hoopte, dat de Kamer de wet in behandeling nemen
zou, zooals de Waalsche afgevaardigde Dumortier met anderen het voorstelde te
doen tegen 10 Juni 1873. Doch de ministers Delcour en De Lantsheere maakten
zwarigheid en vonden allerlei uitvluchten uit. Op voorstel van den Antwerpschen
volksvertegenwoordiger Jacobs besliste de Kamer nochtans, dat zij geen langer uitstel
dan een paar weken zou dulden; maar den 27 Juni werd, op aandringen van het
ministerie, met 47 stemmen tegen 26 besloten de voorkeur te geven aan een
wetsontwerp over de premie op de sterke dranken!

De Vlaamsche Landdag te Brussel (Juni 1873)
De verbittering was op nieuw algemeen in de Vlaamsche gewesten. Provincie- en
gemeenteraden traden op met verzoekschriften en den 29 Juni stroomden duizenden
Vlamingen naar den grooten Vlaamschen Landdag van Brussel, bijeengeroepen door
de volksmaatschappij De Veldbloem. In stoet trokken ongeveer tien duizend
Vlamingen(1) voorbij de ministeries en het paleis des Konings naar den
Alhambra-Schouwburg, zingende uit volle borst den Vlaamschen Leeuw:

(1) Het is het cijfer der Vlaamschgezinde pers; de ramingen der Fransche bladen brengen het
tot de helft terug.
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De tijd verslindt de steden;
geen tronen blijven staan;
de legerbenden sneven:
een volk zal niet vergaan.
Zij zullen hem niet temmen,
den fieren Vlaamschen Leeuw!

Die ontzaglijke stoet, welke in de beste orde door de hoofdstad was getrokken, maakte
veel meer indruk dan de nog al verwarde redevoeringen van de meeting in de
Alhambra, voorgezeten door X. Havermans. Vijanden zoowel als vrienden der
Vlaamsche Beweging gevoelden, dat men niet langer weerstand bieden kon aan den
volkswil; maar nogmaals werd er tijd gewonnen met het opwerpen van een nieuw
verslag en van een nieuw wetsvoorstel, ingediend door eene commissie van officieele
rechtsgeleerden; waarop de middelsectie der Kamer in eenige toegevingen en
verzachtingen toestemde, denkelijk om spoedig tot een akkoord te geraken.

De beraadslagingen in de Kamers (Juli-Augustus 1873)
Den 11 Juli 1873 begon eindelijk de bespreking van het tweede wetsontwerp der
middelsectie (10 artikels) in de Kamer. Dadelijk kwam er de Minister van justitie
De Lantsheere tegen op met allerlei ontzenuwende amendementen, om ‘waanzinnige
maatregelen’ te beletten. Het grondbeginsel der wet werd, wel is waar, met 65
stemmen tegen 9 aangenomen; maar over de artikels, die de toepassing regelden,
ontstond eene zeer verwarde discussie, waarin de clericale minister De Lantsheere,
broederlijk geholpen door de liberale oud-ministers Bara en Pirmez, de wet zoo sterk
liet verminken, dat de artikels bijna in tegenspraak waren met het beginsel der wet
zelve.
Soms waren de debatten, die lange dagen sleepten, zeer heftig. Alzoo beschuldigde
Coremans in zitting van 28 Juli de Walen der Kamer, dat zij bij een zeker amendement
een ‘escamotage’ gepleegd hadden, en hij riep uit:
Nous voulons qu'en Flandre, nous ne soyons pas, par des fonc-
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tionnaires fransquillons payés par nous, nargués, bafoués, outragés tous
les jours, dans une langue qui, pour nous, est une langue étrangère. Toutes
nos administrations sont françaises: l'armée, la justice, l'enseignement,
tout est français en Flandre! Cette situation nous humilie et nous outrage.
Et quand nous venons, sur un point particulier, le plus criant de tous,
demander le redressement de nos griefs, qu'est-ce qu'on nous accorde? On
nous dispute les plus petites réparations: on bafoue tontes les propositions
que nous faisons, on les traite d'absurdes, de ridicules, d'extravagantes.
Mais, quand nous aurons voté cette loi toute remplie de concessions, au
point que tous les principes flamands y sont mutilés, alors ceux, qui
aujourd'hui traitent d'absurdes nos reclamations, se riront de nous, disant:
‘Vous avez été mystifiés, vous n'avez rien obtenu’. Mais j'espère bien que
la majorité noubliera pas qu'elle est flamande et qu'elle est majorité.
Daarop antwoordde Minister De Lantsheere met het bekende vaderlandsch deuntje:
Il ne peut être question ici ni de droite ni de gauche ni de Flamands ni
de Wallons. Nous ne connaissons d'autre drapeau que celui de la patrie:
nous sommes tous Belges.
En men ging eendrachtig voort met het wetsontwerp te verminken en onkennelijk
te maken. Dit gebeurde, zelfs met de krachtige medewerking van eenen bekenden
Vlaamschgezinde als De Baets, hetgeen de verontwaardiging van zijnen Gentschen
collega Delehaye verwekte.
Eindelijk werd in zitting van 25 Juli 1873 de wet in 13 artikels aangenomen met
92 stemmen tegen 3 en 2 onthoudingen. Zij was zoo gebrekkig, dat men later twee
nieuwe taalwetten heeft moeten maken om het gebruik der landstalen vóór de
Vlaamsche rechtbanken behoorlijker en rechtvaardiger te regelen.
Den 5 Augustus werd zij in den Senaat met eenparige stemmen en na een zeemzoete
verzoenende bespreking aangenomen en den 17 Augustus 1873 door den Koning
bekrachtigd(1).
Doch, hoe gebrekkig ook, die allereerste Vlaamsche taal-

(1) Volgens eene uitdrukkelijke bepaling der Kamer was die taalwet (art. 13) maar na verloop
van een volle jaar van kracht, dus te beginnen met 17 Augustus 1874.
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wet was eene gebeurtenis van onberekenbare gevolgen, omdat zij de eerste bres was,
die eindelijk werd geschoten in de tot dan toe onschendbare vesting van de ambtelijke
verfransching van België sedert 1830, eene bres waardoor de andere taalwetten en
hervormingen de eene voor, de andere na, die vesting zouden binnentreden en
overrompelen. Het volk, dat de rechtskundige twisten en spitsvondigheden

Edward Coremans

der Kamerdebatten maar half begrepen had, zag klaarder dan de misnoegde
specialisten. De vreugde was dan ook uitbundig en algemeen in het Vlaamsche land,
evenals de wrok en de verslagenheid der Franschgezinden en Walen. Coremans'
naam bleef aan de wet gehecht en hij verwierf in Vlaamsch België eene groote
populariteit(1).

(1) Schier te gelijk met de afkondiging der taalwet in Augustus 1873 vernam men het overlijden
van den moedigen Vlaamschgezinden volksvertegenwoordiger van Antwerpen Lodewijk
Gerrits, aan de tering gestorven. Het was een zeer groot verlies voor de Vlaamsche Zaak.
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Andere gebeurtenissen (1871-1875)
In dien zelfden tijd na 1870 zijn nog enkele feiten aan te stippen, die een zekeren
invloed op de Vlaamsche Beweging hebben uitgeoefend: als de stichting in 1871
van een door de stad Gent bezoldigd Nederlandsch tooneel in vervanging van de
vertooningen der liefhebbersmaatschappijen (voorstel van Vuylsteke in den
gemeenteraad na hevige tegenkanting der tooneelkringen doorgedreven); het vieren
te Gent in Juli 1871 van het luisterlijk feest ter eere van Jan Frans Willems, 25 jaar
na den dood van den vader der Vlaamsche Beweging, op welk feest uit
Noord-Nederland Potgieter en Jan ten Brink waren overgekomen; het vieren door
koning Willem III en geheel Nederland van het Geuzenfeest in Den Briel (1 April
1872), waarop Vlaamsche afgevaardigden, onder anderen Prof. Heremans en
Vuylsteke, tegenwoordig waren, en dat onder de vrijzinnige Vlamingen zulken diepen
weerklank vond; de Fransche redevoering van Prof. J. Stecher van Luik, in September
1872 in tegenwoordigheid van koning Leopold II, enkele ministers en allerlei
hooggeplaatste personen te Brussel op eene plechtige prijsuitreiking gehouden, waarin
de officieele redenaar over het nut en de noodzakelijkheid van het grondig aanleeren
der Nederlandsche taal in het middelbaar onderwijs handelde; de gemeenteverkiezing
van October 1872 te Antwerpen, waarbij de clericale meetingpartij van het stadhuis
verdrongen werd en vervangen door een liberaal bestuur, zonder dat de veroveringen
der Vlaamsche Beweging in de Scheldestad bedreigd konden worden; de stichting
te Gent in 1874 door den uitgever Ad. Hoste van het knap liberaal tijdschrift Het
Nederlandsch Museum onder het bestuur van Prof. Heremans; het optreden van
Vuylsteke en Rolin-Jaequemyns als candidaten der Liberale Associatie van Gent in
de Kamerverkiezingen van Juni 1874, waarbij zij niet gekozen werden, hetgeen een
groot verlies voor de Vlaamsche Zaak in het Parlement was, doch een nieuw bewijs
voor den vooruitgang der Vlaamschgezinde gedachten in den schoot der oude
staatspartijen
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opleverde; de inwijding te Antwerpen in Augustus 1874 van den nieuwen
Nederlandschen Stadsschouwburg, den eersten waardigen tempel van het nationaal
tooneel in de Vlaamsche gewesten; de stichting in 1874 te Brugge van het maandblad
De Halletoren, waarin Julius Sabbe en zijne medestrijders de Vlaamsche Beweging,
de nationale muziek van Peter Benoit en zijne school, de inschrijving voor een
standbeeld ter eere van Breidel en de Coninc en het aanleggen van eene zeehaven te
Brugge met veel talent verdedigden, gevoegd bij de krachtige werkzaamheden der
Brugsche afdeeling van het Willems-fonds en der Vlaamsche muziekschool, bestuurd
door Waelput en door Leo Van Gheluwe na hem, hetgeen het uitganspunt was van
de herleving der sluimerende stad Brugge (‘de doode maged’, zooals Ledeganck
haar noemde) en van hare toetreding tot den Vlaamschen strijd; de afstand van den
Cirkschouwburg te Brussel door het stadsbestuur aan het Vlaamsch tooneel; de
verkiezing van den dichter Jan Van Beers te Antwerpen in den gemeenteraad (October
1875); eindelijk de stichting van het Davids-fonds tegenover het Willemsfonds.

De stichting van het Davids-fonds (1875)
Het Willems-fonds, dat sedert 1851 bestond, had na 1862 onder de leiding van Julius
Vuylsteke eene hooge vlucht genomen en zich over het gansche Vlaamsche land
uitgebreid. In 1875 had het Willems-fonds 't getal bereikt van 2121 inschrijvers, die
elk ten minste 6 fr. 's jaars en enkelen veel meer betaalden. Meer dan 80 nuttige
boekdeelen had het alsdan reeds uitgegeven en in het Vlaamsche land overal
kostelooze volksboekerijen en openbare volksvoordrachten ingericht. Alzoo was het
Willems-fonds het echt brandpunt der Vlaamsche Beweging geworden, de machtigste
hefboom der beschaving door middel der moedertaal in de Vlaamsche gewesten.
Doch, onder den invloed van Vuylsteke en van zijne medewerkers, was meer en
meer de geest der instelling breed en vrijzinnig geworden, hetgeen
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de achterdocht en de tegenkanting der Roomsch-katholieke geestelijkheid opwekte.
Reeds dadelijk na 1870, had de kanunnik Van Boxelaere, afgevaardigde van den
Gentschen bisschop en geestelijke schoolopziener over de lagere scholen van
Oost-Vlaanderen, de aandacht van den clericalen Minister van binnenlandsche

Kanunnik J.B. David

zaken gevestigd op de volksbibliotheek van het Willems-fonds te Gent. ‘Die
bibliotheek’ - beweerde hij - ‘welke voor de kinderen toegankelijk is, bevat
ongodsdienstige, zelfs onzedelijke boeken’(1). Weldra rijpte in de clericale partij het
denkbeeld om eenen katholieken tegenhanger van het Willems-fonds in 't leven te
roepen. Meer dan iemand ijverde te Gent Frans De Potter er voor

(1) Rapport triennal sur la situation de l'enseignement primaire, blz. 30.
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in zijn dagblad Het Fondsenblad, hij die vroeger, in zijnen liberalen tijd, Vuylsteke
aan 't werk had gezien en bewonderd. Weldra kwam dan ook te Leuven, in de schaduw
der Roomsch-katholieke Hoogeschool der bisschoppen, het Davids-fonds op 15
Januari 1875 tot stand, aldus gedoopt naar den naam van Willems' trouwen vriend
en strijdmakker, den in 1866 ontslapen Leuvenschen hoogleeraar kanunnik J.B.
David. Willems en David, schier te zamen opgegroeid te Lier en door gansch hunne
loopbaan aan elkander nauw verbonden, zouden zeker bij hun leven vreemd hebben
opgekeken, indien men hun voorspeld had, dat hunne namen later op twee vijandige
vanen als ordewoord zouden geschreven staan.
De eerste beginselen van het ‘echt en rechtzinnig katholiek’ Davids-fonds, zooals
het zich betitelde tegen het voor ‘goddeloos’ uitgescholden Willems-fonds, waren
alles behalve schitterend. Vooral zijne allereerste uitgaven waren niet gelukkig, bij
voorbeeld Prof. Paul Alberdingk Thijm's zoo onbeholpen Spiegel der Nederlandsche
letteren (1877) en het onwaardig historisch werkje van denzelfden Leuvenschen
hoogleeraar, waarin hij onzen grooten Marnix van Sinte Aldegonde grof beschimpte
en op de partijdigste wijze verguisde(1). Maar, na het aftreden van zijnen eersten
voorzitter (Prof. P. Alberdingk Thijm) en zijne vervanging door den schranderen
Prof. P. Willems van Leuven met Frans De Potter als onvermoeibaren algemeenen
secretaris en dank zij de ondersteuning der geestelijkheid, bereikte het Davids-fonds
weldra eene ongemeene uitbreiding en legde eene groote en loffelijke bedrijvigheid
aan den dag in het uitgeven van volksboeken. Natuurlijk verrieden zij schier alle
eene sterke ultramontaansche strekking, maar onder hen treft men merkwaardige
uitingen aan van dien krachtigen partijgeest, al sloeg die soms tot verregaande
buitensporigheden over, gelijk in zekere wangedrochtelijke

(1) De vroolijke historie van Ph. van Marnix, heer van Ste-Aldegonde en zijne vrienden; eene
zedeschets opgedragen aan alle zijne bewonderaars (Leuven, 1876).
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tendenz-romans van Dr. Renier Snieders, die het Davidsfonds zich niet schaamde
aan zijne lezers op te disschen, hetgeen eene echte uitdaging aan de menschelijke
rede heeten mocht op het einde der 19de eeuw.

Uitbreiding van het Willems-fonds en van het Davids-fonds (1875-1884)
Ondertusschen was het optreden van het Davids-fonds een spoorslag voor het
Willems-fonds zelf, dat grootendeels door die clericale mededinging een tijdvak van
ongekenden bloei intrad. In 't eerste jaar, dat op de stichting van het Davids-fonds
volgde, won het Willems-fonds niet minder dan 757 nieuwe leden bij. Met ieder jaar
steeg onafgebroken zijn ledental tot in 1884. Van 2121 in 1875, toen het Davids-fonds
ontstond, was dat getal tot 4544 leden opgeklommen in 1884. Ook het getal der
afdeelingen van 't Willems-fonds steeg in dezelfde verhouding. Het was tot het cijfer
van 32 geklommen. Maar de uitbreiding van het katholiek Davids-fonds, dat op den
steun van de bisschoppen en van hunne ontelbare onderhoorige geestelijken in iedere
Vlaamsche gemeente rekenen mocht, was nog rasscher en verbazender. In 1884 was
zijn ledental tot 5886 geklommen en telde het niet minder dan 49 afdeelingen in
steden en dorpen.
Hier zij nochtans aangemerkt, dat de leden van het Davids-fonds (ten minste in
de eerste jaren) geene minimumbijdrage van 6 fr. moesten betalen als die van het
Willems-fonds, zoodat hun getal gemakkelijk grooter kon zijn. In 1884 waren de
inkomsten van het Willems-fonds bijna 50,000 fr. (49.435,82 fr.) met zijne 4544
leden, tegen die van het Davids-fonds, slechts 21.369,50 fr., met zijne 5886 leden.
Deze cijfers zijn welsprekend om de wezenlijke belangrijkheid der werkzaamheden
van beide instellingen te kunnen vergelijken op het oogenblik dat het Willems-fonds
zijn toppunt van bloei had bereikt.
Intusschen was de wedijver tusschen Willems-fonds en Davids-fonds buitengewoon
vruchtbaar voor de verbreiding
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van den leeslust in de Vlaamsche gewesten en voor de verspreiding van de
Vlaamschgezinde denkbeelden tot in de achterhoeken van Vlaanderen. Die nabootsing
van het Willems-fonds in al zijne werkzaamheden door de clericale partij was
overigens de hoogste hulde, die de tegenpartij brengen kon aan die onmisbare
instelling van volksverlichting en volksbeschaving in de moedertaal.

De onwillige uitvoering der taalwet van 1873
Hoe werd ondertusschen de taalwet van 1873 nageleefd? In den beginne zeer slecht
en zeer onwillig van wege de algemeen verfranschte rechterlijke macht. De processen
Karsman en Schoep hadden genoeg aangetoond hoe vijandig een gedeelte der
magistratuur, vooral in hare hoogere sferen, zich betoonde aan het gebruik der
moedertaal van den Vlaming vóór het gerecht. Maar dat die vijandschap kon gaan
tot eenen openlijken opstand tegen eene landswet, die de plichten der rechterlijke
macht duidelijk en plechtig regelde, zoo iets had voor de eer der Belgische
magistratuur niet moeten gebeuren.
Het was nochtans zoo. De taalwet van 1873 werd door de rechters van de
Vlaamsche gewesten op veel plaatsen ontduikt of eenvoudig beschouwd als niet
bestaande. En dit ongehoord schandaal duurde jaren lang, zonder dat noch de Ministers
van justitie noch de Kamers noch zelfs de openbare denkwijze de zaak ernstig ter
harte namen. Men liet de Vlaamschgezinde drukpers en de Vlaamsche
grievencomiteiten de meest in 't oog springende schendingen der taalwet aanklagen
als de stem van den roepende in de woestijn.

Het verslag van Vuylsteke (1878)
In 1877 waren de klachten zoo algemeen geworden, dat het Willems-fonds besloot
een onderzoek in te stellen, waarvan de uitslag in 1878 werd bekend gemaakt in een
merkwaardig verslag van Vuylsteke(1). Uit dit grondig

(1) Opgenomen in het Jaarboek van het Willemsfonds voor 1879 en in Vuylsteke's Verzamelde
prozaschriften, deel II.
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en zeer bezadigd stuk, blijkt dat, wat de pleidooien der advocaten betreft en de taal
gebruikt door het openbaar ministerie, de wet niet eerlijk werd nageleefd of in het
geheel niet toegepast. Zelfs te Antwerpen waren de vier substituten van den procureur
des Konings onbekwaam, wegens hunne onvoldoende kennis van het Nederlandsch,
om de taalwet behoorlijk uit te voeren. Over Brussel en zijne voorsteden schreef
Vuylsteke in zijn verslag:
Er is ongelukkiglijk geen twijfel, dat men er den ouden slenter is blijven
volgen en er handelt alsof de nieuwe wet niet bestond; noch rechters noch
ambtenaren van het openbaar ministerie storen zich aan de verplichtingen,
welke zij hun oplegt. De rechter van instructie ondervraagt de betichten,
die geen woord Fransch verstaan, in 't Fransch, en doet hunne gezegden
in 't Fransch acteeren, alsook de verklaringen der getuigen; op het verhoor
wordt eveneens alles in 't Fransch geacteerd, het openbaar ministerie
requireert altoos in 't Fransch en het vonnis wordt onveranderlijk in 't
Fransch uitgesproken. De wet, sedert vijf jaren gestemd en afgekondigd
en sedert vier jaren in al hare deelen verplichtend (volgens de
overgangsbepaling van art. 13), is dus in het arrondissement Brussel of
ten minste in de stad Brussel eene doode letter gebleven.
En dit gebeurde in de hoofdstad van België, in de schaduw van het Ministerie van
justitie en van de Kamers, die de wet aangenomen hadden! En heden, nu niet vier à
vijf jaren zijn verloopen sedert de afkondiging der taalwet van 1873, maar meer dan
dertig jaren, is hare uitvoering te Brussel nog niet eerlijk en volledig, en buiten de
hoofdstad vindt men nog hier en daar onwillige rechterlijke ambtenaren, die de
taalwet ontduiken of ontzenuwen. Zoo ingekankerd blijft bij ons de voorname
verachting der officieele wereld voor de taalrechten van den Vlaming!

De Vlaamsche conferentie der Gentsche balie (1873)
Nochtans heeft de wet-Coremans gaandeweg veel rechterlijke schandalen onmogelijk
gemaakt. Langzamerhand is ook de verfranschte advocatenwereld veel verbeterd,
dank zij vooral de instelling van Vlaamsche conferenties
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of vrijwillige pleitgenootschappen aan de balie van Gent, later aan die van Brugge,
Antwerpen en zelfs Brussel.
Die uitstekende instellingen hadden hunnen oorsprong in de Arteveldestad onder
de advocaten, die het bekende adres aan de Kamer hadden onderteekend. Aan de
heeren Alb. Fredericq en Julius Obrie komt insgelijks de eer toe op dat gebied reeds
in 1873 de voorlichters der andere balies te zijn geweest(1). Die Vlaamsche conferenties
heeft men terecht ‘het bolwerk der taalwet’ geheeten. Een specialist(2) schreef zelfs
over het initiatief der Gentsche advocaten het volgénde:
Dat bolwerk was er noodig; want, hadde men te Gent even vadsig als
elders gehandeld, zoo zou waarschijnlijk de wet van 1873, nergens ernstig
toegepast zijnde, eerlang in onbruik gevallen zijn, zoodat de afschaffing
ervan eenvoudig de bekrachtiging geweest ware van eenen toestand door
de Vlamingen zelven gewild of geduld. Het zijn de Gentsche advocaten,
die door daden haar nut, haar gewicht en hare practische uitvoerbaarheid
bewezen en haar alzoo hebben gered.

Jan Van Beers en de vervlaamsching der betalende jongensscholen te
Antwerpen (1876)
In die jaren zijn op Vlaamsch gebied, buiten de stichting der Vlaamsche conferentie
aan de Gentsche balie en de oprichting van het Davids-fonds tegenover het
Willemsfonds, nog te vermelden: de schitterende feesten van den

(1) In dejaren '60 had Vuylsteke met eenige jonge Vlaamsche liberale confraters en vrienden
(Nap. de Pauw, Bert Drieghe, Leo Van Aelbroeck, Aug. Gondry, Constant Serrure) beproefd
een Vlaamsch pleitgezelschap onder de Gentsche advocaten in te richten; doch de poging
mislukte. Men was noch talrijk noch aanhoudend genoeg.
(2) A. Prayon-van Zuylen, De Belgische Taalwetten, blz. 332. Het anders zoo Vlaamschgezind
Antwerpen bleef in den beginne geheel en al in gebreke om de taalwet van den Antwerpenaar
Coremans te helpen naleven. Terwijl te Gent meer en meer door de advocaten in de moedertaal
gepleit werd, gingen de Antwerpsche advocaten ongestoord voort met steeds het Fransch
schier uitsluitend te gebruiken. Zelfs Coremans, de vader der taalwet, sprak meestal Fransch
vóór de rechtbank! Jongere advocaten (o.a. Jan Van Rijswijck) gaven hierin later het goede
voorbeeld in het paleis van justitie der Scheldestad.
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300sten verjaardag der Pacificatie te Gent in October 1876 gevierd(1), die een
tegenhanger waren van het Briellefeest van 1872 en al de herinneringen uit de 16de
eeuw met de Geuzenliederen zelve weer deden verrijzen, hetgeen eene rilling door
ons verkwezeld Vlaanderen deed loopen; de even schitterende en nog Vlaamscher
Rubensfeesten te Antwerpen in 1877 met Benoit's Rubenscantate; de stichting

Jan Van Beers

in hetzelfde jaar aan de Brusselsche hoogeschool van den studentenkring Geen taal,
geen vrijheid; en de merkwaardige bespreking over de vervlaamsching der
stadsscholen voor de gegoede burgerij, uitgelokt door het krachtdadig en

(1) Hofdijk, Dr L.R. Beijnen, Dr J. van Vloten en Dr Jan ten Brink waren te dier gelegenheid de
gasten der stad Gent als vertegenwoordigers uit het Noorden.
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behendig optreden van Jan Van Beers in den Antwerpschen gemeenteraad in Mei
1876. Deze bespreking werd bekroond met het eenparig vaststellen door den Raad
van de volgende regels:
1o De officieele taal der betalende jongensschool zal het Nederlandsch zijn;
2o Het studieprogramma zal in de twee talen uitgegeven worden;
3o De leerboeken, behoudens die bestemd voor het aanleeren van het Fransch en
van vreemde talen, zullen in het Nederlandsch zijn;
o Ter versterking van het aangeleerde en als oefening in de Fransche taal, zal het
4
onderwijs in de verschillende vakken in deze taal herhaald worden.

Dit besluit van den Antwerpschen gemeenteraad mag als eene kleine plaatselijke
taalwet begroet worden, die een einde stelde aan de verfransching van het stedelijk
onderwijs der burgerjongens in de Scheldestad. Doch eene tweede taalwet was nu
in aantocht in de Kamer.

De wording der tweede taalwet van 1878 op het gebruik onzer taal in
bestuurlijke zaken
Die tweede taalwet werd in 1878 afgedwongen.
Toen in 1873 de wet-Coremans in de Kamer werd besproken, had De Laet eene
andere taalwet over de bestuurlijke zaken aangekondigd. Nochtans wachtte hij drie
jaren, aleer hij zijn wetsontwerp neerlegde. Den 6 April 1876 bood hij het eindelijk
aan met vijf collega's der rechterzijde(1). Volgens de 7 artikels van het voorstel moest
de Nederlandsche taal gebruikt worden door de overheden van gemeente, provincie
en middelbestuur in al hunne verordeningen, verslagen van zittingen,
processen-verbaal van politie, afkondigingen, berichten, aanwijzingen, inlichtingen
aan het publiek, opschriften, plakkaten, omzendbrieven, bestuurlijke briefwisseling
met bijzonderen of overheden, die zich van de moedertaal bedienen, en verder alle
acten, die de

(1) Van Wambeke, Eug. de Kerchove, Vander Donckt, Coomans en Delehaye, die allen reeds
in 1873 onder de onderteekenaars van het wetsontwerp-Coremans waren.
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algemeenheid der ingezetenen aanbelangen. Eene Fransche vertaling mocht er steeds
bijgevoegd worden. Ieder Belgisch burger in Vlaanderen zou overigens het recht
behouden in 't Fransch bediend te worden. Enkele verzachtingen werden daarenboven
voor Brussel en zijne half verfranschte voorsteden toegestaan, maar te gelijk werden
de Vlaamsche waarborgen toepasselijk verklaard op de enkele Vlaamsche gemeenten
van Henegouwen en Luik.
Twee jaren sleepte het onderzoek in de afdeelingen der Kamer. Den 28 Februari
1878 legde eindelijk A. De Decker (van Antwerpen)(1) een zeer Vlaamschgezind
verslag namens de middelafdeeling neer, waarin zelfs de rechten van den Vlaming
buiten de Vlaamsche gewesten in gansch het Walenland gewaarborgd werden, hetgeen
theoretisch zeer rechtvaardig was; maar de Vlamingen vraagden zulks niet en de
Walen wilden er niet van hooren en schreeuwden moord en brand. Zeer onvoorzichtig
en buitengewoon onbehendig was aldus dat radicaal optreden der middelafdeeling.
Het clericaal ministerie scheen geneigd om de bespreking te verdagen; maar aan
den anderen kant stond men vóór groote Kamerverkiezingen; de Vlaamschgezinden
drongen aan op eene spoedige beraadslaging en de clericale rechterzijde bestond
grootendeels uit afgevaardigden der Vlaamsche gewesten, terwijl de liberale
minderheid der Kamer uitsluitend (buiten twee) uit Waalsche vertegenwoordigers
was samengesteld. Doch in de Vlaamsche gewesten had de liberale partij eene
grondige verandering ondergaan in hare houding tegenover de Vlaamsche Beweging,
zooals in dat beslissend oogenblik duidelijk aan den dag kwam.

De vertoogen der liberale Vlaamschgezinden (1878)
Terwijl de clericale regeering en de Kamer weifelden, kwamen de leiders van het
Vlaamsch liberalisme den door-

(1) Niet te verwarren met P. De Decker, den vroegeren minister uit den tijd der Vlaamsche
Grievencommissie van 1856.
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slag geven met drie opeenvolgende adressen, die voor de tweede taalwet nagenoeg
de rol speelden van het adres der Gentsche advocaten bij de beraadslaging over de
eerste taalwet van 1873.
De liberale Vlaamschgezinden hadden eene bestendige commissie aangesteld,
bestaande uit Jan Van Beers en Julius De Geyter voor Antwerpen, Prof. Heremans
en J. De Vigne voor Gent, Julius Hoste en X. Havermans voor Brussel. Dezen
onderhandelden krachtdadig met de hoofden van het liberalisme in de Vlaamsche
gewesten en er werd besloten ernstig te wegen op de liberale Walen der Kamers.
Aan de leden der linkerzijde werd een plechtig openbaar manifest gezonden,
onderteekend door de voornaamste veldheeren van het liberaal leger in Vlaamsch
België, als burgemeester De Wael, Ed. Pecher, Ferd. Vander Taelen, Jan Florus en
J. Veders voor Antwerpen, drie schepenen van Gent waaronder Prof. Wagener
mitsgaders Rolin-Jaequemyns, Prof. Heremans, J. Vuylsteke, J. De Vigne, Oswald
de Kerchove, A. de Maere-Limnander en meer andere Gentenaars; uit Brussel, graaf
Goblet d'Alviella, P. Tempels, L. Huysmans, Prof. Vanderkindere, Karel Buls; uit
Lier, de oud-burgemeester G. Bergmann; uit Leuven en uit Mechelen nog andere
politieke leiders, waarbij zich de geleerde voorvechter der Vlaamsche Beweging
Prof. Emile de Laveleye der Luiksche hoogeschool aangesloten had met al het gewicht
van zijnen Europeeschen naam. Alleen de provincies West-Vlaanderen en Limburg,
waar de liberale partij te gelijk zeer zwak en zeer Franschgezind was in de personen
harer leiders, hadden zich onbetuigd gelaten.
De onderteekenaars van het adres aan de linkerzijde zeiden uitdrukkelijk:
Het zou, naar hun oordeel, diep te betreuren, ja een erge misstap van
de liberale partij wezen, indien deze door de katholieke partij de herstelling
der Vlaamsche taalrechten als een katholiek werk liet uitbazuinen, dewijl
het hier niets anders geldt dan eene daad van nationale rechtvaardigheid,
waardoor ons nationaal bestaan kan worden gesteund en waaraan dus allen,
katholieken en liberalen, Vlamingen en Walen, moeten medewerken...
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Er dient, in naam der Vlaamsche liberalen, verklaard te worden, dat deze
elken maatregel goedkeuren, waarbij aan de Vlaamsche taal hare wettige
plaats in bestuur en rechtspleging wordt teruggeschonken, en dat zij op
geheel de liberale partij rekenen om hunne eischen te steunen, welke
inderdaad niets anders zijn dan de toepassing van het rechtsbeginsel in
art. 23 der Grondwet neergeschreven....
In de liberale partij van Vlaamsch België wordt heden door niemand meer
ontkend, dat de Vlaamsche Beweging, in onze Vlaamsche gewesten, de
machtigste en onmisbaarste bondgenoote is der liberale denkwijze. Beiden
schijnen in de toekomst onwrikbaar verbonden te zullen blijven; en ja,
slechts droomers zouden durven verhopen het ultramontanisme in
Vlaanderen zonder de hulp der volkstaal te overwinnen. Eerst als men
deze taal in hare wettige plaats, in haar recht en in hare eere zal hersteld
hebben, eerst dan zal de liberale partij al haren invloed kunnen benuttigen
en ze aanzien als hare machtigste bondgenoote(1).
Na dit liberaal manifest van April 1878 verscheen daarop in Mei een tweede nog
krachtiger stuk, gericht tot dezelfde Waalsche linkerzijde namens meer dan 70
voorzitters en leiders van liberale volksmaatschappijen uit Aalst, Antwerpen, Berchem,
Borgerhout, Brugge, Brussel, Dendermonde, Diest, Diksmuide, Eekloo, Gent, Hasselt,
Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Nieuwpoort, Ninove, Oudenaarde, Oostende,
Roeselare, St Nikolaas, Singem, Turnhout, Vilvoorde en Wetteren.
Die voor hen zoo verrassende verklaringen kwam de liberale Walen der Kamer
in hunnen hartstochtelijken tegenstand schokken en verbazen, terwijl de Vlaamsche
clericalen zich tegenover het geheele Vlaamsch België niet wilden verdacht maken
van lauwheid in het verdedigen der taalrechten.
De twee liberale adressen aan de linkerzijde troffen hun

(1) Zeer voorzichtig zeiden de onderteekenaars nog het volgende: ‘De middelafdeeling
stelt voor, het Vlaamsch taalrecht ook in de Waalsche provinciën te regelen; doch de
liberale Vlamingen houden er aan te verklaren, dat de Waalsche bevolking zelve en
zij vooral te oordeelen heeft, of de wensch der middelafdeeling bij haar reeds
uitvoerbaar is. Aldus begrensd zullen de eischen der Vlaamsche liberalen door gansch
de Belgische liberale partij gunstig onthaald worden.’
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doel en de Kamer vatte zonder uitstel de beraadslaging aan over het wetsontwerp De
Laet.

De bespreking in de Kamers
Maar op den eersten dag der bespreking (2 Mei 1878) greep een onvoorzien coup
de théâtre plaats. In overleg met het ministerie kwam Prof. Thonissen van Leuven,
afgevaardigde van Limburgs hoofdstad Hasselt, voorstellen, dat men uit het
wetsontwerp alles zou laten wegvallen, wat op het bestuur der provinciën en
gemeenten van toepassing was en op hunne grondwettelijke onafhankelijkheid inbreuk
maakte, zooals de voorsteller beweerde. Thonissen speelde hier de rol van De Baets
bij de taalwet van 1873. Maar, terwijl Coremans destijds zijn voorstel tot het uiterste
en hardnekkig had verdedigd, zag men tot algemeene verbazing De Laet gereedelijk
toestemmen in die schromelijke verminking zijner taalwet, die, aldus met de twee
derden verminderd, naar de middelafdeeling werd teruggezonden. Deze belastte Van
Wambeke om haar eigen eerste verslag (van De Decker) te verloochenen.
De clericale Vlaamschgezinden van Antwerpen en elders berustten in die
lamlendige houding van De Laet en zijne vrienden. Maar de liberale
Vlaamschgezinden, bij hoogdringendheid te Brussel door de Veldbloem
bijeengeroepen, hielden eene vergadering, waarop 150 afgevaardigden verschenen.
Deze stelden een derde manifest op aan de liberale linkerzijde, dat de handteekeningen
droeg van J. De Geyter, Jan Van Beers, J. Vuylsteke, J. De Vigne, Prof. Heremans,
J. Mertens, X. Havermans, J. Hoste en Dr. Kops. Zij kwamen er in op tegen de
‘onverwachte verminking van het oorspronkelijk wetsvoorstel’ en besloten aldus:
De ondergeteekenden dringen ten sterkste bij de liberale Kamerleden
aan, opdat dezen die onrechtzinnige handelwijze zouden verijdelen en de
onmiskenbare rechten der Vlaamsche bevolking zouden handhaven op
den voet van het oorspronkelijk wetsvoorstel.
Toen de beraadslaging door de Kamer werd hervat, zag men niettemin de Walen
Bara, Tesch en Frère-Orban,
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zonder eenige rekening te houden met de drie adressen hunner partijgenooten uit
Vlaamsch België, de wet op bekrompene en heftige wijze aanranden. De redevoering
van Bara lokte zelfs een onweer uit. Coremans en De Laet toonden nu eindelijk ook
de tanden, de Waal Dumortier trad verzoenend tusschen beide en ten slotte werd de
tweede taalwet, aldus verminkt, door de 98 volksvertegenwoordigers

Jan De Laet

eenparig aangenomen in zitting van 8 Mei. Den 15 derzelfde maand werd ze insgelijks
eenparig en schier zonder bespreking in den Senaat ter stemming gebracht en den
22 Mei 1878 door den Koning bekrachtigd.
Zij was tot twee artikels ingekrompen, die als volgt luiden:
Art. - In de provinciën Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg
1. en in het arrondissement Leuven, zullen de
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berichten en mededeelingen, welke de ambtenaren van den Staat tot het publiek
richten, hetzij in de Nederlandsche taal, hetzij in de Nederlandsche taal en in
de Fransche taal worden opgesteld.
De ambtenaren van den Staat zullen in het Nederlandsch hunne briefwisseling
voeren met de gemeenten en de bijzonderen, tenzij de gemeenten of bijzonderen
vragen dat de briefwisseling in het Fransch geschiede of zelven van die taal in
de briefwisseling gebruik gemaakt hebben.
Art. - In het arrondissement Brussel zal de briefwisseling der ambtenaren van den
2. Staat met de gemeenten en de bijzonderen in het Nederlandsch geschieden, in
geval de gemeenten of de bijzonderen, welke zij aanbelangt, zulks vragen of
zelven van die taal in de briefwisseling gebruik gemaakt hebben.
De berichten en mededeelingen, welke de ambtenaren van den Staat tot het
publiek richten, werden overeenkomstig met § 1 van art. 1 opgesteld.
Die tweede taalwet van 22 Mei 1878 wordt dikwijls de taalwet De Laet genoemd,
maar zij verdient dien naam maar ten halve, zooals blijkt uit de geschiedenis harer
wording; want, indien het waar is, dat De Laet haar voorstelde, niet minder waar is
het, dat hij ze zonder ernstigen tegenstand liet verminken door Thonissen en zijne
helpers. Zij had toch eene goede verdienste: zij was zeer duidelijk en bondig, terwijl
de eerste van 1873 lang, slecht aaneengeflanst en duister was.
Toch werd zij evenzeer ontduikt en geschonden door de verfranschte
Staatsambtenaren van allen graad. Nogmaals besloot het Willems-fonds een onderzoek
in te stellen over de schaamtelooze verkrachting der tweede taalwet; maar er werd
geen gevolg gegeven aan dat besluit. Doch, op het initiatief der Brusselsche
volksmaatschappij De Veldbloem, werden alom grievencomiteiten aangesteld, die
elke schending der taalwet openbaar aanklaagden. De strijd duurde jaren lang en
heden ten dage is de moedwil der Fransche bureaucratie nog niet geheel overwonnen.

Het liberaal ministerie van 1878
Eenige dagen na de afkondiging der tweede taalwet was plotseling het clericaal
ministerie gevallen, bij de Kamer-
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verkiezing van 11 Juni 1878. Het werd vervangen door een liberaal ministerie
Frère-Orban, waarin de bekende Gentsche Vlaamschgezinde G. Rolin-Jaequemyns
zitting nam als Minister van binnenlandsche zaken.
Maar met hem gebeurde weldra wat met twee andere Vlaamschgezinden, P. De
Decker en Alfons Vandenpeereboom, geschied was, zoodra zij aan het hoofd van
hetzelfde ministerieel departement waren gesteld geworden: zijne Vlaamschgezindheid
bekoelde zoozeer, dat de teleurstelling bitter was voor de liberale Flaminganten, die
hunne hoop op hunnen talentvollen partijgenoot gevestigd hadden. Rolin-Jaequemyns,
die als De Decker en Alfons Vandenpeereboom den invloed zijner Waalsche collega's
van het Ministerie niet kon ontgaan en overigens aan den heftigen schoolstrijd van
1879-1884 en aan meer andere vraagstukken zijne aandacht wijden moest, deed zoo
goed als niets voor de Vlaamsche Beweging en weigerde zelfs het vraagstuk van het
aandeel der Nederlandsche taal en letteren in den schoot der Koninklijke Academie
van België en dat van de verheffing der Antwerpsche muziekschool van Peter Benoit
tot Koninklijk Vlaamsch Conservatorium in ernstige overweging te nemen.
De Juniverkiezing van 1878 had intusschen in het Belgisch Parlement eene groote
verandering teweeg gebracht. Vroeger telde de liberale partij in de Kamer zoo goed
als geene vertegenwoordigers uit de Vlaamsche gewesten; nu waren onder meer de
burgemeester van Antwerpen Leop. de Wael en acht afgevaardigden van Gent geene
clericalen meer en in hunne rangen telde men, buiten den weifelachtigen
Rolin-Jaequemyns, den bekenden en standvastigen Vlaamschgezinde Julius De
Vigne, die niet langer aan de clericale Antwerpenaren De Laet en Coremans het
monopolium van het parlementair Flamingantisme overliet. Pas in de Kamer
aangekomen, drong hij ernstig aan op de eerlijke uitvoering der eerste taalwet en
beriep hij zich op het onderzoek door het Willems-fonds ingesteld (zitting van 12
December 1878); herhaaldelijk sloeg De Vigne op hetzelfde aambeeld, ook wat de
toepassing der tweede taalwet betreft.
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Op voorstel van den Waal Bara, die op nieuw minister van justitie was geworden,
had het liberaal ministerie overigens dadelijk bij zijn optreden eenen maatregel
genomen, die, ofschoon niet met Vlaamschgezinde bedoelingen opgevat, eenen
grooten invloed op de politieke ontwaking der Vlaamsche gewesten moest uitoefenen:
wij bedoelen de uitgave van het Beknopt Verslag der Kamerdebatten, dat in de twee
talen verscheen en tegen eenen spotprijs (1 fr. 's jaars) beschikbaar gesteld werd.
Weldra beleefde men dat verbazend verschijnsel, dat het getal der abonnenten voor
de Vlaamsche uitgave met enkele duizenden hooger was dan dat voor de Fransche
uitgave(1), hetgeen gedeeltelijk verstaanbaar is, daar de volledige en uitvoerige Annales
parlementaires ook veel abonnenten telden, die natuurlijk op het bekorte Fransche
Compte-rendu analytique niet inschreven; maar toch was dit een krachtig bewijs van
politieke herleving in de Vlaamsche gewesten(2).

De liberale Vlaamschgezinden
Vooral de liberale Flaminganten staken overal manmoedig het hoofd op. Naast de
Vlaamsche Liberale Vereeniging van Gent en den Liberalen Vlaamschen Bond van
Antwerpen, die sedert jaren bestonden, zag men in 1878 te

(1) Volgens De Zweep van Brussel waren er in de eerste maanden (Januari 1879) reeds niet
minder dan 8000 abonnenten op het Vlaamsch Beknopt Verslag tegen slechts 1700 op het
Fransche Compte-rendu analytique.
(2) Bij hunnen terugkeer aan het Ministerie verhaastten zich de clericalen in 1885 den
abonnementsprijs op het Beknopt verslag van 1 fr. op 4 fr. te brengen, hetgeen het getal
abonnenten der Vlaamsche gewesten plotseling deed dalen, vooral daar de lezing van die
zuiver officieele uitgave door de zegevierende geestelijkheid stelselmatig werd tegengewerkt
op den buiten. Toen die noodlottige maatregel door de clericale regeering werd genomen,
telde het Vlaamsch Beknopt verslag 18.000 abonnenten en het Compte-rendu analytique
42.000. Heden ten dage (1905), ofschoon op de algemeene klachten de clericalen hunnen
reactionnairen abonnementsprijs van 4 fr. tot 2 fr. hebben verlaagd, telt het Beknopt verslag
nog slechts 1100 abonnenten tegen 4600 op het Compte-rendu analytique.
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gelijk te Brussel(1) en te Brugge(2) nieuwe liberale Vlaamsche Bonden tot stand komen.
Te Gent werd voor het verachterde platteland een liberaal weekblad gesticht, De
Goudmijn des landmans, die men weldra De Koe noemde naar de titelplaat, en die
door Willem Rogghé gedurende zes jaren met grooten bijval en een merkwaardig
talent werd opgesteld. Het verspreidde zich over het geheele Vlaamsche land en trok
reeds in 1879 op 12,000 exemplaren.
In hetzelfde jaar werden twee bekende liberale Vlaamschgezinden tot schepenen
van onderwijs in groote steden aangesteld: te Brussel Karel Buls en te Gent Prof.
Heremans. Eene der eerste daden van Buls was het doordrijven der tweetalige
opschriften op de straatplaten, volgens het beginsel dat Brussel eene Vlaamsche stad
is en dat daarenboven de Vlamingen van geheel het land zich in hunne hoofdstad
thuis moesten gevoelen. Die kleine hervorming kostte overigens veel moeite en werd
slechts na eene hardnekkige tegenkanting der Franskiljons bekomen. Ook de
gedeeltelijke vervlaamsching van het lager onderwijs van Brussel was zijn werk,
ondanks den weerstand, dien hij ten allen kante ontmoette; doch kalme, taaie wil en
volharding waren zijne karaktertrekken, die hem in de verfranschte hoofdstad wel
te pas kwamen.
Bij de Kamerverkiezingen te Antwerpen in Juni 1880 waren de Vlaamschgezinden
Jan Van Beers en Ferd. Vander Taelen als liberale candidaten voorgedragen tegenover
de clericale uittredende leden De Laet en Coremans, die overigens herkozen werden.
Te Brugge stond eveneens een bekende Flamingant (advocaat Van der Meersch) op
de lijst der liberalen, maar de uittredende clericalen wonnen den slag.

(1) Op het initiatief van Julius Hoste.
(2) Onder de stichters bevonden zich J. Sabbe, Aug. Vander Meersch, I. Vander Ghinste, K. De
Poortere, R. Seresia, P. De Mey en L. Termote.
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De afschaffing der Septemberfeesten (1880)
In datzelfde jaar 1880 vierde men de 50ste verjaring van België's onafhankelijkheid
met schitterende officieele feesten te Brussel; doch men vermeed zorgvuldig alles
wat Noord-Nederland had kunnen kwetsen. Men ging nog verder. Te dier gelegenheid
droeg Minister Rolin-Jaequemyns, namens de liberale regeering, eene wet voor,
waarbij de Septemberfeesten, die sedert 1830 jaarlijks in de hoofdstad werden
gehouden ter herinnering aan de Omwenteling(1), afgeschaft werden als bewijs dat
de oude veeten tegen Holland geheel vergeten waren(2). De wet werd eenparig in de
beide Kamers aangenomen (Augustus 1880).
Maar de gevoelens der clericalen over 1830 waren minder oprecht dan die der
liberalen. Immers, eenigen tijd te voren, had de clericale oud-minister Jacobs in de
Kamer aan Minister Rolin-Jaequemyns en aan Prof. de Laveleye van Luik
hartstochtelijk verweten, dat zij in hunne geschriften de Belgische Omwenteling
hadden verloochend. Daarop antwoordde het hoofd van de liberale regeering, de
Luikerwaal Frère-Orban, onbewimpeld:
Omdat die schrijvers de meening uitgedrukt hebben, dat het verkiesbaar
geweest ware eene stichting van het Congres van Weenen

(1) Noord-Nederland was zeer gevoelig geweest aan de officieele instelling dier Septemberfeesten.
Telken jare en zoolang de Septemberdagen te Brussel gevierd werden, bleef het huis van het
Hollandsch gezantschap gesloten en verliet de Nederlandsche gezant met zijn gansche
personeel de Belgische hoofdstad (W. Rogghé's Gedenkbladen, blz. 77).
(2) Sedert lang hadden de Vlaamschgezinden bij iedere gelegenheid hun misnoegen lucht gegeven
over het in stand houden dier verouderde en kwetsende herinnering aan het jaar 30. In de
Kamer (zitting van 19 Januari 1876) had een clericale volksvertegenwoordiger van Gent
(burggraaf de Moerman d'Harlebeke) reeds voorgesteld de Septemberfeesten af te schaffen;
maar de clericale minister van binnenlandsche zaken, Prof. Delcour van Leuven antwoordde
hem, dat dit eene verzwakking der vaderlandsliefde zou voor gevolg hebben. In 1878 was
men verwonderd hetzelfde voorstel te zien bepleiten door de overigens zeer Franschgezinde
veelgelezen liberale bladen van Brussel La Chronique en La Gazette. Eerst in 1880 kreeg
de zaak haar beslag.
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te behouden, die zeker groote verdiensten had, die het mij toegelaten is
schoon te vinden, zonder dat ik heden de redenen moet onderzoeken, die
de ontbinding er van medegebracht hebben, vraag ik mij vruchteloos af,
hoe zulke meeningen de katholieken konden kwetsen of hun vrees konden
aanjagen.

Het oordeel der nakomelingen over 1830
Op het Nederlandsch Congres, in Augustus 1879 te Mechelen gehouden, had reeds
onder de Hollandsche en Vlaamsche leden een uiterst merkwaardige geest van
nationale eendrachtigheid en innige taalverwantschap geheerscht. Te Brussel werd
in 1880 door de vrijmetselaars der beide landen een plechtig feest gevierd, waarop
de grootmeesters van België en Nederland elkaar den broederkus gaven in bijzijn
van ongeveer 2000 ‘broeders’ uit Noord en Zuid, waaronder meer dan 100
Hollanders(1). Die feesten van de 50ste verjaring der Belgische onafhankelijkheid
droegen aldus het karakter van echte verbroederingsfeesten, zooals een redenaar van
het Mechelsch Congres ze op voorhand bestempeld had. In zijn veelgelezen
gelegenheidsboek over de staatkundige geschiedenis van België tijdens de afgeloopen
vijftig jaren(2) schreef een volksvertegenwoordiger van Brussel en tevens een der
invloedrijkste liberale publicisten, graaf Goblet d'Alviella, zelfs onbeschroomd:
De Belgen hebben in hunne geschiedenis twee groote ongelukken te
boeken: het eene, dat zij in de 16de eeuw met de Noord-Nederlanders niet
mochten vereenigd blijven; het andere, dat zij zich van hen in de 19de eeuw
hebben afgescheiden.
Ook de rechtvaardigheid der Vlaamsche Beweging beaamde Goblet d'Alviella in
zijn veelgelezen werk en voegde er bij:
Nochtans hebben de Vlaamsche bevolkingen meer dan veertig jaar
moeten wachten, voordat de wet hun eindelijk het recht toekende in hunne
taal gevonnisd en bestuurd te worden.
Meer dan eens hebben gezaghebbende liberale geleerden

(1) Zie Het Volksbelang van 28 Aug. 1880.
(2) Cinquante ans de liberté: 1830-1880. La vie politique (Brussel, 1880).
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in België de Omwenteling van 1830 afgekeurd en gelaakt.
In zijn geruchtmakend vlugschrift Le parti clérical en Belgique (1872), dat in
België en in Frankrijk op duizenden exemplaren werd verspreid en daarenboven eene
even groote publiciteit genoot in de Nederlandsche en Duitsche vertalingen, schreef
de beroemde Luiksche hoogleeraar Emile de Laveleye:
La révolution de 1830 fut une grande erreur. L'érection du royaume des
Pays-Bas, réalisant le but poursuivi autrefois par les ducs de Bourgogne,
fut la meilleure oeuvre du Congrès de Vienne... Actuellement, la Hollande
regarde avec inquiétude du côté de l'Est et la Belgique du côté du Sud, et
il n'y a de sécurité complète pour aucun des deux. Le clergé belge, en
fomentant la révolution de 1830, a donc commis un crime contre la sécurité
de l'Europe.
Schier hetzelfde verklaarde Prof. de Laveleye in zijn uitvoerig werk Des causes
actuelles de guerre en Europe et de l'arbitrage (1873). Men zie ook de gelijkluidende
verklaringen van denzelfden geleerde in het geruchtmakend boek Russia and England
from 1876 to 1880(1).
Een ander groote Belgische geleerde, de beroemde jurist Prof. F. Laurent der
Gentsche hoogeschool schreef in het Rechtsgeleerd Magazijn van Amsterdam (1882)
eene studie in 't Fransch, waarin te lezen staat: ‘La Belgique et la Hollande ne
formaient qu'un seul royaume qui n'aurait jamais dû être dissous.’ Dezelfde schrijver
noemde ook de uitbuiting der Belgische vrijheden door de ultramontanen ‘la grande
duperie de 1830.’

Andere gebeurtenissen (1880)
In dat jubeljaar vallen nog andere belangrijke gebeurtenissen aan te stippen. Alzoo
hield Prof. Vanderkindere in 1880 als rector der Brusselsche hoogeschool(2) eene
plechtige rede, waarin hij uitriep:

(1) Dat werk, zonder schrijversnaam verschenen, was van de hand van Mev. Novikoff, geboren
Olga Kereeff, echtgenoote van eenen bekenden Russischen diplomaat (Zie aldaar, blz. 317).
(2) Het jaar te voren was zijn prachtig historisch werk verschenen Le Siècle des Artevelde, dat
eene roerende hulde was aan het voorgeslacht der Vlamingen.
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Il importe que la langue flamande, réduite aujourd'hui à l'état d'idiome
toléré, redevienne un instrument actif de civilisation... Il est impossible
de faire admettre qu'une moitié de la nation doive recourir à une langue
étrangère et qu'elle puisse néanmoins remplir un rôle sérieux dans une
société démocratique.
Kort daarna ging Prof. Vanderkindere als volksvertegenwoordiger van Brussel de
groep Vlaamschgezinde leden in de liberale linkerzijde der Kamer versterken, hetgeen
in de hoofdstad tot allerlei krachtvertoon der Flaminganten aanleiding gaf, een zeer
ongewoon verschijnsel in dat zeer verfranscht midden.
Vermelden wij hier nog de invoering (1881), tijdelijke afschaffing en
wederinvoering (1882) van den Nederlandschen Reisgids der Spoorwegen door
minister Sainctelette, eenen Waal van Bergen, die al zijne hooge Waalsche ambtenaars
tegen hem zag opstaan bij het doordrijven dier hervorming; de instelling, in December
1880, aan de vrije Brusselsche hoogeschool van eenen leergang in de Nederlandsche
letterkunde, toevertrouwd aan Prof. Alfons Willems, zoodat de vier Belgische
universiteiten dien leerstoel, in 1830 afgeschaft, nu beurtelings hadden heropgericht(1);
en de opschudding teweeggebracht ten gevolge der toekenning door de jury van den
vijfjaarlijkschen Staatsprijs van 5000 fr. voor de Nederlandsche letterkunde (1880)
aan eenen Leuvenschen student van 23 jaar, Pol De Mont, voor zijne eerste gedichten,
met 4 stemmen tegen 3 gegeven aan Mej. Virginie Loveling.

De feesten ter eere van Conscience en Virginie Loveling
Eene van de indrukwekkendste Vlaamsche betoogingen, die ooit in ons klassiek land
van betoogingen plaats greep, was het groot Consciencefeest te Brussel op 25
September 1881, ter gelegenheid der verschijning van het 100ste boekdeel van den
populairen romanschrijver.

(1) Leuven in 1836 (Prof. David als titularis van den leerstoel), Gent in 1855 (Prof. Serrure en
Heremans), Luik in 1868 (Prof. Stecher) en eindelijk Brussel in 1880 (Prof. A. Willems).
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Zij werd op touw gezet door Julius Hoste en was als het ware eene ontploffing van
dankbaarheid over geheel het Vlaamsche land voor den man, ‘die zijn volk had leeren
lezen.’ Duizenden Vlamingen, waaronder ook dames, uit alle steden en dorpen van
Vlaamsch België met meer dan 300 waaiende vaandels, met kronen en bloemtuilen
soms zoo groot, dat zij op eene draagbaar moesten liggen, trokken jubelend den tuin
van het Wiertzmuseum, Conscience's woning, voorbij, groetend en wuivend en
juichend naar den grijsaard met den langen witten baard, gedurende meer dan
anderhalf uur. Men schatte hun getal op meer dan 10,000. 's Namiddags werd het
feest voortgezet in de ontzaglijke zaal der Beurs en 's avonds besloten op het Stadhuis,
waar de d.d. burgemeester Buls den held van den dag in de moedertaal toesprak.
Wij zwijgen over al de andere redevoeringen en eerbewijzen. Vermelden wij
alleen, dat ook Noord-Nederland niet onbetuigd bleef. H. de Veer bood een
kunstalbum namens de Noorderbroeders aan, Boele van Hensbroek bracht het
eerediploma van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden(1) en
Hubrecht, algemeen secretaris bij het Ministerie van binnenlandsche zaken in den
Haag, bracht de hulde over van den Koning der Nederlanden aan Conscience: de
gouden medaille van verdienste.
Zooals de afgevaardigden van den Antwerpschen gemeenteraad(2) bij monde van
Jan Van Beers verklaarden, zou een standbeeld voor Conscience in zijne geboortestad
opge-

(1) Prof. P. Willems, van Leuven, bood te gelijker tijd aan Conscience, namens de katholieke
Hoogeschool, het eerediploma van doctor honoris causa aan. Deze onderscheiding van de
ultramontaansche universiteit van Leuven, die met de katholieke tweede uitgaven van
Wonderjaar en Leeuw van Vlaanderen werd in verband gebracht, maakte eenen slechten
indruk op de liberalen in België en op sommige protestanten en vrijzinnigen in Holland.
Prof. Allard Pierson trad zelfs met een open brief uit de Noordnederlandsche feestcommissie.
(2) In de eerstvolgende zitting van den provincieraad van Antwerpen (Juli 1882) werd, op voorstel
van Max Bausart en Jan Van Rijswijck namens de twee staatkundige partijen, een huldebrief
ter eere van Conscience eenparig aangenomen.
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Conscience's standbeeld te Antwerpen
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richt en in zijn geboortehuis eene marmeren gedenkplaat op kosten der stad Antwerpen
worden geplaatst. Het was een onvergetelijke dag, die op de verfranschte hoofdstad
den diepsten indruk maakte.
Veel bescheidener, maar toch beteekenisvol was de hulde door de liberale
Vlaamschgezinden in meer gesloten kring gebracht aan hunne vrijzinnige dichteres
en romanschrijfster Virginie Loveling, wier niet-bekroning in den vijfjaarlijkschen
Staatsprijskamp door velen geweten werd aan den stouten geest van haar
geruchtmakend boek In onze Vlaamsche gewesteń, politieke schetsen (1877)(1). In
Maart 1881 werd de begaafde schrijfster gevierd te Antwerpen op een feestmaal der
Vlaamsche vrijmetselaarsloge, waar veertig dames mede aanzaten(2); en in October
1882 op het jaarlijksch banket van het Willems-fonds te Gent, in aanwezigheid der
burgemeesters van Brussel en van Gent en met Max Rooses als feestredenaar.

De taalbroeders in Zuid-Afrika (1881)
Op de in Vlaanderen gansch onbekende Boeren werd het eerst de aandacht der
Vlamingen gevestigd door geregelde berichten in Het Volksbelang, door
volksvoordrachten in de Gentsche afdeeling van het Willems-fonds en door eene
uitgebreide studie met kaart in het Jaarboek voor 1877 van het Willems-fonds (De
Nederlanders in Zuid-Afrika).
Te gelijker tijd ijverden dichter Julius De Geyter en Aug. Michiels te Antwerpen
in dezelfde richting en werd de Scheldestad het brandpunt van de opkomende
geestdrift voor de lang vergeten Nederlanders aan de overzijde van den Evenaar,
hetgeen niet weinig bijdroeg om den gezichteinder der Vlamingen te verruimen en
hun gevoel van eigenwaarde te sterken.
In dien tijd kwam alzoo het gevoel van stamverwantschap met de taalbroeders uit
Zuid-Afrika voor het eerst de Vla-

(1) Dit boek verscheen eerst onder den raadselachtigen deknaam van W.G.E. Walter.
(2) Zie Het Volksbelang ven 2 April 1881.
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mingen algemeen bezielen, dank zij die bemoeiingen der liberale Vlaamschgezinden
van Antwerpen en van Gent, die in 1881 naar de roepstem luisterden van Prof. Harting
van Utrecht, den leider der beweging in Noord-Nederland.
Men herinnert zich, dat de Transvaal in 1877 door Sir Theophilus Sheptone namens
de Engelsche regeering onder het conservatief ministerie Disraeli op de verraderlijkste
wijze was ingepalmd geworden; maar op 't einde van 1880 hadden de Boeren het
vreemde juk afgeschud en de Engelsche bezettingen hun land gewapenderhand
uitgejaagd. Wat zou het nieuw liberaal ministerie Gladstone doen? Tot de regeering
en het volk van Engeland richtten zich nu Hollanders en Vlamingen om eenen
bloedigen oorlog te vermijden en de onafhankelijkheid hunner Zuidafrikaansche
taalbroeders te doen erkennen, hetgeen overigens geschiedde, dank zij de
edelmoedigheid en het rechtvaardigheidsgevoel van Gladstone. Het Manifest van de
Vlamingen aan het volk van Engeland (Antwerpen, 11 Januari 1881), uitgaande van
de afdeeling van het Willemsfonds in de Scheldestad met de krachtige aanbeveling
van het Algemeen Bestuur, werd met duizenden handteekeningen bekleed en bleef
niet zonder invloed in Engeland op de openbare denkwijze, die Gladstone tegen het
chauvinisme der behoudsgezinden in zijne nationale zelfverloochening ondersteunde(1).
De namen van Julius De Geyter, Aug. Michiels, Flor. Vander Ven en Prof. de
Laveleye blijven onafscheidbaar van die krachtige ontwaking van het breeder
stamgevoel bij de Vlamingen te dier gelegenheid. Het was ook een bemoedigend
teeken des tijds voor de wassende

(1) Zelfs werd in Februari door eenige voorname personen een eerbiedig verzoekschrift aan
Koning Leopold II gezonden, hem biddende ten voordeele der Zuidafrikaansche Boeren van
de Transvaal zijne bemiddeling aan de Engelsche regeering aan te bieden. (Zie den tekst van
dit merkwaardig stuk in Het Volksbelang van 12 Februari 1881 en de lijst der 40
onderteekenaars, allen liberalen, grootendeels Vlaamschgezinden, in Het Volksbelang van
2 April 1881.) De Koning gaf niet het minste antwoord aan de onderteekenaars, waaronder
enkelen van hoogen rang en naam als Prof. de Laveleye, Buls en graaf Goblet d'Alviella.
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macht der Vlaamsche Beweging. Het Transvaalsche driemanschap Kruger, Joubert
en Smit, dat voorloopig de Transvaalsche regeering in handen had genomen, bedankte
overigens bij officieele brieven uit Pretoria, gericht aan Julius De Geyter (19 Augustus
1881) en aan Prof. Heremans als algemeen voorzitter van het Willems-fonds (12
Januari 1882).

Andere gebeurtenissen (1882)
Andere noemenswaardige gebeurtenissen uit dien tijd zijn nog: het verzoekschrift
van 109 Gentsche rechtsgeleerden, dat het uitgangspunt was tot eene uitbreiding der
eerste taalwet van 1873, zooals we verder zien zullen; het ontslag in Januari 1882
van Prof. Heremans te Gent als schepen van onderwijs, deels om gezondheidsredenen,
deels en vooral wegens de hartstochtelijke tegenkanting, die zijne zeer bezadigde
Vlaamschgezindheid ondervond bij de verstokte Franskiljons der Arteveldestad; de
benoeming van schepen Karel Buls tot burgemeester van Brussel (Juli 1882), die
aldus de eerste bekende Vlaamschgezinde was, die sedert 1830 tot dit ambt in eene
groote stad van België werd verheven(1); de regeling in 1882 van den burgerlijken
stand van het zoontje van Schoep, die intusschen overleden was, en wiens kind sedert
1872 tot dan toe naar eene behoorlijke wettelijke geboorteacte had moeten wachten;
en de geruchtmakende Vlaamschgezinde geloofsbelijdenis van Edmond Picard als
liberalen candidaat voor den Senaat (Mei 1882) te Brussel.

De wording der taalwet van 1883 op het gebruik onzer taal in het officieel
middelbaar onderwijs
Maar wat in dien tijd vooral de hartstochten van de vrienden en vijanden der
Vlaamsche Zaak geweldig in gis-

(1) Eene zijner eerste daden als burgemeester was de invoering der tweetalige formulieren in de
registers van den burgerlijken stand der stad Brussel.
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ting bracht, was de beweging, die leidde tot de derde taalwet van 1883, waarbij de
vervlaamsching van het middelbaar onderwijs van den Staat (atheneums en middelbare
scholen) werd verkregen.
De organieke wet van 1850, die voor het eerst na 1830 dien ontredderden tak van
het Staatsonderwijs regelde, schreef in de Vlaamsche gewesten de grondige studie
van het Nederlandsch voor, even grondig en op gelijke lijn als die van het Fransch.
Zulks bleef overigens, evenals art. 23 der Belgische Grondwet over de taalvrijheid,
lange jaren eene doode letter. Alle vakken, zelfs het Nederlandsch(1), werden in en
door het Fransch aangeleerd. In de twee afdeelingen der atheneums (humaniora en
beroepsklassen) stonden de twee landstalen, wat het getal der wekelijksche uren les
betreft, tegenover elkander als 33 tegen 11 en 40 tegen 13 voor alle zeven de klassen.
Zelfs werd de moedertaal in de hoogste klasse (Latijnsche rhetorica) niet meer
onderwezen. Men moest 14 jaren wachten, tot in 1864, om in die klasse één uurtje
Vlaamsch ter week te bekomen. In 1874 verkreeg men, dat de leeraars der moedertaal
hunne lessen in het Nederlandsch zouden geven ‘in de twee hoogste klassen’. Nu en
dan was gaandeweg het getal der Vlaamsche uren met een enkel vermeerderd
geworden, zoodat, na 28 jaren klagens, de verhouding tusschen de twee landstalen
in 1878 de volgende was geworden in de twee afdeelingen: 32 en 48 uren Fransche
lessen tegen 16 en 17 uren Vlaamsche lessen ter week in alle klassen te zamen. Daar
voortdurend alle andere vakken dan Nederlandsch uitsluitend in het Fransch werden
aangeleerd, was de onvermijdelijke uitslag, dat al de leerlingen, buiten degenen die
door eigene studie zich met

(1) Uitgenomen aan het atheneum van Gent sedert Heremans' optreden in 1845, aan het atheneum
van Antwerpen sedert dat van Jan Van Beers aldaar in 1860 en aan het atheneum van Brugge
sedert dat van Julius Sabbe aldaar in 1869. Hunne opvolgers volgden hun voorbeeld, maar
het was feitelijk eene ontduiking der voorschriften van de overheid, die oogluikend geduld
werd, doch soms door schoolopzieners werd bedreigd.
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voorliefde op hunne moedertaal toelegden, het middelbaar onderwijs verlieten,
ontvlaamscht en verfranscht.
In de veel talrijker gestichten van het vrij middelbaar onderwijs, staande onder
het toezicht der bisschoppen en der geestelijke orden (Jezuieten, Jozefieten,
Augustijnen, enz.), was de toestand nog veel erger, daar het gebruik der moedertaal,
zelfs in de speeluren en tijdens de wandelingen, in de meeste dier scholen met straffen
en geldboeten werd tegengewerkt.
In 1879 klaagde Jan Van Beers dezen toestand aan in eene grondige studie,
verschenen in Prof. Heremans' Nederlandsch Muscum onder den titel van: Het
hoofdgebrek van het middelbaar onderwijs.
In 1878 waren de liberalen aan het bewind gekomen met een programma, waarop
de verbetering en uitbreiding van de officieele scholen van allen graad een der
hoofdpunten uitmaakte. Een afzonderlijk ministerie van openbaar onderwijs was
zelfs opgericht geworden met den Brusselschen volksvertegenwoordiger P. Van
Humbeeck als titularis. Men wist, dat hij, een Vlaming van geboorte, zonder een
verklaard Vlaamschgezinde te zijn, toch genegen was iets te doen voor de Vlaamsche
Beweging op schoolgebied; en het bleek weldra, dat men van hem als Minister veel
meer te verwachten had dan van den bekenden Vlaamschgezinde Rolin-Jaequemyns.
Het was natuurlijk de taak van de liberale Flaminganten om op hunne geloofsgenooten
van Kamers en Ministerie te werken en zij kwamen aan dien plicht niet te kort.

De oneenigheid onder de liberale Vlaamschgezinden (1879-80)
Maar dadelijk verdeelden zij zich in twee scherp afgeteekende groepen, die men de
radicalen en de opportunisten zou kunnen noemen. De eenen wilden eene algeheele
vervlaamsching van het middelbaar onderwijs, de anderen dachten rekening te moeten
houden met de werkelijkheid, met de gevaarlijke mededinging der clericale
onderwijsge-
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stichten en met de niet te loochenen verfransching van een gedeelte der burgerij,
vooral in de groote steden. De strijd werd vooral gevoerd in den schoot van het
Willems-fonds en in de weekbladen der liberale Vlaamschgezinden.
De eerste botsing tusschen de twee richtingen greep plaats in December 1879 te
Gent op de jaarlijksche algemeene vergadering van het Willems-fonds. De gematigden
(Heremans, Vuylsteke en De Vigne) achtten, dat men zich bepalen moest met te
vragen, dat enkele vakken buiten de moedertaal (als Duitsch en Engelsch) door
middel van het Nederlandsch zouden onderwezen worden. De radicalen (Rooses,
Sabbe en Prayon) vonden dit minimum ontoereikend en eischten de toepassing van
het stelsel door Van Beers in zijn artikel van Het Nederlandsch Museum aangeprezen:
uitsluitend onderwijs van alle vakken door middel der moedertaal gedurende de
eerste schooljaren en daarna verdeeling met het Fransch. Men moest, volgens hen,
de fout niet begaan met een minimum voor den dag te komen en integendeel een
maximum vragen, dat door de Franskiljons stellig zou besnoeid worden. Op die
vergadering kon men tot geene overeenkomst geraken en de zaak werd naar eene
volgende zitting, te houden in Januari 1880, verzonden.
Daar herbegon de bespreking, die zeer warm was, en zoo stonden ten slotte twee
voorstellen tegenover elkander. Dat van het hoofdbestuur luidde:
dat voortaan in de gestichten van middelbaar onderwijs (atheneums en
middelbare scholen) eenige vakken en onder andere de Germaansche talen
bij middel van het Nederlandsch zouden onderwezen worden, en dat men,
in de voorbereidende afdeeling van de middelbare scholen, het
Nederlandsch of ten minste, volgens de plaatselijke behoeften,
Nederlandsch en Fransch gelijktijdig bij het onderwijs zou gebruiken.
Het voorstel der oppositie, voorgedragen door Max Rooses, luidde:
dat het onderwijs in de voorbereidende afdeeling der middelbare scholen
en in de lagere klassen der atheneums, wat alle vakken betreft, in het
Nederlandsch zou gegeven worden, en in de hoogere klassen ten minste
voor eenige vakken, als b.v. Duitsch en Engelsch.
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Na lang en bitter gehaarewar kwam men tot eene stemming, waarbij, niet zonder
hevig protest, het voorstel van het hoofdbestuur aangenomen werd verklaard met
ééne enkele stem meerderheid, te weten met 16 stemmen tegen 15(1). De
stemgerechtigden van de afdeelingen der kleine steden hadden zich bijna alle voor
de gematigde motie van Heremans-Vuylsteke-De Vigne verklaard, maar de
afgevaardigden der Scheldestad (waaronder Rooses en Peter Benoit) en die der
hoofdstad (waaronder Emmanuel Hiel en Th. Coopman) hadden voor de radicale
motie gestemd. Het was aldus eenigszins een strijd geworden van Gent tegen
Antwerpen met Brussel verbonden.
De Antwerpenaars verzoenden zich eenige dagen daarna met de Gentenaars en
een gemeenschappelijk vertoog van het Willems-fonds werd aan Minister Van
Humbeeck gezonden, waarin het gematigd stelsel werd aanbevolen met bijvoeging
van de volgende woorden, uiting gevende aan den wensch der radicale oppositie:
Voorzeker, indien door de Regeering deze maatregelen werden
aangenomen, zou de Vlaamsche bevolking nog daarmede, in zake van
onderwijs, niet in het bezit gesteld worden van het volle recht, waarop het,
met het oog op zijne eigene nationaliteit, aanspraak mag maken. Het volle
recht voor eene bevolking is van bestuurd en onderwezen te worden
uitsluitelijk in hare eigene taal. Doch wij begrijpen, Mijnheer de Minister,
dat de tegenwoordige stand van zaken niet toelaat ons geheel en op eens
in ons recht te herstellen.
Die verzoening op he papier gaf maar eenen halven vrede. Er waren harde woorden
gevallen, die niet zoo licht konden vergeten worden; kleine persoonlijke
misnoegdheden en oneenigheden vermengden zich met de zuivere beginselvragen;
en de heftigsten onder de radicalen wilden de wapens niet neerleggen.
Daaruit ontspon zich weldra eene vinnige polemiek tusschen het tamelijk kalm
gebleven Volksbelang van Gent

(1) Vier leden van het hoofdbestuur en de opgekomen 27 stemgerechtigden der afdeelingen
moesten over de vraag beslissen, volgens de Grondslagen van het Willems-fonds.
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en zijne zeer opgewondene confraters De Zweep van Brussel en De Kleine Gazet
van Antwerpen(1).
De verbittering bedaarde niet, toen het gerucht liep, dat de Regeering zich wilde
vergenoegen met het Nederlandsch en misschien nog een ander vak, waar het mogelijk
werd geacht, door middel der moedertaal te laten onderwijzen.
Integendeel zag men te Brussel de Ligue de l'Enseignement, bestaande grootendeels
uit verfranschte bestanddeelen, onder den invloed van haren voorzitter Buls eene
radicale oplossing in den geest van het stelsel van Jan Van Beers aanbevelen.
De crisis van het Willems-fonds kwam op haar hoogste, toen het Algemeen Bestuur
met zijnen voorzitter Heremans en zijnen secretaris Vuylsteke zijn gezamenlijk
ontslag indiende, voorstellende den zetel der instelling uit Gent naar Antwerpen of
Brussel te verplaatsen. Te Brussel was een groepje radicalen bereid om de leiding
van het Willems-fonds op zich te nemen, maar Antwerpen was te wel overtuigd, dat
te Gent het hoofdbestuur in de beste handen was om zulke gevaarlijke proef te willen
nemen. Op de algemeene vergadering van 31 October 1880 werd alles in der minne
geschikt.
De leider der radicale oppositie Max Rooses verklaarde, namens Antwerpen, dat
het vertrouwen der leden in de hoofden van het Willems-fonds niet verzwakt was,
dat de volle vrede moest hersteld worden en dat men gemakkelijk een punt van
vergelijk kon vinden. Op zijne beurt nam Jan Van Beers, op wiens stelsel de geheele
strijd gestreden was geworden, het woord, om zichzelven te beschuldigen, dat door
zijn toedoen en gansch tegen zijnen wil de oneenigheid in de wereld was gekomen.
Hij ook drong aan op het aanblijven van het Algemeen Bestuur, op het sluiten van
den vrede en op het aannemen van eene verzoenende motie, hetgeen geschiedde door
de zaak te verzenden naar eene

(1) Dit weekblad, in 1879 opgericht, werd schitterend opgesteld door Max Rooses, Jan Van
Rijswijck, Arthur Cornette, Flor. Van der Ven en meer anderen. Het verdween in 1890.
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commissie van vier leden (Heremans, Vuylsteke, Van Beers en Rooses). Intusschen
had Minister Van Humbeeck duidelijk zijnen goeden wil getoond door uit eigene
beweging het getal uren voor de Fransche en de Nederlandsche talen gelijk te stellen;
alzoo had voor de eerste maal een Belgisch minister erkend, dat hij de wet van 1850
eerlijk moest uitvoeren. Ook kondigde hij zijn voornemen aan om Duitsch en Engelsch
insgelijks door middel van het Nederlandsch te

Minister P. Van Humbeeck

doen onderwijzen en die taal nog voor andere vakken, als geschiedenis en
aardrijkskunde, natuurwetenschappen en wiskunde te doen gebruiken of ten minste
de vakwoorden en eigennamen in het Nederlandsch aan de leerlingen te laten leeren.
Die verrassende houding van den Minister gaf nieuwen moed aan de meest bedeesde
opportunisten om hunne eischen hooger te stellen en zij werkte tevens beda-
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rend op de zenuwachtigheid van sommige radicalen, die overal verraad en lafheid
meenden te ontdekken.
Tot dan toe hadden de clericale Vlaamschgezinden, die vóór 1878 als het ware de
Vlaamschgezindheid in pacht genomen hadden, zoo goed als niet verroerd. Zij
zwegen, luisterden en keken toe, terwijl de liberale Flaminganten onder elkander aan
't krakkelen waren.

De wetsvoorstellen van Coremans en van De Vigne (1881)
Daar de Regeering, in weerwil van hare goede maatregels en nog mooier beloften,
niet geneigd scheen om de vervlaamsching van het officieel middelbaar onderwijs
in haar hangend wetsvoorstel op te nemen, moest het parlementair initiatief der
volksvertegenwoordigers dienst doen.
In zitting van 30 Maart 1881 had Vanderkindere gezegd:
Ik denk, dat de heer Minister tamelijk geneigd is recht te laten
wedervaren aan onze eischen; maar beloften zijn niet voldoende, de
ministeriën veranderen, en daarom zou ik gelukkig zijn in de wet eene
bepaling te zien opnemen, volgens welke het onderwijs in de atheneums
der Vlaamsche provinciën ingericht zou worden op bijzondere
grondslagen(1).
De liberale Vlaamschgezinden der Kamer hadden een voorstel voorbereid, toen
op eens hunnen clericale geloofsgenooten uit hunne werkeloosheid traden. In zitting
van 7 April 1881 kwam Coremans met vier clericale collega's(2) eene reeks wijzigingen
voorstellen over het gebruik der onderwijstalen in de atheneums en middelbare
scholen. 's Anderendaags kwam De Vigne op zijne beurt met vier liberale collega's(3)
eene reeks andere voorstellen neerleg-

(1) In dezelfde redevoering verklaarde Vanderkindere zich ook voor de vervlaamsching
van het hooger onderwijs: ‘Men moet in het middelbaar onderwijs - riep hij uit - en,
ik zal het zelfs ook maar zeggen, in het hooger onderwijs aan het Vlaamsch eene zoo
ruime plaats verleenen als die, welke men aan onze tweede nationale taal, het Fransch,
heeft gegeven.’
(2) De Laet, de Liederkerke, Coomans en Guyot.
(3) Vanderkindere, Janson, Féron en Washer.
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gen, ontleend aan het stelsel door het Willems-fonds aangenomen. De twee voorstellen
werden versmolten en naar de middelafdeeling der Kamer verzonden. Dan trachtte
Minister Van Humbeeck verzachtingen te bekomen, maar de middelafdeeling gaf
niet toe, tenzij op één punt: waar het noodig blijken zou, mocht men het oude Fransche
stelsel naast het nieuwe Vlaamsche voor zekere leerlingen en gevallen behouden.
Het verslag der middelafdeeling verwekte overigens eene blijde verrassing bij de
Vlamingen. Opgesteld door eenen Waal van Fransche afkomst, X. Olin, door het
Waalsch district Nijvel naar de Kamer gezonden, scheen het uit de pen van eenen
overtuigden Vlaamschgezinde gevloeid. Olin verklaarde, dat de Vlaamsche Beweging
rechtvaardig is, dat het Nederlandsch, de taal van de grootere helft der Belgen zijnde,
het recht heeft behandeld te worden op gelijken voet met het Fransch; dat de studie
van het Nederlandsch in alle opzichten nuttig is en dat de Vlaamsche letterkunde
sedert 1830 de Fransch-Belgische overtreft. Gevaarlijk noemde hij het stelsel, dat
het volk van de geletterde klassen gescheiden houdt. Aldus erkende Olin volmondig,
dat door het Nederlandsch alleen de moderne beschaving in Vlaamsch België kon
doordringen. De beteekenis van dit verslag der middelafdeeling, komende van eenen
Waalschen volksvertegenwoordiger, was buitengewoon groot; het stuk maakte eenen
diepen indruk op de Vlamingen en sloeg de Franskiljons geheel en al uit het veld(1).

De inrichting van een Vlaamsch normaal onderwijs toegevoegd aan de
Hoogeschool van Gent
Het wetsvoorstel, zooals het uit de beraadslagingen der middelafdeeling gekomen
was, bevatte de volgende bepaling:

(1) Zie de vertaling van dit zoo Vlaamschgezind verslag van Olin in Het Volksbelang, nrs van
25 Februari en 4 Maart 1882. - Dit belette Coremans niet zijnen collega Olin in volle Kamer
uit te schelden met den schimpnaam van ‘Monsieur le Français’, eene zinspeling op Olin's
Fransche afkomst (Januari 1882).

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

154
Art. 6. - Er zal een normaal onderwijs ingericht worden, bijzonderlijk
bestemd om leeraars te vormen, die bekwaam zullen zijn in het
Nederlandsch te onderwijzen.
Tot dan toe werden voor de atheneums de aanstaande leeraars in de Germaansche
talen alsook in de geschiedenis en aardrijkskunde (de vakken, die bij de
vervlaamsching van het middelbaar onderwijs bedoeld werden) sedert 1852 gevormd
in eene afdeeling der Waalsche hoogeschool van Luik, die men de Ecole normale
des humanités noemde. Het onderwijs werd er in 't Fransch gegeven, zelfs voor de
Germaansche talen. De leeraars daar gevormd waren niet voorbereid om hun onderwijs
in de moedertaal der Vlamingen te geven. Daarom had de middelafdeeling haar art.
6 ontleend aan het voorstel Coremans. Maar hoe en waar zou men dat Nederlandsch
normaal onderwijs inrichten?
Prof. Wagener der Gentsche hoogeschool, die juist in 1882 liberaal
volksvertegenwoordiger der Arteveldestad was geworden, bekwam van Minister
Van Humbeeck de belofte, dat de nieuwe instelling zou opgericht worden te Gent
en niet te Luik. Maar dan stak onder de Luikerwalen, die het monopolium van hunne
hoogeschool wilden behouden, een geweldige storm op, die zich in dagbladen en
vlugschriften lucht gaf en stroomen inkt deed vloeien. Vooral Prof. Delboeuf
onderscheidde zich te Luik in de Meuse door zijne hartstochtelijke aanvallen tegen
de Hoogeschool van Gent, waar hij eerst professor was geweest, en tegen de
Vlaamsche Beweging.
Hem werd in Het Volksbelang geantwoord door eene statistiek, waaruit bleek, dat,
sedert hare oprichting in 1852, de Ecole normale des humanités van Luik schier
uitsluitend door Walen en Luxemburgers was bevolkt geworden. Limburg had 17
leeraars opgeleverd al de overige Vlaamsche gewesten te zamen 18, tegen 88 Walen
en Luxemburgers; hetgeen duidelijk bewees, dat eene Vlaamsche normaalschool,
om door Vlamingen bevolkt te worden, niet in de hoofdstad van het Walenland, maar
in het hart van Vlaanderen moest opgericht worden, niet in eene Waalsche, maar in
eene Germaansche omgeving. Minister Van Humbeeck
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bood overigens eenen koenen tegenstand aan het Waalsche onweder, dat nochtans
op de machtige sympathie van Frère-Orban, het hoofd van het liberaal ministerie,
rekenen mocht. Ook daarmede bewees Van Humbeeck eenen belangrijken dienst
aan de Vlaamsche Beweging.

Uitstel der bespreking in de Kamer
De vraag was nu: Zou de nieuwe taalwet - want eene echte taalwet was het gaandeweg
geworden - nog in den Kamerzittijd van 1882, vóór den grooten slag der algemeene
Juniverkiezińg, kunnen worden besproken? Den 12 April drongen Vanderkindere
en Olin in de Kamer er op aan, maar Minister Van Humbeeck gaf weinig hoop,
hetgeen eene zekere opschudding onder de Vlaamschgezinden verwekte. Nogmaals
traden de liberale Flaminganten handelend op. De Vlaamsche liberale Vereeniging
van Gent, de Vlaamsche liberale Bond van Antwerpen, de Vlaamsche kringen van
Brussel en het Willems-fonds vroegen een gehoor bij de ministers Van Humbeeck
en Rolin-Jaequemyns en den 18 April werden hunne afgevaardigden(1) te Brussel in
het ministerie van binnenlandsche zaken door beide ministers zeer vriendelijk
ontvangen. De Gentsche volksvertegenwoordigers De Vigne en Wagener hadden
zich bij hen gevoegd, terwijl Vanderkindere verhinderd was, maar eenen brief van
toetreding geschreven had. Het onderhoud was zeer hartelijk, maar ondanks het
aandringen der volksvertegenwoordigers verklaarde de Minister van openbaar
onderwijs, dat de zittijd te kort was en de dagorder der Kamer overlast.
Hetzelfde gebeurde in de Kamer zelve in de zitting van 8 Mei 1882, toen
Vanderkindere en Féron op nieuw aandrongen. Het voorstel Vanderkindere, dat de
Kamer niet uiteen zou gaan zonder het wetsontwerp De Vigne-Coremans

(1) Het waren W. Rogghé, C. Siffer, Adolf Hoste, L. Van de Casserie van Gent, Max Rooses
en J. Florus van Antwerpen, Emmanuel Hiel, Julius Hoste en Havermans van Brussel. Jan
Van Beers en Aug. Mich'els van Antwerpen hadden zich laten verontschuldigen.
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te bespreken, werd dank zij de houding van den Minister verworpen. Aan die
ongunstige stemming was een onbehendig adres van de Brusselsche liberale
Vlaamschgezinden wel eenigszins schuld; daarin werden het ministerie en de
linkerzijde beschuldigd van ‘onverschilligheid, ja vijandigheid jegens de landstaal
van ongeveer 3 millioen onzer medeburgers’, terwijl de taalwet werd voorgesteld
als uitgedacht ‘enkel om zand in de oogen der kiezers te strooien en aldus hunne
zegepraal in de aanstaande Junimaand te verzekeren; dat, na de zegepraal, het ontwerp,
naast honderd andere, in den vergetelhoek zal gaan slapen’. Dit onpolitiek stuk was
bekleed met allerlei handteekeningen, en aan 't hoofd prijkte dat van den burgemeester
der hoofdstad Buls. Het maakte niettemin eenen zeer slechten indruk op de Kamer.
Men ondervond, doch te laat, dat bezadigde goed beredeneerde vertoogschriften als
die van 1873 en 1878 meer uitwerken op het Parlement dan drieste bedreigingen.
De Kamer ging uiteen zonder te beraadslagen over de aanhangige taalwet.
Alleen zij hier aangestipt, dat te Gent, eenige dagen vóór de verkiezingen op de
groote vergadering der Liberale Associatie (4 Juni), De Vigne de volgende verklaring
aflegde:
Het wetsontwerp betrekkelijk de studie der Nederlandsche taal staat op
de dagorder der Kamer. De tijd alleen heeft ontbroken om hetzelve tijdens
de laatste zittingen te stemmen; maar daar is geen twijfel, of de
tegenwoordige meerderheid, zoo zij aan het bewind blijft, zal er bijzonder
van houden om het in den volgenden zittijd af te doen.
Voor mij, ik geloof, dat de stemming van dit ontwerp de gewichtigste, de
eenig waarlijk krachtdadige maatregel is, die ooit in België werd genomen,
tot verspreiding der liberale denkbeelden in onze Vlaamsche provinciën.
Het beginsel, hetwelk zal bekrachtigd worden en klaar blijkt als de zon,
is, dat in onze gewesten de begoede stand, de leidende klassen bekwaam
hoeven te zijn om de volkstaal te spreken en te schrijven, iets waartoe ons
verfoeilijk onderwijsstelsel van heden hen in het geheel niet voorbereidt.
't Is noodig, in het stelligste belang van de liberale partij, dat deze klove
tusschen de volksen de hoogere klassen voor altijd gedempt worde. En ik
meen de
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gevoelens van de linkerzijde der Kamer genoegzaam te kennen, om
overtuigd te zijn, dat zij aan dezen plicht niet zal te kort blijven. Dat onze
vrienden, die mochten getwijfeld hebben, zich dienaangaande geruststellen.
En na De Vigne kwam de erkende hoofdman der Gentsche liberalen, de grijze
Staatsminister d'Elhoungne even duidelijk verklaren:
Vooraleer het woord te nemen op een oogenblik, zoo plechtig voor u
en voor gansch België, heb ik eenen plicht te kwijten jegens die groep, de
vrijzinnigste, de vurigste, de trouwste van onze partij, waarin onze
vrienden, die met eene kinderlijke liefde aan onze moedertaal zijn gehecht,
geschaard staan.
Mijn achtbare vriend, de heer De Vigne, heeft u gezegd, dat hij hoopt, dat
het wetsontwerp over het gebruik van het Nederlandsch in de gestichten
van middelbaar onderwijs, dat heden aan de Kamer is onderworpen,
spoedig zal worden gestemd, zoo de kiezing van 13 Juni ons gunstig is.
Deze verklaring treed ik bij. Het voorstel, eens aangenomen, moet voor
noodwendig en onmiddellijk gevolg hebben de oprichting en de toevoeging
aan de Gentsche hoogeschool van een normaalgesticht, bestemd tot het
vormen van een personeel, dat bekwaam zij in het Nederlandsch te
onderwijzen. Indien de kiezing ons gunstig is, gelooft uwe afgevaardigden,
mijne heeren: de wet zal gestemd worden, de normaalschool opgericht.
Ondubbelzinniger en krachtiger verklaringen kon men niet uitdenken. Toen de
liberalen zegevierend uit den kiesstrijd gekomen waren, moesten die plechtige beloften
worden gehouden. En dit geschiedde dan ook in den eersten zittijd na de verkiezing.

De bespreking in de Kamers
Den 8 December 1882 begon de bespreking over de taalwet in de Kamer, en de
toestand scheen buitengewoon gunstig, daar het de eerste taalwet was, tegenover
welke de Regeering zich niet vijandig toonde: het liberaal ministerie was het
wetsvoorstel, zooals het uit de beraadslaging der middelafdeeling was gekomen, zoo
goed als bijgetreden. Doch op den eersten dag der Kamerbespreking deden zich twee
onvoorziene toevallen voor: De Laet verklaarde, dat hij de

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

158
wet niet stemmen kon, daar zij niet radicaal genoeg was (hij scheen geheel en al
vergeten te hebben, hoe hij zijne eigene tweede taalwet van 1878 lamlendig had laten
verminken door Thonissen en de clericale ministers); en een der liberale leden, Prof.
Wagener van Gent, diende een amendement in, waarbij in de voorbereidende
afdeelingen der middelbare scholen de leergangen niet uitsluitend in de moedertaal,
maar te gelijk in het Nederlandsch en in het Fransch zouden gegeven worden. Met
eene kleine wijziging trad Vanderkindere dit amendement bij.
De belachelijke verklaring van De Laet was eene politieke parade en werd met
een onverschillig schouderophalen onthaald; maar het amendement
Wagener-Vanderkindere verwekte eene algemeene opschudding.

Het amendement Wagener
Dit amendement was dadelijk met eene groote meerderheid aangenomen geworden,
doch eene nog grootere verzwakking van het Vlaamsch beginsel, door Minister Van
Humbeeck voorgesteld, werd verworpen met eene meerderheid van slechts 6 stemmen
en na eene krachtige houding van De Vigne en Wagener. Aldus werd de taalwet in
eerste stemming aangenomen den 14 December(1). Maar Prof. Wagener, die de
belangen van de zonen der verfranschte huisgezinnen in Vlaanderen met overdreven
argumenten behartigd had tegen die van de meerderheid der Vlaamschgebleven
scholieren, was wegens zijn amendement op eens uiterst impopulair geworden bij
al de radicale Vlaamschgezinden, vooral te Antwerpen en te Brussel.
Een nieuwe pennestrijd brak los in Zweep en Kleine Gazet, die in geweld niet
moest onderdoen voor dien der

(1) Het grondbeginsel der wet werd aangenomen met 83 stemmen tegen 13 (deze laatste allen
van Walen buiten den Gentschen volksvertegenwoordiger Hipp. Callier). Tijdens de
bespreking kon minister Bara zich niet weerhouden eenen geweldigen aanval tegen de
strekking der taalwet te richten, hetgeen, na een niet minder heftig antwoord van De Laet,
een parlementair onweder, als naar gewoonte, teweegbracht.
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vorige schermutselingen. Men scheen te vergeten, dat voor al de rest de tekst der
middelafdeeling door de Kamer aangenomen was geworden(1) en Het Volksbelang
schreef zeer te recht:
Het wetsontwerp, zooals het uit de behandelingen der Kamer is getreden,
blijft eene aanzienlijke verbetering aan den tegenwoordigen toestand
gebracht, een merkelijke zegepraal voor de Vlaamschgezinde partij, de
belangrijkste misschien, die zij sedert 1830 mocht behalen.
Intusschen was zulks niet het gevoelen der meeste liberale Vlamingen van
Antwerpen en van Brussel, die, in Zweep en Kleine Gazet, aan de Gentenaren hunne
lauwheid in uiterst krasse bewoordingen verweten. In het amendement
Wagener-Vanderkindere zagen zij eene ellendige verminking der geheele taalwet en
zij wilden, kost wat kost, bij de tweede lezing de Kamer op hare stemming doen
terugkeeren. Eene vergadering der misnoegde liberale Vlamingen werd te Brussel
gehouden, waarop burgemeester Buls en de volksvertegenwoordigers Arnould en
Féron zich voor de radicale oplossing verklaarden. In de Kamer was nu ook de
linkerzijde verdeeld.
De Brusselsche afdeeling van het Willems-fonds had inmiddels een onderzoek
ingesteld over den waren toestand der Vlaamsche middelbare scholen, waaruit bleek,
dat te Bree, Mechelen en Aalst al de leergangen der voorbereidende afdeeling
uitsluitend in het Nederlandsch werden onderwezen, alsook, in mindere mate, te
Veurne, Antwerpen, Oudenaarde, Turnhout, Aarschot en St Truiden. Alzoo moest
het amendement Wagener-Vanderkindere in negen middelbare scholen den toestand
van het middelbaar onderwijs verergeren in plaats van hem te verbeteren(1).
Om tijd te winnen en het onweder te laten overgaan besloot de Kamer hare tweede
beraadslaging tot het einde van Januari te verdagen. Vanderkindere verklaarde te

(1) Bij dit onderzoek werd ook ontdekt, dat 14 der Vlaamsche middelbare scholen door Walen
en slechts 11 door Vlamingen werden bestuurd.
(1) Bij dit onderzoek werd ook ontdekt, dat 14 der Vlaamsche middelbare scholen door Walen
en slechts 11 door Vlamingen werden bestuurd.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

160
gelijk, dat hij zich had vergist en zich van Wagener's amendement afscheidde.

De houding der clericale Vlaamschgezinden
De clericale Vlaamschgezinden der Kamer, vooral Coremans, hadden zich dapper
geweerd in de bespreking; maar buiten de Kamer deden zij zoo goed als niets.
Alleen hield men te Leuven in December in het Oratoriënhof eene vergadering
van Vlaamsche studenten, waarop luide klachten gehoord werden over de verregaande
verfransching der vrije middelbare onderwijsgestichten van de paters en bisschoppen
in Oost- en West-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen en Limburg. Men teekende protest
aan tegen den clericalen volksvertegenwoordiger De Saedeleer van Aalst, die het
tegenovergestelde in de Kamer had durven staande houden en men nam eene motie
aan waarbij niet alleen de taalwet door eene petitie aan het Parlement aanbevolen
werd, maar tegelijk besloten werd, dat aan de bisschoppen en aan de geestelijke orden
een verzoekschrift ten gunste der vervlaamsching hunner scholen zou gezonden
worden.
Prof. P. Willems, voorzitter van het taalminnend studentengenootschap Met Tijd
en Vlijt, woonde de zitting bij en nam eindelijk het woord om zeer krasse verklaringen
af te leggen. Hij zeide onder anderen:
Moest ik hier spreken uitsluitelijk als katholiek, ik zou wenschen, dat
de wet niet gestemd wierde; want, veronderstelt dat in al de staatsscholen
het onderwijs in het Vlaamsch worde gegeven, en dat de vrije scholen in
den slechten ouden slenter voortgaan. Na korten tijd zullen alle geleerden,
uit de staatsscholen komende, Vlaamsch zijn, Vlaamsch spreken en van
het volk verstaan en geloofd worden. En na 10 jaren of nog min is ons
katholiek Vlaamsch land, de sterke burcht, het bolwerk van ons geloof in
de handen des vijands. Verbeeldt u rechtsgeleerden, geneesheeren,
notarissen, leeraars van alle slag de tale des volks meester: eene zooveel
te grootere macht, omdat die lieden ook andere algemeene kennissen
bezitten. Wie zou aan die macht weerstaan?
Wij moeten aan de hoogw. bisschoppen, aan de Jezuieten, Joze-
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fieten en allen, die het vrij onderwijs in handen hebben, eene protestatie
zenden. Wij moeten hun doen verstaan, dat het in hun eigen voordeel is,
dat wij zulks vragen. Die beklagenswaardige toestand van het Vlaamsch
onderwijs in hunne gestichten moet ophouden, willen wij het Vlaamsche
volk katholiek houden(1).

Het amendement De Vigne
De Kamer was met Kerst- en Nieuwjaarverlof uiteengegaan. Er bleef eene maand
over om eene oplossing te vinden, hetgeen niet zonder groote moeite en stijgende
verbittering geschiedde. Een tijdgenoot, die al deze ingewikkelde en weinig
verkwikkende krakeelen met grootere levendigheid dan onpartijdigheid heeft te boek
gesteld, schrijft(2) over die oplossing:
Aan den heer De Vigne komt de eer toe eene formule gevonden te hebben,
die het voor het ministerie mogelijk was aan te nemen zonder den schijn
op zich te laden van eene weinig vereerende reculade.
De opmerkingen, waarmede de heer De Vigne zijn voorstel staafde,
verwekten destijds geen gering misnoegen onder de vooruitstrevende
Vlaamschgezinden, bepaaldelijk te Antwerpen en te Brussel. In De Zweep
en vooral in De Kleine Gazet werd de houding van den Gentschen
afgevaardigde met eene strengheid gehekeld, die vanwege het gematigder
Volksbelang bitsige protesten uitlokte. Men verweet den heer De Vigne,
dat hij met blijkbare minachting van zijne partijgenooten had gesproken,
dat hij zijn best deed om de beteekenis van de wet tot een minimum te
verminderen, dat hij voor het aanleeren der Fransche taal eene verregaande
bezorgdheid toonde, die men eerder bij eenen Waal dan bij eenen
Flamingant hadde verwacht. Die verwijten waren onverdiend. De taak van
den heer De Vigne was eene uiterst netelige: het kwam er op aan eene
Vlaamschgezinde wet aan een anti-Vlaamsch ministerie en aan eene
overwegend Waalsche meerderheid te doen inslikken. De commentariën
van den heer De Vigne waren het klontje suiker, dat den slechten smaak
van de medecijn wegneemt.
De wet was nu over alle klippen heengezeild en werd in

(1) Zie het verslag van eenen clericalen student, opgenomen in Het Volksbelang van 30
December 1882.
(2) A. Prayon-van Zuylen, De Belgische Taalwetten, blz. 390, 391.
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eene enkele zitting (23 Januari 1882) door de Kamer aangenomen met de verrassende
meerderheid van 94 stemmen tegen 2. Haar ware redder was De Vigne geweest en
niet ten onrechte wordt die derde taalwet door velen in Vlaanderen de taalwet-De
Vigne geheeten(1). Op het oogenblik

Julius De Vigne

zelve oogstte haar echte vader nochtans niet veel anders in dan verdachtmaking en
scheldwoorden van wege de radicalen van Antwerpen en Brussel, eendrachtig
bijgesprongen door de clericale pers.
De Franschgezinden van den Senaat poogden in de afdeelingen de wet door
amendementen te verminken en duidden als verslaggever eenen vijand der wet aan;
maar de liberale

(1) Anderen, vooral de clericalen, noemen haar de taalwet Coremans-De Vigne of eenvoudig
de tweede taalwet-Coremans.
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senators van Gent en Antwerpen, gesterkt door de krachtige tusschenkomst van den
Gentschen Staatsminister d'Elhoungne, verijdelden die onmachtige laatste poging.
De vijandige verslaggever, de Brusselaar Crocq, werd door den Antwerpenaar
Everaerts vervangen en de slag was op voorhand zoo goed als gewonnen.
In openbare zitting was de bespreking dan ook kort en bijna onbeduidend: zij
bepaalde zich tot eene schermutseling tusschen twee vijandige liberale leden, den
Luikerwaal Baron de Sélys-Longchamps geholpen door den Brusselaar Crocq, en
drie clericale verdedigers, Cogels-Osy (Antwerpen), Van Ockerhout (Brugge) en
Baron de Coninck (Diksmuide). Den 31 Mei nam de Senaat de derde taalwet aan
met 49 stemmen tegen 2 en 9 onthoudingen. Baron de Coninck onthield zich, omdat
hij de wet niet Vlaamschgezind genoeg achtte; Baron Bethune en Lammens, omdat
zij de wet goedkeurden, maar vreesden, dat zij het officieel onderwijs zou versterken
ten nadeele van dat der geestelijkheid. Den 15 Juni 1882 schonk de Koning zijne
bekrachtiging aan de derde taalwet, die luidt als volgt:
Art. - In het Vlaamsch gedeelte van het land worden de leergangen van de
1. voorbereidende afdeelingen, gevoegd bij de Staatsmiddelbare scholen, in het
Nederlandsch gegeven.
Het onderwijs der Fransche taal wordt op zulke wijze ingericht, dat de leerlingen
in staat gesteld worden de Fransche leergangen der middelbare afdeelingen met
vrucht te volgen(1).
Art. - In de eigenlijke middelbare afdeeling van de scholen dezer streek wordt de
2. leergang van Nederlandsch in het Nederlandsch gegeven.
De lessen van Engelsch en Duitsch worden uitsluitend in het Nederlandsch
gegeven, totdat de leerlingen in staat zijn die studie door middel van de taal
zelve, die men hun onderwijst, voort te zetten.
Een of meer leergangen van het programma worden insgelijks in het
Nederlandsch gegeven. Het getal der aldus gegeven leergangen zal zijn van
twee ten minste, te beginnen met de heropening der klassen in het jaar 1886.

(1) Deze paragraaf is de formule door De Vigne gevonden.
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Art.
3.
Art.
4.

Art.
5.

Art.
6.
Art.
7.

- De voorschriften van liet vorig artikel zijn toepasselijk op de in dezelfde streek
gelegen atheneums.
- De vakwoorden der wis- en natuurkundige wetenschappen, alsook van de
andere vakken van het programma, worden gelijktijdig in het Fransch en in het
Nederlandsch onderwezen.
De geschied- en aardrijkskundige namen worden zooveel mogelijk in het
Nederlandsch en in het Fransch te gelijk opgegeven.
- De Regeering, na het gevoelen der besturende bureelen van de Staatsgestichten
te hebben ingewonnen, mag altijd beslissen, dat al of een deel van de leergangen,
welke overeenkomstig art. 2 en 3 in de Nederlandsche taal worden gegeven, te
gelijkertijd in de Fransche taal zullen gegeven worden.
De gemeenteraden hebben hetzelfde recht wat hunne gestichten van middelbaar
onderwijs betreft.
- Er zal een normaal onderwijs ingericht worden, bijzonderlijk bestemd om
leeraars te vormen bekwaam om in het Nederlandsch te onderwijzen.
- Indien de Regeering niet in staat was om de volle uitvoering der wet te
verzekeren tegen de herneming der leergangen in 1886, zou zij aan de Kamers
rekening geven van de redenen, welke die uitvoering hebben vertraagd en van
de maatregelen genomen om dien toestand te verhelpen.

Over de beteekenis dier derde taalwet schreef de Antwerpsche correspondent der
Nieuwe Rotterdamsche Courant:
De uitslag zal zijn, dat geheel onze burgerij, in de Staatsscholen opgeleid,
eene degelijke kennis van het beschaafde Nederlandsch zal opdoen en in
staat zal gesteld zijn dit als spreek- en schrijftaal te gebruiken. Dat de
Nederlandsche stam, het Nederlandsche vaderland, dat zich uitstrekt ten
zuiden en ten noorden van den Moerdijk, Woensdag in de Kamer eene
gewichtige zegepraal behaald heeft, staat vast.
De liberale partij heeft in deze haren plicht, haren vollen plicht vervuld,
hoe luide het hare politieke tegenstanders mogen ontkennen. Dat de
katholieke partij nu slechts zorge, dat het onderwijs in de gestichten van
priesters en kloosters even degelijk hervormd en even goed Nederlandsch
gemaakt worde.
Men weet, dat bisschoppen en kloosterorden gedurende nagenoeg 25 jaren
halsstarrig geweigerd hebben de beginselen der taalwet van 1883 op hunne vrije
middelbare gestichten toe te passen, ondanks het aandringen van Coremans en van
de clericale Vlaamschgezinden.
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Kuiperijen der Franskiljons tegen de taalwet
In de Kamer had Minister Van Humbeeck beloofd de nieuwe taalwet ‘eerlijk en
oprecht’ uit te voeren. In Juni en in Juli vaardigde hij reeds omzendbrieven uit om
hare toepassing te regelen en vooral om bij de bestuurders zijner middelbare scholen
en atheneums inlichtingen in te winnen over de plaatselijke toestanden.
De Regeering was blijkbaar verschrikt over de gevolgen harer eigene wet.
Onloochenbaar is het, dat er onder de leeraars geen genoegzaam getal te vinden was,
bekwaam om de aangeduide vakken (Germaansche talen, geschiedenis en
aardrijkskunde) dadelijk in het Nederlandsch te onderwijzen. Daarbij kwam, dat,
vooral in de groote steden, een aanzienlijk gedeelte van den begoeden verfranschten
burgerstand tegen de uitbreiding van het Nederlandsch onderwijs hardnekkig gekant
was; en de Minister, die over geheel België de ontvolking der officieele lagere scholen
ten voordeele der vrije scholen ‘met God’ machteloos had moeten aankijken ten
gevolge zijner schoolwet van 1879, kon terecht bang zijn, dat die smetziekte ook
naar het officieel middelbaar onderwijs zou overslaan, zooals de Franskiljons
triomfantelijk profeteerden.
Maar de ministerieele omzendbrieven aan de bestuurders waren blijkbaar
onbehendig, en natuurlijk werd er door de vijanden der taalwet gretig gebruik, ja
misbruik van gemaakt. Daar de bestuurders meestal Walen waren, zag men enkelen
onder hen hunne misnoegdheid onbeschaamd botvieren, nu de Minister hun kwam
vragen: ‘Welken uitslag zal eene geheele en onmiddellijke toepassing der wet hebben
met het oog op het volgen der leergangen? Met welken geest zijn de gezinnen der
leerlingen bezield?’ De Waal F. Malchair, studieprefect van het atheneum van
Antwerpen, richtte aanstonds onder de ouders een openbaar schriftelijk referendum
in voor of tegen de volledige toepassing der wet(1). Hij stelde zelfs aan de

(1) De uitslag was: op 414 antwoorden, 157 voor de wet en 257 tegen en dat in de door en door
Vlaamsche Scheldestad! Dit zegt genoeg over, de uitwerking der sluwe strikvragen van den
Waalschen studieprefect.
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pères de famille de volgende ondubbelzinnige en hoogst schaamtelooze vraag,
vanwege eenen ambtenaar, die geroepen is om eene landwet uit te voeren:
Si la loi était appliquée intégralement à l'athénée d'Anvers, y verriez-vous
un motif pour en retirer vos enfants?
Te Leuven(1) stelde in December 1885 de liberale schepen van onderwijs Vital De
Coster aan de ouders de vraag:
Désirez-vous que les programmes de l'enseignement moyen soient
modifiés dans le sens d'une prépondérance absolue du flamand sur le
français? En d'autres termes, désirez-vous que les trois quarts des heures
de classe soient consacrés à l'enseignement flamand et que le français ne
soit plus traité que comme une langue accessoire et étrangère?
De taalwet van 1883 gaf alleen in de voorbereidende afdeeling der middelbare
scholen een zeker overwicht aan de moedertaal, doch geenszins in de atheneums.
Als men bedenkt, dat niet de drie vierden, maar een klein derde der uren door de
taalwet in de atheneums aan het Nederlandsch onderwijs worden toegekend (wel te
verstaan, wanneer zij na lange jaren volledig ten uitvoer zou worden gebracht, hetgeen
zij heden ten dage nog nergens is, na bijna het vierde eener eeuw) - dan vraagt men
zich vruchteloos af, hoe men zulke middelen in 't openbaar heeft durven gebruiken
om de uitvoering der wet onmogelijk te maken(2).

(1) Leuven is eene der meest verfranschte steden van Vlaamsch België. Omstreeks denzelfden
tijd (Augustus 1885) ontving het Gemeentebestuur van Antwerpen, als antwoord op zijne
Nederlandsche brieven, het volgend Fransch stuk van Burgemeester en schepenen der stad
Leuven: ‘Il nous serait agréable, Messieurs, si vous vouliez dorénavant correspondre en
français avec notre administration. (Get.) Fonson.’ Dit staaltje van de Franschdolheid der
officieele wereld in de oude voormalige hoofdstad van 't hertogdom Brabant verwekte destijds
nog al gerucht in de Vlaamsche pers.
(2) Julius Hoste en Frans Reinhard van Brussel lieten te Leuven eenen plakbrief op de muren
verschijnen, waarin zij de houding van Vital De Coster schandvlekten en hem beschuldigden
‘de waarheid wetens en willens verdraaid te hebben.’ Daarvoor werden zij door de Leuvensche
rechtbank veroordeeld tot 600 fr. schadeloosstelling ondanks schitterende pleidooien van
De Vigne en Jan Van Rijswijck. Die boet werd aanstonds door eene openbare inschrijving
gedekt. Bij beslissing van het Algemeen Bestuur van het Willems-fonds, onderteekend door
J. Vuylsteke en Aug. Gondry als voorzitter en secretaris, werd Vital De Coster, die voorzitter
der Leuvensche afdeeling was, openbaar gelaakt in eenen langberedeneerden brief van 22
Januari 1886, waarop De Coster zijn ontslag nam als lid van 't Willems-fonds (Zie Het
Volksbelang van 23 Jan. 1886 en Jaarboek van het Willems-fonds. Verslagen over het
bestuurjaar 1886, blz. 217-229.
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In hunne geheime verslagen aan hunnen Minister gingen de Waalsche studieprefecten
nog verder. De Waal Hurdebise, prefect te Hasselt in het hartje van het zoo Vlaamsch
gebleven Limburg, beschouwde de wet ‘als kunnende geen ander uitwerksel hebben
dan de ontvolking onzer gestichten van middelbaar onderwijs ten voordeele der vrije
scholen’. En hij voegde er heel ernstig bij:
Overigens in onze stad houden de ouders er voornamelijk van, dat hunne
kinderen goed de Fransche taal kennen. Verleden jaar zelfs is de vader
van een onzer Vlaamsche leerlingen, die nochtans hoogere studiën heeft
gedaan, vermits hij apotheker is, mij komen vragen, dat zijn zoon ontslagen
zou worden van den leergang van Nederlandsche taal, om reden dat hij er
altijd genoeg zou van kennen.
Te Ieperen verzekerde de studieprefect, dat niet alleen de ouders tegen de uitvoering
der taalwet zijn, maar hij voegde er bij:
Zij dringen aan, opdat de leeraars en opzichters zooveel als mogelijk
het gebruik van het Vlaamsch in de onderlinge gesprekken der leerlingen
zouden verbieden.
Dit was - en is nog gedeeltelijk - het stelsel der vrije geestelijke gestichten, waar
zelfs geldboeten en straffen gebruikt werden - en nog worden - om het spreken der
moedertaal ten gunste van het Fransch, zelfs tijdens de wandelingen en speeluren,
uit te roeien. Zulks was blijkbaar het ideaal van meer dan eenen Waalschen bestuurder,
die de taalwet van 1883 moest toepassen met eenen bedeesden weifelachtigen Minister
boven hem. Onnoodig te zeggen, dat in den beginne de uitvoering dier taalwet
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zoolang mogelijk werd verschoven en uitgesteld in schier al de middelbare scholen
en atheneums.

De Vlaamsche Normale Afdeelingen aan de Gentsche Hoogeschool
Krachtiger en loyaler was de houding van Minister Van Humbeeck in het nemen van
ernstige maatregelen tot aanwerving van toekomstige leeraars, in staat om hun
onderwijs te geven door middel van het Nederlandsch.

Prof. Aug. Wagener

Zonder zich te storen aan de verwoede uitvallen van de Luikerwalen en van hunne
Franskiljonsche bondgenooten in geheel het land, begreep hij, dat eene kweekschool
voor leeraars, die de Germaansche talen en andere vakken in het Nederlandsch zullen
moeten onderwijzen, niet in de hoofdstad van 't Walenland, maar in het hartje van
Vlaanderen moest gevestigd worden.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

169
Bij ministerieel besluit van 7 December 1883 voegde hij bij de Gentsche hoogeschool
Vlaamsche Normale Afdeelingen, gehecht aan de Faculteit der wijsbegeerte en
letteren. In Januari 1884 hadden de aannemingsexamens plaats en vier studenten
werden toegelaten met eene studiebeurs van 800 fr., waarbij de stad Gent 150 fr.
voegde. Te gelijk werden nieuwe professors aangesteld, die aan de Hoogeschool
voor die studenten de Germaansche taalkunde en de historische vakken (niet minder
dan twaalf leergangen) in het Nederlandsch zouden doceeren.
Die maatregel, genomen om de toepassing der taalwet van 1883 mogelijk te maken,
was aldus een onvoorzien en belangrijk begin van vervlaamsching der Fransche
hoogeschool van Gent, de allereerste stap op dien weg sedert 1830, hetgeen zeer
belangrijke gevolgen heeft gehad voor de toekomst(1). De ware vader der nieuwe
Vlaamsche instelling, men mag het nooit vergeten, was Prof. Wagener, veel meer
nog dan Minister Van Humbeeck. Voegen wij er bij, dat de rector der Hoogeschool
Prof. Albert Callier en de oude Staatsminister d'Elhoungne, die beide geenszins
Vlaamschgezind waren, zeer krachtdadig bij den Minister hadden aangedrongen om
hem over de verbittering der Luikerwalen te doen heenstappen.

Andere gebeurtenissen (1883-1884)
Onder de andere belangrijke gebeurtenissen van den tijd vermelden wij nog de
uitvoering te Parijs in de groote zaal

(1) Vóór de inrichting van de Vlaamsche Normale Afdeelingen der Gentsche Hoogeschool
bestond er aan die Universiteit slechts één enkele leergang, die in het Nederlandsch gedoceerd
werd, namelijk de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, door Prof. Heremans sedert
1855 gegeven. Te Leuven bestond ook die eenige Nederlandsche leergang sedert 1836, met
David, P. Willems en P. Alberdingk Thijm als achtereenvolgende titularissen; en te Brussel
sedert 1880, met Prof. Alf. Willems. Te Luik bestond dezelfde leergang sedert 1868, maar
hij werd steeds aan de Waalsche hoogeschool in het Fransch gedoceerd. Te Luik bestond
ook sedert October 1880 in de École normale des humanités eene Section des langues
modernes (Nederlandsch, Duitsch en Engelsch) waar de lessen gegeven werden deels door
het Fransch, deels door de taal die het onderwerp was van de les.
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van het Trocadero (7 Mei 1883) van Peter Benoit's oratorio Lucifer, dank zij de
mildheid van zijnen Limburgschen vriend den oud-tenor Reubsaet, die hertog van
Camposelice was geworden na zijn huwelijk met eene schatrijke Amerikaansche
weduwe, eigenares der naaimachinesfabriek Singer; de roerende en eigenaardige
betooging ter eere van de 70-jarige populaire romanschrijfster Mevrouw Courtmans
in het Oostvlaamsch dorp Maldegem (14 Mei 1883); de luisterlijke onthulling van
Hendrik Conscience's standbeeld te Antwerpen door het gemeentebestuur (13
Augustus) en het overlijden van den populairsten aller Vlaamsche schrijvers eenige
dagen later (10 September 1883), waarbij het Vlaamsche volk hem te Brussel, waar
hij stierf, en te Antwerpen, waar hij begraven werd, twee op elkander echt koninklijke
lijkplechtigheden bezorgde; de ontvangst te Brussel in Augustus 1883 van eenige
afdeelingen der Nederlandsche schutterij, waarbij burgemeester Buls hun de stoute
woorden toerichtte: ‘Misschien ware het beter geweest, dat onze lotsbestemmingen,
die lang vereenigd waren, nooit gescheiden zouden zijn geworden’, hetgeen in de
Fransch-Belgische pers eene niet geringe opschudding teweeg bracht; de concerten
door Noordnederlandsche militaire muziekkorpsen te Antwerpen en te Gent gegeven
ten voordeele der slachtoffers van vulkanische rampen op Java, waarbij de
burgemeesters der twee steden (De Wael en Lippens), met instemming van de geheele
bevolking, ‘de broeders uit het Noorden’ met geestdriftige ovaties overlaadden
(December 1883); het plechtig bezoek van Koning Leopold II aan Koning Willem
III op het Loo en in de hoofdstad Amsterdam (October 1883), gevolgd in Mei 1884
door een tegenbezoek van het koninklijk echtpaar van Nederland in de Belgische
hoofdstad, hetgeen aanleiding gaf tot ondubbelzinnige volksvreugde en uitingen van
warme sympathie in Noord en Zuid; de even geestdriftige ontvangst te Antwerpen
en te Brussel van het Transvaalsch Driemanschap (Kruger, Smit en du Toit) in April
1884; het nederleggen door De Vigne in Maart en door Coremans in April 1884 elk
van een wetsvoorstel tot
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aanvulling der ontoereikende taalwet van 1873; het begin der bespreking in de Kamer
van het opleggen der kennis van het Nederlandsch aan de toekomstige officieren van
het Belgisch leger.
Vermelden wij nog ten slotte het bitter geharrewar tusschen de liberale
Vlaamschgezinden van Gent en hunne geloofsgenooten van Antwerpen en Brussel
over het al of niet wenschelijke van eenen grooten Vlaamschen Landdag van liberale
en clericale Flaminganten op den vooravond der beslissende algemeene verkiezingen
van Juni 1884. Nogmaals werd eene hevige polemiek gevoerd tegen Het Volksbelang
door Zweep en Kleine Gazet; doch Antwerpen en Brussel bekenden ten slotte, dat
het oogenblik tot samenwerken met de clericalen op Vlaamsch gebied slecht gekozen
was en de Landdag bleef achterwege, tot hevige ontevredenheid der clericale en
onzijdige Vlaamschgezinden, en niet zonder dat alweer tusschen de Vlaamsche
liberalen wonden waren geslagen, die slechts langzaam en moeilijk konden toegroeien.
Alzoo waren de kiemen van tweedracht, die destijds de vrijzinnige partij in geheel
België aangetast hadden, onder eenen gewijzigden vorm ook in den schoot der liberale
Flaminganten neergelegd. De onverwachte val van het liberaal Ministerie in Juni
1884 kwam de verwarring in hunne vroeger zoo goed aaneengesloten gelederen nog
vermeerderen.
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Hoofdstuk III
Het begin der clericale reactie (1884-1888)
De val van het liberaal ministerie (1884)
De maand Juni 1884 was een droevig keerpunt in de politieke geschiedenis van
België.
Het liberaal ministerie viel na een bestaan van zes jaren plotseling in duigen(1),
bekampt door de clericale partij met eene ongehoorde heftigheid op het terrein der
lagere volksschool en ondermijnd door zijne eigene vrienden, de progressisten van
Brussel met Janson en Féron als aanvoerders, die in de Kamer meer dan eens de
Regeering op den rand van den afgrond brachten en ten slotte aan het kiezerskorps
alle vertrouwen in de levensvatbaarheid en in de waarde van het liberaal ministerie
ontnomen hadden. Ondertusschen werd de heilige zaak van het bedreigde
volksonderwijs uit het oog verloren en de verschrikkelijke ‘schooloorlog’, die het
Vlaamsche land nog veel meer dan de Waalsche gewesten had geteisterd(2), liep aldus
uit op eene volledige nederlaag der vrijzinnige partij.
Die zegepraal der ultramontanen had eene schoolverwoes-

(1) In de Kamerverkiezingen van 10 Juni werden 50 clericale en slechts 2 liberale
volksvertegenwoordigers gekozen. Het gezamenlijk getal der uitgebrachte stemmen was in
al de kiesdistricten 28,000 voor de clericalen tegen 21,000 voor de liberalen. Deze cijfers
bewijzen hoe onrechtvaardig en willekeurig het kiesstelsel van België was vóór de toepassing
van de evenredige vertegenwoordiging in 1900.
(2) In de letterkunde van den tijd treffen wij er den aangrijpenden nagalm van aan, bij voorbeeld
in Virginie Loveling's meesterlijken roman Sophie (1885), in Teirlinck-Stijns' hartstochtelijk
boek Arm Vlaanderen (1884) en in Jan Van Beers' schandaalmakend en roerend Confiteor
(1883).
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ting(1) en eene clericale reactie voor gevolg, die alleen met het tijdperk van
triomfantelijke priesterheerschappij kan worden vergeleken, dat onmiddellijk op de
Belgische Omwenteling van 1830 volgde. Gelijk koning Willem I vóór 1830, hadden
Frère-Orban, Van Humbeeck en hunne collega's tegen den wil der
Roomsch-katholieke bisschoppen de degelijke onzijdige officieele volksschool met
gediplomeerde onderwijzers, maar ‘zonder God’ (d.i. zonder almachtigen pastoor
boven den onderwijzer) willen tot stand brengen; maar, evenals koning Willem I,
werden zij gedwarsboomd en bevochten door de ongeduldige vooruitstrevers, die,
zonder het te willen of te weten, den weg baanden voor het zegevierend
ultramontanisme. Vooral op onze arme verkwezelde Vlaamsche gewesten heeft die
clericale reactie na 1884 loodzwaar gewogen en de vroegere veroveringen der liberale
Vlaamschgezinden op het gebied der algemeene volksbeschaving van Vlaanderen
gedeeltelijk verijdeld.
Gelijk in de jaren vóór 1878 telden de beide Kamers nu geenen enkelen liberalen
volksvertegenwoordiger of senator meer uit de Vlaamsche gewesten (buiten de acht
volksvertegenwoordigers van Gent, waaronder den Vlaamschgezinde De Vigne,
welke niet aan herkiezing onderworpen waren en nog zetelden tot in 1886).

(1) Die schoolverwoesting was verschrikkelijk. Zoodra de Juniverkiezingen de macht aan de
clericalen gegeven hadden, riepen dezen de Kamers in eenen buitengewonen zomerzittijd
bijeen en maakten eene nieuwe schoolwet, die den 20 September 1884 in werking trad. Van
dien dag af tot den 31 December werden, op bevel der bisschoppen, in al de clericale
gemeenten de officieele scholen afgeschaft of tot een minimum gebracht. In dat onverbiddelijk
schoolorkaan werden niet minder dan 638 gemeentescholen, 171 bewaarscholen en 771
adultenscholen vernietigd, met afdanking van 792 onderwijzers en onderwijzeressen, die
door ongediplomeerde meesters ‘met God’ (waaronder 464 kloosterlingen van beider kunne)
vervangen werden. En sedertdien werd die schoolverwoesting stelselmatig voortgezet. Men
vergelijke hiermede de aanteekeningen van Frère-Orban en Paul Hymans over de gelijkaardige
schoolverwoesting ten gevolge der Belgische Omwenteling van 1830 (zie hierboven blz. 8
en 9, noot).
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Dadelijk wilde de clericale meerderheid bewijzen, dat zij de Vlaamsche Beweging
toegenegen was. Daar waar vroeger enkel een paar Antwerpsche clericale
Flaminganten hunnen eed in 't Vlaamsch aflegden, zag men nu 10 clericale
volksvertegenwoordigers in de Kamer (namelijk al de Antwerpenaars met den nieuwen
minister van binnenlandsche zaken Jacobs aan 't hoofd en 2 Brusselaars: notaris
Stroobant en Vander Smissen) en voor het eerst één clericalen senator (van Ockerhout,
van Brugge) het doen(1). In de Kamer werden die Vlaamsche eeden op het spotgelach
der Waalsche liberalen onthaald. Zoo iets was reeds in November 1863 met den
eersten Vlaamschen eed van De Laet en kort daarna met dien van Gerrits en Coremans
gebeurd. Nu lacht niemand meer, wanneer schier alle Vlaamsche leden, van welke
partij ook, na iedere vernieuwing der Kamers, den grondwettelijken eed in de
moedertaal afleggen.

De Vlaamschgezindheid van het clericaal ministerie
Pas was de nieuwe clericale regeering aan 't roer gekomen, of de Moniteur van 5 Juli
1884 kondigde eenen omzendbrief af van minister Jacobs tot de gouverneurs, om
hun de stipte naleving der taalwet van 1878 over het gebruik van het Nederlandsch
in het bestuur te bevelen en vaste regelen in de toepassing voor te schrijven. Al de
ministers hadden het stuk onderteekend, dat als een officieel manifest van de
Vlaamschgezindheid der Regeering werd begroet en dat de Walen en Franskiljons
in groote opschudding bracht. La Meuse van Luik noemde het ‘eene oorlogsverklaring
aan de Walen’ en zij richtte tot de kiezers eenen oproep, waarin te lezen stond:
Op, Luiksche kiezers! Op, zonen der patriotten van 1830, die hun bloed
in de Omwenteling vergoten hebben om met de taalvrijheid de
onafhankelijkheid des lands te veroveren. In 1830 waren de Vlamin-

(1) Een jaar later (Dec. 1885) legde een tweede clericale senator van Antwerpen (Legrelle)
insgelijks den eed in de moedertaal af.
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gen met ons. Zij vorderden, met zooveel kracht als wij, de herstelling van
de grief, die de voornaamste oorzaak der Omwenteling geweest is: de
verplichting der Hollandsche taal. Nu verscheuren de Vlamingen het
verbond van 1830. Zij willen het ontwerp onzer vroegere vervolgers weer
opnemen en ons hunne taal weer opdringen! Hunne taal? wat zeg ik? hun oud Vlaamsch zijn ze afgevallen, die Belgen van zuiver bloed; hunne
taal heeten zij niet meer Vlaamsch, zij heeten haar Nederlandsch!(1)
Eenige dagen later had te Brussel, in tegenwoordigheid des Konings, de jaarlijksche
uitreiking der eereteekens plaats aan de gedecoreerden voor daden van moed en
zelfopoffering. Minister Jacobs hield er de gebruikelijke rede in het Fransch, maar
besloot haar met eenige volzinnen gericht tot de Vlaamsche gedecoreerden in hunne
moedertaal, hetgeen iets nieuws was. Hoe billijk ook, dit ontstak weeral de woede
der Walen. De Journal de Liège schreef bitter: ‘Le ministre a prononcé le discours
d'usage. Il a affecté de le terminer en flamand’. In Augustus brachten Woeste en
Jacobs, twee der nieuwe ministers, een kort bezoek aan het Nederlandsch Congres
te Brugge vergaderd. Ook in den Franschen Moniteur kwam eenige verbetering. Tal
van stukken, welke vroeger in het Fransch alleen werden afgekondigd, verschenen
nu in de twee landstalen te gelijk. Het Grievencomiteit der Veldbloem van Brussel
hield overigens een waakzaam oog over al de overtredingen der taalwet van 1878
en zond aan de Ministers verzoekschriften, waarin werd herinnerd, dat de twee liberale
Ministers Sainctelette en Olin, ofschoon Walen, ‘veel gedaan hadden om voldoening
te geven aan de rechtmatige eischen der Vlamingen’, en dat men hetzelfde van hunne
clericale opvolgers verwachtte.
Kleine toegevingen aan de Vlamingen kwamen nu en dan de goede gezindheid
der Regeering aantoonen. In

(1) Dit geweldig stuk was een antwoord op het clericaal blad van Antwerpen L'Escaut,
orgaan van Minister Jacobs, dat geschreven had: ‘Die omzendbrief zal opschudding
in het land verwekken en door al degenen toegejuicht worden, die niet tot de partij
van Frankrijk behooren.’
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Augustus 1885 beloofde Minister Beernaert in den Senaat, dat de Regeering de titels
der nieuwe Staatsleening in de beide talen zou uitgeven. Den 4 April 1886 kondigde
de

Moniteur eene nieuwe muntverordening van Minister Beernaert af, waarbij bepaald
werd, dat het Belgisch geld in 't vervolg opschriften zou dragen in het Fransch of in
het

Vlaamsch. Dit nieuws werd met vreugde onthaald in de Vlaamsche gewesten, met
wrok en spotternijen in 't Walen-
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land. Het was overigens niet veel meer dan een kiesmiddeltje met het oog op de
aanstaande Kamerverkiezingen van Juni 1886. Eenige duizenden blinkende
splinternieuwe Vlaamsche halve frankskens werden over Vlaamsch België verspreid
en van de beloofde hervorming kreeg men eerst niet veel meer te zien dan dat
weinige(1). In Maart 1887 beloofde Minister J. Vandenpeereboom in de Kamer
tweetalige postzegels, die tamelijk lang op zich hebben laten wachten, maar er toch
ook eenige jaren later (in 1891 en 93)

(1) Sedert Beernaert's muntverordening over de tweetalige munten gebeurde wat volgt: In 1886
werden er voor 2 ½ millioen halve frankskens in de Munt geslagen. Hoeveel daarvan werden
met Vlaamsche opschriften uitgegeven? In 1898-99 nog voor 1 millioen en in 1901 voor 3
millioen. Van die uitgaven wordt verzekerd, dat de helft der stukken het Vlaamsche opschrift
dragen. In 1887 werden voor 2,276,000, in 1888-97 voor 2,724,000 en in 1905 voor 1,606,000
één-frankstukken geslagen, voor de helft met het Vlaamsche opschrift; in 1887 voor 300,000
en in 1905 voor 1,600,000 twee-frankstukken, ook voor de helft met het Vlaamsch opschrift.
Sedert 1876 werden in België geene nieuwe vijf-frankstukken en sedert 1882 geen gouden
geld meer geslagen. Zoodat wij Vlaamsche halvefranken hebben sedert 1886, Vlaamsche
één-frankstukken en Vlaamsche twee-frankstukken sedert 1887, doch geene vijf-frankstukken
noch gouden geld met Vlaamsche opschriften, wat niet zou kunnen zonder eene wijziging
van de voorwaarden van de Union latine mede te brengen. Divisie- en pasmunt staan er
buiten. Verder hebben wij Vlaamsch nickelgeld sedert 1894 en Vlaamsch kopergeld sedert
1886.
Onder de Franskiljons en zelfs in Frankrijk baarden de Vlaamsche halve frankskens van
Minister Beernaert groote verbittering. In Le Petit Journal van Parijs las men, in Augustus
1888: ‘Avezvous remarqué que les pièces belges frappées depuis 1886 ne portent plus
l'inscription française: L'Union fait la force? A la place on lit: Eendracht maakt macht ou
quelque chose d'approchant; enfin un micmac, un charabia flamand, qui doit vouloir dire
quelque chose: peut-être que l'union fait la force. Enfin on ne sait pas. Il faut être linguiste
pour savoir du flamingant pur. De même Léopold II, roi des Belges, est remplacé par Leopold
II, koning der Belgen. Signe du temps! Triomphe des barbares sur la civilisation.’
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gekomen zijn(1). In Augustus 1887 werden de gevels der ministeries in de Wetstraat
te Brussel herschilderd en te dier gelegenheid van tweetalige opschriften voorzien,
hetgeen alweer eene nietige hervorming was in den grond, maar nochtans niet zonder
gewicht wegens hare zedelijke beteekenis in de oogen van alwie de ministeries
binnentreedt of voorbijgaat(2).

De wording der Koninklijke Vlaamsche Academie
Van meer belang was overigens eene andere daad der Regeering, die ook eenigszins
berekend was om zand in de oogen te strooien: de stichting der Koninklijke Vlaamsche
Academie. Hare wording beslaat eene der zonderlingste bladzijden in de geschiedenis
der Vlaamsche Beweging(3).

(1) In 1891 kwam de eerste tweetalige postzegel (een chocoladekleurige van 35 centiemen) met
de opschriften Postes-Belgique-België-Postcrijen. Slechts in 1893 kwamen de overige
tweetalige postzegels van 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 c., 1 fr. en 2 fr. met het tweetalig aanhangsel:
Ne pas livrer le dimanche - Niet bestellen op zondag.
(2) Op andere punten toonde zich de Regeering veel minder Vlaamschgezind. Daargelaten, dat
zij wel kleine gunstjes toestond, maar geene doortastende maatregels aandurfde, zag men in
Maart 1885 Minister Beernaert, ondersteund door zijnen liberalen voorzaat Graux, halsstarrig
weigeren Vlaamsche opschriften op de Belgische bankbriefjes te laten plaatsen, zooals Baron
de Coninck het vroeg in den Senaat; en in Maart 1886 weigerde Minister De Volder niet
minder beslist de tweetaligheid van den Moniteur belge toe te staan, zooals Van Ockerhout
en Lammens het voorstelden in denzelfden Senaat. De oude eerbiedwaardige Luikerwaal
Baron de Sélys-Long-champs riep zelfs melodramatisch uit: ‘A mon point de vue, l'exagération
des prétentions flamandes est le point noir de notre nationalité. Le Congrès national de 1830
a discuté la Constitution belge en français. Il en est de même de toutes nos lois depuis cette
époque. La prétention qu'on élève depuis quelque temps, est contraire à ces traditions et elle
tend à créer au sein de la nation belge une funeste division. C'est, je le répète, un point noir,
le plus triste que nous ayons en perspective.’
(3) Zie P. Willems, Geschiedenis der stichting eener Vlaamsche Academie, in de Verslagen en
mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie, 1887, blz. 285 en volgende.
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Reeds in 1836 droomden Willems en David van het oprichten eener Vlaamsche
Academie door de Regeering. In 1838 onderhandelden zij daarover met Minister de
Theux; maar Frankrijk schijnt dit ontwerp met geen goed oog te hebben beschouwd
en in dien tijd dorst men in ons landje niets verrichten, dat den grooten naburigen
voogd van België kon mishagen. Dan beproefden Willems en David het, om van den
Minister het bijvoegen eener Vlaamsche afdeeling bij de Fransche Koninklijke
Academie van Brussel te bekomen, doch zonder gevolg. Bij het eerste Vlaamsch
petitionnement van 1840 werd de droom nochtans niet opgegeven en gevraagd,
dat er eene Vlaemsche Academie of eene Vlaemsche afdeeling by de
Brusselsche Academie tot aenmoediging der Nederduitsche Letterkunde
zal worden opgericht(1).
Met al de andere Vlaamsche grieven werd ook deze door de Regeering in den
wind geslagen. Onder Rogier's ministerie van 1841 schijnt nochtans een zwevend
plan bestaan te hebben om eene Vlaamsche Academie op te richten.

Het zoogezegd ontwerp van Rogier (1841)
Prof. Discailles(2) heeft in de papieren van dien Minister een paar ontwerpen van
koninklijke besluiten gevonden, waarbij te Brussel eene Koninklyke Academie van
tael en letterkunde moest worden gesticht, die hare zittingen zou hebben gehouden
in het lokaal der Fransche Académie royale de Belgique en 20 leden zou hebben
geteld, waarvan 15 aan te stellen door de Regeering en 5 door de eerst benoemden.
De 15 aangeduide leden waren F. Blieck (Wer-

(1) Zie ook het artikel van Ecrevisse in het Kunst- en Letterblad van 1845: Is eene
Vlaemsche Academie mogelyk in den tegenwoordigen staet van zaken? waarin hij als
eene harer voornaamste werkzaamheden opgaf: het maken van ‘een Vlaemsch
Woordenboek, hetgeen voor de tael der Vlamingen zou zyn wat de Dictionnaire de
l'Académie française voor de Fransche tael is.’
(2) Charles Rogier d'après des documents inédits, Brussel 1894, deel III, blz. 36.
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vik), P. Blommaert (Gent), Bormans (Luik), H. Conscience (Antwerpen), J. David
(Leuven), N. De Cuyper(1) (Antwerpen), J.A. De Laet (id.), K. Ledeganck (Zomergem),
F.H. Mertens (Antwerpen), F. Rens (Gent), C.P. Serrure (id.), F.A. Snellaert (id.),
P. van Duyse (id.), P.F. Van Kerckhoven (Antwerpen) en J.F. Willems (Gent). Geen
enkele der beste Vlaamsche letterkundigen of geleerden van dien tijd ontbrak op die
lijst, buiten den eigenaardigen Theodoor Van Rijswijck; maar deze was reeds ziek
en werd weldra in een krankzinnigengesticht opgenomen. De twee bovengemelde
ontwerpen zijn niet van de hand van Rogier, maar werden door hem met potlood
hier en daar gewijzigd. De minister schijnt er dus min of meer aan gedacht te hebben
er gevolg aan te geven; maar reeds den 13 April 1841 viel de Regeering, waar hij
deel van uitmaakte, en verdween meteen de ontworpen Vlaamsche Academie(2).

De Grievencommissie van 1856 en andere mislukte pogingen
De Grievencommissie van 1856 nam de zaak weer op en uitte den wensch,
dat er by de thans bestaende Koninklyke Academie eene Nederduitsche
afdeeling zal worden gevoegd, die in alles dezelfde regten genieten zal als
de andere klassen en wier werkzaemheden gelyk zullen zyn aen degenen,
waeraen de klas van wysbegeerte en letteren zich toewydt.

(1) Die naam van eenen gansch onbekenden Antwerpenaar is de eenige vlek op die uitstekend
samengestelde ledenlijst.
(2) Over dit nog duister geval zie de vernuftige verhandeling van Mr. Leonard Willems, Minister
Rogier en zijn ontwerp van eene Vlaamsche Academie, in de Handelingen der Kon. Vlaamsche
Academie, jaargang 1899. De schrijver onderstelt, dat de nu gansch onbekende Nikolaas De
Cuyper, die tot eene deftige liberale familie van Antwerpen behoorde en met Rogier bevriend
was, de ontwerper der beide stukken kan geweest zijn. Het ontwerp ging niet door, omdat
in de Kamer door Dumortier beweerd werd, dat die inrichting niet tot de bevoegdheid der
wetgevende macht behoorde. In dien zin concludeerde Ernst namens de commissie der Kamer
(Indépendance belge, nr van 4 December 1843).
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Op enkele Nederlandsche Congressen werd de zaak nu en dan besproken(1), en in
1867 wijdde Julius Vuylsteke er eene zaakrijke ernstige studie aan(2). De oplossing,
waar hij de voorkeur aan gaf, was de oprichting van twee nieuwe afzonderlijke
Koninklijke Academies, de eene voor de Nederlandsche taal- en letterkunde, de
andere voor de Fransche, naar het voorbeeld der afzonderlijke Koninklijke Academie
van geneeskunde, ingesteld bij koninklijk besluit van 19 September 1841. Toen in
1878 de Vlaamschgezinde Gentenaar G. Rolin-Jaequemyns minister van
binnenlandsche zaken was geworden, werd de zaak ook ter studie gelegd, maar met
veel lauwheid; zij was nog niet tot rijpheid gekomen in 1884, bij den val van het
liberaal ministerie.

De ontworpen Academie van Noord en Zuid (1884)
Kort na het aankomen van Minister Beernaert, in het najaar 1884, begon het gerucht
te loopen, dat hij er aan dacht eene Internationale Academie van Nederlandsche
Letteren op te richten, waarvan de leden uit het puik der Vlaamsche en Hollandsche
schrijvers zouden gekozen worden. Die Nederlandsche Academie moest worden ‘de
literarische band tusschen de beide deelen van Nederland, die eene en dezelfde taal
spreken(3)’. Ongeloovig toonde

(1) Op het Congres van 's Hertogenbosch (1860) door Dr. De Jonghe van Brugge, op dat van
Rotterdam (1865) door Lambrechts en op dat van Leuven (1869) door Hansen. In dit laatste
stelden de priesters Hendrickx en Roucourt voor, eene vrije Nederlandsche Academie op te
richten, bestaande uit veertig leden, twintig voor het Noorden en twintig voor het Zuiden.
Dit gaf alleen aanleiding tot het oprichten der Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde
onder het voorzitterschap van Prof. Heremans van Gent.
(2) Een woord over de Belgische Academie van Wetenschappen, Letteren en Kunsten, verschenen
in het Nederduitsch Tijdschrift (1867) en herdrukt in Vuylsteke's Verzamelde prozaschriften,
deel I, blz. 267-307.
(3) Frans de Potter in De Vlaamsche Wacht (Zie Volksbelang van 25 October 1884). Nauwkeurige
bijzonderheden over de inrichting dier ontworpen Internationale Academie vindt men in Het
Alg. Handelsblad van Amsterdam, overgenomen door Het Volksbelang van 18 April 1885.
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zich eerst de pers over hetgeen men een ‘clericalen canard’ noemde. Onderhandelingen
werden nochtans door het Ministerie met de Nederlandsche Regeering(1) aangeknoopt,
zooals in de groote Hollandsche couranten werd aangekondigd en met meer of minder
ingenomenheid besproken.

De Westvlaamsche tegenkanting
Terwijl in België de liberale Vlaamsche pers ongeloovig bleef en de clericale
dagbladen op voorhand kronen vlochten aan Minister Beernaert, onder eenen regen
van kwinkslagen van Waalsche zijde, kwamen de Westvlaamsche taalparticularisten
in opschudding. Hun aanvoerder, kanunnik A. Duclos van Brugge, begon in Rond
den Heerd tegen de Academie van Minister Beernaert eenen hardnekkigen veldtocht.
Ziehier eenige pereltjes uit die polemiek:
Of die Academie wel de moedertaal zal tot den rang verheffen, die haar
toekomt, of wel de Nederlandsche taal, die toch niemands moedertaal is,
zal krachtiger helpen opdringen, is eene zware vraag.
(Het Nederlandsch heet er:) deze geijkte taal, door de pedanten van het
derde vierde onzer eeuw uitgevonden, (en A. Duclos voegdeer bij:)
Vreemde taal voor vreemde taal, ik heb nog liever het Fransch! 't Gebruik
van 't Fransch doet aan 't Vlaamsch min kwaad als 't gebruik van 't
zoogezeid Nederlandsch... De taal van Nederland en is de taal van onze
Vlaamsche provinciën niet... De Congressen hebben dit valsch gedacht
(der eenheid van de Nederlandsche taal) hier geen wortel doen schieten...
Wij willen Vlaamsch, geen Nederlandsch. Wij willen onze taal en niet de
geijkte kunstmatige taal der pedanten en der versteven schoolmeesters.
Liever dan dit Nederlandsch te zien inbrengen, zagen wij het Volapük
invoeren: deze taal is toch kunstmatig gesmeden. Liever - en roept maar
dat ik een Leliaard worde - liever 't Fransch. Ja, liever 't Fransch: daar zijn
er meer te Brugge, die 't verstaan, dan lieden, die dit zoogezeid
Nederlandsch geknoei vatten... Zoo slap en zoo welluidend dat onze tale
is, zoo ruw en zoo hooge is de Hollandsche tongval (!!). Dat 's landsbeheer
hem (sic) dus onthoude van het geld der Staatskasse te verkwisten aan
eene inrichting, die anders niets en kan,

(1) De Nederlandsche Regeering had de voorlichting gevraagd der bekende Leidsche hoogleeraren
de Vries, Kern en Verdam.
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ten zij onze tale verbasteren, om te eindigen met onzen volksaard te
verbasteren en misschien ons tot de Hervorming te brengen. Dat de
beschaamde Oranjegezinden, die ons opnieuw zouden willen
‘vernederlandschen’, aanhangers zouden wezen van zoo eenen voorstel,
wij verstaan dat geheel wel; maar dat een bewarend landsbeheer zulks
goedkeure, wij en zijn er in 't geheel niet meer(1).
Ook de clericale Gazette van Kortrijk schreef in denzelfden zin:
Valschheid en bedrog! Het is om de oude Vlaamsche tale te vernietigen
en de Nederlandsche met geweld er in te brengen. Het is te hopen, dat al
die nog een stuk Vlaamsch herte in zijn lijf heeft, mee zal werken om dat
ding te beletten. Wij hebben al lange genoeg verdraagzaam geweest en
water in onzen wijn gedaan, zonder dat wij Vlamingen gedoogen, dat onze
tale met ons eigen geld vernietigd worde.

De mislukking der Academie van Noord en Zuid
Intusschen had het Nederlandsche ministerie Heemskerk aan de Belgische Regeering
een beleefd, maar ongunstig antwoord gegeven(2), zooals Minister de Moreau in den
Senaat bekende(3). Men moest de Internationale Academie van Noord en Zuid laten
varen en zich tot eene zuiver Vlaamsche bepalen. Doch de woede der Westvlaamsche
taalparticularisten werd er niet door bekoeld. Kanunnik A. Duclos schreef alweer in
Rond den Heerd:
Deze Academie zal eene folterkamer zijn, waar onze dierbare vrije levende
struische taal zal gepraamd worden in allerlei knellend getuig, totdat zij,
half doodgesnoerd, noch loopen noch springen meer en zal kunnen, haar
kleur en glans zal verliezen en langzamerhand aan 't kuchen zal gaan om,
zoo er niet vooren gezorgd wordt en goede hulpe toegebracht, uit te teeren
en te vergaan. 't Is genoeg

(1) Deze prachtige argumentatie had kanunnik A. Duclos gedeeltelijk overgenomen uit
het Brusselsch clericaal blad Le Patriote.
(2) Vooral wegens financieele bezwaren, verzekerde men.
(3) De Gazette van Brugge schreef over die mislukking: ‘De stichting van eene Nederlandsche
Taalkamer, waarvan Belgen en Hollanders deel zouden gemaakt hebben, is om zeepe...
Zooveel te beter. 't Is altijd zooveel gewonnen.’
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reeds de Brusselsche flamendiants de théâtre te hebben. Wij kunnen de
flamendiants d'Académie missen.
In 't begin van 1886 deed het nieuws de ronde, dat Minister Beernaert de Vlaamsche
Academie niet in de hoofdstad, maar te Gent zou oprichten met Frans De Potter als
bestendigen secretaris, hetgeen in de pers nog al heftig werd besproken. Den 1 Mei
1886 werd de zaak eindelijk in de Kamer behandeld, waar De Vigne voorstelde geene
afzonderlijke Academie in eene provinciestad te stichten, maar eene Vlaamsche
afdeeling te voegen bij de meer dan 100jaar-oude Fransche Koninklijke Academie
van België, in de hoofdstad gevestigd en in het buitenland erkend en geacht(1); doch
ministers de Moreau en Beernaert verdedigden hun plan, waarvoor dan ook het
noodige crediet (9,400 fr.) werd toegestaan.
Den 18 Mei kwam de zaak in den Senaat. Baron de Coninck zong er den lof der
Regeering, bijgestaan door Lammens, die in 't Nederlandsch eene stroof uit
Ledeganck's Drie Zustersteden declameerde, waarop de Luikerwaal J. d'Andrimont
's anderendaags antwoordde met het voordragen van koepletten in den Waalschen
tongval van Luik en met de vraag om ook eene Waalsche Academie te zien instellen.
In een paar woorden verdedigde Minister Beernaert zijn ontwerp, dat natuurlijk door
de meerderheid werd goedgekeurd.

Stichting der Koninklijke Vlaamsche Academie (1886)
Eenige weken later kondigde de Moniteur twee koninklijke besluiten van 8 Juli 1886
af, waarbij te Gent eene ‘Koninklijke Vlaamsche Academie’ werd gesticht, met 25
leden, waarvan 18 door de Regeering werden benoemd, terwijl de 7 overigen door
die eerst aangestelde leden zouden gekozen worden.

(1) De Antwerpsche afdeeling van het Willems-fonds richtte een bezadigd en goed beredeneerd
vertoogschrift in denzelfden zin tot het clericaal Ministerie.
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Die achttien uitverkorenen van Minister de Moreau (eenen Waal van Namen) waren:
de heeren H. Claeys, pastoor te Lourdes-Oostakker bij Gent; L. De Hondt, raadsheer
bij het beroepshof te Gent; Jan De Laet, volksvertegenwoordiger te Antwerpen;
Désiré Delcroix, afdeelingshoofd in het Ministerie van binnenlandsche zaken te
Brussel; Jhr. Napoleon de Pauw, advocaat-generaal te Gent; Frans

Frans De Potter

De Potter, letterkundige te Gent; Edw. Gailliard, archivaris te Brugge; P. Génard,
archivaris te Antwerpen; Guido Gezelle, onderpastoor te Kortrijk; Emmanuel Hiel,
bibliothekaris van het Nijverheidsmuseum te Brussel; Jhr. J. Nolet de Brauwere van
Steeland, letterkundige te Brussel; L. Roersch, hoogleeraar te Luik; Max Rooses,
conservator van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen; Aug. Snieders,
dagbladschrijver te Antwerpen; L.
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Stroobant, notaris en volksvertegenwoordiger te Brussel; Jan Van Beers, leeraar aan
het koninklijk atheneum te Antwerpen; Ferdinand Van der Haeghen,
hoofdbibliothekaris der Gentsche Hoogeschool; en P. Willems, hoogleeraar te Leuven.
Frans De Potter, die met den Gentschen senator J. Lammens en Prof. P. Willems
sedert een paar jaren de geheele zaak had geschoteld en gelepeld, kreeg het tamelijk
winstgevend ambt van bestendigen secretaris, zooals kanunnik A. Duclos het hem
reeds op voorhand en venijnig in Rond den Heerd had verweten.
Tot de algemeene verbazing trof men onder de 18 van regeeringswege benoemden,
naast erkende middelmatigheden, enkele namen aan van personen, die met de
Nederlandsche taal en letteren schier niets te maken hadden, als de sympathieke
notaris E. Stroobant van Brussel en de heeren Prof. Roersch van Luik, Prof. P.
Willems van Leuven en F. Van der Haeghen, bibliothekaris der Gentsche hoogeschool,
die alle drie als groote geleerden stonden aangeschreven en dan ook als dusdanig
sedert eenige jaren leden waren der Koninklijke Academie van Brussel, maar die
bijna al hunne werken uitsluitend in het Fransch geschreven hadden. Integendeel
werden op de lijst der 18 uitverkorenen de namen van al de liberale(1) schrijvers van
den eersten rang gemist, buiten die van Jan Van Beers en Max

(1) In Het Volksbelang van 17 Juli 1886 werd beweerd, dat er onder de 18 aangeduide leden der
Kon. Vl. Academie zich 12 clericalen, 5 liberalen en een ‘twijfelaar’ bevonden. Hetzelfde
blad kondigde schertsender wijze eene boekententoonstelling aan tegen den dag van de
instelling der Academie: ‘In de groote rondezaal der Hoogeschool, waar de plechtigheid zal
geschieden, zullen twee lokarissen staan, bevattende aan den eenen kant de volledige
Nederlandsche werken der heeren P. Willems, voorzitter der Academie, L. Roersch, notaris
Stroobant, D. Delcroix, pastoor H. Claeys, Frans De Potter en andere onsterfelijken; en aan
den anderen kant de werken van Mevrouw Courtmans, Julius De Geyter, Pol De Mont,
Sleeckx, Antheunis, Julius Sabbe, Julius Vuylsteke, Virginie Loveling en Dr. Am. De Vos.’
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Rooses, die alleen genade gevonden hadden in de oogen van den Waalschen minister
de Moreau. Alzoo zocht men er te vergeefs de namen van Julius Vuylsteke, Julius
De Geyter, D. Sleeckx, Pol De Mont, G. Antheunis, Dr. A. De Vos (Wazenaar),
Julius Sabbe en meer andere, die stellig niet mochten vergeten worden, wilde men
buiten allen partijgeest de nieuwe Vlaamsche Academie samenstellen.
Zelfs onder de katholieke letterkundigen was men zeer vreemd te werk gegaan.
Dichters van naam als Jan Van Droogenbroeck (Ferguut) en Lodewijk De Koninck
waren uitgesloten, terwijl veel zwakkere talenten de voorkeur hadden gekregen.

De oneenigheid over de samenstelling der Academie
Natuurlijk was de opschudding niet gering. De Kleine Gazet van Antwerpen, het
orgaan van Jan Van Rijswijck en Max Rooses, drukte de meening der meeste liberale
Vlaamschgezinden uit, toen zij schreef:
Indien het Ministerie opzettelijk eene daad had willen plegen om twist en
tweedracht te zaaien onder de Vlaamsche letterkundigen, om aan de nieuwe
Academie alle gezag te ontnemen en onder hare leden alle eendracht
onmogelijk te maken, het hadde niet anders, niet slechter kunnen handelen.
Dadelijk zond een der 18 eerste leden (L. De Hondt, raadsheer bij het beroepshof
te Gent) zijn ontslag aan den Koning, omdat hij als lid der hooge magistratuur moeilijk
met Jan De Laet zetelen kon, beweerden zijne Gentsche vrienden. Enkele liberale
dagbladen noodigden Van Beers, Rooses en Hiel uit zijn voorbeeld te volgen; anderen
raadden hun integendeel aan te wachten en eerst te beproeven om bij de aanvulling
der opengebleven zetels de partijdige onrechtvaardigheid van het clericaal ministerie
weer goed te maken. Deze laatste houding werd door Van Beers en Rooses
aangenomen, maar Emmanuel Hiel weigerde zich bij hen aan te sluiten en de organen
der Vlaamschgezinden van Brussel (liberale en andere, als Zweep, Flandria en
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't studentenweekblad Vooruit) toonden zich geenszins verontwaardigd over de
wraakroepende keus der Regeering. Zoo sloop de tweedracht opnieuw in de rangen
der liberale Flaminganten, en nogmaals stond Brussel tegenover Gent en Antwerpen.
Den 10 October 1886 had eindelijk de plechtige instelling der Koninklijke
Vlaamsche Academie plaats in de Rondezaal der Gentsche hoogeschool in
tegenwoordigheid van Minister de Moreau, van de vier gouverneurs van Brugge,
Gent, Antwerpen en Brussel in officieel ambtsgewaad, van de burgemeesters van
Gent, Antwerpen en Aalst, van eenige leden van Kamer en Senaat, van
krijgsoverheden, enz. De Waalsche Minister sprak tweemaal Fransch en daarenboven
hielden de gouverneur van Oost-Vlaanderen en Prof. P. Willems van Leuven
Nederlandsche redevoeringen. 's Avonds had een officieel feestmaal plaats bij den
Gouverneur.

Het aftreden van Jan Van Beers, Max Rooses en Sleeckx
Eene botsing was onvermijdelijk bij de kiezing voor de opengebleven zetels. Die
kiezing geschiedde op 27 October 1886 te Gent tot aanduiding van acht nieuwe
leden. Op voorhand hadden Jan Van Beers en Max Rooses in vertrouwelijke brieven
vijf liberale candidaten (Sleeckx, Vuylsteke, De Geyter, Pol De Mont en Antheunis)
aan hunne medeleden voorgesteld, er bijvoegende, dat zij uit de Academie zouden
treden, indien die candidaten verworpen werden. Bij den aanvang der vergadering
las Van Beers eene verklaring om zijnen uitdrukkelijken wensch toe te lichten en
Rooses sloot er zich mondeling bij aan. Na eene korte bespreking, waarin Jan De
Laet integendeel de namen van P. Alberdingk Thijm, Pater S. Daems, Mathot, Obrie,
Van Droogenbroeck, Micheels en Hansen vooruitzette, ging men over tot de
stemming, die den volgenden verbazenden uitslag opleverde:
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D. Sleeckx

bekwam 13 stemmen

J. Van Droogenbroeck

bekwam 13 stemmen

J. Hansen

bekwam 12 stemmen

J. Obrie

bekwam 12 stemmen

Pater S. Daems

bekwam 11 stemmen

Prof. Paul Alberdingk Thijm

bekwam 10 stemmen

L. Mathot

bekwam 10 stemmen

J. Micheels

bekwam 8 stemmen

G. Antheunis

bekwam 7 stemmen

Pol De Mont

bekwam 7 stemmen

J. De Geyter

bekwam 6 stemmen

J. Vuylsteke

bekwam 6 stemmen

Theo Coopman

bekwam 2 stemmen

H. Haerynck

bekwam 2 stemmen

K. Stallaert

bekwam 2 stemmen

Alf. Willems

bekwam 2 stemmen

Is. Teirlinck

bekwam 1 stemmen

L. Delgeur

bekwam 1 stemmen

Bij de eerste stemming waren aldus Sleeckx, Van Droogenbroeck, Hansen, Obrie,
Pater Daems, Paul Alberdingk Thijm en Mathot gekozen. Buiten den eerste waren
het al de candidaten van Jan De Laet. Eene herstemming voor den achtsten
opengebleven zetel leidde tot den volgenden uitslag:
J. Micheels

bekwam 8 stemmen (gekozen)

G. Antheunis

bekwam 3 stemmen (gekozen)

J. Vuylsteke

bekwam 3 stemmen (gekozen)

J. De Geyter

bekwam 1 stemmen (gekozen)

Daarop verlieten Jan Van Beers en Max Rooses de zaal en zonden hun ontslag als
lid der Koninklijke Vlaamsche Academie in. Sleeckx, die alleen onder de vijf
voorgestelde liberalen genade gevonden had, volgde aanstonds dit voorbeeld, zoodra
hij het officieel bericht zijner benoeming had ontvangen.
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benevens ook daarbuiten en in Noord-Nederland(1). Doch er was niets aan te
veranderen,

(1) Prof. Jan ten Brink van Leiden teekende luidop een heftig protest in de pers aan tegen dit
schandaal. Later verzoende hij zich met de Kon. Vlaamsche Academie, die hem het
eerelidmaatschap opdroeg, waarover hij zeer gevleid was.
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de clericale pers jubelde(1) en de meeste Brusselsche liberale Vlaamschgezinden
(evenals hun orgaan De Zweep) vonden er geene graten in, dat men Hansen en Mathot
boven De Geyter en Pol De Mont te Antwerpen, Obrie en Micheels boven Vuylsteke
te Gent had gesteld, en dies meer.
In December koos de Academie, in vervanging der drie laatste ontslaggevers (Van
Beers, Rooses en Sleeckx) tot leden: K. Stallaert, Dr. A. De Vos en Theo Coopman.
Zij was nu eindelijk voltallig en werd den 12 Februari 1887 door haren beschermheer
Leopold II in het koninklijk paleis te Brussel plechtig ontvangen. De Koning sprak
Fransch evenals al de leden der Academie natuurlijk met hem. Hij verklaarde, onder
meer,
dat hij het Vlaamsch goed verstond, dien krachtigen tak onzer
nationaliteit; maar dat de kinderen van zijn broeder den Graaf van
Vlaanderen gelukkiger waren dan hij; dat zij door den wil hunner ouders
de moedertaal der Vlamingen niet alleen goed verstonden, maar ook goed
spraken.

(1) Alleen het onafhankelijk clericaal blad van Brussel Le Progrès schandvlekte de houding
zijner politieke vrienden echt moedig en openhartig: ‘A la nouvelle Académie flamande, il
s'est trouvé une majorité catholique qui, appelée à se compléter par l'élection de huit nouveaux
membres, n'a songé qu'à une seule chose: c'est à l'opinion politique de ceux qu'elle a élus,
en repoussant, malgré leur talent et leurs oeuvres, tous les autres. C'est un scandale, et je me
demande où nous en sommes, en ce malheureux pays, si des artistes eux-mêmes, des écrivains
formant une compagnie littéraire, se préoccupent plus d'avoir des complices que des talents...
Repousser des poëtes uniquement parce qu'on les soupçonne de dissidences politiques, c'est
honteux, si ce n'était comique. C'est ainsi que l'Académie flamande se composera désormais
d'un tas d'immortels inconnus... En agissant ainsi, l'Académie flamande ne représente plus
rien. Son autorité sera nulle. Elle s'est suicidée. Quant à nous, nous avons tenu à protester
violemment, à cause surtout de ces scandaleuses intrusions de la politique dans l'art.’
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De werkzaamheden der Vlaamsche Academie
De eerste uitgaven der Koninklijke Vlaamsche Academie, vooral de taalkundige(1)
en historische, waren over 't algemeen tamelijk zwak, zooals te verwachten was van
een zoo zonderling samengesteld geleerd lichaam; doch, door prijsvragen uit te
schrijven, verwierf de Academie beter voorbereide medewerkers buiten haren schoot,
waaronder vooral op taalkundig gebied de leerlingen van Prof. Vercoullie te Gent,
als H. Meert en Dr. W. De Vreese. Ook door het uitgeven van werken over
rechtsgeleerdheid, natuurwetenschap en geneeskunde in de moedertaal maakte zij
zich later verdienstelijk(2). Enkele boeken van blijvende waarde en groot nut hebben
wij haar overigens te danken, als de Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd
door Th. Coopman en J. Broeckaert, de Bibliographie der Middelnederlandsche taalen letterkunde door L. Petit, van Leiden, De handschriften van Ruusbroec's werken,
door Dr. W. De Vreese, Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland door A. De
Cock en Is. Teirlinck en De slag bij Kortrijk door Dr. V. Fris. Naarmate de leden
van het eerste misbaksel van Minister de Moreau uitsterven en plaats maken voor
jonger ernstiger krachten, is er hoop op eene geleidelijke verhooging van het
wetenschappelijk peil der Koninklijke Vlaamsche Academie, zoodat zij op den duur
toch

(1) Men zie de recensie van Dr. F.A. Stoett van Amsterdam in Noord en Zuid (tiende jaargang,
1889, afl. 6) over een taalkundig werk van K. Stallaert, uitgegeven door de Kon. Vl. Academie,
en meer andere Noordnederlandsche recensies, alsook het zoo bezadigd, doch streng oordeel
van Prof. Verdam van Leiden over de taalkundige uitgaven van K. Stallaert en Nap. de Pauw
in de Handelingen der Kon. Academie van Amsterdam, afd. Letterkunde, 1895. Zijn besluit
is: ‘De tegenwoordige stand der wetenschap vordert uitgaven anders ingericht en bewerkt
dan deze.’ Voor hem zijn de leden der Vl. Academie ‘verdienstelijke dilettanten’, die ‘met
den besten wil der wereld niets anders kunnen geven dan wat ze geven.’
(2) De Van de Ven-Heremans-stichting heeft in 1904 de voortzetting dier uitgaven verzekerd.
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Gevel der Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent
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goede diensten aan het Vlaamsche vaderland zou kunnen bewijzen.
Van hunnen kant beproefden het de liberale Vlaamsche letterkundigen om
tegenover de Koninklijke Vlaamsche Academie eene vrije vereeniging van
beoefenaars der Nederlandsche letteren in Vlaamsch België te vestigen. In Maart
1887 te Antwerpen gesticht onder 't voorzitterschap van Vader Sleeckx met Max
Rooses als ondervoorzitter en Pol De Mont als secretaris, telde het Taalverbond
weldra een 150-tal leden, die beurtelings te Brussel, Gent en Antwerpen vergaderden,
en gaf eene reeks Jaarboeken uit en een vijftiental andere werken, waaronder in 1898
de Gedenkschriften van Willem Rogghé: eene merkwaardige bron voor de
geschiedenis der Vlaamsche Beweging in de Arteveldestad(1). Maar langzamerhand
verzwakte de ijver der leden en die vrije niet officieele Academie verkwijnde om
ten slotte uit te sterven.

Andere gebeurtenissen (1883-1887)
Uit diezelfde jaren stippen wij not de volgende gebeurtenissen aan op Vlaamsch
gebied: het ontstaan van het nieuw taalminnend studentengenootschap Onze Taal
aan de Waalsche Hoogeschool van Luik in 1883, de dood van de twee wakkere grijze
strijders Prof. Heremans te Gent en August Michiels te Antwerpen schier te gelijk
in Maart 1884 gestorven, het groot feest ter eere van Nicolaas Beets te Utrecht op
13 September 1884, waarbij Zuid-Nederland zich niet onbetuigd liet; de koninklijke
begrafenis van den tooneelspeler Victor Driessens te Antwerpen (April 1885), het
vertoogschrift van den Snellaertkring van Gent, vragende de instelling van eene
Nederlandschen leergang van straf-

(1) Vermelden wij nog, onder de uitgaven van het Taalverbond, A. De Cock's Volksgeneeskunde
in Vlaanderen en Plantlore van Is. Teirlinck, benevens romans van Sleeckx, Reimond Stijns,
A. Moortgat, L. Smits, enz. en tooneelstukken van Frans Gittens en G. De Lattin.
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recht en rechtspleging aan de Staatshoogescholen van Gent en Luik (April 1885),
hetgeen in Januari 1886 insgelijks door de studenten van 't Zal wel gaan gevraagd
werd aan den Academischen raad der Gentsche Hoogeschool; de bespreking door
Dr. Van Steenkiste in den Brugschen gemeenteraad uitgelokt over de vervlaamsching
van het stadsbestuur aldaar, het jubelfeest van het Gentsche Taalminnend
Studentengenootschap 't Zal wel gaan (2 Mei 1885), dat in Juli uitliep op de stichting
van eenen Bond der Oudleden tot het verleenen van studie- en reisbeurzen aan de
Vlaamschgezinde liberale studenten van Gent; het inzamelen van meer dan 23,000
fr. voor het praalgraf van Conscience te Antwerpen, de stichting van het liberaal
weekblad De Brugsche Beiaard (April 1885), het feest ter eere van dichter Jan Van
Beers te Antwerpen (27 September 1885), de stichting te Brugge van een Verbond
der Vlaamschgezinde liberale kiesvereenigingen van Gent, Antwerpen, Brugge en
Brussel, waarop voor het eerst Julius Vuylsteke's strijdlied Klauwaert en Geus (muziek
van L. Hinderyckx) werd gezongen (17 October 1885); de eerste vergadering van
Vlaamsche rechtsgeleerden te Gent gehouden in dezelfde maand October, de
stemming van eene eerste som van 600,000 fr. door den gemeenteraad van Gent tot
het bouwen van eenen behoorlijken Nederlandschen schouwburg (Februari 1886),
gesteund door een petitionnement van 3353 handteekeningen; de triomfantelijke
kunstreis van den Vlaamschen puikzanger Blauwaert te Weenen, te Budapest en te
Londen met Nederlandsche liederen (April en Juli 1886, Januari 1887); de
Kamerverkiezing van Juni 1886, waarbij de liberale volksvertegenwoordigers van
Gent (waaronder De Vigne, Rolin-Jaequemyns en Wagener) niet herkozen werden
en door acht clericalen vervangen, waarvan niet één als Vlaamschgezinde bekend
stond(1); het feest

(1) In De Vlaamsche Wacht, orgaan van het Davids-fonds, schreef Frans De Potter nochtans
triomfantelijk: ‘De Vlaamsche partij heeft in de jongste kiezingen voor de wetgeving te Gent
de zege behaald. In de vier Vlaamsche gewesten is er geen enkele vertegenwoordiger meer
der parti de la France. In Brabant is er één’. Die ééne vertegenwoordiger van het liberalisme
(= parti de la France) was niemand anders dan de zoo Vlaamschgezinde burgemeester van
Brussel Karel Buls. Hoe de politieke dweepzucht eenen man als den bestendigen secretaris
der Kon. Vlaamsche Academie aldus kon verblinden!
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ter eere van Hofdijk te Amsterdam, waarbij ook Vlaanderen zich aansloot (27 Juni
1886); de plechtige roerende onthulling van Conscience's praalgraf te Antwerpen (6
September 1886); het Vlaamsche feest te Brussel in den stampvollen
Alhambra-schouwburg ter eere van Burgemeester Buls met eene prachtige cantate
van Peter Benoit (14 November 1886), de ontvangst te Utrecht van dichter Jan Van
Beers op een feest ingericht door de Rederijkerskamer, die zijnen naam draagt
(December 1886); het 25-jarig jubileum als tooneelspeelster van Mevr. Catharina
Beersmans te Rotterdam in den Nederlandschen schouwburg gevierd; de viering te
Leuven van het 50-jarig bestaan van het taalminnend studentengenootschap Met Tijd
en Vlijt (Mei 1887); het twintigste Nederlandsch Congres te Amsterdam (Augustus
1887), waarop, naar aanleiding van eene roerende toespraak van den grijzen Prof.
M. de Vries van Leiden, het groot Woordenboek der Nederlandsche taal gered werd
door den voorzitter Prof. Quack met het stichten eener commissie van bijstand(1), die
door eene nationale inschrijving de noodige gelden (meer dan 25,000 fr.) tot
voortzetting van dat werk der Nederlandsche Congressen op eenige maanden tijds
bijeenbracht; het prachtige feestmaal ter eere van Julius Vuylsteke te Gent (2 October
1887), bij de viering van zijn 25-jarig lidmaatschap in het Algemeen Bestuur van
het Willems-fonds, waarop hem zijne Verzamelde prozawerken werden aangeboden
en toespraken werden gehouden door Julius Sabbe, Jan Van Beers, Humme namens
de Leidsche studenten, H. Loveling namens 't Zal

(1) Zij werd samengesteld uit de heeren Quack, Laurillard, A.C. Wertheim, J. Alberdingk Thijm,
Jan ten Brink en H. de Veer voor Holland; Jan Van Beers, Max Rooses, Van Droogenbroeck,
P. Willems, J. Obrie en Paul Fredericq voor België.
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wel gaan, burgemeester Lippens van Gent, Prof. Quack van Amsterdam, burgemeester
Buls van Brussel en schepen Allewaert van Antwerpen namens den burgemeester
der Scheldestad, terwijl nog een huldebrief werd voorgelezen van Prof. Emile de
Laveleye van Luik en een meesterstuk van Peter Benoit, de Feestzang ter eere van
Vuylsteke (woorden van Julius Sabbe), door den meester op het klavier werd begeleid,
waarna Vuylsteke zelf eene onvergetelijke rede hield(1); de rectorale rede van Mgr.
Abbeloos der katholieke hoogeschool van Leuven, waarin hij met achting en
waardeering over de Vlaamsche Beweging sprak (November 1887); de briefwisseling
tusschen den Cercle Wallon van Gent en de Vlaamsche liberale Vereeniging dier
stad over de behandeling der Walen in de Arteveldestad, gevoerd door Prof. Discailles
en J. De Vigne (December 1887); de gemeenteverkiezingen der maand October 1887
waarbij te Antwerpen talrijke liberale Vlaamschgezinden (waaronder Jan Van Beers,
Jan Van Rijswijck en N. Cuperus), te Gent drie (De Vigne, C. Siffer en Broekhans)
en te Brussel burgemeester Buls met George Bergmann (Tony's broeder) gekozen
werden, deze twee laatsten ondanks de hardnekkige tegenkanting van de Walen en
Franskiljons der hoofdstad; de groote Waalsche meeting van 3000 man(2) te Luik,
waarop besloten werd een Mouvement wallon tegen de Vlaamsche Beweging in 't
leven te roepen en waarop de Waalsche volksvertegenwoordiger Hanssens, die de
taalrechten der Vlamingen in de Kamer heel bezadigd had verdedigd, als verrader
werd gebrandmerkt (December 1887).

(1) Het Volksbelang gaf een feestnummer (5 Oct.) uit, waarin al die redevoeringen werden
opgenomen. De Kölnische Zeitung van 11 October gaf ook een uitvoerig verslag evenals
veel Noordnederlandsche bladen.
(2) Het cijfer der Meuse van Luik was 5 à 6000 man. De Luiksche briefwisselaar der Brusselsche
Réforme schreef over die meeting: ‘De Waalsche beweging verwekt hier veel
nieuwsgierigheid, weinig geestdrift en nog minder toetreding.’
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Het ‘Mouvement wallon’
In dien tijd kwamen inderdaad de anti-Vlaamschgezinde Ligues wallonnes op. In
eene der Brusselsche vōorsteden, te St Gillis, werd de eerste kring van dien aard
geboren en liet in 't voorjaar 1886 een manifest verschijnen, waarin te lezen stond:
Il n'y a ou plutôt il n'y avait que deux justes revendications flamandes: la
première, c'est qu'en matière répressive,, les inculpés ne fussent pas jugés
en français, s'ils ne comprenaient pas cette langue. Or, une loi de 1873
leur a donné pleine satisfaction à cet égard et ils ne s'en servent guère.
La deuxième revendication admissible, c'est qu'en pays flamand les
fonctionnaires en rapport avec le public sachent au besoin comprendre le
patois des illettrés à l'égard du français.
Or, il est aisé, en attendant que l'instruction primaire obligatoire généralise
la connaissance du français, de donner satisfaction aux Flamands qui
l'ignorent, en envoyant dans leur contrée des fonctionnaires flamands.
Mais, dût cette minorité continuer à pátir de son ignorance, faut-il pour
cela tyranniser les Wallons et tous les Flamands instruits avec cette
‘moedertaal’ ridicule et qui ne remédie à rien, l'introduire de force au
Parlement, dans les lois, dans l'enseignement, à l'armée; dans toutes les
fonctions publiques, et donner ainsi le désavantage à la race wallonne,,
qui est la plus intelligente et la plus éclairée des deux?
Voilà ce que les Wallons ne doivent pas permettre! C'est pour les grouper,
les unir dans une défense commune de leurs intérêts, que la Ligue wallonne
de Saint-Gilles s'est constituée. Elle place la question wallonne en dehors
de la division des partis politiques pour combattre uniquement l'idée
flamingante... Elle suscitera dans l'agglemération bruxelloise, puis dans
les grands centres wallons, d'autres ligues qui formeront fédération. Celle-ci
disposera alors d'une puissance électorale suffisante pour empêcher le
pouvoir central et certains pouvoirs communaux de baisser pavillon devant
la coterie flamingante, ce qu'ils font depuis plusieurs années.
Te Antwerpen, te Gent, te Brussel en in eenige steden van het Walenland kwamen
weldra andere Ligues wallonnes tot stand, bestaande schier uitsluitend uit Waalsche
ambtenaars, die moeilijkheden maakten in tijd van verkiezingen,
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omdat er Vlaamschgezinde candidaten in de groote Vlaamsche steden werden
voorgedragen.
Alzoo te Brussel in Mei 1886, toen de gematigde liberalen voor de Kamer(1) den
Vlaamschgezinden burgemeester Buls voordroegen tegen den progressist Paul Janson,
die, Luikerwaal van geboorte en zoon van eenen Franschen vader, nochtans meer
dan eens de rechten der Vlamingen in het Parlement had verdedigd, maar nu de
candidaat der Ligues wallonnes was geworden(2). Buls, ‘le grand pontife du
flamingantisme’, zooals de Walen hem noemden, werd met eene groote meerderheid
gekozen. Bij de volgende gemeenteverkiezing van October 1887 werd de aanval op
burgemeester Buls hernieuwd, maar te vergeefs. Die tweede kiesstrijd was geopend
geworden door een manifest der Brusselsche Ligue wallonne, waarin te lezen stond:
Monsieur, Grâce à la complicité d'un grand nombre d'hommes politiques,
les flamingants ont acquis aujourd'hui une influence telle que partout, dans
les administrations publiques comme dans l'enseignement, les Wallons
sont exclus ou livrés à la vindicte de leurs chefs.
Nous croyons inutile de vous rappeler ici toutes les inégalités, les injustices,
les abus et les gaspillages insensés qui ont été faits au mépris de nos droits
les plus chers pour satisfaire les prétentions aussi stupides que ridicules
d'un groupe de budgétivores flamingants.
Cette situation ne peut durer. Tous les vrais patriotes, Flamands comme
Wallons, tous ceux qui ne veulent pas revenir à la situation qui existait
avant 1830, ont le devoir de nous aider; c'est pourquoi nous vous
demandons de venir à nous, pour travailler d'un commun accord à anéantir
l'influence croissante des flamingants qui, de tout temps, ont toujours été
les pires ennemis de la liberté et du progrès.
Het stuk was geteekend: Finet, Bernard, Bertaux, Meur, Martin, Robert en
Furnémont. De eerste en de laatste

(1) Die verkiezing was op het onverwachtste noodzakelijk gemaakt door de veroordeeling vóór
het Assisenhof van den clericalen volksvertegenwoordiger Vander Smissen wegens moord
gepleegd op zijne echtgenoote.
(2) Janson verklaarde, dat hij nooit voor het nieuw wetsvoorstel Coremans zou stemmen, dat
vóór de Kamer hangende was. Desniettemin ondersteunde de radicale Vlaamschgezinde
kring De Veldbloem hem tegen Buls!
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brachten het in latere jaren tot leden van het Belgisch Parlement.
Zulke stukken - zei Vuylsteke destijds op de jaarlijksche vergadering van
het Willems-fonds te Gent - zulke stukken, die het problema oplossen van
in het minst mogelijk getal woorden het meest mogelijk getal
scheldwoorden en lasteringen opeen te stapelen, verdienen geen antwoord;
maar het is noodig ze bekend te maken.
In elk geval schenen de mannen der Ligues wallonnes volkomen te goeder trouw.
Sedert hun ontstaan is eene nieuwe soort van verbitterde misnoegden in België te
voorschijn getreden: de Waalsche martelaars der Vlaamsche Beweging. Het zijn
meestal Vlaamschonkundige Walen als ambtenaars in Vlaamsch België gevestigd
en halsstarrig weigerend de taal van de bevolking, in wier midden zij leven, voor
wie zij aangesteld zijn en door wie zij betaald worden, aan te leeren om in staat te
zijn hun ambt behoorlijk waar te nemen.

De zaak Matton te Gent (1885)
In dien zelfden tijd deed zich te Gent een klein geval voor, dat in geheel het land
besproken werd.
In Maart 1885 had een burgerwacht (de gemeenteonderwijzer Prosper Matton) op
de oude Vrijdagmarkt, aan den voet van Jacob van Artevelde's standbeeld, bij de
naamafroeping ‘tegenwoordig’ geantwoord in de plaats van ‘présent’. Zijn kapitein
Hemelsoet berispte hem bitsig en bedreigde hem met eene gevangzetting in den
Mammelokker(1). Vóór den tuchtraad der Burgerwacht door den
volksvertegenwoordiger De Vigne verdedigd, werd Matton in September
vrijgesproken en van de trappen van het stadhuis tot op de Botermarkt in triomf
gedragen(2); maar,

(1) De aloude (nu verdwenen) gemeentegevangenis der stad Gent onder den toren van het Belfort.
(2) Een humoristisch verslag der Zaak Matton, waarin de kapitein onder zijnen algemeen
bekenden naam van Kapitein Spoor optrad, werd door Het Volksbelang afgekondigd en
beleefde dadelijk eenen tweeden druk. Die zeer opgemerkte lachwekkende artikels waren
gevloeid uit de pen van wijlen Camiel Siffer, advocaat en liberaal gemeenteraadslid van
Gent.
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op bevel van generaal Van Loo, ging de tuchtraad vóór het Verbrekingshof te Brussel
in beroep tegen de vrijspraak van Matton.
Eerst had men te Gent over het geval gelachen; nu werd men verontwaardigd over
zooveel hardnekkigheid in de Franschdolheid. In November vernietigde het Brusselsch
Verbrekingshof het Gentsche vonnis wegens gebrek in den vorm en zonder den grond
der zaak aan te roeren; maar Matton werd teruggeroepen vóór den Gentschen
tuchtraad, die hem ten tweeden male vrijsprak.
Waarschijnlijk was dit geruchtmakend incident de eerste aanleiding tot de
taalwet-Heuvelmans van 1897 over de Vlaamsche commando's der burgerwacht,
zooals wij verder zullen zien.

Camiel Imbrouck
Het was ook de aanleiding tot eene krachtige ontwaking van den Vlaamschen geest
in de Arteveldestad. De machtige Gentsche volksmaatschappij Nijverheid en
Wetenschappen, (tellende nagenoeg duizend leden) riep, op voorstel van haren
voorzitter Camiel Imbrouck, al de vrijzinnige kringen van Gent bijeen om de handen
ineen te slaan ten einde den overmoed der Franskiljons te stuiten. De bijeenroeping
zeide:
Uit de zaak Matton, die in onze stad niet ten onrechte zooveel gerucht
heeft gemaakt, en uit andere beteekenisvolle feiten is het ons gebleken,
dat de verfransching er op uit is het oude Vlaamsche karakter onzer stad
te ondermijnen... Het is eene onbeduidende minderheid, die aan de
Vlaamsche stad Gent de wet wil geven.
Alzoo stichtte Imbrouck in September 1885 den Bond der Vlaamsche liberale
maatschappijen van Gent, die niet minder dan een 20-tal kringen omvatte met
duizenden leden en niet weinig bijdroeg tot het bekomen van eenen nieuwen
Nederlandschen schouwburg, tot de herstelling van het aloud Gravenkasteel, enz.
Doch de populaire volksvriend, die zelf uit het volk gesproten was en wegens zijne
ingeboren welsprekendheid
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en schranderen bedaarden geest geroepen scheen om eene beduidende politieke rol
te spelen, overleed plotseling in Juni 1886. Het was een onherstelbaar verlies voor
de liberale Vlaamsche zaak te Gent.

Camiel Imbroeck

Het Manifest der liberale Vlamingen (1886)
In December 1886 traden de liberale Vlamingen in 't openbaar op door het
uitvaardigen van een breedvoerig manifest. De noodlottige Kamerverkiezingen der
vorige Junimaand hadden de laatste vertegenwoordigers van het liberalisme der
Vlaamsche gewesten totaal uit de beide wetgevende Kamers gesloten, zoodat alleen
Walen er zetelden om de vrijzinnige beginselen te verdedigen. Zij deden het overigens
met groot talent en onverdroten moed; maar tegenover de taalkwestie namen zij
geregeld eene houding aan, die de liberale Vlamingen griefde en ergerde.
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Overtuigd dat, indien de liberale partij in de Vlaamsche gewesten zoo diep gevallen
was, men zulks eerst en vooral wijten moest aan de stelselmatige verfransching der
regeerende standen, achtte het Verbond der Vlaamsche liberale Vereenigingen het
gepast om eene ernstige vermaning tot de Belgische liberale partij te richten. Zijn
manifest, in de beide landstalen verspreid, was eene uitgebreide memorie, waarin
aangedrongen werd op de mislukking der liberale propaganda met de Fransche taal
sedert 1830 in de Vlaamsche gewesten en op de noodzakelijkheid der vrijzinnige
propaganda door middel der volkstaal. Ook de houding der Fransche pers en der
Walen tegenover de Vlaamsche Beweging moest veranderen.
De hevigste bestrijders der Vlaamsche taalrechten hebben wij
ongelukkiglijk gevonden in de liberale pers, op de banken der linkerzijde
onzer wetgevende Kamers, in de rangen onzer liberale bondgenooten.
Het is de liberale pers, althans in sommige harer Fransche organen, die
dag voor dag laster en bespotting uitstort over de Vlaamschgezinden in
het algemeen, zonder nog zelfs de Vlaamschgezinde liberalen te sparen;
die voor de moedertaal van meer dan drie millioen Belgen en voor hare
voorstanders niets over heeft dan laffe kwinkslagen, uitschelding en
verdenking.
Het is uit de rangen der linkerzijde van Kamer en Senaat, en uit hare rangen
alleen, dat wij de Vlaamsche Beweging en hare verdedigers hebben hooren
aanvallen, soms in weinig minder grove bewoordingen en in elk geval met
evenveel heftigheid en evenveel onverstand als in hoogervermelde
nieuwsbladen.
De Vlaamsche taalbeweging is oneindig verheven boven hare moedwillige
of misleide bestrijders; maar het liberalisme zelf lijdt daar grootelijks door.
Na eene rechtvaardiging der drie taalwetten van 1873, 1878 en 1883, drong het
Manifest vooral aan op het belang der laatste uit een liberaal standpunt:
Indien men de groote massa des Vlaamschen volks niet ter prooi wil werpen
voor de voeten der geestelijkheid, dan moeten de leiders der liberale partij
in Vlaamsch België, dan moeten de geletterden in het algemeen en alwie
eenigen verstandelijken of zedelijken invloed kan oefenen op die
volksmassa, in staat wezen met burger of boer te verkeeren, den minderen
man in zijne eigene taal te onderrichten
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en te verlichten. Verplichting moet er dus bestaan voor de zonen van den
hoogeren burgerstand om zich in het gebruik der volkstaal te leeren
bekwamen. Eene verkeerde toepassing der begrippen van vrijheid wijke
hier voor het besef eener noodwendigheid van maatschappelijke orde.
Met de volgende ernstige woorden werd dit breedvoerig Manifest besloten:
Tot de liberalen van het gansche land, zoowel Walen als Vlamingen,
die onze beweging nog niet zijn toegedaan, zeggen wij:
Toont U niet langer de stelselmatige vijanden of onverschillige
toeschouwers van onzen politieken taalstrijd. Bestudeert den toestand der
Vlaamsche gewesten, onderzoekt de strekking van de Vlaamsche
Beweging. Denkt vooral niet, dat het met bespotting of miskenning,
tergenden hoon of hoogachtige minachting is, dat men een volk, hetwelk
voor zijne dierbaarste rechten kampt, zal beletten zijnen plicht te vervullen.
Doordringt U allen van deze waarheid, Gij vooral die in het parlement, in
de pers, in de politieke lichamen en vereenigingen of waar het ook zij met
de pen of met het woord invloed oefent:
Franschgezindheid in de Vlaamsche gewesten is de dood van het
liberalisme, de verpaapsching des lands.
Door de tooverkracht van de moedertaal zal het liberalisme in Vlaanderen
weer verrijzen tot heil van geheel België.
Dit geruchtmakend stuk was onderteekend door Jan Van Beers als voorzitter, door
Arthur Cornette (die de voornaamste opsteller was) als secretaris en verder door
Julius Vuylsteke, Jan Van Rijswijck, Aug. Couvreur, Jhr. A. de Maere-Limnander,
J. De Vigne, Max Rooses, L. Vanderkindere en meer andere Vlaamsche liberale
leiders. Het maakte indruk in het Vlaamsche land, maar scheen niet van eenigen
invloed te zijn op de Walen noch op hunne liberale afgevaardigden in de Kamers,
die, ondanks deze zoo ernstige vermaningen van een goed deel hunner beste
partijgenooten uit de Vlaamsche gewesten, niets meenden te moeten veranderen aan
hunne hardnekkige vijandigheid tegenover alles wat met het wegnemen der Vlaamsche
taalgrieven in verband stond.
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Onze taal en ons Koninklijk Stamhuis
De eerste Koning der Belgen was een Duitsche prins, een hertog van Saksen-Coburg,
die na 1830 in ons Franschgezind landje niets anders dan Fransch sprak, hetgeen in
dien tijd schier niemand ergerde.
Leopold I toonde zich overigens niet vijandig aan de taal der Vlamingen, ‘ce bon
vieux flamand’, zooals hij eens zeide(1). Hij sprak het nooit in 't openbaar, maar
verzekerde meer dan eens, dat hij het kende(2). Op 1 September 1856 woonde hij te
Gent in den Minardschouwburg met de koninklijke familie eene Vlaamsche vertooning
bij en werd er door Van Peene toegesproken in dezer voege:
Indien wy heden U, Sire, het woord in het Vlaemsch toevoegen, dan is
het omdat wy de overtuiging hebben, dat, by deze algemeene
vreugdebetooning, de uitdrukking onzer gewaerwordingen, om opregt te
zyn, niet anders mag gebeuren dan in eene tael, in welke wy gevoelen.
Voor U, Sire, wy weten het, moet Vlaemsch en Fransch dezelfde regten
hebben...
Leopold I antwoordde in het Fransch en zeide, dat hij in het Vlaamsch zou kunnen
antwoorden, maar vreesde het zoo kundig niet te doen als de heer Van Peene; dat
hij, evenals de Vlamingen, het Vlaamsch beminde, hetwelk hij las en schreef en dat,
als 't ware, ook zijne taal was, dewijl

(1) Zie hierboven blz. 62. - De Duitscher Höfken, een vriend der Vlaamsche Beweging, vertelt
in zijn werk Vlämisch Belgien (deel II, blz. 128) de volgende vermakelijke anekdoot:
Bij gelegenheid van de inwijding der heringerichte Kon. Academie van Brussel,
op 's Konings geboortedag (15 December 1845), dreef Baron de Stassart zijne
minachting jegens de Vlaamsche taal zoover, dat hij eene lofrede over den
toenmaligen toestand der letterkunde in België durfde houden zonder met één
enkel woord van de voortbrengselen der Vlaamsche pers te gewagen. De Koning,
die den ongunstigen indruk door die rede gemaakt wenschte weg te nemen, wendde
zich na den afloop tot Willems, en verhaalde hem, dat zijn zoon, de Graaf van
Vlaanderen, hem dienzelfden morgen met een vierregelig Vlaamsch versje geluk
had gewenscht. ‘Vous voyez - voegde de Koning er bij - que nous n'oublions pas
le flamand.’ - ‘Sire-antwoordde de Vlaming snel - le flamand n'est oublié que dans
le discours de M. de Stassart.’
(2) Zie Theo Coopman's zeer belangrijke studie, Onze taal en ons Vorstenhuis, in den Taalstrijd
hier en elders (Nederl. Dicht- en Kunsthalle, 1885, 8e jaargang, 3e en 4e afl.).
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Duitsch en Vlaamsch tot eenen stam behooren. Hij beloofde verder alles te zullen in
't werk stellen, opdat alle Belgen, welke taal zij spraken, gelijke rechten zouden
genieten. Denzelfden dag, bij het inwijden van het stapelhuis van

Leopold I

het Dok, liet Leopold I zijne verwondering blijken, dat het opschrift van den
herinneringssteen in 't Fransch alleen was, en dit gezegde van den Koning werd door
de Vlamingen gretig opgevangen.

Conscience's benoeming tot praeceptor der Prinsen (1847)
's Konings oudste zoon, de toekomstige Leopold II, werd te Brussel den 9 April 1835
geboren(1). Al was zijne moeder
(1) Die heugelijke gebeurtenis, de geboorte van eenen kroonprins, werd geheel het land door
met groote verlichtingen en volksfeesten gevierd. Te Gent, zegt men, stak een inwoner van
den Brabantdam één enkel lichtje aan boven het opschrift:
'K Vier hier op mijn poortje
Met een keersken van een oordje;
Maer 'k zal er wel duizend ontsteken,
Als uw Kindeken Vlaemsch zal spreken.
Alzoo wordt verteld door oude inwoners van Gent. Maar is dit geene verwarring met hetgeen
veel later gebeurde, blijkens de berichten opgenomen in De Eendragt en in De Gazette van
Gent van den tijd? Immers, in 1853, bij het huwelijk van den hertog van Brabant (Leopold
II), woonde Leopold I met zijne familie groote feesten te Gent bij. Te dier gelegenheid prijkte,
volgens de twee hooger vermelde bladen, het volgende rijmpje, dat uitbundigen bijval genoot,
boven eenen verlichten gevel:
Ik ontsteke twintig keerskens meer of min
Voor den Hertog en de Hertogin;
Maer ik zal er wel duizend ontsteken,
Als uw Kindeken Vlaemsch zal spreken.
Men beweert dat Prudens van Duyse dit versje had opgesteld.
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eene Fransche prinses (dochter van koning Louis-Philippe), toch scheen men aan 't
Hof begrepen te hebben, dat de taal der Vlamingen hem niet vreemd mocht blijven.
Toen hij 12 jaar oud was, verscheen in den Moniteur een koninklijk besluit van 21
Juli 1847, van den volgenden inhoud:
Willende aan den heer H. Conscience, griffier bij de Kon. Academie van
schoone kunsten te Antwerpen, een bijzonderen blijk onzer achting geven
en de pogingen erkennen door hem zoo gelukkig aangewend om door zijne
werken den smaak tot de Vlaamsche letterkunde op te wekken;
Begerende dat onze welbeminde zonen onder eenen schrijver, wiens werken
zooveel bijval verkregen hebben, de studie eener taal voortzetten, die door
eene groote meerderheid hunner landgenooten wordt gesproken;
Wij hebben besloten en besluiten:
De heer H. Conscience is benoemd tot leeraar in de Vlaamsche taal en
letterkunde van den hertog van Brabant en van den graaf van Vlaanderen.
Dit koninklijk besluit was eene der laatste daden van het reeds zoo goed als
ontslagen clericaal ministerie der zes Malou's, dat kort daarna door het liberaal
ministerie Rogier
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werd opgevolgd. Daarenboven was Conscience in dien tijd nog niet de alom
geëerbiedigde patriarch der Vlaamsche letterkunde, die later buiten en boven de
staatspartijen stond. Hij had te Antwerpen in de jaren 1830-40 eene zeer rumoerige
rol gespeeld in de rangen der jonge radicalen. Daarna had hij eene clericale uitgave
bezorgd van zijn Wonderjaar en van zijnen Leeuw van Vlaanderen. Eindelijk was
hij in een paar gemeenteverkiezingen candidaat der clericale oppositie geweest en
had de liberalen op de ruwste en soms grofste wijze aangerand of laten aanranden
in het schimpblad De Roskam, waar hij medeopsteller van was. Nu het aftredend en
reeds ter dood veroordeeld clericaal ministerie hem benoemde tot Vlaamschen
praeceptor der Prinsen, stak een onweder op in de pers, vooral te Antwerpen. De
Précurseur beschuldigde hem van eerst ultra-democraat geweest te zijn en daarna
paapsgezind te zijn geworden en besloot als volgt:
Aujourd'hui Babeuf, demain Linguet, cela peut être tout ce que l'on
voudra, excepté un titre de recommandation suffisant pour être précepteur
de la famille royale. De tels choix stupéfient, affligent, et l'on ne peut voir
l'éducation de ceux qui seront un jour les chefs de l'État, confiée à de
semblables Fénelons(1)
De clericale bladen verdedigden Conscience's benoeming, die natuurlijk, buiten
de groep zijner persoonlijke vijanden, door de Vlaamschgezinden goed werd onthaald.
Wat verder gebeurd is, werd nooit klaar getrokken. Men vertelde, dat Rogier, die
minister van binnenlandsche zaken en hoofd van het liberaal kabinet was geworden,
zich verzette tegen het aanleeren van de moedertaal der Vlamingen door de twee
koninklijke prinsen. Rogier zou Conscience ontboden hebben, om hem mede te
deelen, dat hij geene les geven mocht, maar zijne jaarwedde zou behouden, waarop
Conscience zou geweigerd hebben die vernederende rol te spelen en zijn ontslag als
praeceptor zou hebben ingediend.

(1) In denzelfden zin schreef een Belgisch briefwisselaar aan de Kölnische Zeitung.
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Wat er ook van zij, nooit heeft Conscience eene enkele Vlaamsche les gegeven aan
de zonen van Leopold I(1).
Als hertog van Brabant en als koning volgde Leopold II het voorbeeld van zijn
vader. Herhaaldelijk betuigde hij zijne sympathie voor de taal van Vlaamsch België,
maar sprak altijd Fransch, zelfs wanneer Vlaamsche adressen hem in 1853 bij zijn
huwelijk te Antwerpen werden aangeboden door de Vlaamsche kringen en door de
juffrouwen der burgerij, of wanneer hij de leiders der Nederlandsche Congressen
van Antwerpen (1873) en van Brussel (1876)(2) of de leden der pas gestichte
Koninklijke Vlaamsche Academie in 1886 plechtig ontving. Nu en dan rees daar in
de Vlaamsche pers eene vinnige polemiek over op; en meer dan eens, toen beweerd
werd, dat de Koning met eenen werkman op eene tentoonstelling of met eenen boer
te platten lande een paar woorden Vlaamsch gesproken had, werd zulks door anderen
geloochend of betwijfeld.

De brief van 't Willems-fonds aan Prins Boudewijn (1886)
Zou het derde geslacht onzer koningen ook Vlaamschonkundig blijven? Ziedaar de
vraag, die velen in Vlaanderen stelden en die nu en dan in de pers werd opgeworpen,
daar de vermoedelijke erfprins, een zoon van 's Konings broeder, de jonge prins
Boudewijn zijne leerjaren was ingetreden.
Den 25 October 1885 waren de afgevaardigden van al de afdeelingen van het
Willems-fonds te Gent in de zaal van het Lakenmetershuis vergaderd, toen een der
aanzienlijkste Vlamingen van Antwerpen, Max Rooses, het woord vroeg en sprak
als volgt:
Gij hebt allen gezien, dat in de verschillende Vlaamschgezinde

(1) Over de opvoeding der twee Belgische prinsen zie een artikel van A. Vermast (De Vlaamsche
School, jaargang 1890), overgenomen in Het Volksbelang van 19 April 1890.
(2) Evenzoo nog onlangs bij zijne zoo minzame ontvangst van het bureel van het Nederlandsch
Congres ten Paleize te Brussel in Augustus 1906.
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bladen van het land de aandacht gevestigd wordt op een punt betreffende
den persoon, die eens geroepen is om over ons land te regeeren. De twijfel
is uitgesproken, of onze toekomende vorst onze taal zou kennen. Ik denk,
dat het onze plicht is een blijk te geven van onze bezorgdheid over dien
toestand met de aandacht van het vorstenhuis te vestigen op onze grieven,
op onzen taalstrijd.
Het ligt niet in mijne bedoeling iets oneerbiedigs in mijn voorstel te
mengen. De woorden, die wij hier uitspreken, zijn een bewijs van
verkleefdheid aan ons vorstenhuis. Elk feit of schijn van feit, die eenige
verwijdering tusschen ons vorstenhuis en de Vlamingen zou kunnen te
weeg brengen, moet verdwijnen; de band tusschen ons vorstenhuis en ons
volk moet zoo innig mogelijk zijn.
Het oogenblik is nog altijd gunstig, nu de Prins nog in de jaren is, waar
hij de taal der Vlamingen kan aanleeren. Ik wil geenen vorm bepalen, maar
aan het Algemeen Bestuur van het Willemsfonds de taak opdragen te zien
welke de beste, de meest eerbiedvolle vorm is, waarin dergelijke stap kan
gedaan worden.
Luide toejuichingen begroetten deze motie en de voorzitter Julius Vuylsteke
antwoordde lakonisch: ‘Er wordt van dien wensch acte genomen’. Moeilijk was het,
op eene kiescher wijze dit kiesche vraagstuk aan te vatten. Na rijpe beraadslaging
over den tekst zond het Algemeen Bestuur van het Willems-fonds, den 12 Maart
1886, aan Prins Boudewijn eenen brief, onderteekend door al zijne leden, waaronder
den voorzitter Julius Vuylsteke, den raadsheer aan het Gentsch Beroepshof Aug.
Gondry als secretaris, den volksvertegenwoordiger J. De Vigne en meer andere
mannen van naam en stand. Die brief luidde als volgt:
Koninklijke Prins,
Het oogenblik nadert, waarop Uwe Hoogheid, tot officier van het Belgisch
leger benoemd, in het openbaar leven zal treden.
Te dier gelegenheid nemen wij de eerbiedige vrijheid Uwe Hoogheid onze
beste gelukwenschen aan te bieden, en tevens hare welwillende aandacht
te vestigen op een onderwerp, uiterst belangrijk voor de welvaart en de
toekomst der natie, waarover de Koninklijke Macht door onze Grondwet
aan de mannelijke afstammelingen van Koning Leopold den Eerste werd
opgedragen.
In de grootere helft van ons land wordt de Nederlandsche, in de andere
helft de Fransche taal gesproken.
Alhoewel sedert eeuwen onder het beheer van vreemde vorsten, die
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uit al hunne macht de verspreiding der Fransche taal in de hand werkten,
hadden de Vlaamsche deelen van het land altijd het gebruik hunner taal
in de verschillende takken van het bestuur als een hunner kostbaarste
rechten geëischt en grootendeels gehandhaafd.
Heeft in den loop der tijden onze taal, gelijk het volk dat ze spreekt, dagen
van beproeving en onderdrukking beleefd, toch hebben alle pogingen om
haar voor goed uit bestuur, gerecht en onderwijs te verbannen, om ons
tweetalig land in een eentalig te herscheppen, steeds schipbreuk geleden.
Ook in den tegenwoordigen tijd is de hoop van sommigen, dat onze taal
voor de toekomende uitbreiding der Fransche zou verdwijnen, of slechts
in afgelegene hoeken van het land en in de geschriften van eenige
dilettanten bewaard zou blijven, gebleken een hersenschim te zijn.
Na jarenlange proefneming in tegenovergestelden zin, werd de billijkheid
der eischen van de Vlaamsche bevolking, de noodzakelijkheid om hare
taalgrieven te herstellen, door de hoogste macht in het land erkend.
Immers, de uitvaardiging der wetten van 17 Augustus 1873, 22 Mei 1878
en 15 Juni 1883 is de huldiging van het zoo rechtvaardige beginsel, dat
de Vlamingen in hunne taal moeten gevonnist, bestuurd en onderwezen
worden. Zij is de plechtige verklaring, dat het streven om door
verfransching van de hoogere standen en van het gansche ambtswezen de
Nederlandsche taal te onderdrukken, tot niets kon leiden dan tot
verdeeldheid der gemoederen, tot verlamming van den volksgeest, tot
nadeel van Volk en Staat. Zij bewijst, dat iedereen nu overtuigd is, dat de
eenheid der tweetalige Belgische natie, de broederlijke toenadering tusschen
de twee stammen, waaruit zij bestaat, niet door overheersching van de
eene taal op de andere, maar integendeel door gelijke eerbiediging van het
taalrecht van allen kunnen bevorderd worden.
Het vorstenhuis, dat sedert meer dan eene halve eeuw aan het hoofd der
Belgische natie staat, en steeds een open hart toonde voor alles wat van
aard is om hare kracht en haren bloei te bevorderen, is, wij zijn er zeker
van, niet onverschillig gebleven aan die herhaalde en plechtige uitingen
van den nationalen volksgeest.
Evenals in Oostenrijk, waar zoovele volken elk hunne eigene taal spreken
en liefhebben, de vorsten van het Keizerlijk Huis, zoo nauw aan het Uwe
verwant, het zich tot plicht rekenen die verschillende talen aan te leeren,
evenzoo zal Uwe Hoogheid, geboren in de hoofdstad van het aloude
Brabant, getuige van den prijs, waarop de Vlaamsche bevolking getoond
heeft hare taal te stellen, zich gedrongen hebben gevoeld die taal machtig
te worden, zoowel als die van de andere helft der Belgen.
Mocht zich weldra eene gelegenheid voordoen, waar het Uwe Hoog-
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heid gegeven worde die taal in het openbaar te gebruiken. Dit feit zou in
de jaarboeken van ons volk als eene heuglijke gebeurtenis aangeteekend
worden; het zou, door een nieuw bewijs van gelijkstelling aller Belgen,
niet alleen veel bijbrengen tot toenadering en eensgezindheid tusschen de
burgers, maar ook den band, die het vorstenhuis en het volk vereenigt, nog
nauwer en inniger maken.
Dit merkwaardig stuk, voor hetwelk men moeilijk eenen gepasteren vorm zou
kunnen uitdenken, dat uitging van de machtigste instelling der Vlaamsche Beweging
en onderteekend was door mannen van het hoogste gezag in Vlaanderen, bleef zonder
het minste antwoord vanwege Prins Boudewijn. Zelfs geen droog bewijs van ontvangst
werd uit het Paleis van Brussel teruggezonden, hetgeen eene algemeene verwondering,
die niet van wrok en verbittering vrij was, in Vlaamsch België verwekte(1).
Eenige dagen vóór de verzending van den brief van 't Willems-fonds aan Prins
Boudewijn had te Brussel, op 28 Februari 1886, eene vergadering plaats gehad van
afgevaardigden der taalminnende studentengenootschappen der vier Belgische
hoogescholen. Er werd besloten, dat zij, in naam der Vlaamsche jeugd, een
verzoekschrift aan de koninklijke familie zouden aanbieden, om te vragen dat de
toekomstige koning van België hunne moedertaal zou aanleeren. In hoeverre aan die
studentenbeslissing gevolg werd gegeven, is onbekend. Maar, toen eenige maanden
later, de Leuvensche student Adolf Pauwels aan Prins Boudewijn een Vlaamsch
dichtstuk opdroeg en toezond, ontving hij, reeds drie dagen nadien (19 December
1886) van wege den Prins, die met geen enkel woord op het plechtig vertoogschrift
van het Willems-fonds had geantwoord, eenen hartelijken Vlaamschen
bedankingsbrief, onderteekend door 's Prinsen praeceptor Jules Bosmans(2).

(1) Die onverklaarbare houding van Prins Boudewijn (of liever van zijne voogden, zijn vader
den Graaf van Vlaanderen en zijn oom Leopold II) lokte een overigens zeer eerbiedig protest
uit op de volgende algemeene vergadering van het Willems-fonds te Gent (31 Oct. 1886).
(2) Gedicht en brief staan afgedrukt in De Student, het tijdschrift der Vlaamschgezinde studenten
van Leuven (jaargang 1887).
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Tevens werd in de pers vermeld, dat Prins Boudewijn op een feestmaal aan 't Hof
met Mgr de Haerne en op een hofbal met Mevrouw Gericke van Herwijnen,
echtgenoote van den Nederlandschen gezant, onze taal gesproken had en dat hij te
Hooidonk (Maria-Leerne), op eene groote jachtpartij gegeven door den voorzitter
van den Belgischen Senaat, met eenige boeren uit den omtrek van Gent, die het wild
opjoegen, ook wat Vlaamsch gesproken had. Te gelijk deelden de dagbladen het
nieuws mede, dat koning Leopold II, die in Engeland een omreisje deed, overal
redevoeringen hield in sierlijk Engelsch, evenals hij in Duitschland bij dergelijke
gelegenheden de taal des lands even goed sprak, terwijl hij zijne Vlaamsche
onderzaten steeds in het Fransch te woord moest staan.

De Breidelfeesten te Brugge (1887)
Juist in dienzelfden zomer waren de Breidelfeesten te Brugge gekenmerkt door het
optreden van Koning Leopold II en van Prins Boudewijn op eene echt verrassende
wijze.
Gedurende meer dan twintig jaren had te Brugge eene commissie(1), waarvan
Hendrik Conscience het eerevoorzitterschap had aanvaard en Julius Sabbe de ziel
was, eene volksinschrijving geopend om op de Groote Markt tegenover den Halletoren
een beeld op te richten ter eere van Jan Breidel en Pieter De Coninc, de helden van
den Guldensporenslag te Kortrijk in 1302. Die Breidel-commissie, in 1881 door de
stad Brugge officieel erkend, had in Juni 1885, nu de noodige gelden bijeen waren,
in overleg met Stad en Staat den beeldhouwer Paul De Vigne en

(1) De eerste oproep was in 1867 uitgegaan van de Klauwaerts, eene maatschappij van Brugsche
werklieden. Kort daarna werd de Breidel-commissie, bevattende mannen van elke staatkundige
richting, ingesteld ten gevolge van eene volksmeeting gehouden in de groote zaal der Halle.
Zij verzamelde (na allerlei wisselvalligheden, waaronder het failliet van het bankiershuis,
waar de eerste 11,000 frank dier inschrijving geplaatst waren) eene som van 50,000 fr.
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den bouwmeester Delacenserie belast met het vervaardigen van het gedenkteeken,
dat op 11 Juli 1887 zou ingehuldigd worden. In den loop van 1886 schond het clericaal
stedelijk bestuur van Brugge die gesloten schriftelijke overeenkomst en droeg het
inrichten der feesten aan eene andere commissie

Julius Sabbe

op, samengesteld uit politieke vrienden. Die officieele feesten werden op 15 Augustus
gesteld; doch de Breidelcommissie liet zich niet afzetten en kondigde aan, dat zij het
gedenkteeken op den eerst gestelden datum inhuldigen zou; en zij hield haar woord.
Alzoo had het eerste Breidelfeest den 11 Juli 1887 plaats. De Groote Markt zag
zwart van de duizenden Vlamingen uit alle steden en dorpen saamgestroomd(1) om
de helden

(1) Uit Gent alleen waren er meer dan 5000 man met den spoorweg overgekomen.
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Standbeeld van Breidel en De Coninc te Brugge
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van Conscience's Leeuw van Vlaanderen te herdenken. Trompetten schalden van op
den Halletoren en onder de leiding van Peter Benoit, die den staf zwaaide over
tienduizenden zangers, werden in de opene lucht Richard Hol's Voor Vlaanderens
gouden kusten en Benoit's Lied der Vlamingen door de volksmassa uit volle borst
donderend aangeheven, terwijl het onthulde bronzen tweelingbeeld op zijn grijs
arduinen voetstuk in de glansende Julizon oprees boven aller hoofden. De ontzaglijke
menigte was eerst zingend geschaard rondom het gedenkteeken; daarna kwam de
optocht in beweging om bloemen en groen en palmtakken aan den voet der twee
helden te strooien, altijd hooger en hooger; weldra kwamen de stoutsten met ladders
aan om kronen, bloemenruikers en loovertakken aan de beelden zelven te gaan
hangen, zoodat Breidel en De Coninc ten slotte onzichtbaar waren geworden onder
al de kransen en festoenen. Het geheele standbeeld was in eenen berg van bloemen
en groen herschapen.
Toen Conscience in 1839 zijn gloeiend boek schreef, kenden de Vlamingen niets
van hunne helden. Dat heerlijk Breidelfeest bewees, dat het nieuw geslacht zijne
voorouders waardeerde en uit hun voorbeeld vaderlandsliefde, nationalen trots en
eigenwaarde geput had. Een eigenaardiger of indrukwekkender volksfeest zal wel
zelden in Vlaanderen of elders plaats gegrepen hebben. In de Noordnederlandsche
couranten, in de Times, in de Kölnische Zeitung, in meer andere groote buitenlandsche
dagbladen kwamen geestdriftige verslagen voor over dat groote feest der Vlamingen,
dat ook in België diepen indruk maakte. Zelfs de verslaggever der Franschgezinde
Etoile belge schreef over de houding der menigte:
Alle zielen vlammen met hetzelfde vuur; men weent, men omhelst
elkander. Nooit werd iets dergelijks gezien bij het onthullen van een
standbeeld. Men had hier eene levende bladzijde, eene herinnering aan de
schoonste heldenstrijden.
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De Koning te Brugge
Eenige weken later had het officieel tweede Breidelfeest op dezelfde Groote Markt
van Brugge den 15 Augustus plaats. Op den eersten feestdag was alles
vaderlandsliefde en Vlaamschgezindheid geweest; op den tweeden was alles stijf en
Fransch getint. Al de redevoeringen waren Fransch evenals het geroep: Vive le Roi!
dat koning Leopold II onthaalde.
Het schijnt - schreef Het Volksbelang - dat de Vlamingen den Koning niet
anders kunnen verwelkomen sedert 1830. Zij doen het instinctmatig, daar
zij wel gevoelen, dat hun vorst geen Vlaamsche koning is.
Op eene estrade vóór het beeld van Breidel en De Coninc hield Leopold II eene
Fransche redevoering, die door niemand buiten de officiëele personen gehoord werd
en slechts 's anderendaags in de dagbladen te lezen stond. Een historische stoet, waar
de twee helden van 1302 zelfs niet in verschenen, trok de straten door, vol pracht en
pronk, maar zonder het gapend publiek aan te grijpen.
Doch 's anderendaags, toen 's Konings rede algemeen bekend werd, liep eene
rilling door gansch België. Die prachtige echt koninklijke toespraak(1) bevatte
onvergetelijke woorden als:
En érigeant ce bronze expressif, en glorifiant les sentiments et les actes
dont il est le symbole, les Flamands proclament que les mêmes sentiments
les animent, qu'ils seraient capables des mêmes actes, qu'aujourd'hui ni
jamais ils ne cesseront d'être dignes des Flamands de 1302.

(1) Het schijnt, dat die redevoering op 's Konings gegevens geschreven werd door Eug. Banning,
hoogambtenaar in het Ministerie van buitenlandsche zaken en destijds Leopold's
vertrouweling. (Zie Notice sur Eugène Banning door zijnen vriend den beroemden generaal
Brialmont, in het Annuaire de l'Académie royale de Belgique, jaargang 1900, blz. 128 en
129). Brialmont, die er beslist de redactie van toeschrijft aan Banning, zegt er van: ‘Il y a
dans ce discours un grand souffle oratoire qui rappelle les plus belles harangues de l'antiquité’.
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La vie des nations est un combat. C'est le décret divin... Souffrez,
Messieurs, que je répète en face de ce monument le pressant appel du
chroniqueur qui a chanté les exploits de nos aïeux: Le lion de Flandre ne
doit pas sommeiller!...
Toute liberté naît et périt avec l'indépendance. C'est la leçon écrite à chaque
page de notre histoire...
Au jour mémorable où vos intrépides milices combattaient sous les murs
de Courtrai, nobles, bourgeois et travailleurs se confondaient dans les
mêmes rangs, joignant leurs bras, versant leur sang dans

Leopold II

un élan sublime, et leurs prêtres étaient à côté d'eux pour soutenir les
vivants et bénir les morts.
Elevons nos âmes, Messieurs, à la hauteur de ces grands exemples. Prenons
tous ici envers nous-mêmes l'engagement solennel de ne reculer, comme
ces héros, devant aucun sacrifice pour maintenir en tout temps les droits
de la patrie et lui assurer des destinées dignes de son glorieux passé.
Groot was de indruk dier koninklijke woorden in den
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lande. Vooral de Vlamingen waren tot in het diepste van hun hart geroerd. Door
velen in Vlaamsch België werd het nochtans betreurd, dat die redevoering des Konings
alweer in het Fransch was geweest(1). Daarover schreef Het Volksbelang met
algemeene instemming:
Al de roerende herinneringen uit 's Konings rede aan het grootsch
verleden van ons volk en aan den Leeuw van Vlaanderen, ‘die niet slapen
mag’, zullen het de Vlamingen niet doen vergeten, dat hun Koning vóór
het beeld van Breidel en De Coninc de taal der helden van den
Guldensporenslag, onze moedertaal zou moeten kunnen spreken.
Dat is iets, dat ons allen, boer, burger en werkman, meer en meer krenkt
en ergert.
Hoe gevoelt Leopold II dat zelf niet, hij die steeds zcoveel zorg draagt om
Engelsche redevoeringen in Engeland en Duitsche aanspraken in
Duitschland te houden?
Doch een verrassend nieuws deed weldra de ronde in de drukpers. Te gelijk
schreven De Zweep van Brussel en La Meuse van Luik, dat de Koning voornemens
was geweest zijne rede te Brugge in het Nederlandsch te houden, en er den Franschen
tekst reeds had laten van vertalen, toen hij op aandringen van den Brugschen
burgemeester graaf A. Visart de Bocarmé van zijn voornemen had afgezien.

(1) 's Anderendaags, bij een Vlaamsch feest te Brugge gevierd ter eere van Conscience, strooiden
eenige Brusselsche studenten gedrukte briefjes onder het volk, waarop uiterst onbetamelijke
aanvallen tegen den Koning te lezen stonden, als: ‘Onder voorwendsel eener tweede
inhuldiging zijn twee mannen komen Fransche redevoeringen houden aan den voet van de
beelden der twee Vlaamsche helden, die de zuiverste verpersoonlijking waren van den strijd
der Vlamingen voor het behoud hunner eigene taal en de afwering van vreemden dwang.
Een van die twee Fransche redenaars is de zoon eener Fransche prinses en wettigde dien dag
den naam, dien hij sedert lang verdiende: de Koning der Walen en het hoofd der Belgische
Franschgezinden. De andere is de Franschgezinde burgemeester der Vlaamsche stad Brugge’.
De politie sloeg die strooibriefjes aan.
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Prins Boudewijn te Brugge
Wat er ook van zij(1), er moet iets van belang aan het Hof gebeurd zijn; want
onverwacht zag men 's anderendaags (16 Augustus) de jonge Prins Boudewijn te
Brugge aankomen.
Van bij zijn uitstappen uit den trein aan de spoorhalle, waar hij door de overheden
ontvangen werd, tot aan zijn vertrek 's avonds laat, ontviel hem geen enkel Fransch
woord. Overal sprak hij sierlijk Nederlandsch. In den schouwburg woonde hij de
vertooning van een overigens potsierlijk gelegenheidstuk(2) bij, dat door
Westvlaamsche studenten werd opgevoerd, en hij werd er door de opgewonden jeugd
geestdriftig onthaald. Als het orkest Miry's Vlaamschen Leeuw aanhief, stond de
Prins op en bleef recht tot aan de laatste akkoorden van den nationalen krijgszang
der Vlamingen, hetgeen hem eene nieuwe geestdriftige ovatie bezorgde.
Het nieuws van zijne aankomst had zich te Brugge bliksemsnel verspreid. Het
volk stroomde toe en was als uitzinnig van vreugde. Overal klonk de kreet: Wij
hebben eenen Vlaamschen Prins! Men wilde de paarden van zijn rijtuig uitspannen,
toen hij laat in den avond naar den spoorweg terugreed. Nog nooit was in Vlaamsch
België sedert 1830 eene dergelijke hulde aan eenen prins van ons vorstenhuis bewezen
geworden.
Niet minder dan 's Konings rede te Brugge werd Prins Boudewijn's Vlaamsch
optreden in de binnen- en buitenlandsche pers druk besproken. De Vlaamsche
dagbladen

(1) Daarover schreef Het Volksbelang van 3 Sept. 1887: ‘Bijzondere inlichtingen, door het
Volksbelang uit hoogere kringen ontvangen, laten ons toe te bevestigen, dat het relaas der
Mcuse echt is. Wij zouden zelfs de namen van twee Vlaamsche letterkundigen kunnen
noemen, die door Z.M. over de vertaling van zijne redevoering zijn geraadpleegd geworden,
welke vertaling de Koning voornemens was te lezen’.
(2) Die historische draak heette 1302 en was het werk van Maréchal, eenen destijds te Londen
gevestigden Bruggeling.
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jubelden en Prins Boudewijn had op eenige uren tijds onder de Vlaamsche bevolking
van België eene populariteit gewonnen, die niets meer kon uitwisschen; doch de
Walen en Franskiljons waren als in 't hart getroffen en konden hunnen wrok maar
slecht verduiken. Ook trachtte de ‘Vlaamsche Prins’ dat in hunne oogen weer goed
te maken, door in October 1887 te Brussel in den Cercle Wallon eene vertooning
van het Waalsch blijspel Tâti li Perruquî (Tâti de kapper) te gaan bijwonen(1).
Dat de jonge Prins te Brugge niet zonder voorkennis des Konings, maar integendeel
op zijn uitdrukkelijk bevel gehandeld had, staat vast; want 't is voor niemand een
geheim, dat Leopold II al de openbare daden der prinsen uit zijn stamhuis
eigenmachtig regelt. Overigens zag men den Koning weldra zelf het voorbeeld volgen
van Prins Boudewijn en eene officiëele rede in de moedertaal der Vlamingen houden,
tot algemeene verbazing en opschudding in België. Zulks geschiedde bij de inwijding
van den Nederlandschen schouwburg te Brussel en ziehier in welke omstandigheden
die gewichtige gebeurtenis plaats had.

De eerste Vlaamsche redevoering van Leopold II (1887)
Den 27 September 1887 werd burgemeester Buls door Leopold II in zijn paleis te
Brussel ontvangen; hij ging er den Koning uitnoodigen om de eerste vertooning in
den nieuwen Nederlandschen Schouwburg der hoofdstad met zijne tegenwoordigheid
te vereeren. De Koning drukte zijne spijt uit, dat hij zich juist met de Koningin naar

(1) Het werd in de Vlaamsche pers zeer opgemerkt, dat de Prins slechts met eene beleefde buiging
antwoordde op de Franschgezinde redevoering van den voorzitter van den Cercle Wallon,
die hem in den schouwburg welkom heette. - Om de verbolgen Walen te paaien werd kort
nadien (Februari 1888) de schrijver van Tâti, Remouchamps, tot ridder der Leopoldsorde
verheven bij de 100e vertooning van zijn stuk te Luik. Te dier gelegenheid verklaarde Julien
d'Andrimont, burgemeester der hoofdstad van het Walenland, heel ernstig: ‘Liège a son
Molière’.
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Berlijn moest begeven om het jubelfeest der Duitsche keizerin Augusta bij te wonen;
maar hij beloofde, bij zijnen terugkeer, aan 's Burgemeesters verlangen zeer gaarne
te zullen voldoen. Buls voegde er dan deze woorden bij: ‘J'aurai l'honneur, Sire, de
vous souhaiter la bienvenue en flamand dans le temple érigé pour l'art dramatique
flamand.’ Waarop de Koning antwoordde: ‘Mon cher bourgmestre, vous m'offrez là
une bonne occasion pour vous répondre dans cette même langue nationale.’ Dit
nieuws, aan De Zweep door burgemeester Buls medegedeeld, werd in het Vlaamsche
land met groote vreugde vernomen en den 1 October door Julius Vuylsteke in zijne
openingsrede der jaarlijksche algemeene vergadering van het Willems-fonds te Gent
met de volgende woorden plechtig toegejuicht:
Wat de Koning te Brugge zelf niet deed, liet hij zijn neef, den
vermoedelijken erfprins doen. Van de verrijzenis in onsterfelijk brons van
Breidel en De Coninc dagteekent de verbintenis door de taal van ons
koninklijk stamhuis met het Vlaamsche volk... En wat de Koning zelf te
Brugge niet deed, zal hij binnen kort in den nieuwen Nederlandschen
Schouwburg te Brussel doen. Ook hij zal voor de eerste maal, in eene
openbare plechtigheid, de taal van ons volk spreken, ditmaal daarin door
eenen burgemeester niet tegengewerkt, maar voorgegaan en aangespoord.
Den 13 October hield Leopold II woord. Hij verscheen met de Koningin in den
Nederlandschen schouwburg, vergezeld door al zijne clericale ministers (J.
Vandenpeereboom uitgezonderd, die gezegd werd nooit den voet in eene tooneelzaal
te zetten uit Roomsche vroomheid) en van de gansche officieele wereld der hoofdstad,
gelint en gekruist. Burgemeester Buls ontving den Koning met eene knappe
Nederlandsche welkomrede; en Leopold II las met klare stem en eenigszins
Duitschgetinte uitspraak zijne eerste Nederlandsche officieele redevoering, die luidde
als volgt:
Ik bedank U, mijnheer de Burgemeester, over de woorden, welke gij
mij komt toe te sturen. Zij beantwoorden aan mijne eigene gevoelens.
De Vlaamsche tooneelkunst, waaraan gij dit prachtig gebouw wijdt, heeft
al mijne genegenheid.
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Indien de kennis der vreemde talen ten onzen tijde bijzonder nuttig is, is
die der nationale talen eene noodzakelijkheid. Het is noodig ze aan de
jeugd gelijktijdig te doen aanleeren en het is te wenschen, dat het gebruik
er van aan alle Belgen meer en meer gemeen worde.
Gij hebt gelijk te zeggen: ‘Eigen kunst is eigen leven’. Het Vlaamsch
tooneel heeft altijd getracht zedelijk en vaderlandsch te zijn. Dat het niet
ophoude de groote beelden onzer geschiedenis aan het volk te doen kennen;
dat het zonder ophouden de deugden onzer voorvaderen, hunne
genegenheid en verkleefdheid aan het openbaar

Karel Buls

welzijn verheerlijke. Het heeft daar eene schoone taak te vervullen.
Ik hadde gewenscht, dat de omstandigheden mij zouden toegelaten hebben
bij de inhuldiging van dezen Schouwburg aanwezig te zijn. Het is mij een
waar genoegen de vertooning van heden avond bij te wonen. Het zal de
eerste maal niet zijn, dat ik de gelegenheid zal hebben onze Vlaamsche
tooneelschrijvers te waardeeren en hunne werken toe te juichen. Dat zij
wel overtuigd zijn, dat zij op al mijne welwillendheid mogen rekenen.
Langs de Brusselsche straten waren de Koning en de
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Koningin bij hunne aankomst in den Schouwburg omstreeks 9 uren door de
toegestroomde menigte toegejuicht geworden, zooals hun zelden was gebeurd. In de
zaal heerschte natuurlijk de grootste geestdrift, die te middernacht bij het wegrijden
van het vorstelijk paar haar toppunt bereikte tot vóór

Nederlandsche Schouwburg te Brussel

de poort van het koninklijk paleis. Het gebruikelijke: Vive le roi! was vervangen
door: Leve de Koning! Leve de Koningin! Zelfs werd geroepen: Leve onze Vlaamsche
Koning! hetgeen met bitterheid door zekere Waalsche dagbladen werd opgeschreven.
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Door den telegraaf en de pers werd de heuglijke gebeurtenis in en buiten België alom
bekend gemaakt en druk besproken. De Vlamingen juichten, omdat de Koning
eindelijk voor de eerste maal (57 jaren na de Belgische Omwenteling) hunne taal in
't openbaar gesproken had en zuiver Vlaamsche gevoelens had uitgedrukt. De Walen
en Franskiljons waren verrast en misnoegd, maar moesten toch gaan denken: De
Vlaamsche Beweging is meer dan wij meenden, daar de Koning na Prins Boudewijn
zich niet schaamt het Vlaamsche boerendialect in eene officieele redevoering te
gebruiken. En Europa had nu vernomen, dat België niet een aanhangsel van Frankrijk
is(1), maar een tweetalig land, waarin de Koning en zijn stamhuis de Germaansche
moedertaal van de grootere helft der Belgische bevolking spreken en eerbiedigen.
Deze gebeurtenis - schreef Het Volksbelang - is stellig de schitterendste
zegepraal der Vlaamsche Beweging sedert 1830.
Zij was een rechtstreeksch gevolg van de groote Breidelfeesten te Brugge, die door
de ziel van het Vlaamsche volk als eenen electrischen schok hadden doen loopen,
welke tot in het paleis onzer koningen was gevoeld geworden.

De Koningin en onze taal
Twee jaar later, in December 1889, meldde de Bien Public van Gent, dat bij een
gastmaal te Brussel in het Paleis, door den Koning aan een zeventigtal leden der
Kamers aangeboden, de Koningin Vlaamsch gesproken had met eenen
volksvertegenwoordiger en dat zij hem verzekerde, dat zij slechts onlangs onze
volkstaal had leeren spreken.
De Koningin zeide alsdan - zoo schreef de Bien Public - dat, ofschoon zij
het Vlaamsch sedert verscheidene jaren verstond, zij het tot vóór twee
jaren echter niet spreken kon. Verlangend dit te

(1) In dien tijd vestigde het weekblad Bruxelles-Revue de aandacht op het feit, dat een jaarlijksche
post van 200,000 fr. ingeschreven staat op de begrooting van Frankrijks geheime fondsen,
onder de rubriek: ‘Fonds spécial pour la Belgique’.
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kunnen, had zij een meisje uit de Kempen in haren dienst genomen, dat
geen woord Fransch verstond; en zoo kon Hare Majesteit zich weldra goed
in onze taal uitdrukken en kent zij thans reeds onze schoone en rijke
letterkunde.
Dit verrassend nieuwsje werd onder de Vlamingen met eene mengeling van innige
voldoening en ongeloof onthaald. Het scheen hun zoo vreemd, dat hunne Koningin
zich op

Koningin Maria Hendrika

gevorderden leeftijd de moeite zou gaan geven het Vlaamsch te leeren spreken. En
toch had men geene ernstige reden om aan de waarheid van het bericht te twijfelen;
en daarom voelde onze bevolking zich gestreeld en vereerd door die handelwijze
onzer Koningin, die anders onder de Vlamingen weinig bekend was.
Indien men aan 't Hof te Brussel wist, hoe zeker men met zulke kleinigheden het
hart van een volk wint, dan zou men er stellig meer prijs aan hechten.
De Vlaamsche redevoering van den Koning bij de ont-
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hulling van den nieuwen Nederlandschen Schouwburg te Brussel heeft meer gedaan
voor zijne populariteit onder de kleine burgers, werklieden en boeren van Vlaamsch
België dan zijne edelste daden als Koning. De kleine toespraken van Prins Boudewijn
te Brugge tijdens de Breidelfeesten en elders hebben hem eene algemeene sympathie
en hartelijke verkleefdheid onder de Vlamingen verworven, nog voordat hij den tijd
had iets te verrichten om recht op 's volks dankbaarheid te verkrijgen. ‘Onze
Vlaamsche Prins’ is de naam, dien het volk hem aanstonds gegeven had en dien hij
behield. En in dien eenvoudigen naam lag meer liefde besloten dan er sedert 1830
ooit in Vlaanderen, onder de lagere standen, voor ons overigens zoo verdienstelijk
vorstenhuis bestaan heeft.
Ter gelegenheid van het Vlaamschspreken der Koningin herinnerde men, dat, toen
Maria Hendrika met Koning Leopold II, den toenmaligen jongen hertog van Brabant,
verloofd werd, zij eene Oostenrijksche aartshertogin was. In Oostenrijk leeren de
leden van het keizerlijk stamhuis zorgvuldig de talrijke talen der monarchie aan; en
dat is geen klein werk! Een Oostenrijksche prins of prinses leert aldus Duitsch,
Magyaarsch, Czechisch, Poolsch, Kroatisch, enz. De jonge aartshertogin en hare
omgeving beeldden zich natuurlijk in, dat men in België de beide landstalen in eere
hield; en Maria Hendrika, die reeds Fransch kende, kreeg eenen leermeester om
Vlaamsch te leeren en aldus waardig te worden de toekomstige Koningin van ons
tweetalig land te zijn. Toen zij in 1853 te Brussel aankwam, kende onze Koningin
Vlaamsch. Maar aan ons verfranscht Hof werd zij eenvoudig uitgelachen, en men
zeide haar, dat het Vlaamsch in België eene verachtelijke straattaal is, die een
fatsoenlijk mensch niet kent(1). En zoo leerde de

(1) Die bijzonderheden zijn ontleend aan een hoofdartikel van Het Volksbelang van 25 Januari
1890. Het blad verzekert daarbij: ‘Dat is volkomen historisch en wij hebben het uit eene zeer
vertrouwbare bron’. Die bron was, meenen wij, de bejaarde dochter van den Belgischen
generaal Baron Prisse, die in de jaren 50 aan 't Hof eene hooge betrekking bekleedde en
vertrouwelijk omging met de koninklijke familie.
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jonge Oostenrijksche aartshertogin spoedig in België haar Vlaamsch af, en zoo kwam
het, dat zij veertig jaar later onze taal uit den mond van een Kempisch boerenmeisje
opnieuw moest aanleeren.
Lag in die eenvoudige feiten niet eene hooge les besloten? Zouden onze
verfranschte hoogere standen, die toch niet beneden zich moesten achten wat de
Koning, de Koningin en Prins Boudewijn deden, eindelijk niet inzien, dat zij, die de
leidende klassen willen heeten, de volkstaal moesten kennen en spreken, zij die tot
hiertoe in hunne verwaandheid niet boven, maar buiten hun volk waren gaan staan?
Er was inderdaad iets zeer gewichtigs in België veranderd, nu het Hof, tot hiertoe
het sterkste bolwerk der Fransche mode, op zijne beurt ook aan 't bekeeren was en
begon met de Vlaamschgezinden af te rekenen.

Onze taal in het Belgisch leger
Op geen enkel gebied werkte de Franschgezinde Omwenteling van 1830 zoo
stelselmatig als in het Belgisch leger.
Het Fransch werd dadelijk de eenige taal der commando's en der algeheele
administratie en het officierenkorps bestond uitsluitend uit Walen, Franschen en
verfranschte Vlamingen; zelfs de sergeanten, brigadiers en korporaals moesten het
Fransch machtig zijn, zoodat de Vlaamsche soldaat, die niets dan zijne moedertaal
kende, nooit tot eenigen graad opklimmen kon en zich in het leger geheel vreemd
gevoelde, alhoewel de grootere helft der lotelingen van ieder jaar louter Vlamingen
zijn. Ook was van den beginne af de kazerne een voorwerp van afschuw en schrik
voor de Vlamingen, die er blootstonden aan de ‘Waalsche koeionnade’, zooals zij
het heetten in hunne schilderachtige soldatentaal.
In 1857 had de Commissie der Vlaamsche taalgrieven, op voorstel van haar medelid
den Vlaamschgezinden Waal L. Jottrand vader, het vraagstuk ernstig onderzocht.
Haar besluit was geweest:
Het eenig uitvoerbaer middel is de inrigting van het Belgisch leger in
Vlaemsche regimenten, geligt in de Vlaemsche gewesten,
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en bestuerd en gekommandeerd in het Nederduitsch, en in Waelsche
regimenten, geligt in de Waelsche provinciën, en bestuerd en
gekommandeerd in het Fransch.
Doch in 1857 ging er tegen dit voorstel een echte storm op, die niet weinig bijdroeg
om al de overige werkzaamheden der Grievencommissie verdacht te maken; want
men meende algemeen, dat 's lands eenheid in gevaar zou worden gebracht, indien
lotelingen uit dezelfde provincie in hetzelfde regiment dienden. Het Fransche
krijgsstelsel der versmelting van alle jongelingen uit Oost en West en Noord en Zuid
was ten onzent een militair dogma, dat integendeel in de voornaamste landen van
Europa, vooral in Duitschland, als de gevaarlijkste aller militaire ketterijen wordt
beschouwd, omdat daardoor de snelheid der mobilisatie in oorlogstijd wordt
belemmerd.

Het wetsvoorstel Visart-Wagener (1884)
Wat er ook van zij, niemand dacht in België ernstig aan de mogelijkheid der
vervlaamsching van het leger, op welk gebied ook(1), toen in 1884 het vraagstuk
plotseling, geheel onverwacht en schier toevallig werd opgeworpen door

(1) Nu en dan werd de zaak geheel theoretisch besproken, bij voorbeeld in 1882 op zeer
vrijzinnige en onbevangene wijze door de Indépendance belge (artikels van Tardieu, leeraar
aan de krijgsschool) en in de Gazette van Brussel (Zie het Volksbelang van 16 en 23 September
1882; zie ook de Belgique militaire van 25 Mei 1884). Bij de groote krijgsoefeningen van
1882 in de provinciën Namen en Luxemburg was gebleken hoe noodzakelijk de kennis van
het Nederlandsch zijn zou in oorlogstijd voor de Belgische officieren, die meestal
Vlaamschonkundig waren of nagenoeg, in dien tijd ten minste. In 1884 nam de Revue militaire
belge de vertaling over van het verslag van den Nederlandschen kapitein de Petit (verschenen
in den Hollandschen Militairen Spectator) over een reisje van eenige zijner makkers naar
Antwerpen, Gent en Luik. Daarin drukten zij hunne hooge verwondering uit, dat de Belgische
officieren schier nooit de Vlaamsche taal machtig zijn. Hoe die officieren met hunne
Vlaamsche soldaten kunnen omgaan, was hun een raadsel (Zie ook De taalstrijd hier en
elders: Het Nederlandsch in het leger, als bijvoegsel bij de Ned, Dicht- en Kunsthalle van
1 Sept. 1884).
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twee volksvertegenwoordigers: Graaf Léon Visart de Bocarmé (Veurne) en Prof.
Wagener (Gent), die er eerst alleen op uit waren om de eenzijdige wiskundige
opleiding der Belgische officieren in de krijgsschool te wijzigen.
In zitting van 8 Februari 1884 werd een door hen neergelegd wetsvoorstel in
aanmerking genomen. Te dier gelegenheid zeide Wagener:
Indien de Kamer de kennis van het Vlaamsch als onmisbaar voor alle
officieren beschouwde, wij zouden het niet zijn, die er zouden tegen op
komen.
Dadelijk veŕklaarde Coomans (Turnhout), dat deze zaak van het hoogste gewicht
was en stellig bij de wet in den Vlaamschgezinden zin moest worden geregeld. Maar
wanneer Visart zich geneigd toonde om Coomans daarin te volgen, kwam Jamme
(Luik) namens de Walen de stelligste voorbehoudingen maken tegen eenen maatregel,
die, volgens hem, de uitsluiting van de Walen uit het Belgisch leger ten gevolge zou
gehad hebben. De Decker (Antwerpen) antwoordde hem bondig en Coomans,
zinspelende op de kennis der oude en vreemde talen, die van de officieren werd
gevergd, terwijl men hun geen Nederlandsch oplegde, zegde ten slotte heel raak:
Messieurs, ne faites pas à la majorité des Belges cet affront d'inscrire
dans la loi que le latin, l'allemand et l'anglais sont plus respectables que
le flamand. Cela est intolérable. (Des membres: Très bien!)
Dat was eene eerste schermutseling tusschen Vlamingen en Walen.
Als naar gewoonte werd het wetsvoorstel Visart-Wagener naar de afdeelingen der
Kamer verzonden, waar het een paar jaren bleef hangen. In Juni 1886 werd Prof.
Wagener te Gent niet herkozen. In Januari 1887 bracht de middelafdeeling eindelijk
haar verslag uit. Eenparig had zij het voorstel, op aandringen van Coremans, volledigd
met eene bepaling, waarbij, te rekenen van 1 Januari 1890, niemand meer tot officier
zou mogen benoemd worden in het Belgisch leger, indien hij niet het bewijs leverde
de twee landstalen
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machtig te zijn. Aldus was dit onschuldig wetsvoorstel gaandeweg eene soort van
taalwet geworden. Bijna een jaar verliep nog verder, voordat het eindelijk in
behandeling kon komen.

De bespreking in de Kamer (1887)
Dit geschiedde den 1 December 1887, kort na de verbittering ontstaan onder de
Walen en Franskiljons door het optreden van Prins Boudewijn te Brugge en door de
Nederlandsche redevoering van Koning Leopold II in den nieuwen Vlaamschen
Schouwburg te Brussel. Een hevige twist ontstond bij den aanvang der beraadslaging
en de Belgische paria's, de Walen, gaven een soort van galavertooning in de Kamer
voor de galerie van het Mouvement Wallon. Coremans, die de bespreking inleidde,
had het Ministerie bedankt, dat zich met het stelsel der middelafdeeling vereenigd
had. ‘Dat is de uitsluiting van de Walen! De Walen hebben niet hetzelfde gemak als
de Vlamingen om andere talen aan te leeren,’ riep de Waal Paternoster (Zinik);
waarop Coremans antwoordde:
Toe maar! Ze zijn zoo dom niet als zij ons wel willen wijs maken. Wanneer
zij er belang bij hebben zich onbekwaam te verklaren, dan doen zij zulks.
Maar dat belet hen niet al de plaatsen na te jagen. Welnu, als men het
publiek wil dienen, dan is 't noodig zich door het publiek te doen verstaan.
Een leger met officieren, die de taal van 't grootste deel der soldaten van
't land niet verstaan, zou een leger zijn, goed voor een stuk van Offenbach.
Het Vlaamsch mag niet worden beschouwd als een bestanddeel van
ontbinding, want het is de beste en stevigste steun onzer nationaliteit.
Hierop barstte een onweder los. De liberale linkerzijde, die (buiten Buls en De
Stuers) uitsluitend uit Walen bestond, eischte, dat Coremans tot de orde zou worden
geroepen. Zelfs een clericale Waal (de Baré de Comogne) deelde in die weinig
begrijpelijke opwinding en riep uit:
De Walen zijn zoo moedig en zoo eerlijk als de Vlamingen, mijnheer
Coremans. Ik teeken protest aan tegen uwe woorden.
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Ook de Waalsche Minister de Moreau, die verzoenend optrad, zeide:
De heer Coremans kan niet veronderstellen, dat wij, Walen, minder dan
de Vlamingen ons vaderland beminnen. De Walen hebben altijd zooveel
opofferingsgeest voor 't vaderland getoond als de Vlamingen, zoowel
tegenover den vreemdeling als elders. Ik hoop, dat hij zelf zal erkennen,
dat men zijne uitdrukking verkeerd heeft uitgelegd.
Maar Coremans toonde zich onverzoenlijk. De Walen werden meer en meer
opgewonden; men ging aan 't twisten over Vlaamsch, Hollandsch en Fransch, en
Bara beweerde, dat Coremans gezegd had, ‘dat de Vlaamsche bevolking de beste des
lands is’; en hij voegde er bij:
Zoo de heer Coremans zijne woorden niet intrekt of de achtbare
voorzitter hem niet tot de orde terugroept, dan zal men zeggen, dat wij
Walen, door de schuld des voorzitters en der meerderheid in deze Kamer,
zonder bescherming zijn. (Levendige goedkeuring en toejuichingen, links.)
Te vergeefs trachtte de voorzitter De Lantsheere de linkerzijde tot bedaren te
brengen. Het debat liep uit op eene soort van werkstaking der Walen:
De heer Bara. Dus mag men ons beleedigen! (Gerucht.)
De heer Houzeau de Lehaie. Ik blijf niet, waar men mij beleedigt.
Stem links: 't Is de voorzitter, dien men tot de orde moet terugroepen!
De heer Magis. 't Is een Vlaming, die voorzit.
De heeren de Burlet en de Smet de Naeyer. Tot de orde! Tot de orde!
(Aanhoudend gerucht. Een zeker getal leden der linkerzijde verlaten de
zaal.)
Dit parlementair onweder, veroorzaakt door de zenuwachtigheid der misnoegde
Walen, die Coremans niet konden vergeven, dat hij hen vroeger uitgescholden had
voor ‘le parti de la France’, was een slecht begin voor de militaire taalwet. De
Regeering was blijkbaar verschrikt over die uitbarsting van Waalsche kitteloorigheid
en 's anderendaags stelde de Minister van oorlog, generaal Pontus, eene verzwakte
lezing van het oorspronkelijk art. 3 van het wetsvoorstel voor, namelijk:
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Te beginnen met Januari 1890 zullen de leerlingen der Militaire School,
die bij het toegangsexamen geene bewijzen gegeven hebben van de kennis
der beide landstalen, die bewijzen moeten leveren vooraleer tot
onderluitenant te worden benoemd. De candidatenofficieren zullen ze
mogen leveren tijdens de eene of andere der proeven bij art. 3 dezer wet
voorzien.
Doch de Walen, voelende dat zij het Ministerie deden wijken, verklaarden zich
geenszins voldaan. De twee leiders der linkerzijde, de oud-ministers Bara en
Frère-Orban spraken heftige redevoeringen uit. Bara riep uit:
Vous condamnez le pays à une situation pire que celle d'avant 1830.
L'article 3 va au-delà de ce qui existait sous le régime hollandais...
N'oubliez pas que le roi Guillaume, qui a voulu aussi faire prédominer le
flamand, a dû battre en retraite... J'ai essayé de toutes les façons d'apprendre
la langue flamande et je n'y ai pas réussi. (Longue hilarité.)
Jacobs antwoordde daarop en bespotte hem en de Walen zeer geestig over hunne
zoogezegde onbekwaamheid om Nederlandsch te leeren. Doch Frère-Orban kwam
zijnen oud-collega Bara ter hulp met al de majesteit zijner bekende welsprekendheid.
Plechtig verklaarde hij:
J'ai cru que, après ce qui s'était passé sous le gouvernement des
Pays-Bas, la disposition constitutionnelle qui proclame la liberté des
langues, rendrait à tout jamais impossible une propesition semblable à
celle qui nous est faite. Je crois que, constitutionnellement, on ne peut rien
réclamer de semblable de la part d'un habitant du pays.
J'ai le droit, comme citoyen ne parlant qu'une seule langue, d'être mis sur
un pied d'égalité parfaite avec celui qui en parle plusieurs. Volà mon droit
et j'ai le droit même, sachant le flamand, de répondre: Ik wil geen
Nederduitsch spreken! et de parler français(1).

(1) In dezelfde redevoering zeide Frère-Orban: ‘J'ai commencé mon instruction sous le
gouvernement des Pays-Bas; l'étude de la langue hollandaise était obligatoire. J'ai
appris le hollandais, j'ai parlé le hollandais, j'ai écrit le hollandais; mais, dès que la
connaissance de cette langue a cessé d'être exigée pour l'exercice des fonctions
publiques ou de certaines professions, elle n'a plus présenté pour moi aucune espèce
d'utilité et je ne m'en suis jamais servi, jamais.’
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Meer en meer werd zijn toon tragisch:
Vous allez faire germer dans le pays de profondes divisions. Vous allez
provoquer des sentiments de discorde et de haine! (Exclamations à droite.
- Approbation à gauche.)
C'est contre cette prétention que je proteste. Elle rencontrera une résistance
invincible; une telle prétention soulèvera les populations wallonnes contre
vous! Jusqu'à présent, on s'est contenté de rire des exagérations de certains
flamingants, et on en rit encore. Mais, prenez-y garde: l'indignation éclatera
et c'est vous qui l'aurez provoquée! Dans l'intérêt de notre nationalité,
Messieurs, il est dangereux de faire naître de telles querelles, de formuler
de telles prétentions.

Het verzoenend optreden van den Luikerwaal Hanssens
Dan zag men een lid der liberale linkerzijde, de Luikerwaal Leopold Hanssens eene
edele daad van echt burgerlijken moed plegen. Hij scheidde zich openlijk van zijne
taal- en partijgenooten af en verdedigde den voorgestelden maatregel met zeer
bezadigde redenen. De Walen, zeide hij te recht, zouden wel te beklagen zijn, indien
zij waarlijk onbekwaam waren Nederlandsch te leeren, zooals beweerd werd. Dat
was het tegendeel der waarheid. Te Luik zelf zag men, zoo herinnerde Hanssens,
ieder jaar meer dan 40 candidaten van beider kunne zich voor het Vlaamsch examen
van telegrafist in de Vlaamsche gewesten aanbieden. Ook zeide hij heel leuk, dat
men te laat kwam met het argument der ongrondwettelijkheid gesteund op art. 23
der Belgische Grondwet. Had men niet reeds veel meer van de magistraten gevergd
dan hetgeen men nu van de officieren zou vragen? Ten slotte stelde hij als
verzoeningsmiddel de volgende wijziging voor:
Te beginnen met 1 Januari 1892 zullen de leerlingen der Militaire School,
die bij het toegangsexamen niet bewezen hebben in staat te zijn zich in de
twee talen over dienstzaken te onderhouden met de manschappen, die
onder hunne bevelen staan, verplicht zijn dat bewijs te leveren vooraleer
tot onderluitenant te worden benoemd.
Daarop antwoordde de Waalsche oppositie door de verdaging voor te stellen, die
verworpen werd met 50 stemmen
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tegen 37. Doch de Regeering zag daarna haren tekst afstemmen met 46 tegen 31 en
10 onthoudingen, terwijl de tekst van Hanssens aangenomen werd met 53 stemmen
tegen 32, met het gevolg, dat ‘de kennis der beide landstalen’, door het Ministerie
voorgesteld (d.i. de letterkundige kennis der beschaafde Nederlandsche taal naast
die der Fransche) eenvoudig vervangen werd door eene oppervlakkige kennis van
de eenvoudigste omgangstaal, ‘over dienstzaken’ alleen dan nog.

De Waalsche opwinding
Het was een halve zegepraal voor de Walen, maar daarmede waren zij niet te paaien.
Zelfs in de Vlaamsche gewesten roerden zij zich rumoerig. Alzoo zag men te Gent,
in 't hartje van Vlaanderen, den Cercle libéral wallon de l'arrondissement de Gand,
onder de handteekeningen van eenen Gentschen hoogleeraar (Prof. E. Discailles) en
van eenen jongen advocaat (Léon Hallet) een manifest uitvaardigen A Messieurs les
députés des arrondissements wallons, waarin te lezen stond:
Le Cercle libéral wallon de l'arrondissement de Gand vous remercie d'avoir
relevé énergiquement l'insulte lancée hier aux Wallons par un de vos
collègues de l'arrondissement d'Anvers. A quelque parti politique qu'ils
appartiennent, tous les Wallons sont unanimes, n'en doutez pas, à ratifier
nos remerciements.
Peut-être appartient-il au Cercle Wallon de Gand plus qu'à tout autre de
prendre l'initiative de la manifestation d'aujourd'hui. Constitué dans un
milieu où la propagande en faveur du développement de la langue flamande
n'est pas toujours marquée au coin d'une bienveillance absolue pour les
Wallons, notre cercle a protesté, dès le premier jour, de ses sentiments de
paix, de concorde et de fraternité.
Dit Waalsch protest in martelaarsstijl lokte eene wisseling van opene brieven uit
tusschen Prof. Discailles en zijnen jongen secretaris L. Hallet aan de eene zijde, J.
De Vigne en C. Siffer aan de andere namens de Vlaamsche liberale Vereeniging van
Gent(1). Intusschen was geheel

(1) Zie al die stukken in Het Volksbelang van 10 en 17 December 1887.
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de Waalsche pers in rep en roer; vooral de liberale bladen van het Walenland
schreeuwden moord en brand tegen de Vlaamsche Beweging, die zij als een louter
clericale werking aan hunne lezers voorstelden. Tragisch waren sommige angstkreten.
Alzoo schreef L'Organe libéral de Namur:
Reeds eenigen tijd geleden hebben wij gezegd, dat die Vlaamsche
Beweging, waarmede sommigen den spot drijven, eene zuiver clericale
beweging is, welke, gesteund door het clericaal ministerie, stellig grootere
uitbreiding verkrijgen en eindigen zou met een gevaar te zijn voor onze
nationaliteit.
De bedoelingen der intriganten van het Flamingantisme openbaren zich
duidelijker en sneller dan men aanvankelijk zou hebben kunnen vermoeden.
Nog geene vier jaren zijn onze tegenstanders aan het bestuur, en reeds
veroorloven de Vlaamsche vertegenwoordigers zich de Walen in volle
Kamer te beleedigen. Van daar tot eene nieuwe revolutie, tot een
uiteenscheuren onzer nationaliteit, is er slechts ééne schrede... Of meent
men, dat zij patriotten zijn, die op alle denkbare wijze onze nationaliteit
trachten te vernietigen, door onder ons eenen taal- en rassenstrijd aan te
blazen?
En de Chronique van Brussel verklaarde bitter:
De Walen beginnen de oogen te openen en te zien waar men ze voeren
wil. De heeren Flaminganten hebben zoo wel gewerkt - een beetje in 't
open licht en veel in 't donker - dat heden de bewoners der Zuidelijke
provinciën in eenen staat van volkomen ondergeschiktheid zijn gebracht...
Wat men wil, is de terugkeer tot het rampenjaar 1829, toen de Walen uit
de militaire en burgerlijke bedieningen werden gesloten...
Om te protesteeren wordt eene Waalsche beweging ingericht! 't Is de
verdeeldheid. Indien zekere woedend geworden Walen de uitspattingen
der Vlamingen nabootsen, volgt weldra de burgeroorlog en het einde van
België... Nog is het tijd die ongelukken te voorkomen. Dat de Senaat het
voorstel Coremans verwerpe. Doet de Senaat zulks, dan zal maar ééne
beweging meer in België blijven bestaan: de Belgische beweging, die in
September 1830 op de barrikaden te Brussel tot stand kwam.
Die taal der Franschgezinde pers was zoo overdreven uitzinnig, dat een liberaal
blad van Brussel, La Nation, waarvan de redactie meest uit Walen bestond, niet kon
nalaten te doen opmerken, dat de schikking op voorstel van den Luikerwaal Hanssens
in de Kamer aangenomen, niets
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anders was dan ‘une disposition bien anodine’ en dat de polemiek der Chronique
‘noch kop noch staart’ had. Maar die wijze woorden waren als de stem van den
roepende in de woestijn. De Walen waren woedend en wilden niet bedaren; en zij
ondervonden meer en meer, dat die houding de goede was met het oog op het
Kamerdebat. Hoe luider zij schreeuwden, hoe meer men hun toegaf.
Toen, in zitting van 14 December, de tweede lezing geschiedde over het voorstel
Hanssens, kwam Frère-Orban er op nieuw tegen op; het was, beweerde hij, eene
schending van art. 23 der Grondwet en nogmaals deed hij een beroep op de
vaderlandsliefde der Kamer ten einde de Belgische nationaliteit niet in gevaar te
brengen. Coremans en Kervyn de Lettenhove brachten dien bombast tot de
werkelijkheid terug; de laatste verklaarde ter loops, dat de regimenten best gewestelijk
zouden kunnen zijn. Bara hield nogmaals staande, dat de Walen geen Vlaamsch
kunnen leeren en dat men ze feitelijk uit de officiersgraden zou sluiten. 's
Anderendaags kwam Buls met een nieuw verzoeningsamendement aandragen zonder
de Walen nochtans te bevredigen, die bij monde van de twee Luikerwalen Warnant
en Frère-Orban onverzoenlijk bleven; maar Jacobs antwoordde hun en werd door
den moedigen Hanssens bijgesprongen. Met 66 stemmen tegen 49 ging die nieuwe
verzwakking van den oorspronkelijken tekst door in deze redactie:
Het Fransch en het Nederlandsch zullen in de Militaire School en in de
regimentsscholen derwijze worden onderwezen, dat al de aspirant-officieren
eene genoegzame kennis (une connaissance suffisante) der beide talen
verwerven zullen. Te beginnen met 1 Januari 1892 zullen de
adspirant-officieren, vooraleer zij tot den graad van onderluitenant kunnen
benoemd worden, het bewijs moeten leveren van hunne kennis der
beginselen (éléments) van degene der twee talen, waarover zij niet het
examen hebben afgelegd, voorzien door de art. 1 en 2.
De kennis van eenige regelen der Nederlandsche spraakleer verving aldus de
bekwaamheid om zich met de manschappen in hunne taal te kunnen onderhouden.
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Zooals Frère-Orban het terecht deed opmerken, had die bepaling geen het minste
practisch belang meer en leverde geene de minste waarborg op. De nederlaag der
Vlamingen was volledig en te danken, niet alleen aan den woedenden tegenstand der
Walen, maar ook aan de zwakheid der Regeering en aan de onhandige houding van
Coremans bij het uitbreken van den eersten storm in de Kamer.

Leopold Hanssens

Aldus ten tweeden male ontzenuwd kwam het militair taalwetje in den Senaat aan.
Nu repten zich de Walen nog ijveriger. Vooral te Luik werd de anti-Vlaamsche
gisting zoo geweldig, dat de volksvertegenwoordiger Hanssens, die tevens schepen
van onderwijs was, in die hoedanigheid aftreden moest wegens zijn ‘verraad’ in de
Kamer. De Liberale Vlaamsche Bond van Antwerpen en meer andere Vlaamsche
kringen zonden hem huldebrieven, terwijl de Liberale Vlaamsche Bond van Brugge
in zijne algemeene
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vergadering eene motie van blaam en spijt voor de houding van Frère en Bara aannam.
In de hoofdstad wilden de Franschgezinden den grooten slag slaan. Te Brussel
had men op 11 December eenen ‘stoet’ ingericht, om plechtig een protest der Walen
naar den Senaat te dragen. Slechts een 50-tal Walen waren opgekomen, maar een
60-tal Vlaamschgezinde studenten vergezelden den Waalschen ‘stoet’ en deelden
onderwege meer dan 5000 strooibriefjes tegen de aanmatigende overdrijvingen der
Waalsche paria's aan de verbijsterde toeschouwers uit; zoodat die grootsche
‘betooging’ op een vermakelijk fiasco uitliep.

De bespreking in den Senaat
Doch in den Senaat namen de zaken eenen veel ernstiger keer. Men fluisterde, dat
Frère-Orban door den Koning in verhoor was ontvangen geworden en hem de grieven
der verdrukte Walen had vóór oogen gelegd, zoodat ‘eene drukking vanwege het
Hof’ in de debatten der Hooge Kamer merkbaar werd.
Den 20 December 1887 werd de bespreking geopend door den burgemeester van
Luik J. d'Andrimont, die een plechtig advies van zijnen gemeenteraad aan den Senaat
voorlas, waarin beweerd werd, dat, tegen de Grondwet in, een overwicht aan de
Vlamingen boven de Walen zou gegeven worden(1). De Vlaamsche clericale senators
Lammens, graaf

(1) Van haren kant had de Vlaamsche liberale Vereeniging van Gent een uitstekend beredeneerd
stuk aan den Senaat gezonden, onderteekend door J. De Vigne en C. Siffer, waarin zeer
ernstige bewijsredenen, die in beide Kamers door de verdedigers van art 3 schenen uit het
oog verloren te zijn, opgesomd werden. Na de nederlaag schreef Het Volksbelang van 24
December 1887: ‘Spijtig genoeg: die gewichtige redenen werden noch in de Kamer noch in
den Senaat in de beraadslagingen vooruitgezet, hetgeen wel zal getuigen, dat de redenaars,
die aan de besprekingen deel hebben genomen, de zaak met meer ernst en grondiger hadden
kunnen onderzoeken. Wij willen geene ondankbaren zijn voor degenen, die ons recht hebben
voorgestaan; maar de waarheid moet toch gezegd worden.’
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Vilain XIIII, Van Ockerhout, baron de Coninck, baron Surmont, Vanden Bemden,
baron Bethune en zelfs twee Waalsche clericalen (de Biolley en Simonis van Verviers)
ondersteunden de bepaling door de Kamer aangenomen, welke de liberale Walen
Braconnier, d'Andrimont, baron de Sélys-Longchamps en anderen aanvielen. Vooral
de redevoering van den Luikschen burgemeester was heftig en vol bedreigingen,
waarop de liberale oud-minister Graux de verdaging der Vlaamschgezinde bepaling
van art. 3 voorstelde. Daarin stemde de Regeering niet toe bij monde van den Minister
van justitie den Waal Lejeune, die de zaak overigens niet ernstig opnam en zich
allerlei misplaatste kwinkslagen veroorloofde in den trant van die van Eudore Pirmez
bij de bespreking van het verworpen wetsvoorstel van 1869.
Dan kwam Graux met eene nieuwe ontzenuwing van art. 3 af, luidende als volgt:
De Nederlandsche taal zal in de Militaire School en in de
regimentscholen derwijze onderwezen worden, dat al de aspirant-officieren
eene genoegzame kennis dezer taal kunnen opdoen.
Te beginnen met 1 Januari 1892 zal er, in de examens door
aspirant-officieren af te leggen vóór hunne bevordering tot onderluitenant,
aan de practische kennis en aan de eerste beginselen der Nederlandsche
taal hetzelfde getal punten worden toegekend als er verleend wordt aan de
kennis der Fransche taal.
Het gevolg zou zijn, dat men, gelijk vroeger, in België nog altijd officier zou
kunnen worden zonder het bewijs te leveren, dat men de taal van de meerderheid der
manschappen machtig is. Alleen zou men eenige punten op het examen winnen,
wanneer men dat bewijs kon leveren. Het amendement Graux ontnam aldus den
laatsten schijn van beteekenis aan het reeds zoo uitgewaterde art. 3. In zitting van
22 December kwam op eens de Regeering, nogmaals bij monde van minister Lejeune,
verklaren, dat ze zich ‘uit verzoeningsgeest’ met Graux' voorstel vereenigde en
generaal Pontus beloofde daarenboven, dat de onbekendheid met het Nederlandsch
geene ‘cote d'exclusion’ zou daarstellen. Dit coup de théâtre bevredigde natuurlijk
de
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Walen, die zegevierden. Het amendement Graux werd aangenomen met 49 stemmen
tegen 8 en 6 onthoudingen.

Het oordeel der Vlaamschgezinde pers
Luidruchtig was de vreugde der Walen en groot de teleurstelling der Vlamingen(1).
De Kleine Gazet van Antwerpen schreef over ‘dien nieuwen kaakslag’:
Aan de Vlamingen, die nog een greintje gevoel van eigenwaarde hebben,
past het tegenover de Waalsche beleedigingen, tegenover heersch- en
dwangzucht hun recht als burger en hunne fierheid als mensch te stellen...
Laten wij bij elke gelegenheid, te beginnen met de tegenwoordige, onze
tanden toonen. Voor eens dat de Walen zich bedreigd achten in hunne
onwettelijke voorrechten, zetten zij Kamers, pers en land overhoop en
worden aanhoord. Wij, die sedert 1830 den kelk der beleedigingen, der
verdrukking, der ongrondwettelijkheid bij elke gelegenheid tot op den
bodem ledigden, wij verdragen als lammeren en als lammelingen terging
en onrecht. Wij wisten slechts te klagen. De Walen hebben ons getoond
hoeveel verder men komt met luide te roepen en te dreigen.
En Het Volksbelang teekende den toestand als volgt uit een liberaal standpunt(2):
De drie liberale leiders en oud-ministers Frère-Orban, Bara en Graux
hebben alles in 't werk gesteld om te beletten, dat bij de wet bepaald worde,
dat al de officieren van ons leger eindelijk al hunne soldaten zouden moeten
begrijpen, hetgeen wel de eerste vereischte is om een ernstig leger te
bezitten.
Door die ongehoorde houding der linkerzijde, die schier uitsluitend uit
Walen bestaat, en aangemoedigd door de belachelijke overdrijvingen van
Frère-Orban en Bara in de Kamer, is het Mouvement wallon geboren, dat
te Luik eene meeting van zes duizend personen tegen de rechtmatige
eischen der Vlamingen heeft gehouden. Dat

(1) Vooral was de verbittering groot tegen den Brusselschen senator Graux, die in volgende
verkiezingen de tegenkanting van de onverzoenlijke Vlaamschgezinden der hoofdstad
herhaaldelijk ondervinden moest.
(2) Ook in de Kölnische Zeitung van 19 December werd de grove misslag der liberale leiders
aan de kaak gesteld.
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kan voor het liberalisme in Vlaanderen een groot gevaar worden, en
kortzichtig zijn de hoofdmannen onzer partij stellig in deze zaak geweest
op eene echt verbazende wijze.
Een Waal van geboorte, Prof. Pergameni der Brusselsche hoogeschool had den
moed (evenals de Luiksche volksvertegenwoordiger Hanssens) zich van zijne
taalgenooten af te scheiden. In de Réforme van Brussel schreef hij onbewimpeld:
Waarvan was er spraak? Van te eischen, dat Belgische officieren, die
zich tot Belgische soldaten wenden, zich door dezen doen verstaan. Wat
is eenvoudiger, rechtvaardiger? En nochtans heeft men den heer Frère,
den liberalen hoofdman der Kamer, met den heer Bara hooren schreeuwen
van verdrukking der Walen, dwingelandij der Vlamingen; en men heeft
hem zelfs de grieven der Omwenteling van 1830 hooren aanhalen.
En waarom al dat gerucht? Omdat eenige duizende Waalsche officieren
een weinig Vlaamsch zullen moeten aanleeren, zal het vaderland daarom
in gevaar zijn? Is 't eene onmogelijkheid, welke men van hen vergt?
Welhoe! die jonge onderluitenanten, die men bekwaam acht om algebra,
geometrie, Engelsch, Duitsch en duizend andere dingen te leeren, zouden
het Vlaamsch niet kunnen aanleeren! Men is verbaasd dergelijke
ongerijmdheden uit den mond van aanzienlijke personen te hooren...
't Is dus ten eerste noodig, dat onze officieren te twee talen kennen. Dit is
ten tweede rechtvaardig en democratisch. Men begrijpt waarlijk niet, dat
de meerderheid der linkerzijde zulks niet ingezien heeft en dat politieke
mannen als de heeren Frère en Bara dienaangaande eene hevige taal voeren,
welke alleen in staat is om het land te verleiden.
Het is noodig, dat de drukpers te velde trekke tegen dergelijke beweringen,
welke voor onze nationaliteit veel gevaarlijker zijn dan de eischen der
Vlamingen. Het liberalisme heeft gedurende langen tijd de zware fout
begaan Vlaanderen te verwaarloozen. Dat deze fout niet verzwaard worde
door zich stelselmatig vijandig te gedragen tegenover de eenvoudigste
verzoenende maatregelen.
Die gulden woorden van den Brusselschen hoogleeraar bewijzen, dat niet alle
Walen verblind waren en meegingen met het Mouvement wallon; maar uiterst
dungezaaid waren degenen onder hen, die als Pergameni en Hanssens koelbloedig
en rechtvaardig bleven in dien fel bewogen tijd.
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De derde bespreking in de Kamer (1888)
Ondertusschen was het gewijzigd wetsvoorstel teruggezonden naar de Kamer, die
een nieuw wel doordacht en grondig beredeneerd vertoogschrift der Vlaamsche
Liberale Vereeniging van Gent alsmede een manifest van den Bond der Vlaamsche
liberale Vereenigingen ontvangen had te midden van eenen stortregen van minder
beduidende petities uit alle gedeelten van het land. Maar het hielp niet. Hanssens,
de verslaggever der middelafdeeling, stelde uit haren naam voor, de wijziging van
den Senaat eenvoudig aan te nemen. Alles wat Coremans verkreeg, was eene soort
van platonische voldoening door het inlasschen in de wet van de volgende bepaling:
De Regeering zal jaarlijks in het Staatsblad de uitslagen afkondigen der
examens voor iedere klasse candidaten met de opgave van 't getal behaalde
punten in iedere klasse voor ieder der twee landstalen, het Nederlandsch
en het Fransch.
Zelfs daartegen kwam Bara nog op; maar Begerem (Gent) stopte hem den mond
met citaten uit de Flandre libérale en Hanssens wees op het verzoekschrift van den
Bond der Vlaamsche liberale Vereenigingen. En al riep Bara schamper uit: ‘Die
Vereenigingen maken de liberale partij niet uit!’, eens te meer werd in de Kamer
openbaar verkondigd, dat de Waalsche linkerzijde afgekeurd werd door het Vlaamsch
liberalisme. Dat was het feit van beteekenis in die lamlendige bespreking van 25
April, waarbij Coremans' amendement aangenomen werd met 63 stemmen tegen 31.
De minderheid bestond uit de geheele Waalsche linkerzijde, waarvan zich alleen de
Stuers (Oostende), Hanssens (Luik), Buls en Guillery (beiden van Brussel)
afgescheiden hadden, terwijl ook 3 clericale Walen met de liberale Franschgezinden
gestemd hadden. Den 3 Mei 1888 werd het wetsontwerp eindelijk voor goed
aangenomen in den Senaat, zonder de minste bespreking, met 26 stemmen tegen 6
en 2 onthoudingen.
Sedert den storm, door Coremans' uitval en de overdreven lichtgeraaktheid der
Walen opgegaan, waren bijna zes
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maanden van koortsachtigen taalstrijd en krakeelen tusschen Waal en Vlaming
verloopen. Niet zonder wederzijdsche verbittering stonden nu de twee stammen van
België als op een slagveld tegenover elkander, en de rumoerige zegepraal der Walen,
die nochtans voortgingen zich te gelijk als martelaars aan te stellen, ergerde Vlaamsch
België in stilte, maar diep.

Andere gebeurtenissen (1888)
Minder belangrijke feiten op Vlaamsch gebied waren in dienzelfden tijd de volgende:
de eerste Vlaamsche eeden in den Gemeenteraad der zeer verfransche stad Ieperen
afgelegd door eenige liberale raadsheeren, leden van het Willems-fonds, terwijl de
hoofdman der clericale gekozenen Colaert, die vóór de verkiezing als
Vlaamschgezinde candidaat was opgetreden, met al zijne partijgenooten den eed in
't Fransch aflegde; de stichting aan de Gentsche hoogeschool van het Vlaamsch
Academisch genootschap voor Germaansche philologie; het stout optreden van
advocaat Maurits Josson vóór de Brusselsche rechtbanken om eindelijk de taalwet
van 1873 in de verfranschte hoofdstad te doen naleven; het optreden van Jan Van
Rijswijck in de Liberale Associatie te Doornik(1) om aan de Walen de ware beteekenis
der Vlaamsche Beweging uit te leggen (26 Februari 1888), terwijl de Gentsche
socialist Anseele te Luik op eene meeting van werklieden de taalrechten der
Vlamingen stout verdedigde; de opene brief (Lettre aux libéraux Wallons) van het
Verbond der Vlaamsche liberale Vereenigingen (Maart 1888); het politiek 25-jarig
jubileum van Jacobs en De Laet te Antwerpen in 't Vlaamsch gevierd met Lambert
Van Rijswijck (eigen broeder van Jan Van Rijswijck vader) als lofredenaar op De
Laet (Mei 1888); het banket te Brugge door de clericale Vlaamschgezinden
aangeboden aan advocaat De Visschere

(1) Eerst met koelheid aangehoord, sleepte hij ten slotte zijn gansch publiek mede. Een
Doorniksche briefwisselaar van den Journal de Gand schreef over die voordracht: ‘La cause
des flamingants libéraux a été gagnée de main de maître.’
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ter gelegenheid zijner uitsluiting uit den Katholieken Kring wegens zijne rumoerige
Vlaamschgezindheid; de oprichting te Brussel van de Fédération des ligues et sociétés
wallonnes (Mei 1888); de stichting te Gent naast het oud liberaal taalminnend
studentengenootschap 't Zal wel gaan van een clericalen Vlaamschgezinden
studentenkring De Rodenbachvrienden (Mei 1888); de vertooning in den schouwburg
van den ‘Château d'eau’ te Parijs van Tâti li Perruquî (23 Mei 1888), hetgeen in de
Waalsche pers veel gerucht maakte, terwijl die vertooning een tekort van 4000 fr. in
de kas der Luiksche inrichters liet en eene scheuring onder hen ten gevolge had; de
opening te Luik van eene kostelooze Vlaamsche volksbibliotheek door de zorgen
van het Kinkergenootschap (Juni 1888); het begin der gedeeltelijke tweetaligheid
van den Belgischen Moniteur-Staatsblad (1 Juli 1888); de drie eerste Vlaamsche
eeden in den zuiver clericalen provincieraad der door en door Vlaamschgebleven
provincie Limburg; het verzoekschrift der afdeeling van het Willems-fonds te
Mechelen aan den clericalen burgemeester, hem vragende den Koning bij zijn
aanstaande bezoek in het Nederlandsch te ontvangen(1), hetgeen niet gebeurde; de
ontvangst van den Lord Meier van Londen Polydoor De Keyser (geboren te
Dendermonde) met zijne twee sheriffs op het Gentsch stadhuis door den liberalen
burgemeester Lippens, die er vijf Fransche toespraken en eene Engelsche hield, maar
geen enkel woord Nederlandsch sprak(2), het-

(1) Dat stuk (6 Augustus 1888) besloot met de woorden: ‘Zonder eenigen twijfel zal zulks uiterst
aangenaam wezen aan Zijne Majesteit den Koning, die te Brussel reeds bij de inhuldiging
van den Vlaamschen Schouwburg klaarblijkend Zijne genegenheid getoond heeft voor de
taal der grootere helft van 't Belgisch volk. Wij denken te mogen verzekeren, dat, zoo aan
ons verlangen voldoening wordt geschonken, de geestdrift hier niet minder groot zal zijn,
dan wanneer Zijne Koninklijke Hoogheid prins Boudewijn onlangs den Vlaamschen heilgroet
der Bruggelingen in hunne eigene taal beantwoordde.’
(2) In den schoot van het Gentsch schepencollege had de Vlaamschgezinde schepen De Vigne
te vergeefs aangedrongen op het gebruik der volkstaal bij de ontvangst van den Lord Meier
van Londen.
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geen luide protesten in de Vlaamsche pers uitlokte (Augustus 1888); het verdwijnen
van het wakker Vlaamschgezind liberaal weekblad De Kleine Gazet van Antwerpen
(September 1888); het ‘door en door katholiek’ feest ter eere van wijlen Albrecht
Rodenbach te Roeselare, nochtans meegevierd door enkele liberalen; de verschijning
te Brussel van een groot clericaal Vlaamschgezind blad Het Land; de onzijdige
Vlaamsche landdag te Gent, voorgezeten door den liberaal Prayon-Van Zuylen,
waarop Herman Ronse en andere clericale Vlaamschgezinden hevige klachten lieten
hooren over de verfransching der paters- en nonnenscholen, maar hunne redevoeringen
wegmoffelden uit de bladen, waar zij zelve de opstellers van waren: Fondsenblad
en Lichtstraal; de verschijning van banknoten van 50 fr. uitgegeven door de Nationale
Bank van België met enkele Vlaamsche woorden(1) op de keerzijde (October 1888);
het besluit genomen door zekere groote firma's van scheepsmakelaars te Antwerpen
om de moedertaal in al hunne stukken, ook met het zoo verfranscht tolwezen, te
gebruiken; de dood en de koninklijke burgerlijke begraving van dichter Jan Van
Beers te Antwerpen (November 1888), waarop geen

(1) Sedert den 18 October 1888 tot heden werden voor 20 ½ millioen uitsluitend Fransche
bankbriefjes van 1000, 500, 100 en 50 fr. en voor 33 ¾ millioen tweetalige bankbriefjes van
50 en 20 fr. door de Nationale Bank van België uitgegeven. De wet van 26 Maart 1900 heeft
voor het eerst de verplichting der tweetaligheid voor de toekomst uitdrukkelijk voorgeschreven
als eene toepassing der taalwet van 1878 op het gebruik onzer taal in het bestuur; doch sedert
dien datum zijn geene nieuwe uitgaven van bankbriefjes van 1000 en 500 fr. geschied. In
Juni 1906 werden nieuwe tweetalige banknoten van 100 fr. uitgegeven. Wij moeten nog
wachten om er eindelijk ook van 500 en 1000 fr. te bekomen; doch zij zijn bij de eerstkomende
emissie verplichtend. - De tweetalige bankbriefjes van 20 fr. dragen op de Vlaamsche keerzijde
de twee lakonische woorden: Twintig franken (sic) zonder meer. Die van 50 fr. geven reeds
de vertaling van een gedeelte der Fransche voorzijde op de Vlaamsche keerzijde: Nationale
Bank, Brussel, Vijftig franken (sic) betaalbaar op zicht. Evenzoo de briefjes van 100 fr.
(1906), doch ditmaal zonder de taalfout: Nationale Bank van België, Honderd frank betaalbaar
op zicht.
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enkel clericaal Vlaamschgezinde te zien was; de inrichting van eenen leergang van
Nederlandsche plantenkunde aan de Faculteit der natuurwetenschappen der
Staatshoogeschool te Gent met Prof. J. Mac Leod als titularis, hetgeen het allereerste
bedeesd begin van de vervlaamsching dier louter Fransche Faculteit sedert 1830 was
(Nov. 1888), en het stichten door denzelfden hoogleeraar van het Kruidkundig
genootschap Dodonaea, dat het uitgangspunt was van het beoefenen der
natuurwetenschappen in de moedertaal door talrijke studenten der Gentsche
Hoogeschool en andere Vlaamsche natuurvorschers in onze Vlaamsche gewesten.

De verkiezing van De Vigne tot schepen te Gent (1888)
In den loop van datzelfde jaar deden zich nog andere belangrijke incidenten voor,
die omstandiger verdienen toegelicht te worden. Alzoo in Januari 1888 de verkiezing
van den bekenden Vlaamschgezinde Julius De Vigne tot schepen der stad Gent. Het
was de eerste toepassing der nieuwe gemeentewet, waarbij de schepenen niet meer
door den Koning, maar door den Gemeenteraad werden aangesteld.
Te Gent was in dien tijd, vóór de invoering der evenredige vertegenwoordiging,
de stedelijke raad uitsluitend homogeen, dat wil zeggen dat hij uit 31 leden was
samengesteld, aangeduid door de Liberale Associatie. Daaronder bevonden zich
slechts drie Vlaamschsprekenden: De Vigne, C. Siffer en Broeckhans; de andere
leden spraken geregeld Fransch en velen onder hen waren openlijke of bedekte
Franskiljons, die van De Vigne als schepen niet wilden hooren, omdat zij geenen
flamingant in den schoot van het College wilden zien treden. Op voorhand kondigde
de Gentsche briefwisselaar der Franschgezinde Gazette van Brussel aan, dat De
Vigne maar kon gekozen worden, indien hij zich verbond in den Raad Fransch te
spreken en zijne verslagen in die taal op te stellen.
Op den dag van de verkiezing der schepenen, die volgens de wet met gesloten
deuren in geheime zitting plaats had, stelde een Franschgezind lid (Duhayon) aan
De Vigne
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de vraag, of hij bereid was zijn ambt als schepen in 't Fransch uit te oefenen. Deze
antwoordde, dat hij als schepen zou doen wat hij sedert jaren als raadslid had gedaan:
in de beraadslagingen en in de verslagen de moedertaal gebruiken. De stemming
volgde, waar 28 leden aan deel namen. De Vigne, die zich onthield, bekwam 15
stemmen en was gekozen, maar gaf aanstonds zijn ontslag, aangezien er 12 leden
waren, die hem als Flamingant hun vertrouwen weigerden. De zitting werd geschorst,
Burgemeester Lippens verklaarde zich met het College ten voordeele van De Vigne
en bij eene tweede stemming verkreeg de Flamingant 18 stemmen. Daar een ander
gekozen schepen reeds minder stemmen had bekomen, kon De Vigne niet meer
weigeren. Ten tweeden male was aldus een erkende Flamingant lid geworden van
het College van Burgemeester en Schepenen der Vlaamsche, maar zeer verfranschte
stad Gent. Prof. Heremans was de eerste geweest van 1879 tot 1882.
Onder het democratisch en zeer Vlaamsch gebleven gedeelte der Gentsche
bevolking verwekte die verkiezing eene groote opschudding. Vooral de liberale
Vlamingen voelden zich te recht gekwetst door de uitdagende houding der
Franschgezinde gemeenteraadsleden en men wilde De Vigne in 't openbaar wreken.
De zestien kringen van den Bond der Vlaamsche liberale maatschappijen staken de
hoofden bijeen en men besloot een groot volksbanket aan den Vlaamschen schepen
aan te bieden. Den 8 Maart 1888 vergaderden meer dan 400 dischgenooten in de
groote zaal van het Van Crombrugghe-genootschap. Onder hen waren afgevaardigden
van Antwerpen met Jan Van Rijswijck, Max Rooses en De Geyter, van Brugge met
Julius Sabbe, van Brussel met Julius Hoste, van Nieuwpoort met De Swarte, enz.,
benevens zeven Gentsche gemeenteraadsleden (waaronder Prof. Wagener) en drie
provincieraadsleden van Gent, voorts de meeste voorzitters en bestuursleden der
vrijzinnige volksmaatschappijen der Arteveldestad. Een tiental heildronken werden
ingesteld, alle gloeiend van liberale Vlaamschgezindheid, waarvan vooral die van
Vuylsteke en Jan Van Rijswijck
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merkwaardig waren(1). Ook de volgende verklaring van den nieuwgekozen schepen
werd geestdriftig toegejuicht:
Wij zijn het eens over de beteekenis van de betooging van dezen avond.
Wij bevestigen, dat, in tegenstrijd met hetgeen anderen wenschen, in de
hoofdstad van Vlaanderen, waar negen tienden der bevolking slechts
Vlaamsch spreken, wij eischen, dat onze moedertaal niet meer geduld
worde op het stadhuis als eene bedelares, die beschaamd is over hare
lompen, maar dat zij als eene koningin daar heersche in het volle bezit
harer rechten.
In en buiten Gent had dit Vlaamsch democratisch feest eenen grooten weerklank.

De stichting eener eerste Studentenafdeeling van het Willems-fonds te
Leiden (1888)
Eenige dagen later, den 19 Maart 1888, had te Leiden de stichting plaats eener
studentenafdeeling van het Willems-fonds. Vuylsteke en Jan Van Rijswijck waren
met vijf Gentsche studenten naar de Sleutelstad overgekomen en de grijze Prof. M.
de Vries sprak er eene onvergetelijke rede uit, die door het Leidsch
studenten-weekblad Minerva als volgt werd samengevat:
‘Men noeme mij geen idealist’ - zei de spreker - en toch hij was het, en
wel in den edelsten zin des woords. Zijne gansche rede was een gloeiende
toost op de Nederlandsche nationaliteit. Het was een juichkreet, een
bemoedigende handdruk tevens. In sprekers jeugd werden hij en anderen
uitgelachen om wat men noemde ‘heulen met de Belgen’. Doch waar men
toen om lachte, zijn thans feiten. De eenheid der taal siert zich thans met
de toen onmogelijk gedachte eenheid van spelling... Het geldt niet slechts
eene taal, het geldt eene nationaliteit, den Nederlandschen stam, die zoo'n
schoone toekomst heeft. In Nederland en België, wel is waar, bestaat die
stam slechts uit een 7 millioen menschen; doch zie naar Nederlandsch
Indië, waar een volk van millioenen langzaam wordt geannexeerd; naar
Amerika, waar duizenden onze taal spreken en de besten zich beroemen
tot dien stam te behooren; naar Zuid-Afrika, waarvan

(1) Vuylsteke's kloeke toespraak op het banket vindt men in zijne Verzamelde prozawerken (deel
III) en in den bundel Klauwaard en Geus, na zijnen dood uitgegeven door het Julius
Vuylsteke-fonds.
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met recht mag worden verwacht, dat eerlang het Nederlandsch en niet het
Engelsch de algemeene taal zal worden. Deze feiten in den vreemde, met
die van eene bloeiende wetenschap en letterkunde ten onzent, geven recht
te beweren, dat die nationaliteit eene toekomst heeft. Om die nationaliteit,
die niet is eene ‘nation éteinte’, maar veeleer eene, die uit den slaap
ontwaakt, te verheffen, moeten allen samenwerken, niet slechts om ons
leven, maar om de menschheid. De Nederlandsche nationaliteit toch is
een beginsel, het beginsel der

Prof. M. de Vries

vrijheid. Op onzen grond in den tachtigjarigen oorlog geboren, heeft dat
beginsel van daar uit veroveringen gemaakt over de wereld naar Engeland
en Amerika, waar thans die vrijheid zoozeer bloeit.
In November 1888 werden ook te Groningen en later in 1890 te Utrecht
studentenafdeelingen van het Willemsfonds opgericht. Zij bloeiden eenige jaren,
maar ondergingen op den duur het lot van veel studentenkringen: den dood of de
anemie, vooral na het opkomen van het Algemeen Nederlandsch Verbond, waarvan
aan de Hollandsche universiteiten studentenafdeelingen tot stand kwamen.
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De eerste Nederlandsche redevoering in de Kamer (1888)
Op het einde van hetzelfde jaar werd door Coremans in de Kamer de eerste
Nederlandsche redevoering uitgesproken, die er sedert 1830 gehouden werd. De
aanleiding was eene uitdaging van den Waal Bara tijdens de beraadslaging over het
gebruik der moedertaal vóór het gerecht. Het Beknopt verslag der zitting van 27
November 1888 heeft het incident als volgt te boek gesteld:
De heer Bara. Komaan! spreek Nederlandsch. Men zal 't vertalen en 's
anderendaags zullen we in de Handelingen der Kamer uwe redevoering
in 't Fransch vertaald lezen. Ziedaar alles! (Gelach.) Geef dan toch 't
voorbeeld. Het moet van hooger hand komen. Spreek maar dadelijk
Nederlandsch. Maar neen! Gij hebt er belang bij om het niet te spreken.
Hoe wilt gij de beschuldigden verplichten een belang te hebben, dat gij
zelve niet hebt?
De heer Coremans. De achtbare heer Bara heeft ons herhaaldelijk
uitgenoodigd hier Nederlandsch te spreken. Welnu ik zal onmiddellijk aan
zijn verlangen voldoen. (Toejuichingen rechts en in de tribunes van het
publiek.) - De heer Coremans vervolgt in het Vlaamsch:
Mijne heeren, zelden heeft men in eene wetgevende vergadering meer
‘onncozelen praat’ gehoord dan hetgeen zoo even verteld is geworden
door het achtbaar lid. (Gelach rechts.) Hoe is het mogelijk een oogenblik
ernstig aan te nemen, dat een betichte, die niets dan de Vlaamsche taal
kent, hoe is het mogelijk aan te nemen, dat die man zich zou wenden tot
een advocaat, die slechts de Fransche taal machtig is? (Goedkeuring rechts.)
Eerst en vooral zou hij reeds, om zulks te doen, zich van eenen taalman
moeten voorzien. En in de veronderstelling dat hij eenen Waalschen
verdediger hebbe gekozen en dat die verdediger de heer Bara zij, ziet gij
dezes verlegenheid vóór eene Vlaamsche rechtbank, waar al de getuigen
niets dan Vlaamsch kennen, waar de ondervraging van den verdachte
uitsluitend in de Vlaamsche taal geschiedt? En wij weten hoe belangrijk
die ondervraging soms is, hoe 't lot van de gansche zaak er kan van
afhangen. Ziet gij, om eene volksuitdrukking te bezigen, den heer Bara
daar staan met zijnen mond vol tanden? (Gelach rechts en in de tribunes.)
De heer Voorzitter. Indien er nog betoogingen gebeuren in de openbare
tribunes, dan zal ik bevel geven om ze te doen ontruimen.
De heer Coremans. Ondanks al de toegevendheid van de rechtbank
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voor den verdediger, ondanks al de achting, die men zou hebben voor zijn
talent, zou die verdediging wel ernstig zijn? Zou de heer Bara zelf het zich
tot geen verwijt aanrekenen zijn leven lang, dat hij misschien aan zijne
zaak, aan zijnen plicht is te kort gekomen? (Zeer wel, rechts.) Ik herhaal
dus het woord, waarmede ik begonnen ben. Dat alles is onnoozele praat,
en het ware onwaardig van deze vergadering er het minste belang aan te
hechten. (Zeer wel, zeer wel! rechts.) Thans heb ik gedaan met den heer
Bara (voegt er de heer Coremans in 't Fransch bij). Hij zal mij kunnen
antwoorden. (Gelach, op dezelfde banken.)
Bara was blijkbaar geheel uit zijn lood geslagen, hij die het toonbeeld was der
parlementaire zelfbeheersching en rolvastheid; toch hield hij zich goed en ironisch
bedankte hij Coremans, die hem toeriep, dat hij onder de Vlaamsche redevoering
gelachen had ‘als iemand, die azijn gedronken heeft’. En Coremans voegde er
schertsend bij:
Hij voelde zich ongetwijfeld in den toestand van eenen betichte, die
tegen zich hoort rekwireeren in eene taal, welke hij niet verstaat. (Gelach,
rechts.) Iedereen heeft inderdaad de vergelegenheid van ons achtbaar
medelid bemerkt.
Maar nu maakte Bara zich boos, omdat men zei, dat hij gelachen had, hetgeen hij
krachtig ontkende; en hij voegde er plechtig bij:
Ik heb geenszins gelachen, hoe ook. Ziedaar de waarheid. Ik eerbiedig
te zeer het recht der Vlamingen om zich van hunne taal te bedienen, dan
dat ik lachen zou, als zij die taal bezigen. Ik wil dus niet, dat men buiten
deze Kamer kunne zeggen, dat ik gelachen heb, toen men hier
Nederlandsch sprak.
Of Bara nu wezenlijk gelachen of niet gelachen had, is twijfelachtig gebleven;
maar dit is zeker: het geheele Vlaamsche land lachte hartelijk en de lachers waren
niet aan de zijde van Bara. Het deed den Vlamingen goed aan 't harte, dat Coremans
de Waalsche uitdaging niet onbeantwoord had gelaten en den hem toegeworpen
handschoen zoo handig had opgeraapt.
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De tweedracht onder de liberale Vlamingen (1888)
Veel minder verkwikkelijk waren de oneenigheden en veeten, die in hetzelfde jaar
1888 oprezen in den schoot van het Verbond der Vlaamsche liberale Vereenigingen
ten gevolge der houding van den Liberalen Vlaamschen Bond van Brussel tegenover
de partijgenooten van Gent, Antwerpen en Brugge, hetgeen uitliep op botsingen en
hartstochtelijke polemieken tusschen Flandria aan den eenen kant, Het Volksbelang,
De Kleine Gazet en den Brugschen Beiaard aan den anderen.
Het verschil van meening liep vooral over het gepaste van eenen onzijdigen
Vlaamschen Landdag te Brussel en over de houding van de Vlaamschgezinden der
hoofdstad tegenover de liberale partij in de aanstaande Kamerverkiezingen. Hetgeen
oppervlakkig slechts eene oneenigheid was over eene zaak van staatkundige taktiek,
was spoedig in onverzoenlijke persoonlijke veeten ontaard, grootendeels gesproten
uit de vroegere twisten aangaande de Vlaamsche Academie. Flandria, waarin Hipp.
Haerynck, Frans Reinhard en eenige anderen hunne stellingen verdedigden, legde
de diepste verachting aan den dag voor de liberale Vlaamschgezinden der drie
Zustersteden Gent, Brugge en Antwerpen. Een nieuw politiek woordenboek werd in
die polemiek gebruikt om de zoogezegde lafheid dier beproefde leiders aan de kaak
te stellen. Mannen als Vuylsteke en De Vigne te Gent, als Van Beers, Rooses en Van
Rijswijck te Antwerpen met al hunne volgelingen werden uitgescholden voor
‘woorden-in-den-wind-Flaminganten’, wier strijd ‘slechts gedijt voor personen’; en
de Vlaamschgezindheid der Gentenaars voor een ‘waterbalg-flamingantisme’. Het
jonge broertje van Flandria, het nieuw gesticht kiesblad Het Dagblad van Brussel,
dat verdween na een kortstondig leven van eenige maanden, voegde er even
schilderachtig bij:
Sedert het afsterven van Van Duyse, Snellaert, enz., liggen die vrienden
onder de zware laars van het Gentsche Franschgezind doctrinarisme. De
fiere Vlaamsche leeuw van Gent is getemd en laat zich gedwee spannen
onder de kar der doctrinaire Franskiljons.
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Welnu, zoo'n slaafsche rol verfoeien de Brusselaren, en raad van onder
de kar misprijzen zij.
De Liberale Vlaamsche Bond van Brussel dreef den door hem belegden onzijdigen
Vlaamschen Landdag door, die te Brussel op 5 Februari 1888 plaats had in de zaal
der Scala onder voorzitterschap van Haerynck. Al de redenaars waren clericalen
buiten Prayon (Gent), Pol De Mont (Antwerpen) en Reinhard (Brussel). In Maart
werd het bestuur van den Landdag in verhoor ontvangen door de Ministers Beernaert,
Léjeune en De Volder, die goede woorden en vriendelijkheden te koop hadden, maar
verder niets. Reinhard beproefde daarop de Brusselsche afdeeling van het
Willems-fonds af te scheuren van het Gentsche Algemeen Bestuur, verklarende,
volgens Flandria, dat, wanneer Brussel zich van Gent zal afgescheiden hebben,
het Algemeen Bestuur volop den lof der Flandre libérale zal verdienen,
daar het aan zijne bazen zal kunnen zeggen: Nu is er geene vrees voor te
vurige Vlaamschgezindheid meer; voortaan zullen wij gansch naar uwen
zin kunnen werken met geld, waartusschen geen enkel vijffrankstuk meer
zal zijn, dat niet uit verradershanden komt;
maar die poging mislukt deerlijk. De Liberale Vlaamsche Bond van Brussel was
inmiddels tijdens de Kamerverkiezing in Juni 1888 in het strijdperk getreden met
eene afzonderlijke onvolledige candidatenlijst van twee namen op zestien (De Deyn
en Dr. Goffin), die 505 en 371 stemmen behaalde tegen 8000 voor de clericalen,
6900 voor de gematigde liberalen, 3500 voor de progressisten en 900 voor de
socialisten.
Dit jammerlijk fiasco was het Waterloo der nieuwe partij. In September vernam
men, dat de leider der beweging Hipp. Haerynck, oud-voorzitter van den Liberalen
Vlaamschen Bond van Brussel en hoofdopsteller van Flandria, overgeloopen was
tot de redactie van het pas opgericht Vlaamschgezind clericaal dagblad Het Land.
Te Brussel was overigens de politieke toestand, ook buiten de wereld der liberale
Vlaamschgezinden, buitengewoon verward en onzuiver. De gematigden der Ligue
en de pro-
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gressisten der Associatie streden er tegen elkander op leven en dood. Zij, die te zamen
de meerderheid bezaten in het toenmalig kiezerskorps, vergaten den gemeenzamen
clericalen vijand om elkander onmeedoogend af te breken; en, toen in Juni 1888 bij
de eerste stemming der Kamerverkiezingen de progressisten weggevallen waren en
het tot eene balloteering kwam tusschen clericalen en gematigde liberalen (waaronder
mannen als de Vlaamschgezinden Buls en Vanderkindere), zag men een deel der
progressisten openlijk voor de zestien clericale candidaten stemmen en hunne
zegepraal in de liberale hoofdstad verzekeren.
Die houding der radicale partij van Janson en Féron verwekte in het geheele liberale
land als eene ontploffing van verontwaardiging; maar het Belgisch liberalisme werd
voor geruimen tijd door dien Brusselschen broedertwist tot onmacht en vertwijfeling
gedoemd, vooral toen in eene verkiezing voor éénen enkelen volksvertegenwoordiger
door de onverbeterlijke progressisten hetzelfde verraderlijk spel met denzelfden
erbarmelijken uitslag ten tweeden male werd gespeeld in October 1888, waarbij de
talentvolle oudminister Graux te Brussel vallen moest vóór eene clericale nulliteit
als Jhr. Powis de ten Bossche.
Te midden van die ontreddering der liberale partij brak weldra in de Kamers een
nieuw tijdvak van parlementaire bedrijvigheid aan op het gebied der Vlaamsche
taalwetten.
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Tot den lezer
Een derde deel zal het slot dezer Schets bevatten en in 't begin van 1909 verschijnen.
Degenen, die zich de moeite zouden getroosten in eenig tijdschrift of dagblad dit
werk te bespreken, zullen mij hoogst verplichten, indien zij er mij kennis van willen
geven, en alle recht op mijne dankbaarheid verwerven met mij een afdrukje hunner
recensie te laten geworden.
Voor alle terechtwijzingen en aanvullingen houd ik mij zeer aanbevolen.
DE SCHRIJVER
September 1908
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Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche
Beweging
Hoofdstuk IV
De taalwet van 1889 op het gerecht, de wet van 1890 op het hooger
onderwijs en de taalwet van 1891 op de beroepshoven van Brussel
en Luik
Men zal zich herinneren hoe luidruchtig de Vlaamschgezindheid van het aankomend
clericaal ministerie in 1884 was geweest(1). Maar het bleef vooral bij woorden.
Buiten de stichting der Koninklijke Vlaamsche Academie (1886), die door het
meerendeel der liberale Vlaamschgezinden ongunstig was onthaald geworden, had
het clericaal ministerie in de eerste jaren na 1884 bitter weinig verricht, om blijk te
geven van zijne kwistig herhaalde betuigingen van sympathie voor de Vlaamsche
Beweging.
Intusschen was eene nieuwe taalwet in aantocht, die men te recht de ‘taalwet De
Vigne-Coremans’ heeft gedoopt.

De wording der taalwet De Vigne-Coremans
De eerste taalwet Coremans van 1873 op het gebruik der moedertaal vóór het gerecht
was noch eerlijk noch overal toegepast geworden. Het onderzoek van het
Willems-fonds

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 174 en volg.
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en het merkwaardig verslag van Vuylsteke in 1878 hadden zulks reeds in de eerste
jaren bewezen(1). Bij iedere bespreking der jaarlijksche begrooting van justitie stegen
dan ook klachten op in de Kamers, maar de bevoegde ministers (Bara en na 1884
zijne clericale opvolgers De Volder en Le Jeune) antwoordden steeds ontwijkend.
Daar de Regeering onwillig of onmachtig bleek te zijn en er gaandeweg allerlei
leemten in die onsamenhangende eerste taalwet vaar 1873 waren ontdekt en
aangeklaagd geworden(2), moest men zijne toevlucht nemen tot het parlementair
initiatief.

De wetsvoorstellen van De Vigne en van Coremans (1884)
Nog tijdens de laatste dagen van het liberaal ministerie, den 29 Februari 1884, had
De Vigne met De Wael, burgemeester van Antwerpen, Buls, burgemeester van
Brussel, Lippens, burgemeester van Gent, en Van Wambeke, burgemeester van Aalst,
een wetsontwerp in de Kamer neergelegd, waarin de verbeteringen werden
opgenomen, die reeds in 1881 door de Vlaamsche Conferentie der Gentsche Balie
in een adres van 109 advocaten en magistraten waren aanbevolen. Den 9 April
daaropvolgende legde Coremans op zijne beurt een ander wetsvoorstel neer,
medeonderteekend door De Laet, Van Wambeke, J. Vandenpeereboom en Eug. De
Kerchove, dat het wetsvoorstel De Vigne aanvulde en eene grondige herziening der
taalwet van 1873 beoogde.

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 123-125.
(2) Over de geruchtmakende zaak Paeling vóór het Assisenhof van Oost-Vlaanderen in 1879 te
Gent, zie Prayon van Zuylen, De Belgische taalwetten, blz. 333 en volg. Daartegen teekenden
de Gentsche advocaten ten getale van 109 protest aan in een adres aan de Kamer, ‘een getal
dat zeker verbazend mag heeten, als men bedenkt, dat, op eenige schaarsche uitzonderingen
na, gansch de praktizeerende Gentsche Balie had geteekend’ Over de zaak der Cleopatra in
1887, zie hetzelfde werk, blz 342 en volg.
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De twee wetsvoorstellen(1) werden naar de afdeelingen verzonden. Den 10 December
1885 legde Stroobant (Brussel) het verslag over dat van Coremans en den 26 Januari

Julius De Vigne

1886 de Luikerwaal Hanssens het verslag over dat van De Vigne neer. Beide waren
volkomen gunstig en dat van den Waalschen verslaggever was, tot ieders verbazing
en algemeene voldoening der Vlamingen, nog merkwaardiger dan dat van Stroobant(2).
Maar noch de Regeering noch de Kamer schenen haastig met het bespreken der twee
wets-

(1) Men vindt de volledige teksten dier twee wetsvoorstellen in het werk van Prayon, blz. 462-466.
(2) Zie Het Volksbelang van 19 December 1885 en 6 Februari 1886. Zoodra beide verslagen
waren verschenen, zonden de Franschgezinde advocaten van Gent een protest naar de Kamer,
waarop door de Vlaamsche Balie dierzelfde stad werd geantwoord.
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ontwerpen. Maanden en jaren verliepen en inmiddels had de storm van het Mouvement
wallon en van het militair taalwetje in 1887 en in 1888 gewoed(1).

De eerste bespreking in de Kamer (1888)
Bijna vier volle jaren waren voorbijgegaan sedert het neerleggen der twee
wetsvoorstellen en De Vigne was in 1886 te Gent niet herkozen geworden, toen
eindelijk de beraadslaging over het wetsvoorstel De Vigne-Coremans in de Kamer
een en aanvang nam in zitting van 22 November 1888.
Eerst was de bespreking over de bepalingen voorgesteld door De Vigne kalm en
deftig, hetgeen bij eene taalwet in de Kamer niet in de gewoonte ligt; maar weldra
kwam de Waalsche aap wederom uit de mouw in de redevoeringen van
Anspach-Puissant en Bara; en, hetgeen vooral grievend en verbitterend was, men
zag een Gentenaar, oud-lid van 't Zal wel Gaan en van 't Algemeen Bestuur van het
Willems-fonds, den oud-gouverneur van Henegouwen, graaf Oswald de Kerchove
(alsdan volksvertegenwoordiger van het Waalsche kiesdistrict Ath) zijne misplaatste
kwinkslagen afschieten op de taal der Vlamingen. Hij toch kon de verzachtende
omstandigheden zijner onwetendheid niet gelijk de Walen inroepen, toen hij in volle
Kamer kwam verkondigen, dat de Vlamingen de Nederlandsche taal niet verstaan,
aangezien er ‘zooveel verschil ligt tusschen Nederlandsch en Vlaamsch als tusschen
Fransch en Waalsch’, en dat zij twee verschillende talen zijn. Dat onverklaarbaar
optreden van eenen tot dan toe zeer geachten en talentvollen Gentschen liberalen
staatsman baarde algemeene verontwaardiging in Vlaamsch België(2). Het

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 228-243.
(2) In latere jaren kwam bij Graaf de Kerchove zijn oud Vlaamsch hart weer boven. Toen zijn
vriend uit den studententijd Vuylsteke in 1903 stierf, was hij een der allereerste
onderteekenaars op het Julius Vuylsteke-fonds met eene inschrijving van 500 fr. Zoodra hij
in 1905 vernam, dat het Willems-fonds te Gent geld noodig had om in eene volkswijk eene
vijfde kostelooze leesbibliotheek te stichten, verrastte hij ongevraagd den voorzitter met eene
gift van 500 fr.
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was het voornaamste incident dier verwarde en zeer technische bespreking, benevens
het onverwacht Vlaamschspreken van Coremans op de uitdaging van Bara, waar wij
hierboven reeds van gewaagd hebben(1).
De rechterzijde, schier uitsluitend uit Vlamingen bestaande, speelde bij de eerste
bespreking eene ellendige komedie. Telkens er te stemmen viel over een of ander
ingrijpend artikel, vluchtten de clericalen bij tientallen in de wandelgangen der Kamer
en lieten de Vlaamschgezinden door de Walen, die getrouw op hunnen post bleven
tot den laatsten man, regelmatig verpletteren, met de krachtdadige medewerking van
den minister van justitie Le Jeune.
Zelfs J. Vandenpeereboom, een der vijf onderteekenaars van het wetsvoorstel
Coremans, had zijnen voet in de Kamer niet gezet, zoolang de eerste beraadslaging
geduurd had.
Tusschen de eerste en de tweede lezing van het wetsontwerp verliepen eenige
dagen, die door de Vlamingen gebruikt werden om de Kamer te overstelpen met
verzoekschriften, ten einde het broddelwerk te zuiveren, dat uit hare beraadslagingen
te voorschijn was gekomen. De almachtige, clericale meerderheid had alzoo aan de
Waalsche linkerzijde geenen ernstigen tegenstand geboden.
En zoo was men er toe gekomen de taalwet van 1873 op verschillende punten te
verslechten, wanneer de stemming afhing van eene ontzaglijke clericale meerderheid,
uit de Vlaamsche gewesten naar de Kamer gezonden! Ook waren de clericale
Vlaamschgezinden, vooral te Antwerpen, uiterst misnoegd en lieten het hunne
vertegenwoordigers in de Kamer luidop hooren. Te Brussel, te Brugge, te Antwerpen
hielden zij verontwaardigde meetingen.
Van hunnen kant traden de liberale Vlaamschgezinden beslist op tegen de tergende
houding der Waalsche linkerzijde.

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 252 en 253.
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De brief van de liberale Vlamingen van Gent aan de Waalsche linkerzijde
Veel indruk maakte de open brief van den Bond der Vlaamsche liberale
maatschappijen van Gent aan de volksvertegenwoordigers hunner partij, welk stuk
op de muren der Arteveldestad werd aangeplakt en door de drukpers alom bekend
gemaakt. Het luidde als volgt:
Hooggeachte Heeren,
De Bond der Vlaamsche liberale maatschappijen van Gent bestaat uit
achttien der voornaamste volkskringen onzer stad en telt meer dan vijf
duizend leden, die te gelijk Vlaamschgezind en liberaal zijn. In hunnen
naam nemen wij de eerbiedige vrijheid om tot U een ernstig woord te
richten.
De Vlaamschsprekende gewesten bezitten tegenwoordig in den schoot der
linkerzijde geenen enkelen rechtstreekschen afgevaardigde, buiten den
heer Buls Slechts Waalsche arrondissementen hebben U allen naar de
Kamer gezonden; maar, zooals het de Grondwet uitdrukkelijk verklaart,
zijt gij de volksvertegenwoordigers van geheel het land; en in de eerste
plaats zijt gij geroepen om namens al de Belgische liberalen, zoowel
Vlamingen als Walen, uwe stem te laten hooren.
Reeds tweemaal in den loop van dit jaar, namelijk bij de bespreking der
wet op de krijgsschool en der wetsvoorstellen De Vigne en Coremans,
hebben de liberale Vlamingen met een innig leedwezen moeten vaststellen,
dat de linkerzijde de Vlaamsche taal bespot en de taalrechten der
Vlamingen miskent.
Zulke houding is niet de houding der liberale partij in Vlaanderen. Hadden
wij nu nog onze rechtstreeksche liberale vertegenwoordigers in de Kamer,
dan zouden zij ongetwijfeld onze taalrechten verdedigd hebben, gelijk zij
het vroeger hebben gedaan, toen zij in 1883 de derde taalwet op het
middelbaar onderwijs voordroegen en toen in Maart 1884 de heeren Buls,
Lippens en De Wael, liberale burgemeesters van Brussel, Gent en
Antwerpen, het wetsontwerp De Vigne hebben onderteekend.
Ten gevolge van de wisselvalligheden der kiezingen zijn onze Vlaamsche
liberale afgevaardigden door clericale volksvertegenwoordigers in de
Kamer vervangen geworden. Maar dit legt, onzes dunkens, aan de Walen
der linkerzijde eenen plicht van politieke kieschheid en van vaderlandsche
rechtvaardigheid op.
Zij, die tegenwoordig de eenige liberale Kamerleden zijn, zouden moeten
vermijden van in de besprekingen aangaande de taalrechten der Vlamingen
eenen toon aan te slaan, die de liberalen in de Vlaamsche
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gewesten maar al te dikwijls grieft en aan onze gemeenschappelijke partij
in Vlaanderen eene onberekenbare schade toebrengt.
De Vlaamsche bevolking is meer en meer besloten om te eischen, dat men
haar eindelijk in de moedertaal besture vonnisse en onderwijze, gelijk
zulks altijd met de Walen het geval is geweest. De twee partijen erkennen
in Vlaanderen de rechtmatigheid van deze nationale beweging.
Wanneer de leden der linkerzijde dit in de Kamer schijnen te vergeten,
scheiden zij zich blijkbaar van hunne eigene partij in Vlaanderen af en
nemen zij eene hoogst gevaarlijke houding aan voor onze nationaliteit en
voor het liberalisme.
Met U op dit gevaar te wijzen meenen wij eenen vaderlandschen plicht te
hebben vervuld.
Dat vastberaden stuk werd zeer opgemerkt in den stortvloed der verzoekschriften.

Het protest van den ‘Cercle libéral wallon’ van Gent
De Walen waren misnoegd over dien blaam, die hun door een deel hunner eigene
partijgenooten uit Vlaamsch België werd gegeven; en nogmaals zag men Prof.
Discailles met zijnen secretaris L. Hallet voor den dag komen met een protest van
den Cercle libéral wallon de l'arrondissement de Gand.
Tragisch was de toon er van:
On vient accuser ses contradicteurs de manquer de patriotisme! On en
vient à insinuer que les députés wallons ne remplissent pas les devoirs de
la délicatesse et de l'équité! On leur reproche de prendre une attitude
éminemment dangereuse pour notre nationalité! Et ces reproches trouvent
de l'écho! Et ces accusations sont affichées sur les murs de nos villes!
Dit optreden van eenige zeer dungezaaide Walen in het Vlaamsche Gent werkte
overigens gansch anders dan de opstellers van het stuk hadden verwacht; en zeker
was Het Volksbelang de tolk van de overgroote meerderheid der Arteveldestad, toen
het schreef:
Het steekt de oogen uit, dat zij, Walen in Vlaanderen gevestigd, ook
eenigszins schijnen te vergeten, dat dit hun ‘plichten van politieke
kieschheid’ oplegt.
Indien de tien duizend Vlamingen, te Luik gevestigd, tegenover de Walen
eene houding aannamen en eenen toon aansloegen als dien van
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het handvol Walen van den Cercle wallon van Gent tegenover de
Gentenaars, denken zij wellicht, dat wij zoo iets als betamelijk en
verstandig zouden beschouwen?
De Cercle libéral wallon van Gent speelt met vuur. Hij zou zich leelijk
kunnen verbranden.

De liberale Vlamingen van Antwerpen
Natuurlijk lieten de liberale Vlaamschgezinden van Antwerpen zich niet onbetuigd.
Zij hielden eene groote volksvergadering, waarop niet minder dan 330 liberale kringen
waren vertegenwoordigd en waarop Jan Van Rijswijck, Max Rooses, N. Cupérus en
Pol de Mont krachtdadige redevoeringen hielden, die geestdriftig werden toegejuicht.
Jan Van Rijswijck zegde onder meer:
De Walen zouden moeten begrijpen, dat de Vlaamsche Beweging niet
tegen hen gericht is. Wij hebben nimmer de onnoozele pretentie aan den
dag gelegd een voetbreed te zetten op hun taalgebied. Wij willen slechts
gelijkheid met hen, zonder dewelke er geene ware broederlijkheid wezen
kan. Eerst dan zal België voor alle toekomst één en onafhankelijk zijn,
wanneer de broederlijke gevoelens, die wij het Waalsche volk, o zoo
gaarne! toedragen, op gelijkheid van rechten zullen steunen.
Op den avond vóór den dag, dat de wetsontwerpen De Vigne en Coremans
ten tweeden male aan de beraadslagingen van ons Parlement moeten
onderworpen worden, teekenen wij een krachtig protest aan tegen de
behandeling, die zij bij de eerste stemming ondergingen. Protest tegen de
liberale Walen, die uit kleingeestigheid en verblinding ons alweer
misgunnen wat ons toekomt! Protest tegen de Vlaamsche clericale
vertegenwoordigers, die vergeten wat zij aan hunne taal- en stamgenooten
verschuldigd zijn! Protest vooral tegen de sidderaars, die zich schuil
hielden, die thuis bleven, omdat ze niet neen stemmen dorsten en niet ja
stemmen wilden!

De tweede bespreking in de Kamer
Met al die uitingen hunner liberale partijgenooten uit de Vlaamsche gewesten hielden
de Walen der linkerzijde geene de minste rekenschap. Toen het debat opnieuw begon,
was hun overmoed hardnekkiger dan ooit, om de moedertaal der Vlamingen te
bespotten en onze taalrechten vlakaf te loochenen. Magis, Neujean, Lescarts,
Warocqué en anderen wedijverden daarin. ‘Zelden’ - schreef Het
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Volksbelang - ‘werd zooveel onzin in korteren tijd in onze Wetgevende Kamers
uitgekraamd...’
De gansche houding van het ministerie, van de almachtige clericale meerderheid
en vooral van den lichtzinnigen minister van justitie, den Waal Le Jeune, was
overigens zoo flauwhartig en zoo dubbelzinnig, dat zij de verontwaardigde protesten
der Vlaamschgezinde clericalen maar al te wel verdienden. Deze verbittering was
zoo groot te Antwerpen, dat er de katholieke maatschappijen, die door de straten
eenen optocht hielden en Jan Van Rijswijck toevallig ontmoetten, hem eene lange
ovatie brachten. Voor alwie weet hoe vinnig de politieke strijd in de Scheldestad
destijds was en hoe onbillijk de meeste clericale Vlaamschgezinden er in gewone
tijden zich over de liberale Flaminganten uitlieten, ze allen omvattende onder den
scheldnaam ‘de kliek Van Rijswijck-Rooses-Van Bergen-Pécher’ (zooals een hunner
leiders Adolf Pauwels in zijn orgaan De Nijptang(1) gewoon was te schrijven) - alwie
zich dat herinnert, zal begrijpen hoe hevig de misnoegdheid der Antwerpsche
clericalen op dat oogenblik moet geweest zijn, dat zij Jan Van Rijswijck op de straat
eene luidruchtige openbare hulde konden brengen.

De drie voornaamste verzoekschriften
Duizenden verzoekschriften waren tijdens de bespreking der taalwet De
Vigne-Coremans uit alle hoeken van Vlaamsch België naar de Kamer gezonden;
doch slechts drie waren van eenigen invloed op de bespreking. Het eerste was een
beschamend stuk der Franschgezinde advocaten van Antwerpen, namens den tuchtraad
van de advocatenorde der Vlaamsche Scheldestad, waarin zij zich tegen de
voorgestelde wijzigingen der taalwet van 1873 verklaarden. Dadelijk had overigens
de Vlaamsche Balie van Antwerpen een tegen-adres naar Brussel gezonden. Over
de waarde en beteekenis van dat optreden der machtige Franskiljons uit

(1) Zie Het Volksbelang van 20 September 1888.
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de Antwerpsche advocatenwereld werd in de Kamer gedurende enkele zittingen
gekibbeld.
Het tweede stuk, waarop ook meer dan eens gewezen werd gedurende de
bespreking, was het vertoogschrift van de Conferentie der Vlaamsche Balie van Gent,
waarin de uitslag harer ernstige bezadigde beraadslagingen over de taalwet van 1873
werd medegedeeld. Dat flink vertoog werd gedurig en niet zonder nut ingeroepen
door de verdedigers der taalwet, die, Coremans inbegrepen, veel spraken, maar
blijkbaar niet altijd goed op de hoogte der zaak waren. Aan beide zijden was het
geheele debat uiterst verward, gerekt en zwak. Hoe werd de kalme schrandere De
Vigne in die bespreking gemist!
Het derde stuk, dat in de Kamer opgang maakte, was het vertoog tot de linkerzijde,
uitgaande van den Bond der Vlaamsche liberale maatschappijen van Gent.
Herhaaldelijk werd er tijdens de bespreking op gezinspeeld en het werd zelfs in
zitting van 19 December door De Sadeleer (Aalst) in zijn geheel voorgelezen tot
groote verslagenheid der Walen. Gedurende de geheele lezing zweeg de Waalsche
linkerzijde als één muizeken. Nogmaals werd aldus openlijk verkondigd, dat de
Waalsche linkerzijde zich door hare houding afscheidde van de liberale partij in de
Vlaamsche gewesten.

De aanneming der taalwet De Vigne-Coremans (December 1888)
Eindelijk werd de nieuwe taalwet De Vigne-Coremans, bevattende 16 artikels, den
21 December 1888, door de Kamer aangenomen met 71 tegen 25 stemmen en eene
onthouding(1).
Zij wijzigde de eerste onsamenhangende taalwet van

(1) De 25 neen-zeggers waren al de leden der Waalsche liberale linkerzijde, waaronder zelfs
Hanssens, mitsgaders enkele clericale Walen. De 71 ja-zeggers waren de overige leden der
clericale meerderheid, schier uitsluitend Vlamingen.
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1873 op allerlei ingewikkelde punten, er hier en daar kleine verbeteringen aan
toebrengende; maar zij was zelve zoo ingewikkeld, dat de voorzitter der Kamer De
Landtsheere bij de eindstemming verklaarde zich te moeten onthouden, daar hij zei
zich geene juiste rekenschap meer te geven van hetgeen de Kamer in aller haast op
den vooravond van 't nieuwjaarverlof had afgeflanst.
Na al dat hevig rumoer en aanhoudend geharrewar, die in het gansche land opnieuw
tusschen Waal en Vlaming verwijdering hadden gebaard, was er in den grond schier
niets veranderd aan de taalwet van 1873, tenzij dat de aanvullingen van De Vigne
zoo goed als in hun geheel waren aangenomen en dat enkele kleinigheden verbeterd
waren. Zeer duister waren nochtans zekere artikels, ja vatbaar voor rekbare toepassing
of zelfs voor ontduiking(1). Nochtans ware het overdreven te beweren, dat men ‘geen
duimbreed’ gevorderd was sedert 1873, zooals Het Laatste Nieuws weeklaagde.
Den 28 en 29 December 1888 kwam de taalwet in den Senaat en werd er
ongewijzigd aangenomen. Nogmaals onderscheidden zich d'Andrimont en baron de
Sélys-Longchamps door hunne uitvallen tegen de moedertaal der Vlamingen. Volgens
den Luikschen burgemeester pleegden de Vlamingen een wezenlijk verraad tegen
België, aangezien zij de officiëele herstelling van het ‘Nederlandsch’ betrachtten,
de taal die Vlamingen en Walen in 1830 eendrachtig hadden verdrongen! Integendeel
zag men eenige clericale Walen (Cornet, baron d'Huart en graaf d'Oultremont) een
moedig voorbeeld geven, daar zij niet aarzelden de taalrechten der Vlamingen te
erkennen, alhoewel zij door Waalsche kiezers naar den Senaat gezonden werden.
Het Volksbelang deed opmerken, dat de Vlamingen nu geregeld alle vijf jaren
eene nieuwe taalwet kregen: 1873-1878-1883-1888.

(1) Zie de beschouwingen van Het Volksbelang (29 December 1888 en 5 Januari 1889) over de
gewijzigde artikels en vooral de grondige studie van C. Siffer in het Nederlandsch Museum
(jaargang 1890) over de beteekenis, de gevolgen en de toepassing der taalwet.
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Doch de laatste taalwet, op het einde van December 1888 in Kamer en Senaat
aangenomen, werd slechts den 3 Mei 1889 door den Koning bekrachtigd en verscheen
in het Staatsblad van 11 Mei. Allerlei gissingen werden geopperd om die uiterst
buitengewone vertraging der koninklijke goedkeuring uit te leggen. Bijna zes maanden
waren verloopen tusschen de laatste stemmingen van den Senaat en de afkondiging
der wet, hetgeen in België zoo goed als zonder voorbeeld was. Volgens de wet moest,
wel is waar, een koninklijk besluit de lijst der Vlaamsche en der Waalsche gemeenten
vaststellen. Maar was daartoe een half jaar noodig?

F. Delvaux in de ‘Fédération libérale’ te Brussel (1888)
Pas was de nieuwe taalwet den 21 December in de Kamer aangenomen, en nog vóór
de beraadslaging in den Senaat, of de Fédération libérale hield hare algemeene
vergadering te Brussel, waarop de afgevaardigden van al de vrijzinnige
kiesvereenigingen des lands bijeen waren. Aldaar geschiedde iets, dat Bara en de
Walen nog al in verlegenheid, maar toch niet tot inkeer bracht.
Fred. Delvaux, de invloedrijke voorzitter der Liberale Associatie van Antwerpen,
vroeg er het woord en verklaarde, dat hij niet tot de eigenlijke Vlaamschgezinden
behoorde, maar dat hij het diep betreuren moest, dat de linkerzijde in de debatten
over de taalwetten de Vlaamsche taal altoos bespotte en verguisde, hetgeen aan de
liberale partij in Vlaanderen veel kwaad deed. Hij verzekerde aan de talrijke Waalsche
volksvertegenwoordigers en senators, op de zitting aanwezig, dat hunne redevoeringen
onder de bevolking van Vlaamsch België, vooral te Antwerpen, eene groote
verbittering hadden teweeggebracht en dat hijzelf steeds schrikte en beefde voor de
gevolgen, telkens dat hij in de Annales parlementaires hunne redevoeringen las. Hij
zegde nog, dat de Nederlandsche taal verre boven de beschimpingen der Walen
verheven is en dat die taal in Vlaamsch
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België het beste propagandamiddel is, dat ter beschikking van het liberalisme staat.
Hij verklaarde ook, dat de zegepraal der liberale gedachten volkomen zeker zijn zou,
indien al de leiders van het liberalisme in Vlaanderen de volkstaal konden spreken
en schrijven gelijk de liberale Vlaamschgezinden, die zooveel diensten bewijzen.
Ten slotte bezwoer hij Bara, die aan de bestuurstafel zat, en al zijne medeleden der
linkerzijde toch in godsnaam eene andere houding in de Kamer aan te nemen.
Oog- en oorgetuigen verzekerden, dat Bara niet weinig vreemd opkeek en nog al
onbeholpen was in zijn antwoord, waarin hij verklaarde, dat hij nooit of nimmer de
Vlaamsche taal bespot had, dat niemand zulks in de Kamer gedaan had, en meer
andere zwakke uitvluchten. Op de geheele vergadering hadden inmiddels de
verklaringen van Delvaux, op plechtigen toon gedaan, den diepsten indruk gemaakt,
daar de hoofdman der Antwerpsche liberalen geenszins van overdreven
Flamingantisme kon verdacht worden en zelfs in de clericale pers gedurig als een
verstokte Franskiljon werd voorgesteld.

Andere gebeurtenissen van 1889
In Vlaamschgezind opzicht was het jaar 1889 veel minder woelig dan 1887 en 1888.
Het werd gekenmerkt door de volgende feiten: het houden te Brugge van eene
Vlaamsche politieke voordracht door den Franschgezinden volksvertegenwoordiger
van Thuin Anspach-Puissant, die eenige weken vroeger in de Kamer zich heftig tegen
de taalwet De Vigne-Coremans gekant had, hetgeen een bewijs leverde, dat ook
Walen onze taal kunnen leeren en spreken, als zij maar willen (Januari); de lange
merkwaardige brief van Prof. Emile de Laveleye van Luik in de Franschgezinde
Gazette van Brussel over de rechtvaardigheid der Vlaamsche Beweging; die
verschijning van het eerste Botanisch Jaarboek, uitgegegeven door het Kruidkundig
genootschap Dodonoea onder
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het bestuur van Prof. Mac Leod; de nieuwe triomfantelijke kunstreis van Blauwaert
met zijn repertorium van Nederlandsche liederen door Duitschland, Polen en Rusland;
het grondig beredeneerd verzoekschrift van de Vlaamsche Conferentie der Gentsche
Balie tot de Kamer, gesteund door andere van het Grievenkomiteit, van de studenten
in de rechten der Hoogescbool van Gent en van het Algemeen Bestuur van het
Willems-fonds, tot het oprichten van eenen leergang in de Nederlandsche rechtstaal
bij de Staatshoogescholen; de uitzinnige redevoeringen van Bara tegen de Vlaamsche
Beweging in de Liberale Associatie te Doornik (Januari en April), waarin hij ernstig
verklaarde, dat de Waalsche bevolkingen ‘als paria's werden behandeld’, hetgeen
tot eene scheuring van België of een federatief verbond zou leiden; de uitvoering
van Benoit's oratorio Lucifer met eenen kolossalen bijval in Engeland, eenmaal te
Bradford en tweemaal te Londen (April en December); de aanhoudende en
onbeschaamde schendingen der splinternieuwe taalwet De Vigne-Coremans vóór de
Brusselsche rechtbanken, ondanks de luide protesten van twee jonge advocaten,
Maurits Josson en Pol Gisseleire, en ondanks de klachten der Vlaamsche drukpers
en de tallooze verzoekschriften aan de Kamer; de ridderlijke veldtocht ondernomen
door den grijzen Harry Peeters van Antwerpen om de eerherstelling van Coucke en
Goethals te bekomen, hetgeen hem ten slotte wegens laster en eerroof deed
veroordeelen door de rechtbank van Charleroi tot vier maanden gevangenisstraf(1),
schadevergoeding en kosten ten voordeele van Gustave de Géradon, kleinzoon van
wijlen den procureur-generaal de Bavay, wiens hardnekkigheid Coucke en Goethals
in 1860 onder het mes der guillotine gebracht had; de eerste uitvoering der cantate
De Rijn van De Geyter en Peter Benoit te Antwerpen (Mei); de vervolging en
veroordeeling van advocaat Maurits Josson door den tuchtraad der orde te Brussel,
omdat hij weigerde zijne versla-

(1) Het Beroepshof van Brussel bracht later die vier maanden op ééne terug. In October 1890
schold hem de Koning die straf kwijt.
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gen in 't Fransch op te stellen, zich beroepende op de taalvrijheid hem door art. 23
der Belgische Grondwet gewaarborgd (Juli en November); het verbod gedaan aan
den student Leonard Willems door de Faculteit der rechten van de Gentsche
hoogeschool, om, zooals hij het vroeg, in de moedertaal zijn examen van advocaat
af te leggen, terwijl de Faculteiten der natuurwetenschappen en der medicijnen van
dezelfde hoogeschool herhaaldelijk examens in het Nederlandsch of zelfs in het
Engelsch hadden afgenomen (Juli); het houden te Kortrijk van eenen Vlaamschen
Landdag, waarbij de politie dier clericale zeer verfranschte stad het dragen van het
opschrift In Vlaanderen Vlaamsch en het inrichten van eenen optocht naar het slagveld
der Gulden Sporen beletten wilde (Augustus); de verschijning te Brussel van het
nieuw liberaal Vlaamschgezind weekblad De Flamingant; de onbeschaamde brief
van Minister Le Jeune aan het Brusselsch Grievencomiteit, waarin hij, steunende op
een verslag van den procureur-generaal, de dagelijksche schendingen der nieuwe
taalwet door de magistratuur vlakaf loochende (12 September 1889); het overlijden
te Gent van Karel Miry, den toondichter van den Vlaamschen Leeuw (30 October);
het groot banket van het Willems-fonds te Gent ter eere van P.J. du Toit, minister
van onderwijs in Transvaal, die ons land bezocht om eene uitwijking van Vlamingen
naar Zuid-Afrika te bewerken, en tevens ter eere van Blauwaert, den Vlaamschen
kunstzanger, die in het buitenland de nationale toonkunst van Noord en Zuid door
zijne meesterlijke vertolking had doen kennen en waardeeren (27 October); de
verkiezing van Jan Van Rijswijck te Antwerpen tot schepen van onderwijs; de
nederlaag ondergaan door Dr. Van Steenkiste in den clericalen gemeenteraad van
Brugge, in zijne pogingen tot ernstige vervlaamsching van het gemeentebestuur in
de Breidelstad (December); de ongenade van kanunnik Duclos, hoofdman der
Westvlaamsche taalparticularisten, die uit Brugge als onderpastoor naar het dorpje
Pervijze bij Nieuwpoort werd gebannen door bisschop Faict, eenen der grootste
Franschgezinden van Vlaamsch België, alhoe-
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wel hij zelf een herbergierszoon van het Vlaamsche dorpje Leffinge bij Oostende
was(1); de vergeefsche poging van Coremans in de Kamer(2) om onrechtstreeks de
beginselen der taalwet van 1883 op de bisschoppelijke en andere vrije gestichten van
middelbaar onderwijs toepasselijk te maken, poging die schipbreuk leed op den onwil
van minister De Volder en van den leider der clericale meerderheid Woeste, welke
beide art. 23 der Grondwet inriepen (zitting van 23 December 1889).

Het Coremansfeest te Antwerpen en de ‘samenwerking’ (1889)
Nogmaals had Coremans zijn best gedaan, maar zonder te slagen. Het jaar dat aldus
eindigde, was in zijnen aanvang getuige geweest van een aangrijpend feest ter eere
van den ouden voorvechter der Vlaamsche Beweging.
Den 10 Februari 1889 had te Antwerpen eene zeer indrukwekkende huldebetooging
plaats met eenen optocht, die door de clericale bladen, blijkbaar niet zonder
overdrijving, op 50.000 man werd geschat. Een 400tal Vlaamsche kringen, waaronder
100 uit Antwerpen, waren met hunne vlaggen en wimpels opgekomen en 35
muziekkorpsen verlevendigden den eindeloozen stoet. Coremans werd met allerlei
dankbetuigingen overstelpt. In de zaal der Groote Harmonie werd daarna een
Vlaamsche Landdag gehouden.
De liberale Vlaamschgezinden hadden zich bij die betooging onthouden, omdat
zij in Coremans wel den doortastenden Flamingant, maar niet te gelijk den clericalen
partijman konden helpen vereeren, zooals zijne eigene partijgenooten het deden.
Enkele dungezaaide liberalen meenden nochtans over dit bezwaar te kunnen
heenstappen en twee hunner namen zelfs het woord op den Landdag, namelijk

(1) In vroegere jaren had Mgr. Faict op dezelfde wijze de Vlaamschgezindheid gebroken van
pastoor Guido Gezelle en van pastoor Hugo Verriest.
(2) Zie verder daarover meer in Hoofdstuk IX.
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Prayon-van Zuylen en Pol De Mont. De clericalen hadden daarenboven het
voorzitterschap van den Landdag laten waarnemen door Dr. Goffin, liberaal
gemeenteraadslid van Brussel(1).
Het zwaartepunt van den Landdag lag in de redevoering van Prayon, die de
samenwerking van liberalen en clericalen aanprees en voorstelde om eene zuiver
Vlaamsche partij

A.M.N. Prayon-van Zuylen

te stichten, ten einde de Vlaamsche Beweging te doen zegevieren over de oude
versletene Belgische staatspartijen. Daarbij speelde hem blijkbaar het voorbeeld van
Ierland in 't hoofd en hij droomde er van, verzekerde men, de Vlaamsche Parnell van
België te worden. De verklaringen van Prayon

(1) Over Coremans rol in het verkrijgen van wettelijke bepalingen ten voordeele der moedertaal,
zie het gelegenheidswerkje: Coremans in de Volkskamer (Antwerpen, 1890).
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werden op den Landdag uitbundig toegejuicht; maar daarbij bleef het. Noch de
clericale noch de liberale Vlaamschgezinden volgden hem, buiten dungezaaide
persoonlijkheden zonder aanhang. Van liberale zijde gaf Max Rooses in het tijdschrift
het Nederlandsch Museum de redenen op, waarom Prayon's nieuwe partij als eene
verzwakking en een gevaar voor de uitbreiding en de zegepraal der Vlaamsche
Beweging moest beschouwd worden.

Het Vlaamsch liberaal volksbanket te Antwerpen
Een groot volksbanket van den Vlaamschen Liberalen Kiesbond, eenige weken later
den 22 April 1889 te Antwerpen gehouden, waar 600 dischgenooten aanzaten met
afgevaardigden van Gent, Brugge en Brussel, was een plechtig protest tegen de
voorgestelde samenwerking met de clericalen, welke in de pers overigens bijna
uitsluitend werd aangepreekt door Flandria van Brussel, orgaan van Hipp. Haerynck,
en door De Nijptang van Antwerpen, orgaan van Adolf Pauwels. Beide weekbladen,
hunne wenschen voor de werkelijkheid nemende, hadden vóór en na den
Coremans-Landdag uitgebazuind, dat Vuylsteke, De Vigne, Rooses en de andere
mannen van Klauwaard en Geus door iedereen verlaten waren en hun aantal
ingekrompen was tot een onmachtige en verachtelijke ‘kleine kapel’.
Het tegendeel bleek genoeg op dat groot en geestdriftig volksbanket, waar een der
redenaars onder de luide toejuichingen der 600 dischgenooten verklaarde, dat de
kleine kapel eerder geleek op eene hoofdkerk in den trant van O.L. Vrouw te
Antwerpen.
De afgescheidene liberale Vlaamschgezinden, die meenden met de papen te mogen
heulen op het oogenblik, dat het Ministerie Beernaert in het ongehoord schandaal
der zaak Pourbaix gewikkeld was(1), bleken integendeel eene

(1) Men zal zich herinneren, dat, in het berucht geding vóór het Assisenhof van Henegouwen
te Bergen ingespannen tegen oproerige mijnwerkers, tot de algemeene verbazing en
verontwaardiging van gansch België aan het licht was gekomen, dat het ‘grand complot’ dier
oproermakers eigenlijk op touw gezet was geworden door Pourbaix, Laloi en andere betaalde
spioenen en agenten der geheime staatspolitie (Sûreté publique), niet zonder medeweten van
het clericaal ministerie. Heftige debatten vóór het Assisenhof en vóór de beide Wetgevende
Kamers volgden, waarbij de Regeering van Minister Beernaert deerlijk gehavend werd.
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zeer kleine kapel te zijn, hetgeen natuurlijk door Flandria en Nijptang moeilijk kon
verkropt worden. Sprekende van de merkwaardige redevoeringen op dat groot liberaal
banket uitgesproken, noemde ze Flandria ‘de wanhopige pogingen aangewend door
zekere mannen, welke de belangen van eene partij, ja van een kapelleken, zelfs van
een enkel partijhoofd, zoo niet hun louter eigenbelang, hooger stellen dan die van
den Vlaamschen taalstrijd.’ De heildronken van Cupérus, Jan Van Rijswijck, Paul
Fredericq, Max Rooses, De Vigne, Arthur Cornette, Julius Hoste, enz., noemde
dezelfde Flandria ‘de parade van politieke knechten’, aldus besluitende: ‘Neen! op
die mannen is de naam van Vlaamschgezinden niet meer toepasselijk.’ Hunne
staatkundige houding was niets anders dan ‘zakpolitiek’.

De lijst der Vlaamsche en Waalsche gemeenten (3 Mei 1889)
Kort daarna kondigde het Staatsblad een koninklijk besluit van Minister Le Jeune
(3 Mei 1889) af, dat, in uitvoering van de nieuwe taalwet, eene officiëele lijst van
de Vlaamsche en Waalsche gemeenten van België vaststelde. Tot de algemeene
verbazing en tot veler verontwaardiging in het Vlaamsche land werden een dertigtal
gemeenten, waaronder de hoofdstad Brussel met al hare voorsteden, benevens enkele
zuiver Vlaamsche gemeenten als Berchem bij Antwerpen en St-Truiden in het hartje
van Limburg, onder de Waalsche plaatsen gerangschikt! De bevolkingscijfers wezen
nochtans aan, dat er te Brussel en in zijne voorsteden 138.099 inwoners verbleven,
die niets dan
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Vlaamsch spraken, benevens 104,852, die ook Fransch kenden, en 3,817, die er ook
Duitsch bij kenden, te zamen 246.769, die Nederlandsch kenden, - tegen slechts
96.752, die alleen Fransch spraken. Dit koninklijk besluit, dat niet minder dan 29
Vlaamsche gemeenten in Waalsche veranderde en uit het Vlaamsche land losrukte,
was stellig eene der onbeschaamdste rechtsverkrachtingen, die de Vlamingen sedert
1830 hadden ondervonden. Ondanks alle klachten, vertoogen en protesten, zelfs in
de Kamers, is het heden ten dage nog schier onverminderd van kracht gebleven,
buiten eene nietige toegeving van 1891(1).

Het Vlaamsch in den Provincieraad van Oost-Vlaanderen (Juli 1889)
Meer bemoedigend was hetgeen in den Provincieraad van Oost-Vlaanderen tijdens
den zittijd van Juli 1889 gebeurde. In Juni had het Vlaamsch Grievencomiteit van
Gent aan den Provincieraad een verzoekschrift gezonden, aandringende op het
vervlaamschen van den Raad en van het bestuur der provincie, tevens het voorbeeld
inroepende reeds in 1873 en 1875 gegeven door de maatregels genomen in de
provincie Antwerpen. Bij de eerste zitting, die door den ouderdomsdeken Eugeen
Lippens met eene Vlaamsche toespraak geopend werd, begon de Oostvlaamsche
raad met, op aandringen van Alb. Fredericq en Honoré Goossens, te beslissen, dat
in 't vervolg de tekst der reglementen eerst in de volkstaal, daarna in 't Fransch zou
gestemd worden, terwijl vroeger het tegenovergestelde gebeurde. Maar in zitting van
23 Juli 1889 kwam een voorstel tot ingrijpender maatregels, uitgaande van Alb.
Fredericq en 18 zijner medeleden, in behandeling. Tot dan toe waren het verslag der
vergaderingen van den Raad, de dagorde, de uitnoodiging aan de leden, enz.,
uitsluitend in 't Fransch. Alleen

(1) De Moniteur-Staatsblad van 12 Juni 1891 kondigde een koninklijk besluit af, dat acht
gemeenten op 29 aan de Vlaamsche gewesten terugschonk (Zie verder).
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werd er van de in 't Fransch gestemde reglementen eene Vlaamsche vertaling
vervaardigd. Verder was de taal der bureelen van het provinciaal bestuur ook zoo
goed als uitsluitend Fransch. Door een paar leden der clericale Bestendige deputatie
(Mussely en R. Eeman) hardnekkig bevochten, maar heel behendig verdedigd door
Alb. Fredericq,

Albert Fredericq

ondersteund door enkele clericale zoowel als liberale leden van den Raad, zegevierde
ten slotte (met 46 stemmen tegen 23 en ééne onthouding) het Vlaamschgezind
reglement, dat eene provinciale taalwet mag heeten en aldus luidde:
Art. 1. De Raad zal zich bedienen van het Vlaamsch voor alle stukken, die
slechts in ééne taal worden opgesteld.
Art. 2. Alle ontwerpen van reglement zullen te gelijk in de twee talen aan den
Raad worden voorgesteld. De Vlaamsche tekst zal vóór den Franschen worden
besproken en gestemd.
Art. 3. De beambten der Provincie zullen voor de behandeling van alle
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ambtelijke zaten de Vlaamsche taal gebruiken behoudens de gevallen, waar de
belanghebbenden de Fransche taal hebben verkozen.
Art. 4. De bestuurlijke briefwisseling zal altijd in het Vlaamsch geschieden. Er
zal enkel uitzondering worden gemaakt voor de gemeenten en de personen, die
uitdrukkelijk zullen verklaren de Fransche taal te verkiezen.

In een verzoekschrift tot den Gemeenteraad wees de Bond der Vlaamsche liberale
maatschappijen van Gent in Augustus op dit nieuw provinciaal reglement van
Oost-Vlaanderen, vragende dat dezelfde schikkingen door de Arteveldestad zouden
worden genomen; maar de zaak werd naar de commissie van het betwistbare
(contentieux) verzonden en aldus begraven.
Te gelijkertijd hadden de andere provincieraden der Vlaamsche gewesten hunnen
gewonen Julizittijd gehouden. In dien van Brabant stelde Prof. Descamps van Leuven
voor het Mémorial administratif(1) en het verslag der zittingen in de twee talen uit te
geven, hetgeen veel tegenkanting ontmoette en ten slotte voor onderzoek naar de
Bestendige Deputatie werd verzonden. In den provincieraad van Limburg waren ook
verzoekschriften binnengekomen tot vervlaamsching van den Raad en van de
provinciale bureelen. Verdedigd door de Corswarem en Croonenberghs, werd elke
verbetering van de hand gewezen, uit vrees ‘dat het invoeren der gevraagde
vervlaamsching twist en tweedracht brengen zou in den eensgezinden (clericalen)
provincieraad van Limburg’, waar inderdaad geen enkel liberaal lid in zetelde.

(1) In die uitgave komt onder meer het jaarlijksch verslag over den bestuurlijken toestand der
Provincie voor. Sedert 1863 werd dat verslag in de beide talen uitgegeven in de provincie
Antwerpen, sedert 1879 in Oost-Vlaanderen. De jaarverslagen van Limburg en
West-Vlaanderen evenals dat van Brabant verschenen nog immer in 't Fransch alleen.
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De Franschdolheid in den Provincieraad te Brugge
Maar wat in den provincieraad van West-Vlaanderen gebeurde, spande de kroon.
Het is weinig geweten, dat die Vlaamsche provincie een Waalsch uithoekje van
eenige gemeenten met eene bevolking van 40.000 Franschsprekenden bevat. Die
zuidelijke districten zonden naar Brugge de Walen Van Elslande, Mulliez en baron
del Fosse d'Espierres.
Op de openingszitting zat als naar gewoonte de ouderdomsdeken voor: de grijze
Horrie-Deckmyn, van Roeselare, die reeds vroeger in 1872 niet zonder
onaangenaamheden(1) beproefd had Vlaamsch te spreken in dien verfranschten Raad.
Die grijsaard kon zich nogmaals niet weerhouden zijne gebruikelijke toespraak met
eenige woorden in 't Vlaamsch te beginnen, maar hij ging dadelijk in 't Fransch voort,
om de Walen niet te krenken, verklaarde hij. Deze laatsten schenen edelmoedig
genoeg om zijne verschooningen aan te nemen; doch, toen 's anderendaags een ander
lid (Vander Bon) zich verstoutte een Vlaamsch verslag voor te lezen, kwamen de
drie Vlaamschonkundige leden er heftig tegen op. Van Elslande zeide onder meer:
Ik vertegenwoordig hier eene minderheid uit het Waalsch gedeelte der
provincie. In die hoedanigheid durf ik den Raad vragen, of hij schikt op
den weg voort te gaan door den heer Van der Bon ingeslagen. In dit geval
zou er ons niets anders overblijven dan de zittingzaal te verlaten.
En de hoogedele baron del Fosse d'Espierres riep te gelijk: ‘Laat ons weggaan!’
waarop Van der Bon zich verhaastte te verklaren: ‘Als die heeren eene vertaling van
mijn verslag willen, ben ik te hunner beschikking.’ Die onderwerping der Vlamingen
was den derden Waal Mulliez nog niet voldoende. Hij zeide met bittere verwaandheid:
In de zitting van gisteren heeft men naar de eerste commissie een
vertoogschrift gezonden, dat in 't Vlaamsch opgesteld is. Ik had er gaarne
kennis van genomen; maar ik kon niet, omdat ik geen Vlaamsch versta!

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 98.
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Doch nu was de maat volgemeten voor den ouden Horrie-Deckmyn, die in 't Vlaamsch
uitriep:
In eene Vlaamsche provincie zou het dan niet toegelaten zijn het Vlaamsch
te gebruiken? Dat is nog nooit te zien geweest. In Oost-Vlaanderen en
Antwerpen spreekt men Vlaamsch in den Provincieraad en niemand maakt
daar opmerkingen op. Iedereen moet vrij zijn zijne moedertaal te spreken.
Maar aanstonds namen Biebuyck en de voorzitter van den Raad (ridder De Cock)
het woord, om aan de drie Waalsche heeren gelijk te geven; en de Raad besliste, dat
al de Vlaamsche verslagen in 't Fransch moesten vertaald worden, maar niet
omgekeerd! Vergeten wij niet, dat die ongehoorde beraadslaging in het Fransch
gebeurde op eenige meters afstand van de Groote Markt van Brugge, waar het bronzen
tweelingbeeld van Breidel en de Coninc reeds sedert 1887 te prijken stond.

Coremans' amendementen bij de bespreking der nieuwe wet van 1890 op
het hooger onderwijs
In December 1889 begon in de Kamer de beraadslaging over de nieuwe wet op het
hooger onderwijs, die aanleiding gaf tot allerlei incidenten van groot belang voor
onzen taalstrijd.
Sedert 1883 hadden de clericale Vlaamschgezinden te vergeefs allerlei pogingen
aangewend om de verfransching van het zoogezeid ‘vrij’ middelbaar onderwijs der
bisschoppen, paters en nonnen te doen ophouden. Zij vraagden op alle tonen, dat de
taalwet De Vigne-Coremans, die op de atheneums en middelbare scholen van den
Staat van toepassing was, ook in de gestichten der geestelijkheid zou nageleefd
worden. Maar de clericale Vlaamschgezinden bekwamen niets noch van hunne
bisschoppen noch van hunne verpletterende Kamermeerderheid.
Aldus waren meer dan zes jaren verloopen, toen Coremans in de zitting van 23
December 1889 een amendement op de
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voorgestelde wet over het hooger onderwijs indiende, om langs eenen omweg de
geestelijke colleges en middelbare scholen onder het stelsel der taalwet van 1883 te
plaatsen. Bij zitten en staan werd dit amendement verworpen op aandringen van
Minister De Volder en van Woeste. De verbittering was zoo groot onder de clericale
Flaminganten, dat Coremans' amendement door den Antwerpenaar Van Put in den
Senaat werd overgenomen. Maar minister De Volder kwam er nogmaals plechtig
tegen op en de Senaat verwierp het voorstel met 41 stemmen tegen 6.
Dit alles was van een overwegend belang en verwekte eene algemeene ontroering
in den lande. Wij stippen het hier slechts terloops aan, omdat wij er verder breedvoerig
zullen op terugkeeren, waar wij den strijd voor de vervlaamsching van het middelbaar
onderwijs afzonderlijk zullen behandelen(1).
Intusschen was de beraadslaging over de nieuwe wet in de Kamer voortgezet
geworden.
Den 14 Januari 1890 deed er zich een ongehoord geval voor. Een nieuw
amendement van Coremans, overigens zonder wezenlijk belang, werd na een
allerbelachelijkste bespreking verworpen door de verpletterende en eensgezinde
meerderheid der rechterzijde, stemmende tegen Coremans, alleen bijgestaan door de
geheele linkerzijde, welke louter uit Walen bestond buiten Buls.
Aan beide zijden speelde men eene onwaardige komedie. De linkerzijde stemde
voor het Vlaamschgezind voorstel van Coremans, na bij monde van Bara en andere
Walen, de ongerijmdste aanvallen tegen de taalwet van 1883 te hebben gericht. De
rechterzijde stemde er tegen, na bij monde van Woeste, De Volder en Meyers roerende
woorden over de Vlaamsche Zaak ten beste te hebben gegeven. 't Was een echte
politieke vastenavond, die beter in een krankzinnigengesticht dan in eene Wetgevende
Kamer op zijne plaats ware geweest, zooals Het Volksbelang schreef.
Doch die aldus begonnen zitting bracht twee belangrijke

(1) Zie verder Hoofdstuk IX.
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en aangename verrassingen aan. Minister De Volder verklaarde, dat hij, ondanks het
afwijzend advies van de Franschgezinde faculteit der rechten van de Gentsche
Hoogeschool, besloten had bij die Universiteit eenen Vlaamschen leergang over
strafrecht in te richten; en Helleputte

Helleputte

legde het volgend amendement neer, dat met zitten en staan dadelijk werd
aangenomen:

Het amendement Helleputte
Te beginnen met 1 Januari 1895 zal niemand mogen benoemd worden tot
een rechterlijk ambt in het Vlaamsch gedeelte des lands, indien hij, buiten
de andere vereischte voorwaarden, door geen diploma bewijst, dat hij zijn
examen over strafrecht en strafvordering in de Nederlandsche taal heeft
ondergaan.
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Zonder slag noch stoot en als bij verrassing was deze hoogst gewichtige wetsbepaling
er door geraakt. Verbazend genoeg, want zij voerde een fonkelnieuw beginsel in:
namelijk het recht en de plicht van den Staat om van zijne ambtenaren in Vlaamsch
België, vóór hunne aanstelling, taalkundige waarborgen te eischen. Iets meer dan
twintig jaar vroeger, in 1867, hadden De Laet en Coremans, bijgesprongen door
éénen enkelen liberaal de Maere-Limnander, eene erbarmelijke schipbreuk geleden
met hun schier gelijkluidend voorstel, na een heftig en breedvoerig debat in de
Kamer(1). Hoe de tijd toch een groot toovenaar is!
Doch het zou te schoon geweest zijn, indien de zaak zoo gemakkelijk geklonken
werd. Bij de tweede stemming stelde minister Le Jeune een amendement voor, dat
de Brusselsche rechters van eersten aanleg en de leden der hoogere hoven in de
hoofdstad aan de verplichting van het amendement Helleputte onttrok en nog andere
kleine verzachtingen bevatte. Het luidde als volgt:

Het amendement Le Jeune
Te rekenen van 1 Januari 1895 zal niemand meer kunnen benoemd worden
tot rechterlijke ambten in de provinciën West-Vlaanderen,
Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg of in het arrondissement Leuven
(uitgezonderd tot die der handelsrechtbanken), indien hij door een examen
niet bewijst bekwaam te zijn de bepalingen der wet van 3 Mei 1889, wat
het gebruik der Nederlandsche taal in strafzaken betreft, na te leven.
Te rekenen van 1 Januari 1895 zal niemand kunnen benoemd worden tot
het ambt van rechter of griffier van een vredegerecht in het arrondissement
Brussel, indien hij niet heeft voldaan aan de proef, waarvan sprake is in
vorenstaande paragraaf.
De jury, vóór welke die proef moet afgelegd worden, zal bestaan uit vijf
leden, waaronder twee professors van het officieel onderwijs, twee
professors van het privaat onderwijs en een lid vreemd aan het
onderwijzend korps.
De bepalingen van het aanhangig artikel zijn niet toepasselijk op degenen,
die vóór 1 Januari 1895 den graad van doctor in de rechten hebben
bekomen.

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 101 en 102.
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Ofschoon het amendement van den clericalen minister de Vlaamsche waarborgen
wegnam voor de voornaamste ambten van het gerecht in het arrondissement Brussel,
- iets waarover, buiten den minister, zelfs geen enkel ander Kamerlid één gebenedijd,
woord repte - had Helleputte (voorzichtigheidshalve naar alle waarschijnlijkheid)
zijn amendement vóór dat van den minister ingetrokken. Dit laatste werd dan ook
na een kort debat en met eene groote meerderheid aangenomen. Het was, overigens,
zelfs in zijnen verzachten vorm, eene echte taalwet van het hoogste belang.
Maar, om de taalwet van 1889 eenvoudig te kunnen naleven, moesten de
Brusselsche rechters en raadsheeren, evenals al de andere, de taal der Vlamingen
kennen. Het amendement Le Jeune, dat deze Brusselsche magistraten uitdrukkelijk
van die verplichting ontsloeg, beteekende in den grond niets anders dan dat de wet
van 1889 in de hoofdstad eene doode letter zou blijven en moedwillig onder de voeten
zou getreden worden.
Dat minister Le Jeune zoo iets voorstelde, kon niemand verwonderen; maar dat
geen enkel lid der Kamer, zelfs niet Coremans, er protest tegen aanteekende, was
minder begrijpelijk. Daarop schreef Het Volksbelang, nadat het 't overigens zeer
hooge gewicht der bepaling had erkend:
Ah! ware het een liberaal minister geweest, die zoo iets had voorgesteld,
hoe zou men Coremans hebben hooren donderen tegen den Waalschen
overmoed en den parti de la France! Maar de voorsteller heette minister
Le Jeune en de heer Coremans bleef stom als een visch en stemde
ootmoedig ja. En zoo worden in onze Kamer de Vlaamschgezinde wetten
geëerbiedigd en de rechten der Vlamingen verdedigd.

Het amendement Nerincx
Doch bij de tweede stemming kwam Nerincx (Brussel) de onvolledigheid der
aangenomen bepaling aanklagen en hij stelde voor in de hoofdstad niet alleen de
vrederechters, maar ook de rechters van eersten aanleg te begrijpen in
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den tekst der wet. Aan de raadsheeren der Beroepshoven van Brussel dorst hij
vooralsnog geene al te vermetele hand slaan.
De beraadslaging was zeer belangrijk en leerrijk. Voor het voorstel spraken Nerincx
(zeer knap), Van Wambeke, Janson, Simons en Schollaert; tegen, minister Le Jeune,
Carlier (Bergen) en Bara(1). De stemming geschiedde plechtig en bij naamafroeping,
en Nerincx' voorstel werd aangenomen met 51 stemmen tegen 20 (zitting van 20
Februari 1890). Voor het voorstel stemden meest al de clericale
volksvertegenwoordigers der Vlaamsche gewesten, evenals hunne twee eenige liberale
collega's, de Brusselaars Buls en Janson, mitsgaders twee liberale Walen, Houzeau
de Lehaie en Sainctelette, beide van Bergen. Tegen het voorstel stemden de ministers
Beernaert, de Chimay en J. Vandenpeereboom (de andere ministers waren gaan
loopen), al de Waalsche afgevaardigden (buiten de twee hoogervermelde) en één
enkele Vlaming, Oswald de Kerchove, volksvertegenwoordiger van het Waalsche
kiesdistrict Ath.
Het was een gewichtige zegepraal voor de Vlaamsche Beweging, daar niets
gevoeliger is voor de Franskiljons dan het waarborgen der taalrechten van den
Vlaming in de verfranschte hoofdstad en in het arrondissement Brussel.

Het amendement Begerem
Ook het geval van den student Leonard Willems vóór de Gentsche Faculteit der
rechten kwam ter sprake in de Kamer tijdens de beraadslaging over de wet op 't
hooger onderwijs.
Den 9 December 1889 had reeds het Algemeen Bestuur van het Willems-fonds
aan minister De Volder een gron-

(1) Bara's rede was zoo krenkend voor de Vlamingen, dat een aantal clericale bladen ze bij de
kort daarna volgende verkiezingen aan hunne lezers lieten uitdeelen als propagandamiddel
tegen de liberale partij, die zij verantwoordelijk stelden voor de verklaringen van den
oud-liberalen minister en leider der linkerzijde.
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dig beredeneerd vertoog(1) gezonden, waar men de hand in erkent van den
uitmuntenden rechtsgeleerde Aug. Gondry, die raadsheer aan 't Beroepshof van Gent
was en het niet beneden zich achtte zijne vrije uren te offeren aan de vele
beslommeringen van het algemeen secretariaat van het Willems-fonds. In de Kamer
was het Begerem (Gent), die de kat de bel aanhing met het neerleggen van het volgend
amendement (zitting van 22 Januari 1890):
Het staat den candidaten, die 't examen vóór de Faculteit der rechten
van de Gentsche hoogeschool of vóór de middeljury wenschen te
ondergaan, insgelijks vrij, te verzoeken om de proeven te ondergaan over:
1o het strafrecht en de strafvordering, in het Nederlandsch; 2o het
zeehandelsrecht. Ingeval zij het met goed gevolg doen, wordt er op hun
diploma melding van gemaakt.
De vrije hoogescholen mogen hetzelfde recht aan hunne candidaten
voorbehouden en dezelfde meldingen op hunne diploma's doen.
Dit amendement Begerem werd na een verward debat op eene zonderlinge wijze
verworpen met 39 stemmen tegen 35 en 11 onthoudingen. Onder de 11 onthouders
waren er veel, die als reden hunner onthouding opgaven, dat zij meer wenschten dan
door Begerem werd voorgesteld. Alzoo verwezen Janson en Lippens(2) naar het
vertoog van 't Willems-fonds.

Andere incidenten der bespreking
Die bespreking was overigens onuitputtelijk aan Vlaamsche incidenten. Wij kunnen
ze niet alle in oogenschouw nemen. Ziehier nog een paar daarvan.
In de zitting van 21 Februari 1890 ging men stemmen over eenen tekst bevattende
de woorden ‘langue néerlandaise’, toen de Waal Houzeau de Lehaie (Bergen)
voorstelde het oude gebruikelijke ‘langue flamande’ in de plaats

(1) Zie den tekst in Het Volksbelang van 11 Januari 1890.
(2) Op voorstel van Lippens (Gent) werd een klein gevaarlijk amendement van Colaert (Ieperen)
verbeterd en volledigd aangaande de kennis onzer taal voor de notarissen der Vlaamsche
gewesten.
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te stellen. Woeste bedankte hem voor zijne motie en drong op hetzelfde aan. Coremans
nam nu het woord, en, in plaats van het onwetenschappelijke en ongerijmde van dien
eisch te doen uitkomen, gaf hij eenige ingewikkelde en halfslachtige verklaringen
ten beste:
Nederlandsch, dat is de taal der geschiedkundige Nederlanden. Vlaamsch
bedoelt eene taal, die meer bijzonder in de Vlaamsche gewesten wordt
gesproken. Vlaamsch en Nederlandsch zijn eigenlijk hetzelfde en wij
gebruiken onverschillig de beide uitdrukkingen. Dus zie ik de
noodzakelijkheid van het amendement niet in.
Daarop verklaarde minister De Volder, dat hij het voorstel Houzeau-Woeste bijtrad,
en Meyers (Tongeren) riep uit: ‘Vlaamsch is meer Belgisch!’ Alleen de Smet de
Naeyer (Gent) had den moed het op te nemen voor den waren wetenschappelijken
naam onzer moedertaal. Hij zei:
Die vervanging (Houzeau-Woeste) betreur ik (Tegenspraak op
verschillende banken). Men rekent het de Vlaamsche taal als eene grief
aan, dat zij slechts gesproken wordt in eene weinig uitgestrekte streek.
Het woord ‘Nederlandsch’ is toepasselijk op 8 tot 9 millioen zielen, terwijl
het ‘Vlaamsch’ maar toepasselijk is op 3 millioen Belgen.
Maar Woeste antwoordde met eene dwaasheid, die hij als het ware den Walen uit
den mond nam: ‘Laat ons spreken om ons in België te doen verstaan.’ En Coremans,
de groote voorvechter der Vlaamsche Beweging, had eene flauwe geestigheid te
koop, om de benaming Nederlandsch te helpen begraven:
Dat is de historie van den Romeinschen Senaat, die beraadslaagde om
te weten welke saus men bij tarbot eet: de tarbot is voor mij het
voornaamste (Gelach).
De Luikerwaal Fléchet voegde er heel ernstig bij:
Men bedoelt in de wet blijkbaar de taal, die in ons land gesproken wordt
en niet de Nederlandsche taal, die in Holland gesproken wordt en die de
Vlaamsche bevolkingen der arrondissementen Luik en Verviers volstrekt
niet verstaan.
Hoeveel onzin er in eene Belgische Kamer aan den man kan gebracht worden,
telkens dat er spraak is van onze moedertaal, bleek niet alleen op dien dag, maar ook
in de
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Senaatzittingen van de volgende 5 en 6 Maart, te welker gelegenheid baron de Coninck
eenige volzinnen Nederlandsch ten beste gaf om aan de Walen te bewijzen, dat alle
Vlamingen dezelfde taal spreken en verstaan. Hij besloot met de vraag:
Welnu, achtbare collega's uit Hasselt, Kortrijk, Brugge, Antwerpen,
Gent, Brussel, hebt Gij mij verstaan? Heb ik niet gelijk? (Van alle kanten:
Ja zeker!).

De misnoegdheid der Vlamingen
Na de wet op de Hoogescholen behandelden de Kamers twee andere gelijksoortige
wetten op de veeartsenijkunde en op het landbouwkundig onderwijs. Hier ook verzette
zich het clericaal ministerie tegen al de Vlaamschgezinde amendementen en bewerkte
hunne verwerping. Alleen werd, op aandringen van Coremans, de belofte verkregen
van minister De Bruyn, dat hij te Vilvoorde een begin van Vlaamsch
landbouwonderwijs naast het volledig Fransche zou inrichten.
Drie organische wetten waren aldus grootendeels tegen de belangen der
Vlaamschsprekende bevolking van België vernieuwd, en zulke wetten worden niet
dan na verloop van jaren herzien. Ook was de verbittering trapsgewijze gestegen.
In den Nederduitschen Bond van Antwerpen trad Vader De Beucker nogmaals
op, om lucht te geven aan de verontwaardiging der clericale Vlamingen, die zich te
recht gefopt achtten door hun ministerie en hunne verpletterende Kamermeerderheid.
Van de Vlaamsche volksvertegenwoordigers, die het taalrecht hunner lasthebbers
hadden verloochend, riep hij uit:
Het zijn meineedigen, die hunne beloften niet hebben gehouden; en de
Vlamingen zullen bij de verkiezing rekenschap vragen aan allen. Een dag
zal komen, dat de namen van die meineedigen openbaar zullen gemaakt
worden. Wij hebben met ons de burgerij, en deze zal ons altijd steunen
tegenover de edelen en gezagvoerders, die de rechten der Vlamingen
hebben met de voeten getreden (Donder van toejuichingen).
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En na den grijzen voorzitter kwam de jonge drieste advocaat Adolf Pauwels verklaren:
Daar was eene echte samenzwering tegen ons. De stemming heeft bewezen,
dat hier een voorafgaandelijk komplot gesmeed was. Maar wij, Vlamingen,
zullen de schuldigen aanwijzen Wij zullen ons wreken op den veldheer
van dezen Franschen veldtocht, den heer Woeste (Langdurige
toejuichingen). Eene blijde tijding mag ik u mededeelen. De Vlaamsche
strijders van het arrondissement Aalst zullen den oorlog tegen Woeste
zonder genade doordrijven. Zij willen Vlamingen om hen te
vertegenwoordigen; zij willen geene vreemdelingen meer (Toejuichingen).
Deze taal, boe melodramatisch ook, bewees ten minste de opgewondenheid van
zekere clericale Vlaamschgezinden; maar ondanks al hunne bedreigingen konden
zij niets ernstigs verrichten tegen de ‘verraders’ en ‘meineedigen’ in de
daaropvolgende Juniverkiezingen.
Als men nu de balans van den driemaandelijkschen strijd in de Kamers opmaakt,
dan komt men tot deze slotsom: naast groote en kleine nederlagen (waaronder vooral
het verwerpen van Coremans' amendement over de uitbreiding der taalwet van 1883
tot de vrije gestichten der geestelijkheid), moet men wijzen op het aannemen van het
amendement Helleputte-Le Jeune-Nerincx over het aanstellen van de ambtenaren
der rechterlijke macht in de Vlaamsche gewesten. Dit mag stellig eene belangrijke
victorie heeten, al werd ze nog zoo gemakkelijk bevochten en daardoor niet dadelijk
naar waarde geschat.
Ook het optreden in de Kamer van Helleputte, Begerem, Lippens en Nerincx, die
tot dan toe geene rol in dergelijke besprekingen hadden gespeeld ten voordeele der
Vlamingen, was een bemoedigend teeken des tijds. De liberaal Lippens, die slechts
eenige maanden zetelde, werd te Gent in Juni 1890 niet herkozen; maar de andere
nieuwe verdedigers der Vlaamsche zaak bewezen in 't vervolg nog meer dan eens
diensten.

Burgemeester Lippens in de Kamer
De verdwijning van Lippens uit de Kamer bij de Juniverkiezingen was vooral spijtig,
daar hij, een man van zeer
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groot gezag, op korten tijd veel werkdadige sympathie voor onze taalgrieven getoond
had. Niet alleen in de zaak Willems en bij het amendement Colaert, maar herhaaldelijk
had hij eene Vlaamschgezinde houding aangenomen, alhoewel hij vroeger meer dan
eens de Vlamingen had misnoegd en hij als liberaal behoorde tot de linkerzijde,
aangevoerd door Frère en Bara. Alzoo laakte hij in Maart 1890 met bijtende woorden
het koninklijk besluit over de

Burgemeester Lippens

Vlaamsche en Waalsche gemeenten, zonder nochtans minister Le Jeune tot de minste
toegeving te kunnen overhalen.
In April, ondersteund door Coremans, sprong Lippens weer in de bres om de 29
Vlaamsche gemeenten, groote en kleine, die Waalsch verklaard waren, te doen
teruggeven; maar nogmaals weigerde minister Le Jeune. Volgens hem was Brussel
geenszins eene Vlaamsche stad: ‘Het gebruik van het Vlaamsch is er eene
uitzondering’ En wat de andere gemeenten betreft, als St-Truiden, Berchem en
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Borgerhout bij Antwerpen, al de voorsteden van Brussel, enz., men kon van den
minister niets anders verkrijgen dan de verbazende verklaring: ‘Ik heb mij misschien
bedrogen; maar men zal toegeven, dat het vraagstuk allerneteligst was.’
Lippens' Vlaamschgezind optreden in de Kamer baarde veel opzien.
Er is deze week - schreef de liberale Koophandel van Antwerpen - in het
Belgisch Parlement iets gebeurd, waar men het gewicht niet van schijnt
begrepen te hebben, althans niet heeft doen uitschijnen. Het is de
tusschenkomst van den Burgemeester van Gent in de besprekingen der
Vlaamsche kwestie.
De heer Lippens neemt te Gent eene hoogere plaats in dan eenig ander
staatsman in eenige andere Vlaamsche stad. Hij is er niet enkel de
burgemeester, maar ook de leider der liberale politiek, de onvermoeibare
werker, die daar doet wat Edouard Pécher hier jaren lang gedaan heeft.
Hij is nooit tot de Vlaamschgezinden gerekend, eerder het tegendeel. Maar
hij heeft een helder hoofd, een practischen geest, en daarom ook een open
oog voor wat waar is en nuttig voor zijne partij en voor zijn land. En zonder
trommelgeroffel of trompetgeschal heeft hij eene houding aangenomen,
die de beste Vlaamschgezinde hem benijden mag, en die Coremans
herhaaldelijk uit innigen aandrang deed uitroepen: ‘Dat is het! Daar ligt
de oplossing van het vraagstuk.’
Burgemeester Buls schaarde zich aan zijne zijde: de oude Vlaamschgezinde
stedevoogd nevens den jongen. En ware Antwerpens burgemeester daar
geweest om het Antwerpsch liberalisme te vertegenwoordigen, hij hadde
gedaan als deze twee, vast en zeker......
Wij hebben te ruwe lessen ontvangen om niet geleerd te hebben ons over
geen ijdele inbeeldingen te verheugen. Maar dit is er geene. Het feit, dat
wij aanstippen, is, dat het liberalisme in Vlaamsch België Vlaamschgezind
is geworden. Uit liefde of uit dwang, gehoorzamende aan eigen overtuiging
of gehoor gevende aan de stem van raadgevende partijgenooten, het komt
er niet op aan: onze liberale volksvertegenwoordigers treden op als
Vlaamschgezinden....
Daartegenover staat een minder verheugend feit...... Het Waalsch
liberalisme, dat zich uitspreekt bij monde van den heer Bara, heeft nog
niet begrepen, dat er in onze dagen geen sterker land is dan dat, waarvan
de bewoners niet te klagen hebben over miskenning of verdrukking......
Die kortzichtige ikzucht spijt ons.... Zij is niet bij machte ons te
ontmoedigen. Evenals de heeren Buls, Janson en Lippens zich niet uit het
veld lieten slaan door de tegenkanting van den Doornikschen
afgevaardigde, zoo ook zal het Vlaamsch liberalisme zich niet gedragen
naar de bekrompene en vijandelijke vooroordeelen van het Waalsche.
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De anti-Vlaamschgezinde verklaring van Frère-Orban in de Kamer (1890)
In April 1890, op den vooravond der algemeene verkiezingen, had in de Kamer het
gebruikelijk politiek debat plaats, waarin de leider der schier uitsluitend Waalsche
linkerzijde Frère-Orban eene reeks redevoeringen uitsprak, die in geheel het land
eenen machtigen indruk maakten. De grijze redenaar, die in veler oogen voor goed
van het staatkundig tooneel scheen verdwenen te zijn, toonde alsdan, dat hij nog
altijd de gespierdste en geduchtste tegenstander der paperij was gebleven.
In zijne redevoering van 17 April beging hij nochtans eene ongehoorde politieke
fout, wanneer hij het clericaal ministerie aanrandde, omdat het, volgens hem, de
Walen verongelijkte en den Vlamingen gevaarlijke voorrechten toekende door het
handhaven en uitbreiden der taalwetten. Hij zegde onder meer, volgens het
Compte-rendu analytique:
J'ai toujours dit et j'estime que les revendications justes des Flamands
doivent être écoutées. Mais il y eut chez eux d'incroyables exagérations
que tous les gouvernements ont successivement éliminées.
M. Coremans. Elles furent adoptées petit à petit, les unes après les autres.
M. Frère-Orban. Oui, grâce à vous, et c'est ce que je veux faire ressortir.
Le gouvernement en est arrivé à faire des choses inutiles, injustifiables,
et cela uniquement, parce que certains groupes électoraux les ont réclamées.
D'autres prétentions se font jour à chaque instant. On a fait une loi sur
l'administration de la justice en pays flamand. On veut plus! Le ministère
déclare qu'il n'a reçu de plaintes de personne...
M. Coremans. Pas même des guillotinés! Songez à Coucke et Goethals.
M. Frère-Orban. On exige une loi nouvelle et le gouvernement la subit!..
On vote des mesures coërcitives pour obliger les gens de parler flamand...
M. Coremans. Les fonctionnaires seulement!
M. Frère-Orban. C'est de l'arbitraire!
M. Coremans. C'est du bon sens!...
M. Frère-Orban. Qu'on prenne garde à cette situation pleine d'aigreur, de
violence! Déjà les bons citoyens la redoutent! Le gouvernement devrait
résister, mais il ne le fait point! On en est arrivé à proposer une mesure
exorbitante que le chef de la majorité lui-même n'a pas voulu admettre:
on voulait introduire dans les établissements de l'État un régime dont le
clergé ne veut pas pour ses propres établissements (Bruit à droite).
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Zulken Waalschen onzin plechtig komen verkondigen eenige weken vóór de
verkiezingen, getuigde bij Frère-Orban van eenen gemoedstoestand, die niet degene
had moeten zijn van den erkenden aanvoerder der geheele liberale partij van België.
Overigens gevoelde hij zulks wellicht zelf, of men trok misschien zijne aandacht op
het ongepaste zijner woorden; want in den eenigen officiëelen tekst zijner redevoering,
opgenomen in de Annales parlementaires, herzag hij later en verzachtte hij blijkbaar
zijne verklaringen, die 's daags na de redevoering in het niet officiëel, maar veel
getrouwer Beknopt Verslag waren verschenen.
Slechts één punt was volkomen waar in zijne redevoering, namelijk de
dubbelzinnige rol door de geestelijkheid en de rechterzijde gespeeld, wat het
middelbaar en het hooger onderwijs betreft.
Wij hebben - riep Frère-Orban uit - dezen vreemden toestand in ons land,
dat de geestelijkheid in haar middelbaar en hooger onderwijs gehoor geeft
aan de zeden en wenschen onzer bevolking, aan hare eeuwenoude
gewoonten, en daarom het onderwijs in het Fransch geeft; maar te
zelfdertijd ziet men de geestelijkheid, wier vertegenwoordigers hier in
meerderheid zijn en het bewind bezitten, men ziet haar degenen
goedkeuren, aanwakkeren en ondersteunen, die het Vlaamsch onderwijs
aan de openbare scholen, aan de atheneums en universiteiten van den Staat
willen opleggen. Geschiedt zulks om de leerlingen naar de scholen der
geestelijkheid te doen overloopen?
Daar kon de rechterzijde natuurlijk niet veel op antwoorden. Dit nam niet weg, dat,
toen Frère-Orban optrad als gezworen vijand der Vlaamsche Beweging, hij zichzelven
verkleinde en zich bovendien op dat punt van de liberale partij in Vlaanderen
afscheurde.

De protesten der liberale Vlaamschgezinden
Op een banket der Vlaamsche liberale Vereeniging van Gent werd hij openlijk
verloochend onder luide toejuichingen door Julius Sabbe, die aan de gulden spreuk
van gouverneur Vrambout van Brugge herinnerde:
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Zoo dikwijls is het gezegd, en nog zoo dikwijls dient het herhaald te
worden: Het liberalisme in Vlaanderen zal Vlaamsch zijn, of het zal niet
zijn!
In eene algemeene vergadering van den Liberalen Vlaamschen Bond van
Antwerpen werd den 26 Mei besloten eenen open brief tot Frère-Orban te richten,
onderteekend onder meer door de twee voorzitters N. Cupérus en Jan Van Rijswijck
en opgesteld door Max Rooses, waarin te lezen stond:
Gij zijt een te verlicht staatsman om niet te weten en aan te nemen, dat
het hoogste recht van een vrij volk is, zijne eigene taal in het openbaar
zoowel als in het bijzonder leven te bezigen; dat het zijn plicht is die taal,
het hoogste kenmerk van zijn zelfbestaan, te eerbiedigen en te doen
eerbiedigen. In Zwitserland en Bohemen, in Hongarije en Finland, overal
waar meer dan ééne taal inheemsch is, strijden de verongelijkte
taalstammen voor de rechten hunner eigene spraak. Het is een der edelste
kenmerken der vrijzinnige negentiende eeuw, aan alle nationaliteiten hun
recht van zelfbestaan te erkennen.
Wij eischen niets anders, niets meer, niets minder... Gij weet dit alles, en
gij ziet de rechten en plichten der Vlamingen over het hoofd om enkel aan
de voorrechten en het eigenbelang uwer Waalsche taalgenooten te denken.
Die handelwijze verwondert ons in eenen Belgischen staatsman. Zij
bedroeft ons in eenen leider der liberale partij...
De Waalsche liberalen zullen ophouden tegen het Vlaamsch te strijden,
of hunne partij zal niet meer aan het bewind komen; of, komt zij er aan,
er niet lang aanblijven. Het is u bekend, dat de clericalen zich een wapen
tegen ons maken van hunnen eerbied en nog meer van uwe miskenning
van onze taalrechten.
Gij weet, dat de eerste vertegenwoordigers onzer drie grootste steden, de
heeren Buls, De Wael en Lippens, burgemeesters van Brussel, Antwerpen
en Gent, herhaaldelijk in het Parlement optraden voor onze rechten. Er is,
ten onzent, geen candidaat voor onze Wetgevende Kamers, die niet de
verplichting op zich zou nemen, evenals zij, de taalwetten te verdedigen,
welke gij aanrandt.
Welke toekomst bereiden uwe aanrandingen dus aan het liberalisme? In
onze streken werkt gij de zegepraal uwer en onzer partij tegen met op haar
de gedurige verdenking te laden, dat liberaal en anti-Vlaamschgezind
gelijkluidende woorden zijn, met aan de vertegenwoordigers en leiders
uwer partij het vertrouwen der Vlaamsche burgerij te ontnemen. In België
werkt gij de eendracht van het liberalisme tegen, met verdeeldheid over
de taalquaestie tusschen de liberale vertegenwoordigers van het Waalsche
en van het Vlaamsche land aan te vuren.
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Op de bedreiging, dat een aankomend liberaal ministerie paal en perk stellen zon
aan de Vlaamsche Beweging, antwoordde het Antwerpsch manifest even beslist:
De gevaarlijkste en willekeurigste aller gewelddadigheden ware wel de
gestemde taalwetten een haarbreed te willen inkrimpen. Wilt gij dit
beproeven, dan sticht gij een Vlaamschgezind en een anti-Vlaamschgezind
liberalisme. Wij kunnen niet gelooven, dat zulks uw inzicht zij en gij dus
doende de partij, welke gij zoo lang hebt aangevoerd, voor goed zoudt
machteloos maken....
Wij hebben het volle vertrouwen, dat gij het omtrent die punten met ons
eens zult worden, omdat wij overtuigd zijn, dat geen Vlaamsch liberaal
instemt noch ooit instemmen zal met de woorden door u op 17 April ll.
tegen het Vlaamsch in de Kamer gesproken, en dat gij onze zegepraal hier
niet zult willen tegenwerken noch tweedracht stichten in het liberalisme.
Zelden werd eenen grooten staatsman in het openbaar eene zoo geduchte en zoo
wel verdiende les toegediend als aan Frère-Orban door de liberale Vlamingen van
Antwerpen; maar hij stoorde er zich niet aan. Overigens kreeg hij eenen geestdriftigen
huldebrief van de Ruche wallonne van Antwerpen en werd hij op het Waalsch Congres
te Brussel in Juli wegens zijne houding in de Kamer warm gelukgewenscht. De
clericalen integendeel exploiteerden zijne verklaringen vóór de verkiezingen gretig
en luidruchtig en zeker niet zonder uitslag bij de Vlaamsche kiezers.

De herdenking der 75ste verjaring van Waterloo (1890)
De Juniverkiezingen van 1890 waren eene nieuwe nederlaag en bittere teleurstelling
voor de liberale partij. Het clericaal ministerie behield in de Kamers eene
verpletterende meerderheid.
Men was nog op den vooravond van dien beslissenden strijd en te midden van den
kiesroes, die in België steeds hevig is, toen eene groep jonge Vlaamschgezinden van
Brussel het in hun hoofd kregen de 75ste verjaring van den slag van Waterloo in 't
openbaar te vielen. De Franschgezinde pers der hoofdsstad kwam er hevig tegen op;
de meeste Vla-
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mingen, die hunne handen vol hadden met de politieke zaken, bleven zoo goed als
onverschillig; en toen, slechts ééne week na de verkiezingen, op 22 Juni de optocht
zou vertrekken naar Waterloo, bestond hij uit zeventien maatschappijen met hare
banieren en telde hij nagenoeg 400 man, waaronder eenige Duitschers en Engelschen.
Doch

De Leeuw van Waterloo

Franschgezinde tegenmanifestanten waren ook opgekomen, hetgeen een opstootje
verwekte, met enkele kreten van: A bas les faux Belges! Vive la France! Per spoor
vertrokken de mannen van den Waterloo-optocht; en op het slagveld, aan den voet
van den bronzen Nederlandschen leeuw, spraken de Brusselsche advocaat Maurits
Josson, een Duitscher en een Hollander. Daarna, werden in koor de Vlaamsche leeuw,
Die Wacht am Rhein, Wien Neerlandsch bloed en God save the Queen gezongen. 's
Avonds in Brussel teruggekeerd, hield men eene meeting in de Vlaamsche Brouwerij,
waar de grijze De Beucker onder de sprekers optrad.
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Het manifest van het Waterloo-comiteit
Als op een gegeven wachtwoord werd die onschuldige en geheel mislukte
Waterloo-betooging voorgesteld als eene uitdaging tegen Frankrijk en als eene
ondragelijke ‘exagération flamingante’. Vooral onderscheidde zich de Brusselsche
pers, waarvan de meeste redacteurs Fransche ridderlinten droegen en waaronder
enkelen verdacht werden op de geheime fondsen der Republiek toelagen voor hunne
bladen te ontvangen. De ‘inrichtingsraad der Waterloo-betooging’ gaf eenen schijn
van gegrondheid aan die polemiek door het uitvaardigen van een manifest,
onderteekend door de advocaten Pol Gisseleire en Maurits Josson, waarin Frankrijk
- overigens niet ten onrechte - werd aangeklaagd als hebbende ons land sedert de
middeleeuwen herhaaldelijk en onafgebroken willen inpalmen, er van de elfde tot
de negentiende eeuw niet minder dan een vijftigtal gewapende invallen in doende,
zoodat België in dat tijdsverloop gedurende 125 volle jaren door Fransche legers in
alle richtingen doorkruist en verwoest was geworden. Zelfs het bombardement van
Brussel in 1695 door den Franschen maarschalk de Villeroy werd er bijgehaald, die
onze aloude Brabantsche stad Brussel gedurende vier dagen en vier nachten
beschoten heeft, zoodat meer dan vier duizend huizen, waaronder het
Broodhuis en zestien kerken, verbrand of door het geschut vernietigd
werden(1).

(1) Natuurlijk werd de geweldige inlijving bij Frankrijk niet vergeten van Artois, van den
Vlaamschen westhoek van Fransch-Vlaanderen (bevattende Grevelingen, Broekburg,
Winoksbergen, Duinkerke, Kassel, Belle en Hazebroek), en van den Waalschen hoek
(bevattende Rijsel, Dowaai, Kamerijk, Le Quesnoy, Landrecies, Avesnes, enz.),
evenmin als de kuiperijen van Talleyrand in 1831 en die van Thiers in 1871, enz., enz.
- In April 1892 hield overigens Frère-Orban in de Kamer eene geruchtmakende
redevoering ter gelegenheid van de nieuwe vestingen der Maasvallei, en hij herinnerde
in aangrijpende bewoordingen aan de gevaren, waarmede België herhaaldelijk door
Frankrijk werd bedreigd onder de regeering van keizer Napoleon III. Die redevoering
is verpletterend voor Frankrijk's annexatiezucht jegens België.
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Dit heftig historisch-politiek vertoog was niet van aard om de gemoederen te bedaren,
hetgeen overigens geenszins in de bedoeling der onderteekenaars scheen te liggen;
't was olie op het vuur.
De Franschdolle pers geraakte in eene geweldige opgewondenheid en de Walen
antwoordden op die anti-Fransche aanranding door de luide uitdrukking hunner
sympathie voor den grooten zuidelijken nabuur, wiens taal, letterkunde en beschaving
ook de hunne is.

Léon Defuisseaux en de Jemappes-betooging
Op eene meeting te Verviers was de Henegouwer-Waal en bekende socialistische
volksagitator Léon Defuisseaux van Bergen bijzonder heftig. Volgens de Chronique
en de Réforme van Brussel, die zijne woorden zonder het minste protest te boek
stelden, riep hij uit:
Une coalition de flamingantisme, de cléricalisme et de caporalisme prussien
a récemment organisé une manifestation ridicule sur le champ de bataille
de Waterloo, manifestation offensante pour toute la Wallonie et pour la
France, notre ancienne et inoubliable patrie.
A ceux qui, sur la tombe des soldats français, ont regretté la nationalité
hollandaise, nous répondons aujourd'hui que nous sommes fiers d'étre
Gaulois et les descendants des révolutionnaires de 1789 (Applaudissements
prolongés).
On a fait injure à la France. Nous qui nous souvenons, nous protestons
énergiquement, parce que nous nous rappelons le passé. Nous sommes de
la vieille Gaule et, à ce titre, nous aimons la France (Applaudissements
enthousiastes). Jamais nous ne renierons notre vieille patrie, la France de
1789 (Ovation); la France qu'il faudrait inventer, si elle n'existait pas; la
France, que nous aimons, parce qu'elle est appelée à régénérer le monde
(Longs applaudissements).
Als slot zijner gloeiende toespraak stelde Léon Defuisseaux voor, op de
Waterloo-betooging te antwoorden met eenen optocht naar het slagveld van Jemappes
bij Bergen (Mons), om er het ‘anniversaire glorieux’ der victorie van 1792 te
herdenken, waarbij ons land door generaal Dumouriez voor de Fransche Republiek
werd veroverd op 't Huis van Oostenrijk.
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Waterloo was in 1815 het sein geweest onzer vrijmaking uit de klauwen der
dwingelandij van Napoleon I en onzer verrijzenis als onafhankelijk land. Jemappes
integendeel was in 1792 het begin geweest van het verlies onzer zelfstandigheid en
van onze tijdelijke opslorping in het groote Frankrijk. En de Fransch-Belgische pers,
die de onschuldige Waterloo-betooging luidkeels gelaakt had, toonde zich zeer gunstig
of zeer kalm tegenover het onzinnig en onvaderlandsch voorstel van Defuisseaux,
dat heel wat krasser was dan Pol Gisseleire's en Maurits Josson's ‘exagérations
flamingantes’. De Vlaamsche pers was natuurlijk van een geheel ander gevoelen dan
de Fransche, en allerlei bittere polemieken ontsponnen zich over geheel het land voor
of tegen de Vlaamsche Beweging.
De Jemappes-betooging en Frankrijk
Den 6 November 1890 zou te Jemappes de Franschgezinde betooging plaats grijpen
en de Gemeenteraad van Parijs besloot zich op die plechtigheid officieel te laten
vertegenwoordigen. Een der voorstellers, Chauvières(1), verklaarde onbewimpeld op
het stadhuis der Fransche hoofdstad: ‘Il s'agit, Messieurs, d'un acte politique à
accomplir de la part du Conseil municipal de Paris’; en hij voegde er bij, dat het
beoogde doel was: ‘l'expansion de la puissance de la République française.’ Dit alles
gepaard met de alles behalve voorzichtige houding van den Franschen gezant Bourée
te Brussel(2) en de kwalijk verborgen sympathie der misnoegde Waalsche mijnwerkers
voor Frankrijk, verwekte veel opspraak in de dagbladen. Het weekblad De Flamingant
van Brussel stelde voor, om eene grootsche

(1) Chauvières was een geboren Gentenaar, zoon van eenen Franschman. Op mannelijken leeftijd
ging hij naar Parijs wonen, onderscheidde zich onder de Commune en bracht het verder tot
député.
(2) Gisseleire en Josson lieten op de muren der hoofdstad een geweldig plakkaat hechten:
Antwoord aan den heer Bourée, gezant van Frankrijk te Brussel (Juli).
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tegenbetooging van Vlaamsche zijde in te richten tegen het volgende jaar op het
slagveld van Waterloo:
Het was aan de bemoeiingen der jonge Vlaamsche Wacht van Brussel, dat
het Comiteit der Waterloo-betooging zijn ontstaan te danken had... Ten
einde aan de nieuwe betooging een grootsch karakter te geven, zou dat
Comiteit kunnen versterkt worden door toevoeging van plaatselijke
comiteiten te Antwerpen, Brugge, Gent en elders, welke voor de
deelneming der Vlamingen uit de provincie zouden zorgen...
Aldus zou nogmaals, en dezen keer op indrukwekkende wijze, betoond
worden, dat, zoo anderen zich niet schamen de vernedering en
onderdrukking huns vaderlands te vieren en daartoe hand in hand gaan
met de afstammelingen hunner verdrukkers, - de Vlamingen, integendeel,
door het herdenken eener gebeurtenis, welke aan eenen twintigjarigen
oorlog een einde kwam stellen, met vredelievende gevoelens bezield zijn,
doch tevens, dat men met hen zal af te rekenen hebben, vooraleer de droom
onzer Franskiljons, de inpalming van ons vaderland door Frankrijk, eene
wezenlijkheid worde.
Vastberaden, bedaard, doch krachtdadig dient er gehandeld te worden.
Aan het werk, Vlaamsche mannen, en op de verradersbetooging van
Jemappes geantwoord met een schitterend feest der Germaansche patriotten
te Waterloo, in Juni 1891.
Van de Jemappes-betooging kwam overigens niets, daar zij in November 1890
door de regeering van minister Beernaert verboden werd.
Te Parijs ging ‘citoyen’ Defuisseaux alsdan manifesteeren tegen dat verbod. Op
eene vergadering, in Frankrijks hoofdstad zoogezeid door inwonende Belgen
gehouden, den 9 November, sprak hij eene heftige redevoering uit, waar onder meer
het volgende in voorkwam:
Minister Beernaert liet de Fransche Regeering weten, dat hij de
betooging van Jemappes ging verbieden; en inmiddels ging Koning
Leopold te Berlijn het wachtwoord vernemen, om te zien of er niets te
doen viel ten einde eene nieuwe overweldiging van Frankrijk voor te
bereiden. Te Potsdam heeft men Leopold voorgesteld een verbond met
Duitschland te sluiten om Frankrijk te verpletteren! (Men roept: Nooit!
Nooit! Leve Frankrijk! Weg met koning Leopold!)
En een socialistisch lid der Fransche ‘Chambre des Députés’, Hubbard, voegde
er bij:
Gij waart voornemens de verjaring der groote Fransche overwinning te
Jemappes te vieren. Welke ontroering had Frankrijk niet gevoeld, indien
het Belgisch volk op zijn eigen grondgebied dien grooten verjaar-
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dag had zien vieren, vooral nadat men de Duitschers, door het reptilenfonds
betaald, den smaad had zien werpen op de te Waterloo gesneuvelde
Franschen.
Een ander Parijsch redenaar, ‘citoyen’ Chauvières, ging veel verder:
Toen ik uit Frankrijk gebannen was, zag ik te Brussel de Belgen onder
de vensters van Leopold II manifesteeren. 't Is die koning, die het arme
België aan den wagen van het zegevierende Duitschland zou willen
spannen.
In Frankrijk is er geen koningdom meer omver te werpen. Wee den
koningen! want zij zullen hun schavot zelven oprichten gelijk Lodewijk
XVI, of aan den paal vastgebonden worden gelijk Maximiliaan, den
schoonbroeder van Leopold II (Daverend handgeklap).
Op voorstel van Chauvières werd de vergadering gesloten met het aannemen eener
geweldige dagorde, waar wij het volgende staaltje uit knippen:
De Belgen, te Parijs gevestigd, betuigen hunne verknochtheid aan
Frankrijk, hunne minachting voor de Duitschgezinde listen van Leopold
II van Saksen-Coburg-Gotha, en verklaren, dat, indien een gevaar ooit
Frankrijk bedreigde, zij trotsch en gelukkig zouden zijn hun bloed te mogen
vergieten om het te verdedigen.
Maar ‘citoyen’ Defuisseaux was nog niet tevreden. Hij wilde eene practische
conclusie aan die potsierlijke meeting geven. Daarom noodigde hij al de aanwezigen
uit, de gedane belofte plechtig door eenen eed te bekrachtigen, en met eene pathetische
beweging stak alleman den arm uit en zwoer, dat hij zijnen laatsten druppel bloed
zou vergieten tot verdediging van zijn nieuw vaderland Frankrijk!
Aldus eindigde de tragi-komische agitatie van Waterloo-Jemappes, die
kenschetsend mocht heeten voor den gemoedstoestand der Vlamingen, Franskiljons
en Walen te dien tijde.

Het ‘Congrès Wallon’ te Brussel (Juli 1890)
Middelerwijl had zich in Juli het Congrès wallon te Brussel voorgedaan,
bijeengeroepen door de zorgen der Société de propagande wallonne. Het werd
voorgezeten door advo-
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caat Termonia, omringd van andere onbekende personen. In zijne openingsrede sprak
hij over de Vlaamsche Beweging in hatelijke bewoordingen:
De Vlaamsche Beweging is een ellendig kluchtspel, valsch in hare
beginselen, antinationaal. Met de rechtschapen Vlamingen willen wij
verbroederen; met de aanhangers der Flaminganten-beweging nimmer!
Neen, duizendmaal neen!
Dat de Vlamingen op het gebied der fraaie kunsten en der letterkunde wel
op gelijken voet met de Walen kunnen gesteld worden, mag erkend worden;
maar in opzicht van nijverheid zijn wij Walen hun verre vooruit. Wij alleen
vormen de bron van 's lands welvaart en rijkdom.
Waren er geene Walen, dan zou er ook geen België zijn.
Daarop werd besloten, dat geene Vlamingen tot het Congres konden toegelaten
worden, daar de Walen ‘onder hen’ wilden blijven. Over het niet uitnoodigen en
wegblijven van Paul Janson, greep een incident plaats. De voorzitter stelde vast, dat
deze Brusselsche volksvertegenwoordiger, ofschoon Waal van geboorte, door zijne
houding in de Kamer meermaals had getoond de Vlamingen tegen de Walen te
ondersteunen. Hij is op het Congres niet verschenen: C'est un flamingant. Op voorstel
van Riga en na eenen hevigen uitval tegen de Vlaamschgezinden, werd besloten een
dankadres aan Frère-Orban te zenden wegens zijne verklaring van 17 Juni in de
Kamer Smet sprak daarna eene gloeiende rede ter eere van Frankrijk uit en stelde
voor, dat het Congres eene kroon zou gaan neerleggen aan den voet van het standbeeld
van generaal Belliard(1) en eene deputatie zou zenden bij den Franschen gezant Bourée.
Een lid der vergadering vond nochtans, dat deze betooging onnoodig en allerminst
onvoorzichtig was. Maar

(1) Die Fransche generaal speelde bij de Omwenteling van 1830 eene zeer dubbelzinnige rol,
eerst als minister van buitenlandsche zaken en daarna als Fransche gezant in België, en hij
hield in die eerste jaren de regeering van koning Leopold I onder eene schier niet verborgen
voogdij, die meer dan eens dreigde tot inpalming bij Frankrijk over te slaan. Ondanks dit
alles hebben de goedzakkige Belgen hem in 1838 een officieel witmarmeren standbeeld te
Brussel opgericht tegenover het Park. Het is overigens een der beste standbeelden van het
aan standbeelden overrijke Brussel. De beeldhouwer er van is Willem Geefs van Antwerpen.
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de voorzitter Termonia zei, dat de kroon reeds aangekocht was, en het voorstel Smet
werd aangenomen.
Bij de opening van 't Congres telde men 150 à 200 aanwezigen; 300 beweerde de
Waalschgezinde pers. Grootendeels waren het ambtenaren uit de ministeries, vooral
uit die van spoorwegen en financiën. 's Anderendaags was het aantal aanwezigen tot
de helft gesmolten en beraadslaagde het Waalsch Congres met gesloten deuren, daar
zelfs de reporters der Brusselsche Franschgezinde bladen werden verwijderd. Op het
programma van 't Congres stonden onder meer de volgende punten:
Zou het niet noodig zijn aan de openbare overheden te vragen:
a) In 't Waalsche land eene Waalsche academie in te richten, waaraan met
de voornaamste Waalsche dialecten overeenstemmende afdeelingen zouden
toegevoegd worden?
b) Inrichting bij de Gentsche en Luiksche hoogescholen van eenen leerstoel
voor Waalsche letterkunde?
Het programma vroeg verder, dat de Fransche taal als officiëele taal van het
Koninkrijk België zou behouden blijven; dat in 't Vlaamsche land maatregelen zouden
genomen worden ten einde er het Fransch in het lager onderwijs verplichtend te
maken; dat de Vlaamsche taalwetten zouden afgeschaft worden; dat de ‘verkregen
rechten’ der Waalsche ambtenaren niet bedreigd zouden worden; dat de Koninklijke
Vlaamsche Academie opgeheven zou worden; dat stappen zouden aangewend worden
ten einde het slaan van Vlaamsche munt en het uitgeven van Vlaamsche banknoten
tegen te werken; dat men in het Vlaamsche land de vertaling in 't Fransch van alle
officiëele stukken zou eischen; dat de Vlaamsche vertalingen der opschriften van
openbare rijksgebouwen (als spoorhallen, posterijen, telegraaf, enz.) uit het Walenland
zouden verwijderd worden; en - om alles te bekronen - dat het wenschelijk ware
‘tusschen Walen en Vlamingen een innig en broederlijk verbond te sluiten in 't belang
van den binnenlandschen vrede en van de nationale eenheid’. En dit prachtig
programma werd geestdriftig aangenomen door het Congres.
Op die waanzinnige besluiten en wenschen van het
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Waalsch Congres antwoordde het ‘Hoofdbestuur der Vlaamsche Landdagen’ door
een openbaar zeer bombastisch manifest Aan de Vlamingen in eenen stijl, waar de
volgende volzin den toon van aangeeft:
Kortom, wat onze vijanden verlangen. 't is de stelselmatige en
gedwongene verfransching van Vlaamsch België en tevens het
eeuwigdurend uitbuiten der Vlaamsche bevolking door Waalsche en
Franschgezinde budgetknagers en plaatsenjagers.
Daarentegen behield de anders zoo vaak Franschgezinde Réforme van Brussel
hare koelbloedigheid en kondigde een opmerkelijk bezadigd hoofdartikel af over het
Waalsch Congres. Aan de inrichters gaf zij den goeden raad hunne anti-Vlaamsche
beweging te staken, en zij sloeg heel bedaard den nagel op den kop met de verklaring:
Indien de Walen ernstige grieven hadden, zouden wij de eersten zijn
om die grieven te doen gelden. Maar in de besluiten van het Waalsch
Congres vinden wij geen spoor van zulke grieven. De inrichters van het
Congres schijnen van de taalquaestie eene quaestie van plaatsen gemaakt
te hebben.

De Duitsche keizer te Oostende (Augustus 1890)
Terwijl de haat tegen de Vlaamsche Beweging en de sympathie voor Frankrijk de
hoofden onzer Walen en Franskiljons op hol brachten, kwam keizer Willem naar
Oostende om er een officieel tegenbezoek aan koning Leopold II te brengen.
Staande op de commandobrug van het sneeuwwitte oorlogschip Der Hohenzollern
in eene witglinsterende kleedij met eenen schitterenden zilveren helm op 't hoofd,
voer de Duitsche Keizer in Augustus de Belgische haven binnen, en hij werd
geestdriftig onthaald door de verraste en aangegrepen menigte Belgen en vreemde
badgasten. In den beginne was er eenige aarzeling; maar de indruk, dien de jonge
Keizer maakte, was zoo grootsch en zoo innemend tevens, dat de geestdrift der
Duitschers, uit Antwerpen en elders bij honderden naar Oostende toegesneld, eerst
losbarstte en daarna de geheele menigte, visschers,
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burgers en badgasten, meesleepte. Die geestdrift steeg meer en meer en vloeide
weldra over. Noch soldaten noch politie scheidden de twee vorsten van het volk.
Koning Leopold II scheen opgetogen over dat heerlijk onthaal, dat zijnen
doorluchtigen gast te beurt viel, en de Keizer zelf was er zoo over voldaan, dat hij
met kwistige hand ridderorden uitdeelde en den Hohenzollern door groot en klein,
arm en rijk liet bezichtigen. 's Avonds had een prachtige fakkeltocht op het strand
plaats. 's Anderendaags was het Zondag en de Keizer leidde zelf den protestantschen
dienst aan boord, hetgeen veel indruk maakte. Het scheen als het einde van eenen
Germaanschen middeleeuwschen droom, toen Keizer Willem met zijn sneeuwwit
oorlogschip onze kust verliet, kaarsrecht staande als een glinsterende Lohengrin op
de commandobrug gelijk bij zijne aankomst.
De Fransch-Belgische pers zag over 't algemeen deze Duitsche apotheose met een
kwaad oog aan, vooral de Chronique, de Gazette en andere Brusselsche organen der
Waalsche Congressen en der Fransche ophemeling. Deze schreeuwden zelfs moord
en brand, omdat eenige Vlamingen te Oostende met officieren van den Hohenzollern
in den Löwenbräu, een koffiehuis der Groote Markt, gedronken en geklonken hadden
onder het zingen van Die Wacht am Rhein en van andere Nederlandsche en Duitsche
liederen.
Eenige weken later had te Luik een Congres der clericale democratie plaats, onder
voorzitterschap van den bisschop, Mgr. Doutreloux, die voorstelde hulde te brengen
aan den Duitschen Keizer ter gelegenheid der bijeenroeping door hem van de
Berlijnsche Internationale Conferentie tot regeling van den arbeidsdag en van de
sociale vraagstukken; maar de Fransche afgevaardigden onthaalden dat bisschoppelijk
voorstel zeer oneerbiedig op gemor, gefluit, geschreeuw en voetengetrappel, zoodat
de zitting bijna moest geschorst worden. Een der hoofdleiders van de Belgische
christene democraten, Prof. Kurth van Luik trachtte te vergeefs met andere sprekers
de Fransche heeren tot
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bedaren te brengen. Te midden der woeling ging men tot de stemming over: het
Duitsch voorstel werd met eene verpletterende meerderheid aangenomen, waarna
de Franschen heel rumoerig de zittingzaal verlieten.

De dood van Koning Willem III der Nederlanden (November 1890)
Ernstiger en waardiger was de wijze, waarop in België het bericht van het overlijden
van den laatsten Oranjevorst werd onthaald. Algemeen - buiten zeer enkele
wanklanken, waaronder een hoogst misplaatst artikel der Réforme - was de toon der
Belgische pers eerbiedig en deftig, de socialistische bladen natuurlijk uitgezonderd.
Het Volksbelang van Gent (nr van 29 November) wijdde aan den dood van Willem
III een ook in Nederland opgemerkt hoofdartikel, waarin herinnerd werd aan de
diensten bewezen door drie vorsten uit het geslacht der Oranje-Nassau's: Willem den
Zwijger der 16e eeuw, den stadhouderkoning Willem III der 17e eeuw en koning
Willem I der 19e eeuw:
Wat ware in de Nederlanden gebeurd zonder Willem den Zwijger, den
grondlegger van de Pacificatie van Gent, van den Religievrede van
Antwerpen, van de Unie van Utrecht, den stichter der vrije Republiek der
Vereenigde Nederlanden? Wat ware er van de vrijheid in Engeland en in
geheel Europa geworden zonder Willem III? In onze eeuw schonk het
Huis van Oranje nog eenen merkwaardigen staatsman aan ons volk, den
eersten koning der Nederlanden, Willem I, die in het arm en onwetend
België van dien tijd handel en nijverheid deed ontkiemen en bloeien, die
de vaart van Gent op Terneuzen liet graven en het gesticht Cockerill te
Seraing tot stand bracht, die de volksschool stichtte, die de drie
staatshoogescholen van Gent, Luik en Leuven in 1817 oprichtte en die
terecht de ware grondlegger der stoffelijke en zedelijke herleving van ons
vaderland mag geheeten worden.
Als vroeger keizer Jozef II werd hij door de ondankbare Belgen in 1830
miskend en verjaagd; maar Willem I wordt heden meer en meer naar
waarde geschat, en de tijd is niet ver meer verwijderd, dat zijne
nagedachtenis, in weerwil zijner gebreken en zijner misslagen, algemeen
in eere zal worden gehouden.
Dit alles maakt, dat de dood van zijnen kleinzoon, van den laatsten

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

51
mannelijken afstammeling der Oranje's, ook in Zuid-Nederland eene diepe
ontroering heeft teweeggebracht.
In de Kamer gaf de dood van Willem III der Nederlanden aanleiding tot eene
plechtige, roerende en eensgezinde rouwbetooging. De voorzitter De Landtsheere
opende de zitting van 25 Novemebr 1890 met de volgende toespraak, die rechtstaande
door al de leden werd aanhoord:
In de geschiedenis van België en in die van Nederland zijn er zoovele
gemeenschappelijke bladzijden; de banden, die beide landen vereenigen,
zijn zoo talrijk, dat ik ongetwijfeld de tolk van al de leden dezer
vergadering zal zijn, wanneer ik zeg, dat België zich met eene innige
deelneming aansluit bij den rouw, waarin het koninkrijk der Nederlanden
is gedompeld door den dood van Z.M. Willem III. Onze wenschen
vereenigen zich met die onzer naburen voor het heil der doorluchtige
Prinses, op wie nu aller hoop berust. (Op alle banken: Zeer wel!)
De minister van buitenlandsche zaken prins Caraman de Chimay namens de
Regeering, de Henegouwer-Waal Carlier namens de linkerzijde en de Luxemburger
Nothomb namens de clericale meerderheid sloten zich bij de woorden van den
voorzitter aan. Carlier zegde uitdrukkelijk:
Wij vergeten niet, Mijne heeren, en wij zullen ze nimmer vergeten, de
groote en onsterfelijke herinneringen, die ons aan onze Nederlandsche
broeders hechten, evenmin als de roemrijke diensten door het Huis van
Oranje aan de zaak der vrijheid bewezen.
Na voorbijgaande onweerswolken heeft ieder misverstand tusschen de
twee volkeren opgehouden. Wij zijn thans weer broeders als voorheen.
En Nothomb besloot plechtig:
Als laatste afstammeling van zijn geslacht neemt Willem III in zijnen
vollen luister den grooten naam der Nassau's met zich mede in de
geschiedenis.

De opening der Vlaamsche leergangen te Vilvoorde (November 1890)
Deze hartstochten en gebeurtenissen, die met de buitenlandsche betrekkingen van
België in verband stonden, moeten ons de inwendige geschiedenis der Vlaamsche
Beweging niet uit het oog doen verliezen. Nagenoeg te gelijk met
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het overlijden van den koning der Nederlanden had te Vilvoorde in November 1900
de inwijding plaats van de Vlaamsche afdeeling gevoegd bij 's Rijks Fransche
hofbouwschool aldaar.
Nadat de bestuurder Gillekens den nieuwen Vlaamschen leeraar, den welbekenden
Antwerpschen strijder Vader De Beucker(1), aan zijne leerlingen had voorgesteld,
nam deze het woord en zegde nagenoeg het volgende:
Sedert zestig jaren zijn de zonen onzer Vlaamsche landbouwers
verstoken gebleven van een land- en hofbouwkundig onderwijs in hunne
taal, terwijl daarentegen de Waalsche bevolking, die nochtans de
minderheid in den landbouwenden stand van België uitmaakt, steeds alle
gemak heeft genoten om zich, bij middel harer taal, in dat onderwijs te
bekwamen.
De zoo lang bestaande leemte is eindelijk aangevuld en voortaan zal ook
onze Vlaamsche jeugd de vruchten van het landbouwonderwijs in eigen
taal kunnen genieten.
En welk gemak levert onze taal niet op! Terwijl men voor het onderwijs
in de Fransche taal zijne toevlucht moet nemen tot vreemde benamingen,
aan Grieksch en Latijn ontleend, vinden wij in onze taal de gepaste en
duidelijke uitdrukking voor de namen der plantensoorten. Zoo bevattelijk
zijn onze benamingen, dat ze dadelijk in den geest des leerlings
doordringen; zoo gemakkelijk zijn zij om te onthouden, dat zij zich
onvergankelijk in het geheugen prenten.
Hebben we lang gewacht om onze wenschen vervuld te zien, thans mogen
wij de Regeering dank zeggen, omdat zij ons in staat heeft gesteld eene
der dringendste behoeften van den Vlaamschen landbouwer te bevredigen:
het onderwijs in zijne eigene taal.
Deze heugelijke gebeurtenis vermeldende, getuigde de bezadigde Gazette van
Gent met nadruk:
De leerlingen uit Vlaanderen zullen voortaan geene vreemdelingen meer
zijn in de Staatshofbouwschool te Vilvoorde.

Nogmaals de ‘samenwerking’ (1890)
Ter gelegenheid van den onzijdigen Vlaamschen Landdag te Brussel in Februari
gehouden, waarvan de oproeping

(1) De Vlaamsche lessen werden driemaal ter week door De Beucker gegeven en de drie andere
dagen door den bestuurder Gillekens, aan wiens krachtdadig en volhardend aandringen bij
de Regeering de hervorming grootendeels te danken was.
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onderteekend was door vijf clericalen en drie liberalen (Dr Goffin, Prayon en
Reinhard), werd andermaal onder de Vlaamschgezinden geharreward en gekibbeld
over de ‘samenwerking’ op Vlaamsch gebied van liberalen en clericalen.
Het Volksbelang van 22 Februari vatte de bezwaren der liberale Vlaamschgezinden
volgenderwijze samen:
De liberale en clericale Vlaamschgezinden kunnen, redelijker wijze,
niet hand aan hand tegen de Franskiljons strijden. Want onze Vlaamsche
Beweging is geen loutere taalstrijd, maar ook een strijd op staatkundig
en maatschappelijk gebied. Onze idealen staan tegenover elkander als
water en vuur.
Wij, liberale Vlaamschgezinden, willen ons volk bij middel der moedertaal
vrijmaken van de dweepzucht en van de Roomsche dwingelandij. Wij
droomen van een Vlaanderen, dat vrij zou denken, spreken en handelen;
wij droomen van de verrijzenis van het vaderland der Klauwaards, die met
Artevelde de pauselijke bullen te Gent op de Vrijdagmarkt verbrandden,
en der Geuzen van de 16e eeuw, die tegen de brandstapels der Inquisitie
in opstand kwamen.
De clericale Vlaamschgezinden droomen integendeel van eene tweede,
verbeterde uitgave van het kwezelachtig Vlaanderen onder Albertus en
Isabella, met ontelbare kloosters, gilden en bedevaarten, met het verbod
van liberale boeken te lezen, met eene algeheele afzondering van ons arm
volk buiten den stroom der moderne vrijheid en der moderne wetenschap.
Zelfs vindt men in West-Vlaanderen veel clericalen, die het Nederlandsch
verwerpen, en eene katholieke West-Vlaamsche ‘taal’ in de plaats stellen,
om de West-Vlamingen buiten den invloed der Hollandsche ketters te
houden(1).
Samenwerking en verstandhouding in zulke toestanden is een hersenschim.
Er is meer. In hunne eigene partij moeten de samenwerkers zelfs
noodzakelijk verdacht schijnen aan de rest van hun politiek leger en
daardoor den invloed, dien zij op hunne Franschgezinde partijgenooten
kunnen en moeten uitoefenen, eenvoudig verzwakken, hetgeen een
onherstelbaar en tastbaar verlies voor de Vlaamsche Beweging is.
In den schoot hunner eigene partij is er, eilaas, voor de clericale zoowel
als voor de liberale Vlaamschgezinden nog reuzenwerk te verrichten.
Wij, liberalen, moeten onze Franskiljons en Walen, onze Bara's en Co
bekeeren. Zij moeten hunne bisschoppen, jezuieten, jozefieten, paters,

(1) In dat geval bevonden zich twee der vijf clericale onderteekenaars van de oproeping
voor den Brusselschen Landdag: de twee Brugsche taalparticularisten Dr Van Steenkiste
en advocaat De Visschere.
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nonnen, chers frères en chères soeurs, nobillons van beider kunne, enz.,
evenzeer bekeeren.
Want in den schoot der beide Belgische staatspartijen bestaat een machtige
parti de la France, zooals de heer Coremans, in zijne overdrevene
meetingtaal, voor de liberalen alleen pleegt te zeggen.
Alwie zijne krachten eerlijk en naar vermogen aanwendt, om zijne eigene
politieke bondgenooten voor de Vlaamsche zaak eerbied en achting in te
boezemen, verricht stellig veel nuttiger werk dan degene, die met personen
der tegenpartij samenwerkt om zichzelven en de zijnen bij zijne eigene
partij verdacht te maken
Van zijnen kant drukte zich het clericaal Vlaamschgezind orgaan van Brussel Het
Land bijna in denzelfden zin uit:
De Franschgezinden in het behoudsgezinde kamp vergeten, dat wij niet
enkel de Vlaamsche, maar ook de behoudsgezinde grondbeginsels innig
toegedaan zijn. Omdat wij in buitengewone omstandigheden met eenige
rechtgeaarde liberale Vlamingen op Landdagen vergaderen, aanzien zij
ons als des irrèguliers in hun leger en gaan zij soms zoover, dat zij ons
verwijten de liberalen in de hand te werken. Daaruit volgt, dat wij in het
behoudsgezinde kamp de plaats niet bekleeden, die ons toekomt, en dat
onze invloed en onze macht er ingekort zijn.
Om die plaats, om dien invloed en die macht in hun geheel te behouden
en uit te breiden, moeten wij, in de behoudsgezinde vereenigingen, met
open vizier als behoudsgezinde Vlamingen optreden. Aan onze
tegenstrevers dient er bewezen te worden, dat wij zoo behoudsgezind zijn
als zij zelve.
Nadrukkelijker nog verklaarde het Vlaamschgezind clericaal Fondsenblad van
Gent, het orgaan van kanunnik Verschueren, dat de werking der Landdagen volkomen
machteloos, ja nadeelig was gebleken te zijn, als 't er op aankwam voor de katholieke
Vlamingen voordeelen te behalen ‘in den schoot hunner partij’, daar die Landdagen
onder de clericalen voor verdacht werden gehouden, onder voorwendsel, dat wat van
daar komt, ‘door de liberale leden der Landdagen aan de katholieke leden wordt
opgedrongen’. Het Fondsenblad voegde er wel bij, dat het de afschaffing der
Landdagen niet vroeg, maar het gaf te verstaan, dat de aanraking met Vlaamsche
geuzen niet altijd prijsbaar was.
En toen in September 1890 eene nieuwe Vlaamschgezinde
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groepeering bij de clericale Flaminganten onder den naam van ‘Vlaamsche katholieke
volkspartij’ tot stand kwam, trad Het Land het volgende gezegde van eenen confrater
uit Oost-Vlaanderen volmondig bij:
Niets van de onzijdige Vlaamschgezindheid verwachtende, die een
onvruchtbare boom is, hebben zij besloten zich in hun eigen kamp in te
richten.
De onzijdige Vlaamsche Landdagen waren eene latere navolging van dien van
1873, gehouden tot het bekomen der eerste taalwet Coremans. De Beucker van
Antwerpen en Frans Reinhard van Brussel waren er in 1886 de voornaamste
heroprichters van geweest. De Landdag van 23 Februari 1890 was reeds de zesde
der tweede reeks. Men kan waarlijk niet zeggen, dat de bijval met de jaren aan de
verwachtingen der stichters had beantwoord. Buiten enkele dungezaaide
persoonlijkheden, waaronder de mannen van talent en gezag nog dunner gezaaid
waren, bleven liberale en clericale Vlaamschgezinden in massa elk bij hunne partij
strijden voor hunne beginselen, zooals de Duitscher Oetker in 1860 en na hem de
schrandere Julius Vuylsteke het sedert jaren hadden uitgeroepen voor eene politieke
noodzakelijkheid, spruitende uit de werkelijkheid zoowel als uit de gezonde rede.
Alleen buiten den staatkundigen worstelstrijd der partijen kan de samenwerking
soms goede vruchten afwerpen, als in den schoot van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, in den kamp voor de Vlaamsche Hoogeschool en in dergelijke vraagstukken.

Andere gebeurtenissen van 1890
Tot vollediging van dat veel bewogen jaar 1890 volgen nog eenige andere
gebeurtenissen: het arrest van het Brusselsche Verbrekingshof, verklarende dat de
taalwet van 1889 over het gebruik der Nederlandsche taal in strafzaken slechts op
de gewone rechtbanken toepasselijk is, en niet op het krijgshof, de krijgsraden, de
tuchtraden der burger-
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wacht en der balie noch de handelsrechtbanken (Januari); de schrapping van de lijst
der stagiairen der Brusselsche balie van advocaat Maurits Josson, omdat hij weigerde
zijne Vlaamsche verslagen op het bureel der kostelooze raadpleging in 't Fransch te
vertalen (id.); het verbod door de geestelijkheid aan de Vlaamschgezinde studenten
van het bisschoppelijk college te Roeselare, om op Ste Lutgaardisdag tot de Heilige
Tafel te naderen en het protest van den ‘Oud-hoogstudentenbond van
West-Vlaanderen.’ daartegen bij Mgr. Faict, bisschop van Brugge, hetgeen natuurlijk
zonder eenig gevolg bleef (id.); de voordracht van Julius Sabbe te Leiden in het
Nutsgebouw gehouden over de Vlaamsche Beweging op uitnoodiging der
studentenafdeeling van het Willems-fonds (Februari); de herhaalde uitdagingen van
Bara in de Kamer (als in 1887) om de Vlaamschgezinde leden hunne taal te doen
spreken, waarop Coremans een verslag in het Nederlandsch voordroeg (24 Februari);
het bedeesd manifest Aan de ouders der leerende jeugd van den
Oud-hoogstudentenbond van West-Vlaanderen, waarin op schroomvallige wijze
werd te velde getrokken tegen de verfransching der geestelijke colleges (id.); de
openbare volksvoordracht in de Société Franklin der Waalsche hoofdstad van Prof.
F. Van Veerdeghem van Luik over de Belgische volksliederen, waarop onder de
luide toejuichingen der Walen, naast enkele Waalsche volksliederen, ook Miry's
Vlaamsche Leeuw, het Reuzenlied het Paterken, Coecilia, 't Ros Beiaard van
Dendermonde, het Iepersch Tuindaglied, het Hasseltsch Meilied en Gevaert's
Arteveldelied in het Nederlandsch werden gezongen (9 Februari); de opening aan de
katholieke Hoogeschool te Leuven van eenen Nederlandschen leergang in
strafvordering met den advocaat Ouwercx van Antwerpen als leeraar (Februari); het
vlot Vlaamschspreken der Koningin met den toonzetter Jan Blockx op een concert
te Brussel (Maart); de ontvangst van het bestuur van den Brusselschen Landdag bij
minister Beernaert (id.); het vertoogschrift der Vlaamsche Balie
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van Gent om aan de Hoogeschool dier stad eenen leergang in Nederlandsche
rechtspleging te bekomen (id.); het verzoekschrift der Van Maerlantszonen (studenten
van het atheneum van Brugge) om in hunne stad eene Vlaamsche Staatshoogeschool
te bekomen (id.); de vergeefsche uitdaging van den jongen Antwerpschen advocaat
Adolf Pauwels gericht tot den Staatsminister Woeste, om te Aalst, waar Woeste
volksvertegenwoordiger van was, een openbaar debat over de Vlaamsche Beweging
te gaan voeren (April); de benoeming te Gent en te Oudenaarde van substituten van
den procureur des Konings, die het Vlaamsch niet machtig waren (id.); het ontzettend
bericht door de Vlaamsche pers medegedeeld volgens hetwelk uit de statistiek van
het tolbestuur bleek, dat Frankrijk gedurende het jaar 1889 voor 573.183 frank boeken
en voor 951.363 frank ander drukwerk (dagbladen, tijdschriften, enz.) in België had
ingevoerd, te zamen voor meer dan anderhalf millioen (1,524,546 fr.); het gezamenlijk
protest der Vlaamsche pers (12 bladen van Brussel.) tegen de onbetamelijke houding
van Behaeghel, voorzitter der boetstraffelijke rechtbank, tegenover den rechterlijken
reporter, die door de Vlaamschgezinde bladen der hoofdstad en speciaal door den
Flamingant was aangesteld, om de talrijke en dagelijksche overtredingen der taalwet
van 1889 ruchtbaar te maken (Mei); de polemiek in het schooltijdschrift De Toekomst
gevoerd tusschen Max Rooses en F. Temmerman, bestuurder van 's
Rijksnormaalschool te Lier, over het al of niet gewenschte van het aanleeren eener
tweede taal in de lagere volksschool(1); de grievenlijst door het hoofdbestuur der
Vlaamsche Landdagen gezonden aan minister Beernaert, het hoofd der toenmalige
Belgische Regeering (Mei); het optreden te Gent van Alb. Fredericq (niet gekozen),
liberalen Vlaamschgezinden candidaat voor de Kamerverkiezing van Juni, daar De
Vigne afzag van een mandaat; het stichten van een eerste Vlaamsch departement der
Noord-Neder-

(1) Over dit vraagstuk zie men ook een belangrijk artikel van Max Rooses in het Nederlandsch
Museum van 1892.
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landsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Brugge op het initiatief van Julius
Sabbe, om de toenadering met Holland te bevorderen (Juni); de aanstelling van den
Brugschen advocaat G. Claeys tot leeraar aan de Gentsche Hoogeschool (2 Juli) en
de luidruchtige misnoegdheid der clericale Vlaamschgezinden, die rechter J. Obrie
hadden willen zien benoemen en Coremans beschuldigden die benoeming
tegengewerkt te hebben (Juli); de heftige strijd der clericale Vlaamschgezinden van
Antwerpen tegen de verfranschers hunner partij met Ad. Pauwels als candidaat te
Brecht in de provinciale verkiezing (id.); de belangrijke toeneming van het getal der
Vlaamsche eeden na de vernieuwing der Kamer (id.); de geestdriftige ontvangst van
een Fransch militair muziekkorps uit Verdun met de kreten van: Vive la France! vive
la République! te Brussel (id.); het bitter manifest van den Nederduitschen Bond van
Antwerpen bij de viering der 25jarige troonsbestijging van koning Leopold II (id.);
het ontzettend optreden eener nieuwe staatspartij, de socialisten, in eenen optocht
van duizenden werklieden, meest Waalsche mijnwerkers, te Brussel (10 Augustus);
de betooging der clericale Vlaamschgezinden te Kortrijk met eene mis, waarbij
pastoor en dichter Guido Gezelle een vaderlandsch-godsdienstig sermoen in de O.-L.
Vrouwekerk hield, met eenen optocht van 2000 deelnemers en eenen praalwagen
naar den Groeningerkouter, ter eere van de helden van 1302, daarna eene feestzitting
op het stadhuis, waar advocaat Ad. Verriest het woord voerde, en met een Te Deum
gezongen in de St-Maartenskerk (17 Augustus); het ontslag van Prof. Ouwercx te
Leuven(1) wegens ontmoediging over het bespottelijk getal studenten (drie), die zijnen
leergang van Nederlandsche strafvordering volgden, en over de onvriendelijke
houding der overheid van de Hoogeschool, die scheen ‘opzettelijk den nieuwen
leergang in minachting te willen stellen’, volgens het clericaal Land (Aug.); de
Vlaamsche toespraken gericht tot Koning en Koningin door de burgemeesters Gekiere
(Moors-

(1) Hij werd vervangen door den Antwerpschen advocaat Schicks.
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lede) en Van Overberghe (Passchendale) in West-Vlaanderen tijdens de groote
krijgsoefenigen aldaar, waarop de Koning in onze taal minzaam antwoordde(1), terwijl
Prins Boudewijn overal met boeren en soldaten ook Vlaamsch sprak (September);
de eerste proef genomen te Antwerpen met Benoit's lyrisch drama Charlotte Corday
tot het inrichten van geregelde vertooningen van Nederlandsche opera's (September);
de begrafenis der populaire romanschrijfster Mevrouw Courtmans te Maldegem,
waarop Karel Bogaerd aan het open graf een wrekende lijkrede hield over de
vervolgingen vanwege de clericalen onderstaan door de moedige vrijzinnige oude
vrouw en haar gezin (24 September); het stellen te Antwerpen van Pol De Mont's
candidatuur voor den gemeenteraad in vervanging van wijlen Jan Van Beers en hare
intrekking ten gevolge der heftige

(1) Daarover schreef het clericaal Fondsenblad van Gent: ‘Waarom spreekt Z.M. enkel onze
taal met degenen, welke hij met recht mag veronderstellen het Fransch niet machtig te zijn?
Is het Vlaamsch dan ook de taal niet van de Vlamingen, die Fransch kunnen, zooals dit laatste
de taal is van Walen en Franschen, die Duitsch en Engelsch verstaan? Wat indruk zou maken
op de bevolking, dat ware eene groote belangrijke redevoering, in onze taal door Z.M.
uitgesproken, in plaats van eenige woorden aan eenen buitenburgemeester. De inhuldiging
van het standbeeld van Breidel en de Coninc, de ontvangsten der Koninklijke Vlaamsche
Academie, de bezoeken des Konings aan onze Vlaamsche steden, enz., hebben daartoe reeds
meer dan eens de gelegenheid verschaft, welke Z.M. zich gehaast heeft te laten voorbijgaan.
Wij schrijven dit niet toe aan kwaden wil vanwege Z.M., maar enkel hieraan, dat de Koning
in 't geheel met onze taal niet zoo vertrouwd is als de Journal de Bruxelles wel wil beweren,
en dat hij er slechts mee bekend is gelijk, eilaas! vele onzer Vlaamsche heeren, die er juist
genoeg van kennen om zich in den nood uit den slag te trekken’. Het Journal de Bruxelles
(het officieus orgaan van het clericaal ministerie) had geschreven: ‘Ziedaar eene plechtige
en grondwettelijke bijtreding tot het princiep van de gelijkheid der talen in ons land. Z.M.
drukt zich uit in een zeer letterkundig Vlaamsch met eenen lichten Duitschen tongval. De
Koning aarzelt niet, als hij Vlaamsch spreekt: de woorden komen hem natuurlijk in den
mond, en men ziet dat hij met die taal vertrouwd is. De Koning spreekt overigens met groot
gemak verscheidene vreemde talen. Zijne kleine Vlaamsche aanspraak zal in Vlaanderen
eenen grooten weerklank hebben’.
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protesten van de Franschgezinden en van de Walen der Ruche wallonne, terwijl de
clericale Vlaamschgezinden hunnen steun aanboden (October); het bijwonen door
Prins Boudewijn van eene gala-vertooning der tooneelmaatschappij De Noordstar
in den Nederlandschen Schouwburg te Brussel, in bijzijn van de ministers Beernaert
en De Volder, van burgemeester Buls en van onderscheidene gemeenteraadsleden
der hoofdstad (25 October), waarop de Prins eene Nederlandsche toespraak hield,
begroet met de kreten; Leve onze Vlaamsche Prins!; de benoeming van rechter J.
Obrie als leeraar aan de Hoogeschool te Luik (November); het verschijnen in de
Revue des deux Mondes te Parijs van eene flinke studie over de dichters Ledeganck,
Th. Van Rijswijck en Van Beers, geschreven door den Antwerpschen letterkundige
L. Van Keymeulen; de Vlaamschgezinde voordracht van Mgr. Rutten in het
Davids-fonds over de verfransching in de geestelijke onderwijsgestichten te Gent,
waar het anders Franschgezinde clericale hoofdorgaan Le Bien Public een
merkwaardig hoofdartikel aan wijdde (November); de algemeene vergadering van
het Willems-fonds te Gent, waarop het ontwerp besproken werd om kostelooze
volksbibliotheken te platten lande in richten (1 November); de Vlaamschgezinde
verklaring van den oud-minister Graux in eenen Vlaamschen brief aan Dr Goffin,
voorzitter van den Liberalen Vlaamschen Bond van Brussel, ter gelegenheid van
Graux' verkiezing tot volksvertegenwoordiger der hoofdstad (November); de nieuwe
taalkundige moeilijkheden vóór de Brusselsche Hoven van Beroep en Verbreking,
die de advocaten Pauwels en Josson verboden in de moedertaal te pleiten; de groote
meeting van verontwaardiging der clericale Vlaamschgezinden te Leuven bij de
onthulling eener vlag der Vlaamsche Voorwacht in de groote zaal der ‘Gilde van
ambachten en neringen’, waarop, in tegenwoordigheid van 1200 toehoorders
(waaronder de volksvertegenwoordigers Helleputte en de Trooz, en meer andere
voorname politieke mannen), Vader De Beucker en Adolf Pauwels gloeiende
redevoeringen uitspraken tegen het clericaal ministerie, tegen minister Le
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Jeune en tegen de Franschdolle magistratuur der hoofdstad (November); het geregeld
afkondigen door De Flamingant van verpletterende statistieken der verhouding van
Vlamingen en Walen in al de takken van het bestuur en van het gerecht; de
galavertooning ter eere van den Zuid-Afrikaanschen generaal Joubert in den
Vlaamschen Schouwburg te Brussel (id.); de uitvaardiging van omzendbrieven door
de Ministers De Volder, Le Jeune en Melot, waarbij rechterlijke vervolgingen werden
aangekondigd tegen de Vlamingen, die bij de aanstaande tienjaarlijksche
volksoptelling verzwijgen zouden, dat zij ook Fransch kenden (December); de
vertoogschriften der Vlaamsche balies van Gent en Antwerpen tegen het geval van
advocaat Pauwels te Brussel (id.); de bepleiting der zaak Josson te Brussel vóór het
Hof van Beroep, waarbij aan den advocaat Prayon verboden werd in de moedertaal
het woord te voeren, waarop Edmond Picard eene Fransche pleitrede hield,
verpletterend voor de Franschgezinde magistratuur (id.); het houden van lange
gesprekken in de moedertaal door de Koningin op eene tentoonstelling te Lier en
haar verzoek tot gravin de Mérode, voorzitster van het damescomiteit der inschrijving
voor het nationaal geschenk(1) der 25jarige regeering van Koning Leopold II, opdat
het opschrift van het aangeboden zilveren kistje tweetalig zijn zou (December).

De dood van Prins Boudewijn (23 Januari 1891)
Het jaar 1891 begon op allertreurigste wijze. Den 23 Januari verspreidde de telegraaf
alom de rouwmaar, dat Prins Boudewijn, nog geen 22 jaar oud, te Brussel in den
loop van den nacht schielijk en op eenigszins geheimzinnige wijze was gestorven.

(1) Dit damesgeschenk bestond uit eene som van 75.000 fr., die, op uitdrukkelijken wil der
Koningin, niet aan juweelen werd besteed, zooals men van plan was te doen, maar gestort
werd in de kas der slachtoffers van den arbeid.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

62
Door zijn optreden te Brugge op de Breidelfeesten in Augustus 1887 had ‘de
Vlaamsche Prins’ het hart der Vlamingen stormenderhand ingenomen. Alzoo was
hij stellig de populairste uit zijn stamhuis geworden of liever de eenige populaire
vorst van zijne familie; want, indien Leo-

Prins Boudewijn

pold I en Leopold II ontzag en eerbied en bij het ontwikkeld gedeelte hunner
onderdanen ook dankbaarheid en soms geestdrift verwekten, van oprechte populariteit
onder het volk was er voor hen beide nooit spraak. De volksgunst is kinderlijk blind;
zij gaat vooral naar het hartelijke in den vorst, en dat misten altijd onze twee koningen
in hooge mate, terwijl Prins Boudewijn de gave der gemoedelijkheid bezat.
Zijne populariteit, begonnen onder de soldaten van het grenadiers-regiment, waar
hij als officier diende, verbreidde
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zich na zijne Vlaamsche toespraak te Brugge bliksemsnel over geheel België, vooral
in de Vlaamsche gewesten. Deze populariteit was eene kracht voor het stamhuis en
voor het land. Bij zijn plotseling verdwijnen daalde zij met hem in zijn graf; maar
de hoop werd gekoesterd, dat zijn broeder Prins Albrecht, die nu zijne plaats naast
den troon zou innemen, zijne voetstappen drukken zou en hem in 't hart der Vlamingen
weten te vervangen. En die hoop werd niet beschaamd.

De vergadering der liberale Vlaamschgezinden te Gent (Februari 1891)
Te gelijk hadden alweer heftige debatten in de Kamer plaats gegrepen tusschen
Coremans en de Walen aangevoerd door Bara. De Bond der Vlaamsche liberale
maatschappijen van Gent riep den 2 Februari de bevolking der Arteveldestad namens
de duizenden leden der vrijzinnige volkskringen bijeen met eenen omzendbrief,
waarin te lezen stond:
De onvaderlandsche taal van den heer Bara eenerzijds, anderzijds het
ongerijmde woord ons opnieuw door den heer Coremans naar het hoofd
geslingerd, alsof de liberale partij de ‘partij van Frankrijk’ was en de
clericalen het monopolium der Vlaamschgezindheid bezaten, hebben die
vergadering noodzakelijk, onvermijdelijk gemaakt. De vrijzinnige
Vlamingen van Gent moeten opnieuw de bevestiging afleggen van hun
tweevoudig geloof: Vlaamsch en liberaal.
Op die groote volksvergadering spraken Alb. Fredericq over den rechtstoestand
der Vlamingen vóór de Brusselsche rechtbanken en vóór de krijgsraden, Julius Sabbe
over eenen anti-Vlaamschen omzendbrief van minister Melot aangaande de
volksoptelling, Julius Vuylsteke en Julius De Vigne over de aanmatigingen der
Franskiljons. Het was stellig eene der degelijkste en merkwaardigste vergaderingen,
die door de Vlamingen werden gehouden. Die prachtige bezadigde redevoeringen,
uitgesproken door die vier erkende leiders, maakten eenen diepen indruk op de
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toehoorders(1). Zij werden, begeleid van eene Fransche vertaling ten behoeve der
Walen, in eene brochure uitgegeven, die gezonden werd aan den Koning, den Graaf
van Vlaanderen, Prins Albrecht, de Ministers, de leden der beide Wetgevende Kamers,
de magistraten van het Verbrekingshof van Brussel en van de Beroepshoven van
Gent, Brussel en Luik, de krijgsauditeurs, de conferenties der balies, de besturen der
Liberale Associaties, de voornaamste binnen- en buitenlandsche dagbladen, enz.
Aldus werden 700 afdrukken over geheel het land verspreid en geraakte de druk
spoedig uit. Ondanks de groote ruchtbaarheid gegeven aan die redevoeringen zweeg
de Fransch-Belgische pers èn over de vergadering èn over de brochure met eene
beteekenisvolle hardnekkigheid.
Alzoo naderden de groote Kamerverkiezingen van Juni, die te Antwerpen met een
ontzettend Vlaamsch incident gepaard gingen: de gedwongene intrekking van Vader
De Beucker's candidatuur bij het overlijden van Jan De Laet.

De Beucker's mislukte candidatuur te Antwerpen (Mei 1891)
In October 1890 was reeds hetzelfde spel in den schoot der liberale partij gespeeld
geworden met de candidatuur van Pol De Mont voor den gemeenteraad; maar deze
was nog zeer jong als politiek man en hij boezemde - zeer ten onrechte overigens aan een deel der liberalen wantrouwen in wegens zijne deelneming aan de onzijdige
Landdagen en aan het Coremansfeest, hetgeen te Antwerpen vooral veel opspraak
had verwekt.
Integendeel was De Beucker een vergrijsde leider van de clericale
Vlaamschgezinden der Scheldestad, een hoofdman, wiens katholieke overtuiging in
de oogen zijner partijgenooten zoo vast als eene rots stond. Wie beter dan hij kon
naast Coremans in de Kamer den opengevallen zetel van

(1) Men vindt ze opgenomen in Het Volksbelang van 7 Februari 1891.
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den afgestorven Jan De Laet gaan bezetten? Voor niemand was het een geheim, dat
die Vlaming uit één stuk te Brussel in 't Parlement Vlaamsch zou hebben gesproken,
hetgeen in den lande iets nieuws zou geweest zijn. Was het wellicht daarom, dat
Coremans hem zijnen steun ontzeide

De Beucker

en hem door de Franschgezinden en aristocraten zijner partij worgen liet?
Eerst rekende iedereen er op, in en buiten Antwerpen, dat De Beucker de man van
den Nederduitschen Bond zijn zou, al werd zijne candidatuur daarbuiten nog zoo
hevig bevochten. Maar op de algemeene vergadering van den Bond kwam tot ieders
verbazing de voorzitter Mathot verklaren, dat De Beucker zijne candidatuur introk.
Adolf Pauwels en de jongeren teekenden daar luid protest tegen aan en, toen Mathot
de vergadering sloot en heenging gevolgd door
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het bestuur, openden zij aanstonds eene nieuwe zitting, waarop De Beucker tot
candidaat van den Nederduitschen Bond werd uitgeroepen. Middelerwijl waren de
mannen der verzoening met eenen tweeden candidaat, den jongen en nog onbekenden
advocaat Flor. Heuvelmans, voor den dag gekomen. Van geenen van beiden wilden
intusschen de kopstukken der Antwerpsche clericalen hooren en zij drongen aan de
kiezers den makelaar Van den Broeck op, eenen man bekend in de handelswereld,
verbonden aan eene belangrijke firma der Scheldestad, maar van wien het tot dan
toe onbekend was, of hij liberaal of clericaal, Vlaamschgezind of Franskiljon was,
en dat om de opvolger te zijn van Jan De Laet in de Kamer!
En waarom had De Beucker zijne candidatuur ingetrokken, hij, die eerst aan zijne
vrienden beloofd had den strijd tot het uiterste vol te houden en die bekend stond als
een man met een onbuigzaam karakter? Het bleek weldra, dat op Vader De Beucker
eene ongehoorde drukking was uitgeoefend geworden en dat hij alleen gezwicht had
voor de bedreiging van broodroof jegens hemzelven en zijne kinderen! In de
geschiedenis der Vlaamsche Beweging kennen wij niet veel bladzijden, die
smartelijker zijn dan deze, vooral daar Ons Recht en De Nijptang, die in 't geval van
Pol De Mont de woedendste scheldwoorden geslingerd hadden naar het hoofd der
liberale Vlaamschgezinden, welke nochtans hunnen plicht gedaan hadden, de
candidatuur van Vader De Beucker lieten vallen zonder eenig protest en zelfs kronen
vlochten ter eere van Van den Broeck, hetgeen zoo zeer over zijn hout ging, dat het
zelfs de verontwaardiging deed ontvlammen van het Gentsche Fondsenblad, waarin
onbewimpeld ‘de verraders der candidatuur van den heer De Beucker en der
Vlaamsche zaak’ aan de kaak werden gesteld(1).

(1) Ondanks zijne onderwerping werd Vader De Beucker nog niet met vrede gelaten. Een volle
jaar na zijne vernedering hoorde men hem, in April 1892, bij de opening van den Vlaamschen
Landdag te Brussel, dien hij voorzat, de volgende hartverscheurende verklaring afleggen:
‘Van heden af trek ik mij uit den strijd terug. Onze vijanden hebben zich niet vergenoegd
mij persoonlijk te belasteren en te vervolgen. Men broodrooft mijnen zoon, omdat men mij
niet genoegzaam treffen kan. Daarom heb ik mijn ontslag genomen als lid van den
Nederduitschen Bond, van de Behoudsgezinde Vereeniging en van de Antwerpsche Meeting.
Mijne vijanden weten, dat het vandaag mijn laatste dag is op politiek gebied, en toch geven
ze mij den afscheidsstamp in eene Antwerpsche briefwisseling, die dezen morgen in den
Patriote is verschenen. Op mijn doodsbed geeft dit orgaan der lasteraars, het schandalig blad
der lafaards, de grootste vijand der Vlaamsche Beweging, mij den ezelsstamp op het hoofd.’
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De wording der taalwet Coremans-Le Jeune op de Beroepshoven van
Brussel en Luik (1891)
Ten gevolge der geruchtmakende arresten van het Brusselsch Beroepshof, waarbij
het gebruik van het Nederlandsch verboden werd in de zaken Josson en Pauwels,
had Coremans met Van Wambeke, A. Visart, Helleputte, Begerem en Nerincx, in
zitting van 19 December 1890, ter Kamer een wetsvoorstel neergelegd om in die
rechtsmiskenning te verhelpen. Den 20 Januari legde de minister van justitie Le Jeune
een ander wetsvoorstel neder, dat in sommige opzichten nog beter en vollediger was.
De zaken stonden aldus voor de Vlaamsche taalrechten zoo schoon als mogelijk,
toen Coremans door zijne uitdagende heftigheid alles kwam bederven.
In die zelfde zitting had hij het woord genomen om zijn wetsvoorstel van December
toe te lichten, en, al deed hij het, als naar gewoonte, in zeer krasse bewoordingen,
de Walen bleven tamelijk rustig. Dit scheen hem teleur te stellen en hij begon opeens
de nagedachtenis van Rogier aan te vallen, te wiens eere men onlangs eene groote
nationale inschrijving geopend had.

Het parlementair onweder door Coremans verwekt
Coremans drukte zich in dezer voege uit:
De heer Raikem, minister van justitie, bood in 1831 een voorloopig ontwerp
aan van rechterlijke inrichting en deze was gesteund op het
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tweetalig stelsel. Dat ontwerp werd medegedeeld aan den heer Rogier, die
geen woord Vlaamsch verstond, die bovendien al de slechte denkbeelden
van centralisatie koesterde, welke in zijn geboorteland aan de orde waren
en die een der medeonderteekenaars was van 't berucht decreet van 16
November 1830, volgens hetwelk 't Fransch alleen de officieele taal der
wetten en acten van de Regeering zou wezen.
De heer Rogier, oud lid van 't Voorloopig Bewind, had te dien tijde - toen
men Fransche officieren uit Frankrijk deed komen om over het Belgische
leger bevel te voeren - ook Fransche ambtenaars ontboden om het Belgisch
bestuur in te richten. Hij wees het ontwerp van den heer Raikem van de
hand en gaf hem te kennen, dat men in België voortaan slechts ééne taal,
het Fransch, de taal des heeren Rogier, behoefde te spreken; dat het
Germaansch element in België moest uitgeroeid worden en dat men, om
dit doel te bereiken, voortaan slechts Walen en inwoners van de Waalsche
Ardennen tot de openbare ambten mocht benoemen. Dat was het geheim
en al te weinig bekend programma van den heer Rogier (Gemompel, links).
Sedert de verschijning van het Leven van Lord Palmerston door Henry
Lytton, weet men welke toekomst Rogier voor ons jong koninkrijk droomde
(Tegenspraak op dezelfde banken). Ook heeft het Vlaamsche land, uitgezonderd eenige gemeenteraden, die over eens andermans geld
beschikken - geen deel hoegenaamd genomen aan de nationale inschrijving
geopend voor 't gedenkteeken, dat eenige personen ter eere van Rogier
willen oprichten (Uitroepingen).
Deze woorden verwekten een onweder in de Kamer. De Waalsche linkerzijde
wilde de nagedachtenis van den grooten liberalen staatsman niet straffeloos laten
aanranden; Lescarts, Henricot, Warocqué en Scoumanne konden hunne woede niet
bedwingen en riepen: 't Is walgelijk! 't is schandelijk! De deur uit! Coremans scheen
zijn doel bereikt te hebben en wreef zich de handen. De schampere en voor liberalen
en Walen echt sarrende wijze, waarop hij de Vlaamsche taalrechten in de Kamer
besprak, laat veronderstellen, dat hij het moedwillig deed, nog meer om zijne
tegenstrevers uit te dagen dan om de Vlaamsche zaak vooruit te helpen.
Meer dan eens hadden reeds vroeger zijne onbehendige of zelfs ruwe woorden
eene gezochte gelegenheid aan ministers en flauwhartigen aangeboden, om voor de
Vlamingen minder gunstige amendementen in de taalwetten binnen te smokkelen.
Stellig kwamen Rogier, Lord Palmerston en
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Henry Lytton weinig te pas in eene beraadslaging over de inrichting der
Beroepshoven. Dadelijk mocht Coremans overigens de gevolgen zijner parlementaire
uitspattingen ondervinden. Bij monde van minister Le Jeune verklaarde de Regeering,
dat het wetsvoorstel door haar neergelegd niets gemeens had met de beschouwingen
van Coremans, hetgeen eene strenge vermaning was voor den onvoorzichtigen
voorvechter der Vlaamsche Beweging. In plaats van zonder slag noch stoot in
overweging te worden genomen, zooals het gebruikelijk is, werd dan ook Coremans'
wetsvoorstel tot die parlementaire formaliteit slechts toegelaten door 70 stemmen
tegen 35 en 4 onthoudingen (Buls, Casse, Graux en Janson). Deze laatsten verklaarden
zoo te moeten handelen, omdat zij de overdrijvingen van Coremans niet konden
goedkeuren.

De taalwet in Kamer en Senaat (Juli en Augustus 1891)
Den 2 April zond het Algemeen bestuur van het Willems-fonds een verzoekschrift
aan het Parlement, waar men nogmaals de grondige rechtsgeleerde kennis en het
kloek beleid van Aug. Grondry in erkende. Al de leemten en zwakke punten van de
wetsvoorstellen Coremans en Le Jeune werden er in aangeduid. Dat knap stuk oefende
eenen beslissenden invloed op de beraadslagingen van de middelafdeeling der Kamer,
die aan beide wetsvoorstellen eenige verbeteringen en uitbreidingen toebracht (April
1891).
Eindelijk begon de bespreking in de Kamer tijdens de maand Juli. Coremans en
de Corswarem slaagden er in, met 44 stemmen tegen 32 en 1 onthouding, een
amendement te doen aannemen, waarbij het gebruik onzer taal in boetstraffelijke
zaken vóór de Beroepshoven van Brussel en Luik ernstig geregeld werd, zoodat de
Vlaamschsprekende inwoners der provinciën Antwerpen, Brabant, Limburg en Luik
(kanton Landen) voortaan in beroep zouden verschijnen vóór rechters, die hunne taal
machtig zijn en hun eene Vlaamsche rechtspleging bezorgen zouden.
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Niet zonder tegenkanting der Walen werd deze gewichtige wijziging eener organische
wet bekomen. Bara sprak er natuurlijk tegen. Neujean (Luik) beweerde, dat het getal
der Vlaamsche zaken binnen het gebied van 't Waalsch Beroepshof uiterst gering
was, hetgeen Meyers (Tongeren) met eene verpletterende statistiek logenstrafte(1).
Een der voornaamste Brusselsche leiders der linkerzijde, de oudminister Graux,
scheidde zich af van Bara en verklaarde, dat hij het wetsontwerp volmondig bijtrad,
omdat het in de Vlaamsche gewesten en in de tweetalige gebieden het redelijk
tweetalig stelsel waarborgde. Den 15 Juli werd de nieuwe taalwet Coremans-Le
Jeune in tweede beraadslaging door de Kamer aangenomen met 57 stemmen tegen
14 en 1 onthouding (Graux).
Buiten den storm door Coremans' moedwil in Januari veroorzaakt, was de zaak
als op wielkens afgeloopen. Nog nooit was in de Kamer eene taalwet betrekkelijk
zoo bedaard en zoo welwillend behandeld geworden en nog nooit waren de Walen
zoo zoet geweest. Over de Vlaamsche grieven had er schier geene discussie plaats
gehad, maar wel over de verdeeling der Kamers bij de Beroepshoven van Brussel
en Luik, over het getal der zetelende raadsheeren en andere maatregels van toepassing.
Nochtans was deze nieuwe taalwet uiterst belangrijk, daar zij de Franschgezindheid
van het Beroepshof der hoofdstad beteugelde en voor de eerste maal het vaandel der
Vlaamsche Beweging in de hoofdstad van het Walenland liet wapperen. Het
Volksbelang schreef daarover schertsend:
Het paleis van justitie van Luik zal op zijne grondvesten sidderen, als
de Vlaamsche Kamer van het verfranscht Beroepshof aldaar voor de eerste
maal zal zetelen(2).

(1) Tusschen 9 Mei 1889 en 30 April 1891 was het achteruitgaan van het Fransch vóór de
rechtbank van Tongeren voor de boetstraffelijke zaken als volgt: 360 Vlaamsche tegen 23
Fransche in 1889, 381 tegen 9 in 1890, 154 tegen 1 in 1891 (tot April), te zamen 895
Vlaamsche tegen 33 Fransche voor een tijdsverloop van een drietal jaren.
(2) Dit blad voegde er te recht bij: ‘Terloops zij hier herinnerd, dat deze Vlaamsche
beroepskamer te Luik geenszins eene nieuwigheid heeten mag. De hoofdstad van het
Walenland is tot op het einde der voorgaande eeuw, tot aan de Fransche annexatie, de
hoofdstad van eenen tweetaligen staat geweest, het bisschoppelijk prinsdom Luik, dat
11 Waalsche en 12 Vlaamsche steden telde Tot vóór honderd jaren waren de taalrechten
der Vlamingen in dat gewest vrij goed gewaarborgd. Te Luik deed de schepenbank
dienst als beroepskamer voor geheel het prinsdom en een gedeelte der Luiksche
schepenen moesten het Vlaamsch machtig zijn. Vóór de Vlaamschsprekende Luiksche
schepenen werden de processen afkomstig uit de Vlaamsche plaatsen in onze moedertaal
behandeld en gevonnist. Niets is nieuw onder de zon, zei koning Salomo zaliger.
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Het art. 4 der wet, dat den terugkeer van ergerlijke rechtsmiskenning in tuchtzaken
(als in het geval Josson) beletten zou, werd met 40 stemmen tegen 37 aangenomen,
ondanks de hardnekkige tegenkanting van minister Le Jeune. Al de Walen stemden
er tegen met de ministers Beernaert, Le Jeune, De Bruyn, de Chimay en
Vandenpeereboom, alsmede enkele Vlaamsche leden tot ieders verbazing. Het waren
Buls, Graux, L. de Hemptinne, Fris, Schollaert en de Borchgrave. Integendeel stemde
Janson er voor.
In den Senaat kwam de nieuwe taalwet den 7 Augustus in bespreking. Dupont
(Luik) kantte zich uitdrukkelijk tegen het inrichten eener Vlaamsche afdeeling bij
het Waalsch Beroepshof; maar Lammens, baron de Coninck, Van Ockerhout en
minister Le Jeune verdedigden dien maatregel. Ook art. 4 werd door Dupont
aangerand. De wet ging er overigens heel zachtjes door met 36 stemmen tegen 5 en
1 onthouding; en den 4 September 1891 werd zij door den Koning bekrachtigd. In
de maand October zetelden te Brussel en te Luik de nieuwe opgerichte Vlaamsche
kamers der Beroepshoven, hetgeen in de verfranschte wereld der magistraten en
rechtsgeleerden opgang maakte en in de Vlaamsche pers als eene heugelijke
gebeurtenis met nadruk en voldoening werd vermeld.

Het XXIe Nederlandsch Congres te Gent (Augustus 1891)
Na meer dan veertig jaren keerde het Nederlandsch Congres voor de derde maal naar
zijne wieg de stad Gent
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terug(1). Het groot Woordenboek der Nederlandsche taal, waar Prof. M. de Vries
zijnen naam aan gehecht heeft, de
(1) Men zal zich herinneren, dat het eerste Nederlandsch Congres in 1849 te Gent was vergaderd
en dat het negende in 1867 er ook bijeenkwam (Zie het voorgaande deel, blz. 50-56). Daarna
hadden die congressen plaats in de volgende steden:
Het 10de, te 's Gravenhage (1868), voorzitter Jonckbloet; het telde, benevens een 200tal
Haagsche begunstigers, meer dan 625 leden, waaronder Jan Van Beers, De Laet. Delcroix,
De Geyter, Heremans, Hiel, Van Lee, H. Lenaerts, de Maere-Limnander, Minnaert, Nolet
de Brauwere, O. Périer, Rooses, Sleeckx, Snellaert, Versnaeyen, De Vigne, gouv. Vrambout,
J. Vuylsteke, Alf. Willems; - J. Alberdingk Thijm, Bakhuizen van den Brink, N. Beets,
Beijnen, D. Bles. Elliot Boswel, Brill, ten Brink, J.J. Cremer, Dyserinck, M. Emants. Everts,
Gerth van Wijck, de Goeije, Goudsmit, Gram, Groshans, Hasebroek, Hofdijk, Hol, Honigh,
Ising, de Jager, ten Kate, G. Keller, Kok, Laurillard, Prager Lindo, Loffelt, Mees, Moltzer,
Nicolaï, Quack, Schotel, Sijthoff, Verhulst, E. Verwijs, van Vloten, Vreede, M. de Vries,
van Zeggelen.
Het 11de, te Leuven (1869), voorzitter Conscience; meer dan 300 leden, waaronder Tony
Bergmann, E. Coremans, F. De Cort, De Geyter, De Laet, Delcroix, de Maere-Limnander,
De Vigne, P. Fredericq, Gerrits, Hansen, Heremans, Minnaert, Miry, Nolet de Brauwere,
Rooses, J. Sabbe, Schuermans, Sleeckx, Snellaert, A. Snieders, Jan Van Beers, Vander
Auwera, Vander Cruyssen. Van Droogenbroeck, P. Willems; - Banck, Brill, Gerth van Wijck,
Gram, Ising, G. Keller, Kruseman, ten Brink, van Hall, Vreede.
Het 12de, te Middelburg (1872), voorzitter de Jonge van Ellemeet; bijna 250 begunstigers,
meest uit 't eiland Walcheren, mitsgaders ongeveer 680 leden, waaronder Vander Auwera,
Jan Van Beers. Tony Bergmann, F. De Cort, Cosijn, Charles De Coster. Vander Cruyssen,
Delcroix, Ad. Dillens, P. Fredericq, De Geyter, Heremans, J. Hoste, L. Jottrand, van Lee, de
Maere-Limnander, Aug. Michiels, O. Périer, W. Rogghé, Rooses; - de Beer, N. Beets, Brill,
ten Brink, Everts, Gram, Groshans, Hofdijk, de Jager, Mev. Kleine-Gartmann, Laurillard,
M. Nijhoff, Schaepman, Vreede, M. de Vries, Vrugtman, van Zeggelen.
Het 13de, te Antwerpen (1873), voorzitter Heremans; nagenoeg 450 leden, waaronder G.
Antheunis, P. Benoit, Tony Bergmann, G. Bergmann vader, Conscience, Cosijn, De Beucker,
De Cort, De Geyter, Emile de Laveleye, Delcroix, de Maere-Limnander, de Pauw, Dodd,
Victor Driessens, P. Fredericq, W. Geets, P. Génard, Aug. Gondry, Hiel, J. Hoste, L. Jottrand,
Aug. Michiels, Minnaert, O. Périer, Prayon, W. Rogghé, Rooses, Rosseels, J. Sabbe, Sleeckx,
Vander Auwera, Vander Cruyssen, Van Droogenbroeck, van Lee, gouv. Vrambout, J.
Vuylsteke; - J. Alberdingk Thijm, N. Beets, Beijnen, Brouwers, de Beer, de Jager, de Jonge
van Ellemeet, Franquinet, Gram, Groshans, Hamelberg, Hasebroek, Hol, Ising, Kern, Kok,
Loffelt, M. Nijhoff, Schaepman, Mev. Lina Schneider, Sijthoff, van Hall, van Vloten,
Vosmaer, Vrugtman.
Het 14de, te Maastricht (1875), voorzitter Franquinet; meer dan 250 leden, waaronder P.
Benoit, Cosijn, Vander Cruyssen, Delcroix, P. Fredericq, De Geyter, Heremans, van Lee,
Nolet de Brauwere, O. Périer, Schuermans, Vander Auwera, Van Driessche; - N. Beets,
Beijnen, Brill, Brouwers, Everts, Gram, Habets, Hamelberg, Hasebroek, de Jonge van
Ellemeet, ten Kate, Kern, M. Nijhoff, J. Alberdingk Thijm, Verdam, van Vloten, de Vries.
Het 15de, te Brussel (1876), voorzitter Vander Auwera. (De Handelingen van dit Congres
zijn nooit verschenen.)
Het 16de, te Kampen (1878), voorzitter de Jonge van Ellemeet; ongeveer 550 leden, waaronder
Adriaensen. P. Fredericq, De Geyter, Hansen, Heremans, K. Ledeganck, O. Périer, Vander
Auwera, Vander Cruyssen; - Beijers, Brouwers, Burgersdijk, Dyserinck, Gallée, Hamelberg,
Huf van Buren, Ising, Laurillard, Schaepman, Mev. Lina Schneider, de Veer, Verdam.
Het 17de, te Mechelen (1879), voorzitter Jan Van Beers; meer dan 550 leden, waaronder G.
Antheunis, P. Benoit, Conscience, Coopman, Cornette, Cosijn, Cupérus, De Geyter, de Pauw,
De Vos, P. Fredericq, W. Geets, Hansen, Heremans, Hiel, J. Hoste, K. Ledeganck, Mej. V.
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eenheid van spelling tusschen Noord en Zuid, de vrije invoer van boeken in Nederland
en België, de afschaffing van het dagbladzegel in Noord-Nederland, de verlaging
van het posttarief tusschen de beide rijken, eene geleidelijke toe-

Loveling, J. Obrie, Périer, Rogghé, Rooses, Sabbe, Segers, Sleeckx, Vander Auwera, Vander
Cruyssen, Van Gheluwe, J. Van Rijswijck, Vuylsteke, P. Willems; - J. Alberdingk Thijm,
Beijnen, Brouwers, de Beer, Dyserinck, Franquinet, Gram, Hamelberg, Huf van Buren, Ising,
Nicolaï, M. Nijhoff, Mev. Lina Schneider, Sijthoff, ten Brink, van Vloten.
Het 18de, te Breda (1881), voorzitter M. De Vries. (In de Handelingen komt de gebruikelijke
ledenlijst niet voor.)
Het 19de, te Brugge (1884), voorzitter de Maere-Limnander; meer dan 450 leden, waaronder
P. Benoit, Coopman, Cupérus, De Geyter, Delcroix, Pol De Mont, de Pauw, De Vigne, De
Vos, P. Fredericq, Gittens, Gondry, Hansen, Hiel, K. Ledeganck, Mervillie, Karel Mestdagh,
Minnaert, Obrie, Périer, Prayon, Rooses, Sabbe, Sleeckx, Mej. Helena Swarth, Van Gheluwe,
Vander Cruyssen, Jan Van Rijswijck, Vercoullie, Hugo Verriest, J. Vuylsteke; - J. Alberdingk
Thijm, Boele van Hensbroek, Brouwers, Burgersdijk, de Beer, de Jonge van Ellemeet, de
Veer, Doorenbos, Everts Gram, Hamelberg, Hol, Huf van Buren, Nicolaï, ten Brink. J. te
Winkel, Verdam. Het 20ste te Amsterdam (1887), voorzitter Quack; meer dan 600 leden,
waaronder Jan Van Beers, Peter Benoit, Vander Cruyssen, Cupérus, Delcroix, P. Fredericq,
W. Geets, De Geyter, Gittens, Van Goethem, Gondry, Hansen, Hiel, J. Hoste, de
Maere-Limnander, Minnaert, Obrie, Périer, Rogghé, Rooses, Rosseels, Jan Van Rijswijck,
Sleeckx, J. Vuylsteke, P. Willems; - de Beaufort, de Beer, N. Beets, Boele van Hensbroek,
Ch. Boissevain, Bosboom, ten Brink, Brouwers, Burgersdijk, Donders, Dyserinck, van
Eeghen, de Goeije, van Hall, van Hamel, Hamelberg, Hasebroek, Huf van Buren, Hofdijk,
Hol, Honigh, Ising, de Jonge van Ellemeet, G. Kalff, W. Kloos, Kollewijn, D. De Lange,
Laurillard, Moltzer, J.W. Muller, S. Muller, Nuijens, M. Nijhoff, Winkler Prins, P. Ritter,
Robbers, Roelants, de Roever, Rogge, Schaepman, Schimmel, de Hoop Scheffer, Mev. Lina
Schneider, Sillem, Spruyt, Stokvis, van Tienhoven, van Toorenenbergen, Unger, de Veer,
Verdam, A. Verwey, M. de Vries, A.C. Wertheim, J. te Winkel.
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nadering tot de eenheid van uitspraak der gemeenschappelijke moedertaal van
Vlamingen en Hollanders, de opbeuring van het nationaal tooneel vooral in 't Noorden,
de verbetering van het onderwijs der Nederlandsche taal in de beide landen, de
uitbreiding van den Nederlandschen boekhandel en van de Nederlandsche
boekenmarkt in Noord en Zuid, - ziedaar wat de Nederlandsche Congressen op
practisch gebied zoo niet uitsluitend tot stand gebracht, dan toch krachtig hadden
behartigd of gedeeltelijk hielpen verwezenlijken. Doch boven alles waren zij de
eenige gelegenheid geweest, waarop talrijke Vlamingen en Hollanders van allen
rang, stand, leeftijd en richting, geregeld nagenoeg om de twee jaren, elkander hadden
leeren kennen, waardeeren en liefhebben als taalbroeders en stamgenooten.

De redevoering van Max Rooses over de moedertaal in de volksscholen
Dat 21ste Nederlandsch Congres van Gent(1) was zeer druk bezocht en buitengewoon
goed geslaagd. Twee Zuid-Afrikanen (W.J. Viljoen en J.E.T. Krause) verschenen

(1) Het 21ste te Gent (1891), voorzitter de Maere-Limnander; meer dan 500 leden, waaronder
P. Anri, Begerem, P. Benoit, G. Bergmann, H. Claeys. Cornette, Daems, De Beucker, De
Ceuleneer, A. De Cock, De Gheldere, De Hondt, Pol De Mont, de Pauw, F. De Potter, De
Vigne, De Vos, P. Fredericq, W. Geets, Geiregat, Génard, Gittens, Hiel, Mej. V. Loveling,
J. Mac Leod, Minnaert, Obrie, Périer, Prayon, Reinhard, Retsin, Rogghé, Rooses, Rosseels,
Sabbe, Vander Cruyssen, F. van Duyse, Van Gheluwe, Van Goethem, van Lee, J. Van
Rijswijck, Vercoullie, J. Vuylsteke; - Acquoy, Bake, Banck, Blok, Boele van Hensbroek,
Burgersdijk, de Beer, de Roever, Huf van Buren, Ising, G. Kalff, Kluyver, Laurillard, J.W.
Muller, Nicolaï, Quack, P. Ritter, L. Simons, Sipman, Spruyt, ten Brink, te Winkel, Worp.
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er op en werden er hartelijk onthaald als de eerste vertegenwoordigers van het grooter
Nederland aan de overzijde van den evenaar.
Op de eerste algemeene vergadering sprak Max Rooses over het verkeerde van
het aanleeren van het Fransch in de lagere volksscholen van Vlaamsch België. Hij
bracht in herinnering, dat in geen enkel land der wereld, ook niet in degene, waar de
bevolking tot twee of meer taalgebieden behoort, de Vlaamsche gewesten
uitgezonderd, eene andere taal dan de moedertaal van het kind in de volksschool
wordt onderwezen. Waarom die uitzondering ten onzent? De bewoners van het platte
land en van de kleine steden kennen geen Fransch en hebben het niet noodig. In de
groote steden, integendeel, vooral te Antwerpen en te Gent, is het gebruik van het
Fransch in de hoogere standen zeer verbreid, zoodat talrijke inboorlingen en
vreemdelingen er met dienstboden en neringdoenden niet zelden die taal gebruiken.
In de Vlaamsche gewesten bedraagt nochtans het getal der alleen-Franschsprekenden
maar 2 ten honderd, in de stad Antwerpen 4 ten honderd (volksoptelling van 1880).
Is het redelijk, dat men, ten gerieve van dit onbeduidend gedeelte onzer medeburgers,
de kinderen der volksklasse een aanzienlijk deel van hunnen reeds veel te korten
schooltijd late opofferen en aldus hunne verstandelijke ontwikkeling te kort doe? In
de steden wordt gemiddeld een uur per dag en in de dorpen een half uur les in het
Fransch gegeven. In de lagere scholen van het Walenland wordt geene tweede taal
naast de moedertaal van het kind onderwezen. De uitslagen der wedstrijden
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zijn daar om te bewijzen hoe slecht het tweetalig stelsel in Vlaamsch België werkt.
Voor onze gewesten zijn de cijfers der bekroonden in 1886, 35, 41, 47, en 48 %,
voor de Waalsche 63, 73 en 77 %. Of wel zijn onze jongens minder begaafd dan de
Waalsche, en dan is het niet te rechtvaardigen, dat hun een zwaarder programma
wordt opgelegd. Of wel zijn zij even rijk begaafd, en dan is het verschil

Max Rooses

van programma de oorzaak, dat de Vlaamsche leerling de helft minder nut trekt uit
het lager onderwijs dan de Waalsche.
De schoolstatistieken bewijzen ook, dat de uitslagen van dat Fransch onderwijs
in de Vlaamsche volksscholen uiterst mager zijn. Niet in de school, maar in het leger,
door zelfonderricht of door omgang met Franschsprekenden leert de mindere man
meestal zijn Fransch. Wat hij op de school leert, vervliegt op korten tijd bij de
meesten.
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Op 5 ten honderd kan men het getal beramen der leerlingen, die wezenlijk op lateren
leeftijd gebaat worden door de kennis van het Fransch. De overige 95 ten honderd
verliezen op de schoolbanken een goed deel van hunnen tijd en van de vruchten van
het lager onderwijs. Voor de mannen der hoogere kringen, die de schoolprogramma's
vaststellen, is het geriefelijk bij dienstboden, neringdoenden en andere onderhoorigen
de kennis hunner taal te verspreiden. De Staat en de andere openbare machten helpen
hen daarin door die kennis van al hunne ambtenaren te eischen. De oplossing der
moeilijkheid zou zijn de tweede taal uit de volksscholen te weren, maar voor meer
gevordenden in jaren, die er behoefte aan gevoelen, Fransche leergangen in te richten.
Op één jaar zou men aldus meer leeren dan tegenwoordig op drie vier jaren. Van
hunnen kant zouden de hoogere standen het Nederlandsch aan hunne kinderen moeten
doen aanleeren, opdat in een volgend geslacht er geen geboren Vlaming meer
gevonden worde, die uit oorzaak van onbekendheid met eigen spraak de voorkeur
aan de vreemde diene te geven, noch zich belemmerd gevoele, wanneer hij ze met
den man des volks spreekt.
Sedert 1830 is ons land stelselmatig ontvlaamscht geworden en heeft het Fransch
in de Vlaamsche gewesten veel veld gewonnen door de school. Daar leert men de
vreemde taal aan en in het leven verleert men de eigene moedertaal. De burgerij is
reeds veel meer verfranscht dan in 1830. Te Brussel is zij gaandeweg geheel
ontvlaamscht en in andere groote steden kan hetzelfde gebeuren. Het Fransch
onderwijs in de lagere school tast nu op zijne beurt de volksmassa aan. Komt er geene
verandering, dan is de ondergang onzer moedertaal in België slechts eene zaak van
eenige tientallen van jaren.
Die flinke redevoering van Rooses kwam op 't einde der zitting. Gezien het
gevorderd uur, werd de bespreking tot den volgenden dag verschoven. Zij was 's
anderendaags zeer kort en werd gesloten met de volgende dagorde door Rooses
neergelegd, die zoo goed als eenparig bij opstaan en neerzitten door de vergadering
werd aangenomen:
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Het Congres beaamt de meening, dat het aanleeren eener tweede taal
in de lagere school schadelijk is voor de geestesontwikkeling van ons volk
en gevaarlijk voor het behoud en den bloei onzer taal.

De opschudding in de pers
Niemand der aanwezigen zal zich op dien dag verwacht hebben aan het gerucht, dat
volgen moest.
's Anderendaags opende de Flandre libérale, die zich door hare onvriendelijke
houding tegenover het Congres reeds onderscheiden had, het vuur, en de geheele
Fransch-Belgische pers, zoowel clericale als liberale, vooral te Brussel en te Gent,
zong in koor hetzelfde liedje. Gent is overigens eene der meest verfranschte steden
van Vlaamsch België, en het dogma van de noodzakelijkheid der tweetalige lagere
volksscholen is er, buiten Brussel, nog dieper ingeworteld dan elders, zoodat noch
Prof. Heremans als schepen van onderwijs, noch Vuylsteke noch De Vigne, noch
andere invloedrijke leden van den Gentschen Gemeenteraad ooit bij machte geweest
zijn, om Rooses' stelsel in de stadsscholen door te voeren.
Het was dan ook voor de Franskiljons een goed gekozen oorlogsterrein, als zij de
polemiek op dat vraagstuk hardnekkig voerden. Het nuttelooze en het
onpaedagogische van het aanleeren eener tweede taal (de Fransche) aan de kinderen
der volksklasse, die de school in België maar tot hun tiende of elfde jaar bezoeken,
is iets, dat in 't hoofd der verfranschte burgerij van Vlaanderen niet binnen kan,
alhoewel deze waarheid in geen enkel verlicht land ter wereld zou geloochend worden.
De hevige perspolemiek liep dan ook in de oogen der meeste lezers ten voordeele
der vijanden van de Vlaamsche Beweging uit, zoodat Het Volksbelang openhartig
kon verklaren:
Het ware nutteloos te ontkennen, dat, buiten de louter Vlaamschgezinde
wereld, het voorstel Rooses niet alleen geen genade heeft gevonden, maar
het voorwerp van zoo hevige als algemeene aanvallen is geweest.
In de liberale Étoile belge van Brussel werden de aan-
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hangers van het voorstel Rooses voorgesteld als vijanden des vaderlands (ennemis
de la patrie) en het blad kondigde daarover eene interpellatie in de Kamer aan
(interpellation motivée à la rentrée des Chambres)! De clericale Impartial van Gent
noemde de aanhangers van Rooses ‘die bezetenen’ (ces énergumènes-là). Vooruit,
het orgaan der Gentsche socialisten, schreef even vriendelijk:
Onze Flaminganten zijn hansworsten, vermaarde gekken, eenoogen,
die koningen willen spelen in het land der blinden, zotten of slechteriken,
de moordenaars der Vlaamsche Beweging, zelfs in al wat ze gewettigd
heeft.
Die polemiek duurde een drietal maanden en Rooses zond antwoorden aan de
Flandre libérale van Gent, aan L'Opinion van Antwerpen en aan de Étoile belge van
Brussel. Het was een aanhoudend onweder in de Belgische pers, voor en tegen. In
latere jaren zal men verbaasd staan over dat hartstochtelijk onthaal gedaan aan het
voorstel Rooses. In elk geval was het een teeken des tijds en een verrassend bewijs,
hoe diep nog de vooroordeelen ingekankerd waren tegen de Vlaamsche Beweging.

Het koninklijk besluit over de Vlaamsche gemeenten (Juni 1891)
Men herinnert zich de algemeene opschudding in 't Vlaamsche land verwekt door
het koninklijk besluit van 3 Mei 1889, waarbij een dertigtal Vlaamsche gemeenten
als Waalsche werden uitgeroepen, waaronder de hoofdstad Brussel met al hare
voorsteden, zonder te spreken van door en door Vlaamsche gemeenten als St-Truiden
in 't hartje van Limburg en Berchem bij Antwerpen. In die 29 bestuurlijke gedeelten
van België werden alzoo de Vlamingen beroofd van de taalrechten hun door de
taalwetten gewaarborgd.
Tallooze verzoekschriften en herhaalde besprekingen in de beide Kamers waren
zonder gevolg gebleven, toen in den Moniteur-Staatsblad een koninklijk besluit van
31 Mei
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1891(1) verscheen, waarbij niets veranderd werd wat Brussel en zijne voorsteden
betrof, maar acht op negen-en-twintig der gestolen gemeenten aan Vlaamsch België
werden teruggegeven: Berchem bij Antwerpen, Bossuit, Bilsen, Helkijn, Marke,
Ronse, St-Truiden en Waasmond. Natuurlijk bevredigde dat onsamenhangend
koninklijk besluit geenszins de Vlamingen, daar het aangenomen beginsel der
Regeering was, geen acht te slaan op de tweetalige inwoners (schier uitsluitend
Vlamingen), maar tot maatstaf de verhouding te nemen tusschen de
enkel-Franschsprekenden en de enkel-Vlaamschsprekenden van elke betwiste
gemeente.

De gehooren van het Nationaal Vlaamsch Verbond bij den Koning en de
Ministers
Het pas gesticht Nationaal Vlaamsch Verbond(2), dat eene nieuwe poging was om de
samenwerking der Vlaamschgezinden van alle politieke kleur weer op de been te
krijgen, richtte zich met een omstandig verzoekschrift tot den Koning, en het bekwam
een gehoor te Oostende ten paleize, waarop De Beucker, Goffin en Prayon als
afgevaardigden van het Nationaal Vlaamsch Verbond optraden. Minister De Bruyn
woonde op bevel des Konings dit gehoor bij. De Beucker nam eerst het woord in het
Nederlandsch en Prayon vertaalde zijne aanspraak voor den Koning in het Fransch.
Later verklaarde de Koning in 't gesprek, dat hij het Nederlandsch goed begreep,
indien men duidelijk en langzaam sprak. Een vertrouwelijk onderhoud, dat bijna een
uur duurde, volgde, waarin de Koning uitsluitend Fransch sprak en De Beucker
uitsluitend Nederlandsch, terwijl Minister De Bruyn, Dr Goffin en Prayon afwisse-

(1) Afgekondigd in den Moniteur-Staatsblad van 12 Juni 1891.
(2) Het werd den 27 Juni 1891 te Brussel gesticht met het volgend hoofdbestuur: De Beucker
(voorzitter), Dr Goffin (ondervoorzitter), M. Josson, F. Reinhard, Adelfons Henderickx, O.
Vuylsteke, Th. Coopman, J. Kleyntjens en J. Obrie (leden).
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lend de twee talen gebruikten. De Koning beloofde de aandacht der Regeering te
vestigen op het vraagstuk der Vlaamsche gemeenten, opdat er eene goede oplossing
aan gegeven zou worden, en Minister De Bruyn voegde er bij, dat zijn collega van
Binnenlandsche Zaken de Burlet zich eerlang met het herzien van de lijst der
Vlaamsche gemeenten zou onledig houden.
Den 8 December 1891 werden De Beucker, Goffin en Prayon te Brussel door
Minister de Burlet in gehoor ontvangen, in tegenwoordigheid van zijnen ambtgenoot
De Bruyn, omdat hij te Oostende bij den Koning aanwezig was geweest. Het
onderhoud liep vooral over de beteekenis der taalwet van 1889 in verband met de
Vlaamsche gemeenten. Er werd besloten eene nieuwe bijeenkomst te beleggen met
den Minister van justitie, daar de toepassing dier taalwet meer bepaald in zijne
bevoegdheid viel. Van deze beloofde bijeenkomst kwam verder niets evenmin als
van de verklaringen van Oostende. Den 13 November 1892, op eene vergadering
van het Nationaal Vlaamsch Verbond te Antwerpen gehouden, verklaarde de secretaris
Reinhard, dat het bestuur zich driemaal tot minister de Burlet gewend had; de minister
had de twee eerste brieven zonder antwoord gelaten en op den derden een Fransch
ontwijkend antwoord gegeven. Dan werd er op nieuw aan den Koning een gehoor
gevraagd, maar dat verzoek werd van de hand gewezen. Tot heden toe is de officiëele
lijst der gemeenten ongewijzigd gebleven, zoodat meer dan twintig Vlaamsche
gemeenten nog steeds onder de Waalsche gerangschikt zijn.

Andere gebeurtenissen van 1891
Over hetzelfde jaar valt nog terloops aan te teekenen: de drie Vlaamsche eeden in
den gemeenteraad van Gent en de veertien in dien van Antwerpen tegen slechts drie
Fransche (Januari); de dood van den voortreffelijken kunstzanger Emiel Blauwaert
van Lokeren (id.); het invoeren van tweetalige plakzegels voor de buitenlandsche
handelseffek-
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ten of wissels uit den vreemde in België betaalbaar (id.); de Landdag van de leerlingen
der officiëele gestichten van middelbaar onderwijs te Brussel, onder het
voorzitterschap van Vuylsteke (Februari); de stichting eener Conferentie der
Vlaamsche Balie te Brussel (Maart); de begrafenis van Jan De Laet te Antwerpen,
waarbij De Lantsheere als voorzitter der Kamer eene Vlaamsche lijkrede hield (April);
het Vlaamschspreken der Koningin op eene vertooning van den Vlaamschen
Schouwburg te Brussel (id.); de verklaring van den Luikschen Burgemeester
d'Andrimont in de Kamer, waarbij, volgens hem, niet meer dan 200.000 Belgen
uitsluitend Vlaamsch zouden spreken (id.); het verslag van Theo Coopman namens
de jury van den vijfjaarlijkschen prijs van Nederlandsche letterkunde(1), waarin Hilda
Ram (Mathilde Rambaux) boven Virginie Loveling, De Geyter, Max Rooses en Pol
De Mont werd gesteld (id.); de beslissing(2) der Koninklijke Academie van Brussel,
waarbij zij weigerde gehoor te geven aan den wenk van den Minister van
Binnenlandsche Zaken en van de middelafdeeling der Kamer, om ten voordeele van
de Koninklijke Vlaamsche Academie voortaan afstand te doen van alles, wat met de
Nederlandsche taal en letterkunde in verband staat (Mei); de dood van Aug. Gondry
te Gent (id.); de opening van den Vlaamschen leergang in strafvordering aan de Vrije
Hoogeschool te Brussel door H. De Hoon, substituut van den procureur des Konings
aldaar (id.); de stichting van eene Belgische afdeeling(3) der Alliance

(1) Het was de eerste maal, dat die vijfjaarlijksche prijskamp werd beoordeeld door eene jury
aangeduid door de Kon. Vlaamsche Academie. De leden er van waren: Prof. P. Willems,
Prof. L. Roersch, kanunnik S. Daems, rechter Julius Obrie, L. Mathot, J.A. Van
Droogenbroeck en Th. Coopman. Vroeger werden de leden aan den minister voorgesteld
door de Kon. Academie van Brussel.
(2) Die beslissing werd eenparig genomen door al de leden van de drie klassen der Brusselsche
Academie buiten ééne onthouding (Peter Benoit).
(3) Art. 1 van 't Reglement luidt: - La section belge de l'Alliance ‘française a pour mission de
propager la connaissance et l'emploi de la langue française en Belgique et plus spécialement
dans la partie flamande du pays.’ (Over de Alliance française, zie den Brugschen Beiaard
van 13 Juni 1891.)
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Française (Juni); het verschijnen van het eerste deel van het Nederlandsch Liederboek,
uitgegeven door het Willems-fonds en bezorgd door Flor. van Duyse (id.); de plechtige
openingszitting der Vlaamsche Balie van Brussel, in tegenwoordigheid van den
Minister van justitie Le Jeune, de Staatsministers Victor Jacobs en Woeste, den
procureur-generaal bij het Verbrekingshof Mestdach de ter Kiele, den stafhouder der
Brusselsche advocatenorde en meer andere bekende rechtsgeleerden en magistraten
der hoofdstad met Edmond Picard aan hun hoofd, benevens afgevaardigden uít Gent
en Antwerpen, waaronder Julius Vuylsteke, Alb. Fredericq, J. Obrie en Ad. Pauwels
(id.); de uitdaging van Sam Wiener (Brussel) in den Provincieraad van Brabant tot
de Vlaamschgezinde leden om hunne taal te spreken, waarop Medard Jacobs (Leuven)
aanstonds Vlaamsch en Pinchart (Nijvel) daarna Waalsch sprak, hetgeen tot een
besluit leidde, waarbij de voornaamste stukken uitgaande van de provincie voortaan
ook in 't Nederlandsch verschijnen zouden (Juli); de redevoering van den Franschen
gezant Bourée op een feest der Fransche kolonie te Brussel, waarin hij zijne houding
en die van Frankrijk tegenover België als zeer vriendelijk betitelde (id.); de
afkondiging door Ons Recht van Antwerpen van een algemeen overzicht der
statistieken in den Flamingant van Brussel verschenen over de verhouding der
Vlaamsche en Waalsche ambtenaren in al de takken van het bestuur, het gerecht, het
openbaar onderwijs, enz. (September); het verschijnen van het Livret de l'Etudiant
te Gent, waarbij vernomen werd, dat aan de Hoogeschool aldaar in de Faculteit van
wijsbegeerte en letteren 32 leergangen in het Nederlandsch werden gedoceerd
(October); het artikel van H. De Hoon in het Nederlandsch Museum over de
noodzakelijkheid van de inrichting van een Vlaamsch Assisenhof te Brussel
(November); het afkondigen der statistiek over het gebruik der twee landstalen aan
de boetstraffelijke rechtbank te Gent, waaruit bleek, dat 73 % der zaken tijdens het
afgeloopen jaar in het Nederlandsch werden
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bepleit (id.); de verdediging der Vlaamsche beginselen op het Katholiek Congres te
Mechelen door pastoor Claeys en door Prof. A. De Ceuleneer, ondanks den kwaden
wil van den voorzitter Woeste (id.); de galavoorstelling op verzoek der Koningin te
Brussel gegeven in den Vlaamschen Schouwburg, waarop, benevens de vorstin, de
ministers De Bruyn en de Burlet met hunne families en burgemeester Buls
tegenwoordig waren (December); het verschijnen eener nieuwe roerende brochure
van den grijzen strijder Harry Peeters van Antwerpen, om de onschuld van Coucke
en Goethals te bewijzen en hunne eereherstelling te vragen (id.).
Ingrijpende veranderingen in de politieke instellingen, gesproten uit de
Grondwetsherziening, brachten weldra het Koninkrijk België in een nieuw spoor.
Ook de Vlaamsche Beweging ondervond er natuurlijk den invloed van.
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Hoofdstuk V
De Vlaamsche Beweging tegenover de herziening der Belgische
Grondwet en de invoering van het algemeen stemrecht (1892-1896)
De dood van Emile de Laveleye (2 Januari 1892)
Het jaar 1892, dat in de politieke geschiedenis van België als een keerpunt daarstelt
door het plechtig besluit der beide Kamers tot herziening der Grondwet van 1831,
begon gelijk 1891 met het overlijden van eenen doorluchtigen burger, ditmaal niet
van eenen prins van den bloede, maar van eenen prins van den geest. Prof. Émile de
Laveleye der Luiksche Hoogeschool werd op 70jarigen leeftijd, nog kloek, gezond
en helder van geestvermogens, door den dood plotseling weggemaaid. Het was voor
de Vlaamsche Beweging een onberekenbaar verlies.
Niemand onder de Belgen was destijds in het buitenland zoo algemeen bekend en
hooggeschat als de Luiksche hoogleeraar. In Frankrijk, Engeland, Duitschland, Italië,
Oostenrijk en Rusland telde hij de voornaamste staatsmannen en geleerden onder
zijne vrienden en kennissen. Van Bismarck, Gladstone, Gambetta, enz., ontving hij
brieven over de politieke en de sociale vraagstukken. Zijne boeken, in 't Fransch
geschreven, werden niet alleen in de groote, maar zelfs in veel der kleinere talen van
Europa overgezet. Zijne talrijke schitterende tijdschriftartikels verschenen nu eens
in de Revue des deux mondes van Parijs, dan eens in de groote Reviews van Londen
of van New-York; of hij stond ze grootmoedig af aan de minder bekende tijdschrif-
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ten van zijn klein vaderland, vooral aan de Revue de Belgique, ook wel eens aan het
Nederlandsch Museum van Prof. Heremans.
Émile de Laveleye had zich geplaatst aan de spits der Belgische geleerden, die de
Vlaamsche Beweging openlijk aanhingen. Te Brugge in 1822 geboren, vergat hij
nooit,

Emile de Laveleye

dat hij een Vlaming was. Al was zijne opvoeding door en door Fransch geweest en
al schreef hij steeds Fransch (hij had zelfs te Parijs zijne middelbare studiën gedaan),
toch klopte zijn hart warm en luid voor onze volkstaal in Vlaanderen. In zijne
wereldberoemde boeken(1), die in alle Eu-

(1) Vooral in zijne geruchtmakende werken La Prusse et l'Autriche depuis Sadowa (1870), Le
parti clérical en Belgique (1873) en La péninsule des Balkans (1886).
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ropeesche landen gelezen en in alle Europeesche talen vertaald werden, in de Revue
des deux mondes en in de groote Engelsche en Amerikaansche tijdschriften, in onze
Belgische uitgaven en dagbladen, tot in de Franschgezinde Chronique en Gazette
van Brussel, brak Prof. de Laveleye onophoudend lansen ten voordeele der Vlaamsche
Beweging, die hij als vaderlander verdedigde wegens de billijkheid harer idealen en
als geleerde rechtvaardigde, omdat zij in zijne oogen niets anders was dan eene
plaatselijke uiting van de groote Europeesche beweging der nationaliteiten, een der
voornaamste en edelste kenmerken der 19e eeuw.
Wanneer de Koning hem in de allerlaatste dagen van zijn leven in den adelstand
verhief, had de nieuwe baron voor zijn wapenschild de door hem uitgedachte
Vlaamsche spreuk gekozen: Rede, Vrede, welke twee woorden geheel zijn levensideaal
samenvatteden. Meer dan eens misten de Vlamingen na zijnen dood den
onwaardeerbaren geestelijken steun, dien zijne pen en zijn naam hun bij elke
gelegenheid kwamen geven.

De candidaturen van Delbeke en Rooses te Antwerpen (Mei 1892)
De Kamerverkiezingen van Juni 1892 gaven nogmaals te Antwerpen, in de beide
politieke kampen, aanleiding tot beteekenisvolle incidenten, die als een vervolg waren
op hetgeen er in 1890 en 1891 met Pol De Mont en Vader De Beucker was gebeurd.
De kopstukken der clericale partij hadden de candidatuur van den talentvollen
advocaat August Delbeke voorgedragen, die als antivlaamschgezind bekend stond.
In de zitting der clericale kiesvereeniging bestreed Ad. Pauwels die candidatuur;
maar de aanvoerder der radicale Flaminganten werd uitgejouwd en, daar hij aandrong,
met slagen en stampen uit de zaal geworpen. Denzelfden dag hield de Nederduitsche
Bond 's avonds zijne vergadering, waar de
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candidatuur van Delbeke door advocaat Schoiers werd bevochten. Delbeke was
opgekomen om zich te verdedigen; hij pleitte heel behendig de verzachtende
omstandigheden voor zijne tot dusverre vijandige houding tegenover de Vlaamsche
Beweging; en Coremans, die een jaar te voren De Beucker had helpen worgen, nam
nu Delbeke onder zijne bescherming. Hij hield eene luimige toespraak, waarin hij
zegde, dat Delbeke schuld bekende, berouw gevoelde, beterschap beloofde, en dat
hij, Coremans, hem de absolutie gaf, daar er voor alle zonde vergiffenis te krijgen
is mits berouw. Delbeke bleef in dezelfde soort van godvruchtigen humor, wanneer
hij er aan toevoegde, dat zijne zonden dagelijksche en geene doodzonden waren. En
de vergadering, gewoon, te gehoorzamen aan den Mechelschen catechismus, gaf ook
van haren kant aan Delbeke hare absolutie.
Te vergeefs had Pauwels het woord gevraagd om zijn protest van 's morgens in
de clericale kiesvereeniging te mogen herhalen. Op aandringen van Coremans werd
hem het woord geweigerd. Daarop verliet Pauwels het bureel, waar hij als secretaris
zetelde, te midden van een oorverdoovend rumoer en eene algemeene opschudding.
De Nederduitsche Bond, de citadel der clericale Vlaamschgezinden, had zich aldus
eenen onzuiveren candidaat door de Franschgezinde kopstukken der partij laten
opdringen met Coremans' medewerking.
Een schier gelijk geval deed zich eenige dagen later ook bij de liberalen voor.
Onder de nieuwe candidaten bevond zich Max Rooses, wiens liberalisme aan niemand
verdacht kon zijn, terwijl men vroeger de toetreding van Pol De Mont tot de onzijdige
landdagen en vooral tot het Coremansfeest tegen hem had kunnen exploiteeren. Maar
Rooses' optreden op het Nederlandsch Congres te Gent in 1891 was een doorn in 't
oog der Walen en Franschgezinden, die beweerden, dat zijn naam op de liberale lijst
eene gewisse nederlaag zou na zich sleepen. Allerlei vooroordeelen en valsche
beschuldigingen werden tegen hem uitgebaat, vooral door den correspondent der te
Antwerpen veel gele-
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zen Brusselsche Chronique Marc Grégoire (advocaat Louis Van Calster).
Terwijl de Nederduitsche Bond zijne candidaten moest kiezen in overleg met de
andere groepen der Antwerpsche clericalen, had de Liberale Vlaamsche Bond het
recht eigenmachtig zijne candidaten aan te duiden. Ook scheen de candidatuur van
Rooses niet ernstig bedreigd. Er waren zeven namen voor vier openstaande plaatsen
vooruitgezet. Jan Van Rijswijck, Moortgat, Willekens en Pol De Mont kwamen
beurtelings in gloedvolle redevoeringen de aangevallen candidatuur verdedigen van
den zoo talentvollen vergrijsden strijder, die Max Rooses was; zij werden allen op
daverende toejuichingen onthaald en slechts één redenaar sprak ze tegen; maar bij
de geheime stemming der 375 aanwezigen (op verre na niet de helft der leden van
den Bond) bekwam Rooses maar de vijfde plaats en bezweek vóór de vier meest
begunstigde candidaten(1). In de citadel der liberale Vlaamschgezinden had zich aldus,
op betamelijker manier, maar met niet minder beslistheid, hetzelfde veeg verschijnsel
voorgedaan als in den clericalen Nederduitschen Bond. Voor de vierde maal op
korten tijd werd te Antwerpen, in de door en door Vlaamsche Scheldestad, door de
beide groote staatspartijen de echte candidaat der Vlaamschgezinden geweerd en
opgeofferd aan het veto der Walen en Franskiljons(2).

(1) Ziehier het getal der bekomen stemmen op 375: Jan Van Rijswijck 316, De Beuckelaer 292,
N. Cupérus 211. Leo Van Peborgh 194, Max Rooses 176, Gittens 100, Cornette 35. - De
Beuckelaer vertegenwoordigde vooral de belangen der herbergiers en winkeliers, terwijl Van
Peborgh de candidaat van den handel was. - Ten gevolge dier stemming werd het Reglement
van den Bond gewijzigd, ten einde te beletten, dat niet Vlaamschgezinde leden er den doorslag
konden geven.
(2) Al de bladen der liberale Vlaamschgezinden, Het Volksbelang aan 't hoofd, gaven hunne
strenge afkeuring te kennen over de beide gevallen Delbeke en Rooses. Ons Recht, de tolk
der clericale Vlaamschgezinden van Antwerpen, spuwde wel vuur en vlam tegen de liberalen,
maar hemelde Delbeke's candidatuur op.
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Onze taal en de herziening der Grondwet (1892)
Zoodra het clericaal ministerie Beernaert namens de partij, die in de beide Kamers
over de twee derden der zetels beschikte, verklaard had, dat eene herziening der
Belgische Grondwet van 1831 geschieden zou, beraadslaagde het Parlement tot het
aanduiden der artikels, die aan die herziening zouden worden onderworpen. De
voornaamste onder de vraagstukken, waar de openbare denkwijze zich mee bezig
hield, waren: de uitbreiding van het stemrecht, de vertegenwoordiging der
minderheden, de herinrichting van den Senaat en van het koninklijk referendum.
Coremans voegde er het officiëel gebruik onzer moedertaal bij, welk punt door
art. 23 der Grondwet van 1831 is geregeld. In zitting van 16 Februari 1892 legde bij
met zijne collega's Helleputte, Meeus, Raepsaet en E. De Decker een voorstel neer
tot herziening van art. 23, vragende dat de nieuwe Grondwet verklaren zou, dat het
Nederlandsch in België eene officiëele landstaal is naast het Fransch, en dat er de
taalrechten der Vlamingen omstandig en uitdrukkelijk zouden gewaarborgd zijn(1).

(1) Ook het Nationaal Vlaamsch Verbond, dat de specialiteit had van de onderhandelingen met
den Koning, had aan Leopold II een stuk laten geworden, waarin gevraagd werd, dat vier
artikels der Grondwet in den volgenden zin zouden worden gewijzigd: ‘Art. 23. Het
Nederlandsch en het Fransch zijn de officiëele talen van België. Alles wat de Vlaamsche
gewesten betreft, wordt door de middelbesturen en dezer vertakkingen in het Nederlandsch
behandeld; alles wat de Waalsche gewesten betreft, in het Fransch. Voor alle handelingen
der uitvoerende en der rechterlijke macht wordt er gebruik gemaakt van de Nederlandsche
taal in het Vlaamsch gedeelte, van de Fransche taal in het Waalsch gedeelte van het Rijk,
onverlet het recht der bijzonderen om, in bestuur- en gerechtszaken, de taal te bezigen, die
zij verkiezen. In land- en zeemacht worden de Vlaamsche manschappen in het Nederlandsch
aangevoerd en bestuurd, de Waalsche in het Fransch. - Art. 41. Een wetsontwerp mag door
de eene of andere Kamer niet aangenomen worden dan nadat het artikel per artikel in beide
officiëele talen van het Rijk voorgelezen en gestemd zal geweest zijn. - Art. 66. De Koning
begeeft de graden in land- en zeemacht. Hij benoemt tot de ambten van algemeen bestuur
en buitenlandsch verkeer, uitgenomen de door de wetten vastgestelde uitzondering. Geen
dezer graden en ambten mag begeven worden dan aan personen, die de twee officiëele talen
van het Rijk machtig zijn. - Art. 80. De Koning is meerderjarig, als hij zijn achttiende jaar
ten volle bereikt heeft. Vooraleer van den troon bezit te nemen, zal hij plechtig, in den schoot
der Vereenigde Kamers, den volgenden eed in beide officiëele talen van het Rijk afleggen:
‘Ik zweer de Grondwet van het Belgische Volk na te leven, het land onafhankelijk en het
grondgebied ongeschonden te handhaven’.
Dit vertoog van het Nationaal Vlaamsch Verbond aan Leopold II bleef natuurlijk zonder
eenig gevolg. Vóór de beraadslaging der Kamers mocht de Koning niets doen in zake van
Grondwetsherziening. Het voorgestelde was overigens zoo radicaal, dat niemand het ernstig
kon opnemen in de gegeven omstandigheden.
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De geheele Fransch-Belgische pers verklaarde zich natuurlijk tegen Coremans'
voorstel uit vijandigheid aan de Vlaamsche Beweging; maar de Vlaamschgezinden
zelve waren daarover zeer verdeeld. Terwijl de radicale en clericale Vlaamschgezinden
juichten(1), zag men De Flamingant van Brussel, De Brugsche Beiaard en meer andere
tolken der liberale richting dien onvoorzichtigen stap beslissend afkeuren. In eene
geheime vergadering der almachtige rechterzijde werd Coremans' voorstel overigens
verworpen. Den 25, Februari verklaarde de Regeering er zich in de Kamer bij monde
van Minister de Burlet bepaald tegen; doch die weigering ging gepaard met veel ‘eau
bénite de cour’(2). Wat Coremans betreft, hij bedankte

(1) Het uitvoerend bureel van den Vlaamschen katholieken Landsbond, bestaande uit Prof. A.
De Ceuleneer (Gent), advocaat De Visscher (Brugge), Dr. Laporta (Lier) en M. Thelen
(Hasselt), liet overal eenen geweldigen plakbrief op de muren van stad en dorp verschijnen
om Coremans' voorstel te ondersteunen. Men las er: ‘Wij Vlamingen, wij worden in ons vrije
vaderland sedert zestig jaren als een ondergeschikte volksstam behandeld. Die
onrechtveerdigheid, die schandige toestand moet verdwijnen met de herziening der Grondwet.’
(2) Ziehier het voornaamste uit de verklaring van Minister de Burlet: ‘L'honorable M. Coremans
sait que la préoccupation constante du gouvernement, c'est de nommer en pays flamand des
fonctionnaires connaissant et parlant la langue flamande, et que le gouvernement ne cesse,
à ce point de vue, de donner, dans toute la mesure possible, satisfaction aux populations....
Je persiste à croire que ce serait une faute de soulever une des questions les plus irritantes
qui se puissent agiter dans le pays, de la soulever sans nécessité et, de plus, sans espoir,
puisqu'il faudrait à la Constituante réunir les deux tiers des voix... L'art. 23 n'est pas fait au
profit des fonctionnaires; car il importe que ceux-ci, en pays flamand, connaissent la langue
flamande et s'en servent dans leurs rapports avec les administrations flamandes. Plusieurs
lois importantes ont donné satisfaction déjà aux réclamations des populations flamandes; et
certes, l'honorable M. Coremans peut en avoir l'assurance, le gouvernement ne se refusera
jamais à l'examen impartial des réformes qui pourraient être proposées encore.’ Tegen
Coremans riep de Minister het oordeel in van het Brusselsch weekblad De Flamingant,
waaruit hij een hoofdartikel (in vertaling) voorlas. De Waal Scoumanne (Bergen) riep
schertsend uit, dat De Flamingant waarschijnlijk aan de Walen verkocht was.
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den Minister voor zijne verklaringen en trok zijn voorstel in.
Alzoo liep op een schamelijke fiasco, op een echt blauwtje deze stoutste onder de
officieele betoogingen der Vlaamsche Beweging sedert 1830 uit; want Coremans
had de niet kleine pretentie gehad voor te stellen de Belgische Grondwet in
Vlaamschgezinden zin te herzien, tot algemeene opschudding in den lande. In de
Waalsche gewesten had men op voorhand moord en brand geroepen; de vergadering
zijner eigene partijgenooten der Kamer had Coremans minachtend afgescheept, en
in de Kamer zelve had hij zijnen staart moeten intrekken onder het hoongelach der
liberalen van de Waalsche linkerzijde. Bara nam zelfs de gelegenheid te baat om de
Walen nogmaals als martelaars voor te stellen, uitroepende:
De heer Coremans vraagt, dat de ambtenaars van het middelbestuur de
twee landstalen zouden kennen. Daaruit zal volgen, dat geen enkel Waal
er nog zal kunnen aangenomen worden. Denkt gij, dat de Walen dit stelsel
zullen aanvaarden? Dat ware de scheiding van België op 't gebied van
politiek en bestuur! (Tegenspraak, rechts.) Dien toestand zullen wij niet
dulden. Nooit zullen de Walen zich laten vernederen en onder den voet
trappen door de Vlamingen!
Stemmen links. Zeer wel!
De heer Coremans. Wij zijn het, die op onrechtvaardige wijze onder den
voet worden getrapt!
De heer Bara. Dergelijk stelsel ware de aanleiding tot eene nieuwe
omwenteling van 1830.
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Over Coremans' deerlijk mislukten veldtocht schreef Het Volksbelang met
welverdiende strengheid:
Zulke geruchtmakende stoutheden zijn niets dan verregaande
onbehendigheid en zwakheid. Als men zoo iets op touw wil zetten, moet
men weten wat men wil en weten wat men doet, en moet men haar op
zijne tanden hebben.
Eens te meer heeft de heer Coremans eenen flater begaan, die aan de
Vlaamsche Beweging geene de minste baat en integendeel tamelijk veel
nadeel heeft berokkend. Dat onmachtig dilettantisme in het opwerpen van
onpractische voorstellen heeft ons vanwege den heer Coremans meer dan
ééne parlementaire nederlaag gekost.
Geen andere uitslag is aldus door dit onrijp en onpractisch voorstel van
den heer Coremans bekomen dan dat de Walen in België zich alweer gaan
inbeelden, dat zij ontsnapt zijn aan eene hatelijke poging om hen te
onderdrukken ten bate der Vlamingen. Een parlementaire veldheer, die
zulk eenen verpletterenden Sedan moet beleven, bewijst voorwaar vreemde
diensten aan onze goede Vlaamsche zaak.
Van eenen anderen kant was dat voorstel tot herziening van art. 23 der Grondwet
eene der gevaarlijkste zaken, die ooit onze taalrechten bedreigd hebben. Immers art.
23 is algemeen en rekbaar genoeg om er de noodige taalwetten uit af te leiden. Sedert
1873 hebben wij dan ook van de Kamers herhaaldelijk wetten tot herstelling onzer
taalgrieven bekomen, juist omdat art. 23 alles in het onbepaalde laat. Dat artikel
nader te bepalen, ware tegen ons een maximum van taalvrijheid in de Grondwet
neerschrijven, dat voor de toekomst een ondragelijk minimum zou kunnen blijken
te zijn. Daarbij mocht men niet vergeten, dat de nieuwe Kamers, die na de ontbinding
over de herziening der Grondwet de eindbeslissingen zouden nemen, er verre van af
zouden zijn de noodige Vlaamschgezinde meerderheid van de twee derden der
stemmen in hunnen schoot te bezitten. Een gewijzigd art. 23, uit die Kamers gesproten,
zou wellicht een schromelijke achteruitgang zijn geweest. De verwerping van
Coremans' onbesuisd voorstel was aldus een echte zegen voor de Vlaamsche
Beweging, hoe vernederend ook in den vorm en in de omstandigheden.
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Coremans en Bara in de Kamer (April-Mei 1892)
Het was noch de eerste noch de laatste maal, dat Coremans rumoerig of onbehendig
was in de Kamer.
Kort daarna, in de zitting van 26 Maart 1892, knoopte hij met den minister van
spoorwegen Jules Vandenpeereboom een debat aan, aangaande het aanstellen van
Vlaamschonkundige ambtenaren in de Vlaamsche gewesten en het begunstigen der
Walen in de examens tot begeving der ambten. Coremans' bitse en tergende taal en
zijne gestadige schimpscheuten tegen de Walen bedierven zijne overigens gegronde
opmerkingen, en de Minister vond er eene gelegenheid in, om zijne anti-Vlaamsche
handelingen te vergoedelijken door het ophemelen der hoogere ambtenaarswereld
van zijn departement, meest uit Walen en Franskiljons bestaande. J.
Vandenpeereboom, een man uit één stuk en bekend voor zijne onverzettelijke
koppigheid, antwoordde den 30 April. Hij nam het met Coremans zeer hoog op en
riep hem barsch toe:
Het achtbaar lid heeft gemeend, dat hij mij door eene geweldige
redevoering zou doen toegeven. Dwaling! Ik behoor niet tot het ras der
buigers, en ik verzoek u het over te zeggen aan hen, die, buiten deze zaal,
mij die rol zouden willen doen spelen!
Ook Bara bleef natuurlijk niet onbetuigd en sprak nogmaals over de verdrukking
der Walen in België:
De heer Coremans wil voor de Vlamingen het monopolie van al de
ambten. (Links: Zeer wel!) Eerlang zal er geen enkele Waal nog ambtenaar
of bediende van den Staat kunnen worden. Gij verdrijft de Walen geheel
en al uit het Vlaamsche land; gij hebt aldus, onder het huidig ministerie,
de bestuurlijke scheiding van het land bewerkt.... Nu komt gij de Walen
de positiën in 't Walenland betwisten, na ze in de Vlaamsche streken al
ingepalmd te hebben. Is het aanneemlijk, dat een Waalsch jongeling, de
geleerdste en de bekwaamste, te Brussel geene plaats van rechter of
substituut kunne bekleeden, omdat het hem niet gegeven is Vlaamsch te
spreken? Maar de Walen zullen zich niet tot de enkele rol van lastenbetalers
laten verlagen.
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De verbittering tusschen Walen en Vlamingen
Met de jaren waren aldus de besprekingen over de Vlaamsche Zaak in de Kamer een
echt gevaar voor de nationale eendracht geworden. Dank zij de wederzijdsche
hartstochtelijkheid en de grofheden, die Coremans en Bara met enkele anderen
malkaar geregeld naar het hoofd slingerden, ontstond er telkens onder Walen en
Vlamingen eene hernieuwde verbittering bij iedere beraadslaging over dat kiesche
en teergevoelig vraagstuk, beraadslaging die onvermijdelijk ontaardde in twisten
tusschen clericale Vlaamschgezinden en liberale Vlaamschhaters, daar in de Kamer
de vertegenwoordigers der twee vijandige taalgroepen, gesproten uit het majoritair
kiesstelsel, zich meer en meer met de twee staatkundige richtingen van België
vereenzelvigden. Daardoor werd, gansch kunstmatig, een tot hiertoe onbekende
rassenstrijd aangestookt, dien men waarlijk niet noodig had naast al de andere politieke
en godsdienstige haten en veeten van ons gezegend landje.
Nochtans waren er (er zijn er nog) in Vlaanderen, zoowel onder de clericalen als
onder de liberalen, verstokte Franskiljons en warme Vlaamschgezinden. Ook onder
de Walen zijn er, meer dan men in Vlaanderen weet, die de rechtmatige eischen der
Vlaamsche Beweging erkennen. Slechts eene eerlijkere verdeeling der parlementaire
zetels kon die geruststellende werkelijkheid aan den dag brengen en den kunstmatig
aangevuurden rassenhaat den bodem inslaan; want de liberale partij in de Vlaamsche
gewesten had sedert lang de gelijkheid der beide landstalen in haar programma
opgenomen. De redding was alleen te zoeken in de vertegenwoordiging der
minderheden, die aan de liberalen der groote Vlaamsche steden hunne rechtmatige
volksvertegenwoordigers in de Kamer zou hebben verzekerd, zoodat de Walen er
niet alleen namens de liberale partij tegenover Coremans en de Vlamingen der
rechterzijde zouden gestaan hebben. Maar Bara wilde van die zoo rechtvaardige
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als hoogstdringende hervorming niet hooren. In eene groote redevoering, den 21 Mei
1892 in de Liberale Associatie van Doornik uitgesproken, verklaarde hij onbewimpeld:
La représentation proportionnelle sera nuisible aux provinces wallonnes.
On nommera en lieu et place des libéraux wallons (auxquels on substituera,
je le veux bien, des libéraux flamands, devoués aux intérêts flamands),
des catholiques wallons qui, par nécessité, pour maintenir les ministères
cléricaux soutenus surtout par les populations flamandes, défendront avec
peu d'énergie les intérêts de nos populations wallonnes.
Welk eene kleingeestige opvatting der Belgische toestanden en welk eene
bekrompene Waalsche vaderlandsliefde verraden die woorden van den anders zoo
knappen Staatsminister! Eenige dagen vroeger, den 10 Mei, had hij overigens,
eendrachtig met zijnen aartsvijand, den even bekrompen clericalen Staatsminister
Woeste, en tegen den zin van het ministerie Beernaert, de evenredige
vertegenwoordiging in de Kamer uit de nieuwe Grondwet doen verwerpen met 68
stemmen tegen 52. De grootste helft der verblinde Waalsche linkerzijde(1) had haren
leider Bara daarin gevolgd, hetgeen eene echte zelfmoord was voor de liberale partij,
zooals weldra bij de invoering van het algemeen stemrecht genoeg gebleken is.

De 75ste verjaring der Gentsche Hoogeschool
(November 1892)
Den 13 en 14 November 1892 werden met veel plechtigheid de jubelfeesten der 75ste
verjaring van de Gentsche Hoogeschool gevierd.
In 1817 door den eersten koning der Nederlanden Wil-

(1) De leden der linkerzijde, die met Bara tegen de evenredige vertegenwoordiging gestemd
hadden, waren: Buls, Oswald de Kerchove, Jeanne, Lescarts, Magis, Neeff-Orban, Neujean,
Paternoster, Sainctelette, Scoumanne, Tesch, Thiriar, Jos. Warnant en Jul. Warnant. - Voor
stemden Anspach-Puissant, Carlier, d'Andrimont, de Macar, Fléchet, Giroul, Graux, Grosfils,
Hanssens, Henricot, Houzeau de Lehaie, Janson, Peltzer en Sabatier. - De Vlaamsche liberalen
teekenden luidop protest aan tegen Bara en zijne volgelingen. Te Gent, te Antwerpen, overal
in de Vlaamsche kiesdistricten verklaarden de liberale candidaten zich voor de evenredige
vertegenwoordiging bij de Kamerontbinding van Juni 1892. Te Gent toonde De Vigne in de
Liberale Associatie aan, dat algemeen stemrecht zonder evenredige vertegenwoordiging
geene echte uitbreiding van stemrecht zijn zou. Te Brugge stemden in Juli de afgevaardigden
van al de liberale kiesvereenigingen van Vlaamsch België eenparig een adres aan de linkerzijde
ten voordeele der evenredige vertegenwoordiging. ‘Dien toestand’ - schreef De Vigne in Het
Volksbelang - ‘mag en zal de liberale gezindheid niet aanvaarden. Ten ware de Waalsche
afgevaardigden, die ons alleen in de Kamers vertegenwoordigen, ons nog deze laatste redplank
voor het liberalisme in het Vlaamsche land van onder de voeten rukten!’

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

97
lem I en zijnen schranderen minister Falck geopend om het licht der moderne
wetenschap over de verachterde

Koning Willem I

Vlaamsche gewesten te doen schijnen, had de Hoogeschool van Gent gedurende de
drie vierden eener eeuw stand
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gehouden, in weerwil harer gedeeltelijke schorsing en ontreddering van 1830 tot
1835 ten gevolge der Belgische Omwenteling en ondanks de banvloeken en
mandementen der Belgische bisschoppen, die gedurende lange jaren die vrijzinnige
Universiteit aan een godsdienstige boycott onderwierpen, ten voordeele hunner
Roomsch-katholieke Hoogeschool van Leuven.
De Gentsche feesten van November 1892 droegen eene beteekenisvolle
Nederlandsche kleur. De beeltenissen van Willem I, van Falck en van de professoren
uit den Hollandschen tijd, als Schrant en Thorbecke, hadden eene eereplaats gekregen.
De naam van Willem I werd in de feestrede van rector Motte herhaaldelijk en dankbaar
vermeld en dan ook herhaaldelijk op toejuichingen onthaald. Onder de drie
uitgenoodigde rectors der naastgelegen buitenlandsche hoogescholen van Leiden,
Bonn en Rijsel was de bijval vooral Prof. C.P. Tiele van Leiden, eenen man van
Europeeschen roem, die namens de oude Nederlandsche Universiteit een Nederlandsch
adres voorlas, waarin onder meer werd betuigd:
Geleerden van den eersten rang, mannen als Laurent, Haus, Heremans
en vele anderen hebben in uwe leerzalen gesproken met zooveel klem en
talent, dat hunne stem door heel de wetenschappelijke wereld met eerbied
werd vernomen. En onder hen zijn er - wij behoeven slechts Thorbecke
te noemen - die wij met U gemeen hebben, die den luister van uwe en van
onze Hoogeschool beiden hebben verhoogd.
Wij eeren U om wat de wetenschap U is verschuldigd. Maar iets meer nog
dan eerbied dringt ons om U hulde te brengen op uwen gedenkdag.
Wij voelen, dat wij, al zijn wij door staatsgrenzen van U gescheiden, door
taal en geschiedenis met U behooren tot ééne natie. Daarom niet het minst
gaan uwe belangen ons ter harte en nemen wij deel in uwe vreugde. Moge
uwe Hoogeschool groeien en bloeien ten bate der wetenschap, tot roem
van uw vaderland, ter eere ook van den Dietschen stam.
Leiden, 10 November 1892.
Geestdriftig was het onthaal beschoren aan dit Nederlandsch adres, dat door Prof.
Tiele met vaste stem werd voorgelezen en dat eenen diepen indruk maakte op het
uitgelezen gehoor dier officiëele zitting, uitsluitend Fransch buiten nog de Duitsche
meesleepende toespraak van den rec-
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tor van Bonn Prof. Strassburger. 's Avonds, op het officiëel feestmaal, voorgezeten
door minister de Burlet, stelde Prof. Tiele eenen feestdronk in 't Nederlandsch in, te
midden van al de Fransche, en nogmaals werd die fijne improvisatie luidruchtig
toegejuicht.
Maar 's anderendaags ging het nog beter. Dien dag werden de feesten gesloten
met een democratisch banket (met bier), waarop hoogleeraren, studenten en
oud-studenten, ten getale van ongeveer 350, broederlijk ondereen aan den disch
zaten. De helden van het feest waren er de Leidsche rector en de oud-student George
Bergmann, ‘Vader Bergmann’, oud-burgemeester van Lier, schoolmakker en vriend
van Jan Frans Willems en vader van Tony Bergmann, nu 88 jaar oud, die een der
laatst overgebleven studenten was uit den Hollandschen tijd van vóór 1830. En wat
eene nieuwigheid mocht heeten, was, dat op dat groot feestbanket der Hoogeschool
drie heildronken op zeven in het Nederlandsch werden voorgedragen; en die
Nederlandsche heildronken werden niet het minst, toegejuicht, wel integendeel.
Geheel de vergadering stond op, na den heildronk van Prof. Tiele op de Gentsche
Hoogeschool, en zong staande het Wien Neerlandsch bloed in koor ‘met onbeklemde
borst.’
Zoo iets was in België op eene academische plechtigheid geheel ongewoon. Vijf
en twintig jaar vroeger, toen in 1867 de 50ste verjaring der Gentsche Hoogeschool
insgelijks door officiëele feesten was gevierd geworden, had men er geen enkel
woord vernomen in de moedertaal der Vlamingen.

De Vlaamsche ‘University Extension’ te Gent
(November 1892)
De Gentsche Hoogeschool toonde te gelijk, nog beter dan door die feesten, dat zij
hare verhevene zending in Vlaamsch België getrouw wilde blijven, toen eenige
Vlaamschgezinde hoogleeraren en studenten er, de eersten
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in België, de Engelsche instelling der University Extension tot stand brachten onder
den naam van ‘Hooger onderwijs voor het volk in de moedertaal, uitgaande van de
Hoogeschool van Gent.’
In 1867 was die zoo heilrijke instelling schier toevallig geboren geworden uit eene
reeks van acht voordrachten gegeven door Prof. Stuart (van de hoogeschool van
Cambridge)

Pieter Tack

aan de werklieden van een stadje in het Noorden van Engeland. Dat voorbeeld werd
hier en daar in den omtrek gevolgd en in 1871 nam de senaat der universiteit van
Cambridge die volksleergangen onder zijne leiding. Het werd eene vertakking en
uitbreiding (extension) der Hoogeschool zelve. In 1875 werd de instelling ook in de
universiteit van Londen ingevoerd en in 1877 in die van Oxford. Weldra werd zij
overgenomen door al de hooge-
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scholen van Engeland en Schotland, en korten tijd nadien stak zij de oceanen over
en landde in de andere werelddeelen aan, waar de Engelsche beschaving heerscht:
in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en in Australië. Het vasteland van
Europa bleef integendeel eerst onbetuigd buiten de Skandinavische landen, die reeds
in 1883 het Angelsaksisch voorbeeld volgden. Noch Duitschland noch Frankrijk
hadden iets in die richting beproefd, toen eenige Flaminganten van Gent de zaak
toch aandurfden.
In Maart 1892 was te Brugge op een Vlaamsch Congres der liberale studenten het
plan eener Vlaamsche University Extension besproken geworden, zooals blijkt uit
het orgaan dier studenten De Goedendag. Weldra verscheen in het tijdschrift der
liberale Vlamingen het Nederlandsch Museum van Gent, eene zeer merkwaardige
studie van twee Gentsche studenten, P. Tack en L. De Raet, getiteld Het ‘University
Extension Movement’ en zijne toepassing op de Vlaamsche Beweging; en nu was de
tijd rijp geworden tot handelen. Enkele Gentsche studenten, aan wier hoofd zich
Pieter Tack bevond, die de ziel der beweging was, drongen aan bij eenige hunner
hoogleeraren, en zoo kwam een comiteit tot stand, bestaande uit drie professoren
(Paul Fredericq, Julius Mac Leod en J. Vercoullie) en twee jonge doctoren (Dr M.
Basse en Dr W. Deflou) met vijf studenten in de Germaansche philologie, de stichting
van Prof. Wagener, (P. Tack, J. Pee, E. De Neef, H. De Marez en M. Sabbe), met
het doel om bij het openen van het Academisch jaar 1892-1893 de volksleergangen
in te richten.
Reeds hadden, in den zomer van 1892, Prof. Mac Leod en zijn assistent G. Staes
eene reeks openbare lessen in de moedertaal over plantenkunde voor het publiek
gehouden in den Plantentuin der Hoogeschool van Gent; doch eerst den 7 November
1892 had de plechtige opening der Vlaamsche leergangen van ‘hooger onderwijs
voor het volk’ plaats in het groot auditorium van wijsbegeerte en letteren, dat op
voorstel van Prof. Wagener door den Minister ter be-
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schikking van het Comiteit gesteld was. Over de geschiedenis der Nederlandsche,
Duitsche en Engelsche letterkunden werden alsdan, telkens den Maandag avond van
7 tot 8 uren, 25 lessen gegeven van 7 November tot 20 Mei 1892 door al de leden
van het bovengenoemd comiteit, buiten Prof. Mac Leod en Dr Duflou. Een honderdtal
toehoorders volgden die lessen, meestal onderwijzers, onderwijzeressen, klerken en
studenten, maar ook een twintigtal echte werklieden (goudsmeden, letterzetters,
schoenmakers, wevers, enz.). Voor een begin was het zeer aanmoedigend(1). Kort
daarna volgden de hoogescholen van Brussel en van Luik het voorbeeld van Gent,
maar in het Fransch. Zes jaar later kwam ook van Leuven eene ‘Vlaamsche
hoogeschooluitbreiding’ tot stand, die vooral te Antwerpen werkzaam was en blijft.
Van het eerste jaar 1892 af was het Vlaamsch hooger onderwijs van Gent ook
buiten de academiestad overgeplant, namelijk naar Aalst. Sedertdien werden de
Gentsche leergangen over talrijke andere Vlaamsche steden verspreid, zonder
nochtans, buiten Gent, vasten wortel te kunnen schieten(2). Overal stichtten zij
ongetwijfeld zeer veel goed en droegen niet weinig bij, niet alleen om kennis en
wetenschap te verspreiden, maar ook om het dwaas vooroordeel te ondermijnen, dat
de hoogere wetenschap in onze moedertaal niet zou kunnen onderwezen worden.
Dat her-

(1) Zie het verslag van P. Tack in den Gentschen Studenten-Almanak van 't Zal wel gaan voor
1894, die sedert dien telken jare een overzicht der Gentsche Extension bevat.
(2) Ziehier een overzicht der plaatsen, waar die lessen sedert 1892 werden gegeven: 1892-93.
Gent en Aalst. - 1893-94. Gent, Aalst, Brugge, Oostende, Antwerpen, Turnhout. - 1894-95.
Gent, Brugge, Nieuwpoort, Ieperen, St-Nikolaas. - 1895-96. Gent, Brugge, Oostende. 1896-97. Gent, Aalst. - 1897-98. Gent, Ninove. - 1898-99. Gent. - 1899-1900. Gent. - 1900-01.
Gent. - 1901-02. Gent, Oostende. - 1902-03. Gent, Kortrijk, Oostende, Ledeberg, Mechelen.
- 1903-04. Gent, Kortrijk, Ledeberg, Oostende, Brugge, Mechelen. - 1904-05. Gent, Ledeberg,
Kortrijk, Oostende, Mechelen, Oudenaarde. - 1905-06. Gent, Brugge, Oostende. - 1906-07.
Gent, Oostende, Brugge, Zelzate. - 1907-08. Gent, Brugge, Ledeberg, Aalst.
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halen heel ernstig nog iederen dag onze Franskiljons, die niet schijnen te weten, dat
Noord-Nederland een zestal zuiver Nederlandsche hoogescholen bezit, waarvan de
professoren meer dan éénen Nobelprijs hebben gekregen, terwijl die wereldeer tot
hiertoe aan geen enkelen hoogleeraar onzer Fransche universiteiten van België te
beurt viel.

De Vlaamsche ‘University Extension’ van Leuven (1898) en van Brussel
(1895 en 1900)
Naast de Gentsche University Extension(1) heeft zich ook de Leuvensche(2) zeer
verdienstelijk gemaakt. Haar

(1) Voor het academisch jaar 1906-1907 bestond het Comiteit der Gentsche University Extension
uit vier leden van het onderwijzend personeel der Hoogeschool (C. De Bruyne, Paul Fredericq,
J. Vercoullie en A. Van den Berghe), benevens uit een twintigtal doctors in de letteren,
natuurwetenschappen en geneeskunde van de Gentsche Alma mater (M. Basse, A. Blyau.
B. Bossaerts, E. Burvenich, M. De Smet, V. Fris, Fornier, Ad. Miele, G. Penneman, E.
Remouchamps. K. Reychler, Schoenfeld, G. Staes, A.J.J. Van de Velde, O. Van Hauwaert,
Th. Van Hauwermeiren, L. Willems). Telken jare nemen eenige studenten van 't Zal wel
gaan den dienst waar van commissarissen bij de leergangen, die een- of tweemaal per week
in den winter plaats hebben.
(2) In November 1898 werd die ‘Katholieke Vlaamsche Hoogeschool-uitbreiding’ te Antwerpen
gesticht door de Hoogstudenten-afdeeling van het gilde: Eigen taal en eigen zeden.
Het ‘Beschermings-Comiteit’ bestond bij de stichting uit de volgende Leuvensche
hoogleeraren: P. Alberdingk Thijm, Bang, Helleputte, Lecoutere, Leplae, Poullet, Sencie,
Van Biervliet, Van Gehuchten en Verriest. Van 1898-1901 werden de eerste lessen gegeven
door studenten of jonge gepromoveerden. In 1907 bestond de ‘Beschermraad’ uit dezelfde
hoogleeraren benevens hunne Leuvensche ambtgenooten De Cock, Frateur, Noël, Scharpé,
Schockaert, Van Hoonacker, Van Roey en Vliebergh, mitsgaders drie Gentsche hoogleeraren
(De Ceuleneer, Heymans en Pyfferoen), eenen Luikschen (Bellefroid) en den kunstschilder
J. De Vriendt, bestuurder der Kon. Academie van beeldende kunsten te Antwerpen. Iedere
uitgave der Leuvensche Extension bevat in den laatsten tijd het bericht, dat zij staat ‘onder
de hooge bescherming van eene schaar katholieke Vlaamsche Hoogleeraren; deze
beschermheeren steunen de Hoogeschooluitbreiding met raad en daad’, met Mgr Abbeloos,
eere-rector der Leuvensche hoogeschool, aan 't hoofd.
In 1908 begon de Katholieke Hoogeschool-uitbreiding van Leuven ook eene reeks lessen te
Gent.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

104
arbeidsveld was vooral Antwerpen. Sedert het einde van 1898 richtte zij in de
Scheldestad wetenschappelijke voordrachten in de moedertaal in, waarvan de tekst
in goedkoppe brochuurtjes door den druk telkens wordt verspreid(1).
Tusschen de beide Vlaamsche Extensions van Gent en van Leuven bestaan vooral
twee verschillen. Die van Gent tracht zorgvuldig buiten elke godsdienstige of politieke
richting te blijven, terwijl die van de bisschoppelijke vrije universiteit zich ‘Katholieke
Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding’ betitelt en aan haren naam door den geest harer
leergangen zeer getrouw blijft. Aan den anderen kant biedt deze laatste aan hare
toehoorders meestal voordrachten van een enkel uur over afzonderlijke onderwerpen
aan, terwijl de Gentsche Extension eerder leergangen van ten minste vier of vijf,
soms van een tiental of zelfs meer lessen inricht, die een meer afgerond geheel
vormen. Beide instellingen zijn stellig een schitterend bewijs voor het veldwinnen
der Vlaamsche Beweging in de sferen der hoogere wetenschap.
Ook te Brussel, naast de bloeiende Fransche University Extension der Vrije
Hoogeschool, hebben enkele Vlaamschgezinden tot tweemaal toe eene kortstondige
reeks lessen van Vlaamsch hooger onderwijs in 't leven geroepen.
In 1895 kwam er in den schoot van den studentenkring Geen taal, geen volk, door
toedoen van den ingenieur L. De Raet, een comiteit tot stand. De Vrije Hoogeschool
weigerde eene harer gehoorzalen af te staan en na maandenlang dralen schonk het
gemeentebestuur der hoofdstad een lokaal in de school der Agneessensplaats. Daar
gaf Dr P. Schepens in zeer ongunstige omstandigheden eene reeks lessen over de
verzorging en de opvoeding van het kind in zijne vijf

(1) Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding te Antwerpen. Voordrachten uitgegeven door
de Hoogeschoolafdeeling der (sic) Gilde Eigen taal, eigen zeden van Antwerpen (25 centiemen
per nummer). Sedert 1898 zijn een honderdtal dier brochures reeds verschenen. De titel luidt
nu: Verhandelingen van de katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding (Antwerpen, de
Nederlandsche Boekhandel).
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eerste levensjaren. Zij werden door een dertigtal personen bijgewoond. Daarbij bleef
het voorloopig.
In 1900-1901 vormde zich een nieuw comiteit te Brussel onder de leiding van
Prof. Mac Leod van Gent, die de lessen schitterend opende in een beter geschikt
lokaal: de stadsschool der Zespenningenstraat, niet een gehoor van een 50tal personen.
Achtereenvolgens traden daar op Dr Aug. Vermeylen (alsdan nog geen hoogleeraar
te Brussel) over den oorsprong der Nederlandsche schilderschool en over het tooneel
in de Kerk, Dr. A.J.J. Van de Velde, van Gent, over het water, zijn nut en zijne gevaren
voor den mensch, en Mr A. De Swarte, over rechtsgeleerdheid. Maar ook die tweede
beter geslaagde poging kon niet doorgezet worden en hield het niet langer dan twee
jaren uit.

Andere gebeurtenissen van 1892
Terloops stippen wij nog met een enkel woord de volgende feiten uit het jaar 1892
aan: het Waalsche Congres te Namen met de afschaffing der Vlaamsche taalwetten
als ideaal programma (Januari); het openbaar protest van den kring der Vereerders
van Conscience te Antwerpen tegen de bewering van pastoor E. De Lepeleire in Den
Biekorf van pastoor Guido Gezelle, als zou het melodramatisch West-Vlaamsche
volksboek De Bende van Baekeland (door pastoor H. Huys) oneindig zedelijker en
aanbevelevenswaardiger zijn(1) dan Conscience's werken (id.); de

(1) Ziehier hoe pastoor De Lepeleire zich in den Biekorf had uitgedrukt: ‘De sierlijke wendingen
immers en de zuivere tale (van De Bende van Baekeland) gaan deze van Conscience verre
te boven... Daarenboven mag deze (sic) boek in de hand gesteken worden van alle jongelingen
zonder het minste gevaar van er dweepzuchtige (?) droomers van te maken of hunne goede
zeden te verflauwen, ja zelfs te doen verliezen. En zoude men hetzelfde mogen zeggen over
de boeken van Hendrik Conscience?’ - Van den beginne af heeft een gedeelte der
Roomsch-katholieke geestelijkheid van België de romans van Conscience als eene gevaarlijke
lectuur beschouwd en zelfs verboden (Zie in ons voorgaande deel, blz. 40, noot 2).
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ontvangst van Peter Benoit te Doornik op het stadhuis door den Waalschen
Gemeenteraad ter gelegenheid van het groot concert aldaar ingericht en uitsluitend
bestaande uit werken van den Vlaamschen meester (id.); de inschrijving van Maurits
Josson op de tabel der advocaten te Gent, nadat hij uit die balie te Brussel wegens
zijne Vlaamschgezindheid gesloten was (id.); het straffen van kolonel Montegnie
van het derde lansiers te Brugge met veertien dagen kamerarrest door den Minister
van oorlog generaal Pontus, omdat hij op eene Vlaamsche bestuurlijke mededeeling
van het schepencollege van St-Amandsberg bij Gent geantwoord had volgenderwijze:
‘Bruges, 6 février 1892. - Monsieur, je n'ai pas l'honneur de connaître le flamand. Le colonel commandant du 3e lanciers, Montegnie.’ (Februari); het gehoor door den
Koning aan de afgevaardigden van den Vlaamschen Katholieken Landsbond verleend,
die hem kwamen spreken over de vervlaamsching van het bestuur in België en in
den Congostaat, alsmede over de Vlaamsche opvoeding van Prins Albrecht (id.); de
ontvangst van de afgevaardigden van het Nationaal Vlaamsch Verbond door minister
Vandenpeereboom (Maart); de Vlaamsche Landdag te Brussel (April); de jubelfeesten
van de 25ste verjaring der Brugsche afdeeling van het Willems-fonds, die zooveel
bijgedragen had tot het welgelukken der bewegingen ten voordeele van
Brugge-Zeehaven, van Brugge-Nuremberg en van het gedenkteeken ter eere van
Breidel en de Coninc, met één woord: van Brugge's ontwaking op elk gebied (Mei);
de vergadering van den Bond der vrijzinnige studenten te Brugge, waarop P. Tack
en L. De Raet, studenten der Gentsche Hoogeschool, aandrongen op het tot stand
brengen eener Vlaamsche University Extension (id.); de nieuwe zaak Josson vóór
het Verbrekingshof te Brussel (id.); Josson als candidaat der onzijdige Vlaamsche
Volkspartij in de hoofdstad bij de ontbinding der Kamers te Brussel, waar hij 454
stemmen (zijne vrienden beweerden 900 en gewaagden van 500 onrechtvaardig
vernietigde stembriefjes) op meer dan 21.000 kie-
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zers bekwam (Juni); de interpellatie in den Provincieraad van Oost-Vlaanderen over
brieven gewisseld tusschen den gouverneur R. de Kerchove d'Exaerde en het
Vlaamsch Grievencomiteit (Juli); het prachtig volksfeest ter eere van Peter Benoit
te Antwerpen ter gelegenheid van zijn 25jarig jubileum als bestuurder der Vlaamsche
muziekschool aldaar (id.); de dood te Leiden van Prof. Matthijs de Vries, den vader
van het groot Woordenboek en warmen vriend der Vlamingen (9 Augustus); de
onthulling van het gedenkteeken ter eere van dichter Jan Van Beers in het Stadspark
der Scheldestad (15 Augustus); de bepaalde stichting te Brussel van de onzijdige
Vlaamsche Volkspartij (September); de stichting te Aarlen, hoofdstad van Belgisch
Luxemburg, door Prof. G. Kurth van Luik en eenige clericale vrienden, van het
Deutscher Verein tot handhaving en verdediging der derde landstaal van België (id.);
de aanneming van het voorstel De Vreught tegen het régime wallon der taalwet van
1883, op de algemeene vergadering der Fédération des professseurs de l'enseignement
moyen de l'État (October); de opvoering van Peter Benoit's lyrisch drama Karel van
Gelderland te Antwerpen (id.); de vergeefsche vraag om gehoor gericht tot den
Koning door het Nationaal Vlaamsch Verbond na veertien maanden wachtens op de
uitvoering der beloften gedaan in het Paleis te Oostende (id.); het jubileumfeest der
Gentsche afdeeling van het Willems-fonds, gesticht in 1868, die sedertdien meer dan
166.000 fr. voor de volksverlichting uitgegeven, meer dan 400 openbare voordrachten
ingericht en meer dan 1 1/2 millioen boeken kosteloos aan het volk uitgeleend had
(id.); het verheffen, ondanks de tegenkanting van Franschkiljons en ploetocraten,
van den knappen volksjongen Jan Van Rijswijck, reeds schepen van onderwijs, tot
het ambt van burgemeester van Antwerpen(1),

(1) Te gelijk verving een Waal (Dr Desguins) Jan Van Rijswijck als schepen van onderwijs,
hetgeen niet gebeurde dan na hevige protesten der liberale en clericale Vlaamschgezinden;
maar bij zijne aanstelling, legde Dr Desguins zijnen eed in het Nederlandsch af en hield in
die taal eene rede, waarin hij zijnen eerbied voor de moedertaal der Vlamingen en hare
rechten betuigde. Sedert dien bleef hij aan die verklaringen getrouw en verzoenden de
Antwerpsche Flaminganten zich met den Vlaamschgezinden Waal.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

108
zoodat Brussel en de Scheldestad, de twee voornaamste steden van België, nu eenen
Vlaamschgezinden eersten magistraat bezaten (November); het feest ter eere van
Max Rooses te Antwerpen ter gelegenheid zijner benoeming in de Leopoldsorde,
om hem te wreken over de kuiperijen der anti-Vlaamschgezinden bij het mislukken
zijner candidatuur in Juni (id.); de stichting door Noord-Nederlandsche boekhandelaars
te Antwerpen van de Naamlooze Vennootschap ‘De Nederlandsche Boekhandel’
met Hollandsche en Vlaamsche aandeelhouders, om te Antwerpen en verder in
Vlaamsch België den handel in boeken tusschen Noord en Zuid uit te breiden en te
verbeteren (id.); het ‘Congrès wallon’ te Luik met Termonia als voorzitter in
tegenwoordigheid van senator baron de Sélys Longchamps, van den gouverneur van
Luik Pety de Thozée, van de burgemeesters van Luik, Verviers en Namen en van de
hoogleeraren Chauvin (Luik) en Discailles (Gent) (id.); de algemeene vergadering
van het Nationaal Vlaamsch Verbond te Antwerpen en het banket ter eere van De
Beucker, om hem te wreken over het mislukken zijner candidatuur in 1891 (id.); het
Vlaamschspreken van Dr Goffin in den Gemeenteraad te Brussel te midden van het
gelach en van de protesten der Franschgezinden (waaronder vooral De Mot en
Depaire), terwijl integendeel burgemeester Buls de gehouden rede in 't Fransch
samenvatte ten bate der Franschonkundige leden en een lid (Delannoy) uitriep (1) ‘dat
men ongelijk had met eens Vlaamsche redevoering te spotten, daar de invoering van
het algemeen stemrecht bijna onvermijdelijk de verkiezing van

(1) Geen enkel blad der Fransch-Belgische pers van Brussel of elders repte in de verslagen dier
gemeenteraadszitting één woord over deze verstandige verklaring van den raadsheer Delannoy.
Dit hardnekkig doodzwijgen van het gebeurde was welsprekend en werd door de Vlaamsche
pers nadrukkelijk besproken.
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Franschonkundige raadsleden zal na zich sleepen, die zich in de moedertaal zullen
uitdrukken’ (December); de uitvoering van Peter Benoit's oratorio De Rijn te
Dusseldorf onder de leiding van den meester zelven, die er eenen zeer grooten bijval
verwierf (id.); de voordracht van Julius Sabbe over ‘Grooter Nederland’ in de
studenten-afdeeling van het Willems-fonds te Groningen (id.); het feest ter eere van
den knappen journalist Julius Hoste te Brussel ter gelegenheid van het 25jarig bestaan
zijner Zweep en van de stichting en verbazende uitbreiding van zijn liberaal
Vlaamschgezind centenblad Het Laatste Nieuws (id.); het bijwonen eener vertooning
in den Vlaamschen Schouwburg der hoofdstad door de Koningin met hare dochter
Prinses Clementine, waar beide onze moedertaal spraken met burgemeester Buls en
andere personen (id.).

Onze taal en het algemeen stemrecht
In 1892 hadden het Parlement en de Koning besloten tot de herziening der Belgische
Grondwet van 1831. Daarop volgde de ontbinding der beide Kamers. In geheel het
land hadden de verkiezingen plaats en de clericalen behielden eene aanzienlijke
meerderheid, maar beschikten niet meer over de twee derden der stemmen gelijk
vroeger, zoodat zij niet alleen de meesters bleven om de Grondwet naar hunnen zin
te wijzigen(1).
De clericalen hadden al de zetels in de Vlaamsche gewesten veroverd, uitgenomen
te Oostende en te Brussel, waar de liberale Vlaamschgezinden Buls en Vanderkindere
zich onder de gekozenen bevonden.

(1) Vóór de ontbinding van het Parlement hadden de clericalen in de Kamer 2 stemmen meer
dan de twee derden (94 tegen 44) en 4 meer in den Senaat (50 tegen 19). Na de algemeene
verkiezingen van Juni 1892, waarbij eenige nieuwe zetels in de Kamer en in den Senaat
wegens de vermeerdering der bevolking te begeven waren, was de verhouding geworden:
92 tegen 60 en 46 tegen 30. Het was het laatste optreden der cijnskiezers.
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Eene langgerekte, onsamenhangende, allervreemdste en maandenlange beraadslaging
begon alsdan in de Grondwetgevende Kamer, totdat, na het uitbreken van erge
socialistische onlusten in verschillende steden, het algemeen stemrecht in April 1892
met zeven haasten werd uitgeroepen, te gelijk met twee elders onbekende beperkingen:
het verplichtend en het meervoudig kiesrecht. Nu moest er nogmaals overgegaan
worden tot eene tweede ontbinding der beide Kamers, om hunne leden door het nieuw
en oneindig uitgebreider kiezerskorps(1) te laten aanduiden. Het was een echte sprong
in de duisternis.
In elk geval was het onvermijdelijk, dat de nieuwe democratische bestanddeelen
van het kiezerskorps (kleine burgers, werklieden en boeren) der Vlaamsche gewesten,
die in groote meerderheid alleen hunne moedertaal spraken en verstonden, in het
gebruik der talen op staatkundig gebied eenen echten omkeer zouden teweegbrengen.
Immers, daar waar vroeger de hoogere verfranschte burgerij der twee oude
staatkundige partijen de cijnskiezers, die ten minste 42 fr. 20 centiemen aan
rijksbelastingen betaalden, gedeeltelijk (en veelal grootendeels) in 't Fransch naar de
stembus dreven, zou nu de taal van den minderen man, de Vlaamsche moedertaal,
het groot kieswapen worden onder het stelsel van het algemeen stemrecht.
Bijna eene halve eeuw vroeger, op het eerste Nederlandsch Congres te Gent in
1849, had Jottrand vader naar die kieshervorming gehaakt, voorspellende dat zij de
triomf wezen zou der miskende moedertaal op politiek terrein. In een geruchtmakend
stuk van April 1891 toonde Prof. de Laveleye zeer duidelijk aan, hoe de invoering
van het algemeen stemrecht eene groote kracht aan de Vlaamsche Beweging geven
zou:

(1) Ten gevolge van het meervoudig kiesrecht, dat aan veel kiezers twee of drie stemmen
toekende, zouden in België bij de eerste verkiezingen volgens het algemeen stemrecht in
October 1894 niet minder dan 2 millioen 111,127 stemmen worden uitgebracht. De
cijnskiezers brachten vóór die kieshervorming slechts 136,775 stemmen uit
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Zoodra het stelsel der volksvertegenwoordiging in toepassing komt,
verandert alles. Men moet het volk aanspreken in zijne taal, en op zijne
beurt wil het volk, dat men zijne taal gebruike in de beraadslagende
vergaderingen... In de toekomstige Kamers te Brussel zal men dienvolgens
Vlaamsch spreken tezelfder tijd als Fransch. In mijne hoedanigheid van
Vlaming en van Flamingant, ja van aanhanger der zelfregeering, zie ik er
geen ongeluk in... In elk geval zal een groot gedeelte onzer ‘honorabelen’
wijs handelen met zich op nieuw toe te leggen op de studie van het
Vlaamsch en Conscience te herlezen.

De Vlaamsche eeden in de Kamers (1892)
Reeds in de Grondwetgevende Kamers van 1892, toen de uitbreiding van het kiesrecht
nog niet uitgeroepen was, maar in de lucht hing en onvermijdelijk was geworden,
zag men bij de eerste zittingen het getal der Vlaamsche eeden verbazend stijgen, tot
groote ergernis der Walen.
In den deftigen Senaat liep alles rustig af; maar in de meer rumoerige en
ongemanierde Kamer van Volksvertegenwoordigers toonde zich de Waalsche
linkerzijde zeer zenuwachtig. De eerste eedaflegging was die van Begerem (Gent).
Volgens het Beknopt Verslag gebeurde daarbij het volgende:
De heer Begerem legt den eed af in 't Vlaamsch (Uitroepingen en gelach,
links).
De heer Coremans. Bestaat de vrijheid der landstalen dan in België niet
meer? (Onderbreking).
De heer Begerem. Dat bewijst, heeren der linkerzijde, uwe gevoelens
jegens de Vlaamsche taal (Gerucht).
De heeren de Hemptinne, De Reu, de Smet de Naeyer, Eeman, Ligy en
Van Cleemputte (allen van Gent) leggen den eed af in 't Vlaamsch
(Herhaald gelach, links).
Toen daarbij meest al de volksvertegenwoordigers der andere Vlaamsche
kiesdistricten het voorbeeld der Gentsche leden volgden, kwam de Waalsche
linkerzijde tot bedaren en zweeg; maar, toen de leden van Aalst (Woeste, De Sadeleer
en Van Wambeke) den eed in 't Fransch aflegden, ontlokte dit aan de Walen luide
teekens van goedkeuring, volgens het Beknopt Verslag:
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De heer Sadeleer legt den eed in 't Fransch af. (Links: Goed zoo!)
De heeren Van Wambeke en Woeste leggen insgelijks den eed af in 't
Fransch. (Links: Zeer wel!)
Verder werd de Trooz (Leuven) bij zijnen Vlaamschen eed nog uitgelachen door
de Walen, omdat zijne collega's De Neef en Beeckman integendeel een Fransch Je
le jure uitgesproken hadden.
In den Senaat, waar vroeger de Vlaamsche eeden tot de groote zeldzaamheid
behoorden, telde men 20 Vlaamsche eeden tegen 12 Fransche eeden afgelegd door
senators uit de Vlaamsche gewesten. In de Kamer was de verhouding 41 tegen 27.
Buiten deze berekening lieten wij de Brusselsche volksvertegenwoordigers en
senators, die allen nog uit ouder gewoonte den eed in 't Fransch aflegden, zelfs Buls
en Vanderkindere. Ook al de clericale ministers deden hetzelfde. Over deze nieuwe
verschijnselen schreef Het Volksbelang:
Aan die Vlaamsche eeden willen wij geen grooter gewicht hechten dan
noodig en redelijk.
Ondanks hunnen Franschen eed zijn ons de heeren Buls en Vanderkindere,
die beproefde en oude en overtuigde Vlaamschgezinden, in de Kamer
welkomer dan menig lid, dat ons bij de opening van den zittijd op eenen
Vlaamschen eed vergast en het verder bij die parade laat.
Toch is het een klinkend bewijs van de stijgende macht onzer Vlaamsche
Beweging dat die Vlaamsche eeden, vóór enkele jaren nog onbekend in
de beide Kamers, nu onder de senators en volksvertegenwoordigers der
Vlaamsche gewesten zoo talrijk zijn geworden.
De Walen toonen van hunnen kant geen het minste begrip van dien nieuwen
toestand, met zoo onverstandig die Vlaamsche eeden te bespotten.
Even onverstandig blijven onze Vlaamsche Franskiljons. Journal de Gand
en Flandre libérale hebben het geestig gevonden den heer Begerem en
zijne volgelingen een speldeprikje te geven; maar dat is een telum imbelle
sine ictu. De groote massa der Vlamingen keurt het goed, dat hunne
afgevaardigden in de Kamer het recht van bestaan hunner bedreigde
moedertaal door hunnen Vlaamschen eed bevestigen...
Sedert dat voor de eerste maal enkele Antwerpsche afgevaardigden (dat
is nu eene goede vijf en twintig jaren geleden) hunnen eed in de moedertaal
aflegden, natuurlijk onder het honend spotgelach der geheele Kamer, is
er aldus te dien aanzien een volledige omkeer gebeurd. Na de aanstaande
uitbreiding van het kiesrecht zal naar alle waarschijnlijkheid geen enkel
vertegenwoordiger van een Vlaamsch kiesdistrict in Kamer of Senaat ooit
eenen Franschen eed meer afleggen.
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Doch wij zijn niet onder de goedzakkige dutsen, die meenen, dat daarmee
Vlaanderen zal gered zijn.

Het vraagstuk van het Vlaamschspreken in de Kamer (1893)
De eerste Kamerverkiezingen met het algemeen stemrecht moesten plaats hebben in
October 1894. Op voorhand werd onder de Vlaamschgezinden het vraagstuk
opgeworpen in hoeverre er Vlaamsch zou worden gesproken in de beide afdeelingen
van het nieuw Parlement.
Men zal zich wellicht herinneren, dat reeds in 1872 de Flaminganten van den
Nederduitschen Bond te Antwerpen de kwestie hadden onderzocht(1). Alsdan had
Gerrits zich uit opportunisme tegen het Vlaamschspreken in de Kamer verklaard;
maar de toen ter tijd zeer jonge Coremans was er gloeiend voor. Die beraadslaging
was overigens zuiver theoretisch gebleven en liep enkel op eenen platonischen wensch
uit. Sedertdien was er nu en dan weer spraak van geweest en zelfs hadden Coremans(2)
in de Kamer (zitting van 27 November 1888) en baron de Coninck(3) in den Senaat
(zitting van 6 Maart 1890) ieder eene kleine Vlaamsche redevoering gehouden, op
uitdaging der Walen. Maar daarbij was het gebleven. De Vlaamsche Beweging was
ondertusschen steeds machtiger geworden, en met de invoering van het algemeen
stemrecht en de opkomst der nieuwe democratische volkslagen in de politiek, kreeg
het vraagstuk eene onweerstaanbare actualiteit.
Daar de clericalen zoo goed als zeker waren alleen met verpletterende
meerderheden overal in de Vlaamsche gewesten gekozen te worden, hing alles af
van de houding der katholieke Flaminganten. Deze laatsten besloten te Brugge eenen
Vlaamschen ‘Zitdag’ te houden, waarop, te gelijk met de overige taalgrieven, het
vraagstuk van den

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 108 en 109.
(2) Zie ons voorgaande deel, blz. 252 en 253.
(3) Zie hierboven, blz. 32.
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dag zou worden besproken. Eerst werd eene voorbereidende vergadering der inrichters
gehouden met de voornaamste clericale Vlaamschgezinde leden der Kamer; en daar
reeds was men er zeer opgewonden voor en tegen. Coremans, oud en bezadigd
geworden, was nu de man van het opportunisme, tegenover de radicalen, waaronder
de christen-democraat Léonce Du Catillon zich met ingenieur Edmond Fabri en Prof.
De Ceuleneer der Gentsche hoogeschool onderscheidde. Doch op den Vlaamschen
katholieken Zitdag zelven (Augustus 1893) gingen de poppen voor goed aan het
dansen(1).
Coremans leidde de beraadslaging in. Vlaamschspreken in gemeente- en
provincieraden was, volgens hem, een strenge plicht voor alle Vlamingen. In Kamer
en Senaat was het ook een onbetwistbaar recht; maar het ware ondoelmatig het te
doen, aangezien men door de Waalsche leden niet zou verstaan worden:
Stelt de Walen in de gelegenheid onze taal te leeren, vervlaamscht het
onderwijs, en dan kan het zijn; eerder niet! (Afkeurend gemompel.) De
hoofdzaak is en zal altijd blijven: verstaan te worden. Ik vind het uitzinnig
en zou het een schandaal noemen, hoe verdienstelijk anders ook, naar
Kamer of Senaat mannen te zenden, die niets dan Vlaamsch kennen. (Luide
afkeurende onderbrekingen.) Laatst heeft men zulks te Antwerpen willen
doen(2). Dat was eene gekheid. Mannen, die geen woord Fransch verstaan,
kunnen in de Wetgeving niet zetelen, zoolang er Walen deel van maken,
die het Vlaamsch niet machtig zijn. (Luid geroep en getier, verwarde
onderbrekingen en kreten: Geene persoonlijkheden!) Mijnheeren, ik ben
niet tegen het Vlaamschspreken in Kamer en Senaat; maar men kan toch
van mij niet eischen, dat ik Franschonkundige Vlamingen in de Kamer
brenge. Ik sprak zelf reeds Vlaamsch in de Kamer; maar ik vind, dat de
tijd nog niet gekomen is om het altijd te doen. Ik hoop echter, dat het
nieuwe kiezerskorps mannen naar de Wetgeving zenden zal, die zich daar
in alles van de Nederlandsche taal zullen bedienen (Toejuichingen).
De toejuichingen zullen wel niet talrijk geweest zijn. Heftig teekende nu Fabri
protest aan tegen de bedekte

(1) Zie het omstandig verslag in het clericaal Fondsenblad van Gent.
(2) Hier zinspeelde Coremans blijkbaar op de mislukte candidatuur van De Beucker.
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aantijging van Coremans ten opzichte van De Beucker, waarop Coremans in zijn
antwoord zich zoo opwond, dat zijne stem trilde en donderde, terwijl hij meermaals
en ruw onderbroken werd door Fabri, Plancquaert en Pauwels. Eindelijk, ziende dat
de meerderheid der aanwezigen van den Vlaamsch-katholieken Zitdag tegen hem
was, nam hij zijnen hoed en was op het punt de zaal te verlaten, toen
volksvertegenwoordiger Helleputte op eenen stoel sprong en verklaarde, dat men
hulde brengen moest aan Coremans, die zooveel gedaan had voor de Vlaamsche
taalrechten. Men mocht er op rekenen, verzekerde hij: Coremans zou in de Kamer
eene groep van Vlaamschgezinde leden vormen, waarvan hij de vastberaden leider
zijn zou. Deze behendige verklaring werd op applaus onthaald en Coremans was
gered. Het vraagstuk zelf werd naar den volgenden Zitdag verzonden, Coremans
dankte de vergadering voor hare welwillende toejuichingen, en het onweder dreef
af.
Maar dat Coremans bij zijne jongere partijgenooten veel van zijne vroegere
populariteit verloren had, bleek eenige dagen later te Antwerpen, waar een Vlaamsch
feest op 9 September 1893 plaats greep ter herdenking der tiende verjaring van
Conscience's dood. Meer dan 150 maatschappijen namen er deel aan en uit Brussel
alleen waren een 500tal mannen opgekomen. Vóór Conscience's standbeeld, vóór
zijn geboortehuis in de Pompstraat en vóór zijn graf op het Kielkerkhof trok de lange
stoet met muziek en waaiende vaandels voorbij. Op het Groenkerkhof, aan den voet
van O.L. Vrouwentoren, in tegenwoordigheid van burgemeester Jan Van Rijswijck,
van Coremans en van andere overheidspersonen, had in de opene lucht eene
volksuitvoering van twee cantaten van Benoit plaats.
Daarna hield men eene feestzitting, waarop luidruchtige ovaties werden gebracht
aan Vader De Beucker, die door Coremans onbekwaam was geacht geworden om
in de Kamer te zetelen, omdat hij het Fransch niet goed machtig was. Ook uitbundigen
bijval oogstten al de redenaars in, die het uitsluitend Vlaamschspreken in de Kamers
als eenen plicht
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voor de afgevaardigden der Vlaamsche gewesten uitriepen. De Beucker, die de
vergadering voorzat, sprak dan:
Binnen een jaar zullen wij allen met het machtig wapen van het kiesrecht
ter stembus trekken. Vlamingen! blijft vrij tot het laatste oogenblik en
schenkt uwe stem alleen aan die mannen, welke onze rechten in de
wetgevende Kamers zullen weten te verdedigen... Dat elk vrij blijve, ik
herhaal het, en zich niet meer aansluite bij deze of gene politieke partij;
want onze verdeeldheid heeft hare bijzondere oorzaak in de politiek.
Ik heb 36 jaren deel gemaakt van eene politieke partij, en ik ben er 36
jaren door bedrogen geweest.
Volgens het verslag van De Strijd ontstond er in den achtergrond der zaal bij die
woorden een geweldig rumoer onder de kreten: Weg met Coremans! Dit gewoel zou
wel tien minuten aangehouden hebben. Te vergeefs wilde de voorzitter de vergadering
tot bedaren brengen; maar steeds herbegon het geroep: Weg met Coremans!
Buiten de wereld der Vlaamschgezinden en niet het minst in de hoofdstad Brussel
werd het hangend vraagstuk van het Vlaamschspreken in de Kamer insgelijks
onderzocht. Alzoo kondigde de liberale volksvertegenwoordiger Georges Lorand in
zijn blad La Réforme een plechtig hoofdartikel af, onder den titel De tweetalige
Kamer, waarin hij den spot dreef met de Walen, die op voorhand moord en brand
schreeuwden en van broederoorlog en scheuring spraken, ‘omdat de
Vlaamschsprekende Belg zijne taal in de Kamer zal gebruiken, gelijk de
Franschsprekende Belg er sedert 1831 de zijne gebruikt.’ Ook de Indépendance belge
uitte zich in denzelden zin, terwijl de Chronique en andere Franschdolle persorganen
roerende jammerklachten lieten hooren. Vrienden en vijanden overdreven overigens
den omkeer, dien het algemeen stemrecht op dat gebied zou teweegbrengen.

Het taalwetje-Begerem op de Vlaamsche eeden (1894)
Vooraleer de wetgevende macht aan de gekozenen van het nieuw democratisch
kiezerskorps over te dragen, namen
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de oude Kamers nog eene kleine taalwet aan, die weinig opgang maakte, doch eene
ernstige grief deed verdwijnen.
In zitting van 30 November 1893 legde Begerem (Gent) een wetsvoorstel neer,
luidende als volgt:
Art.
1.
Art.
2.

Alle eed wordt gedaan ter keuze van hem, wien hij opgelegd is, in eene der in
het land gebezigde talen.
Binnen de twee maanden na de bekendmaking der tegenwoordige wet zal een
koninklijk besluit den Vlaamschen tekst vaststellen van de verschillende in
gebruik zijnde eedformulieren.

Daar de officiëele tekst aller Belgische wetten Fransch was en daar de eedformulieren
er in voorkomen, was het afleggen van den eed in 't Fransch alleen regelmatig. Maar
sinds onheuglijke tijden mochten zekere ondergeschikte beambten (bij voorbeeld de
jachtwachters) in Vlaamsch België hunnen eed in de moedertaal afleggen. De meeste
andere eeden werden allen in het Fransch afgelegd, door de advocaten, notarissen,
rechters, officieren, leeraren en verdere ontelbare bestuurlijke ambtenaren.
Eenige jaren vroeger had te Gent notaris Schelstraete zijnen eed in 't Vlaamsch
afgelegd; maar de voorzitter der rechtbank (Steyaert) deed hem opmerken, dat die
eed onregelmatig, ja nietig was en dat al zijne notariëele akten nietig zouden zijn;
hij verzocht dienvolgens den nieuwen notaris zijnen eed in 't Fransch te herhalen,
hetgeen geschiedde. Eenige dagen later verscheen vóór denzelfden voorzitter een
wildstrooper, betrapt op heeterdaad door eenen jachtwachter. Zijn verdediger, Alb.
Fredericq, stelde vast, dat de jachtwachter bij zijne aanstelling eenen Vlaamschen
eed had afgelegd en hield staande, dat daardoor zijn optreden in de zaak nietig was.
Doch de rechtbank besliste, dat de Vlaamsche eed wel geldig was. Later liet men
zonder opmerking eenen nieuw benoemden greffier (Vande Veegate) in dezelfde
stad Gent den eed in de moedertaal afleggen. In de Kamers had men overigens sedert
1863 meer en meer Vlaamsche eeden gehad. Willekeur heerschte aldus op dat gebied;
en daaraan wilde Begerem te recht een einde stellen.
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Den 4 April 1894 legde Delbeke een gunstig verslag neer namens de middelafdeeling
en den 4 Mei ging het taalwetje er door, zonder eenige bespreking en met algemeene
stemmen.

Minister Begerem

Inmiddels was Begerem in Maart 1894 minister van justitie geworden in vervanging
van Le Jeune. In den Senaat werd zijn wetsvoorstel den 31 Mei op dezelfde wijze
aangenomen als in de Kamer. Den 30 Juli schonk de Koning zijne bekrachtiging(1).
Die heilzame rustigheid der Walen was zonder eenig voorbeeld voor eene taalwet
in de parlementaire geschiedenis.

(1) De wet verscheen in den Moniteur-Staatsblad van 22 September 1894, gevolgd door de
eedformulieren in de beide talen, ook voor de leden der Kamers, de officieren van de
burgerwacht en van het leger, enz., tot de veldwachters en jachtwachters toe.
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Het tweede mislukt amendement van Coremans over het vrij middelbaar
onderwijs (1894)
In December 1889 had Coremans, tijdens de beraadslaging over de wet op het hooger
onderwijs, te vergeefs getracht op onrechtstreeksche wijze te bekomen, dat de vrije
middelbare gestichten der bisschoppen en der paters Jezuieten, Jozefieten en anderen
eenigszins vervlaamscht zouden worden, gelijk de atheneums en middelbare scholen
van den Staat het waren ten gevolge der taalwet van 1883. In Kamer en in Senaat
had die poging door den onwil van het clericaal ministerie en van de clericale
meerderheid schipbreuk geleden(1).
In Februari 1894, tijdens de bespreking der nieuwe kieswet, waagde Coremans
eene tweede poging in dien zin(2). Maar nogmaals kantte het clericaal ministerie er
zich tegen met de Waalsche linkerzijde en een groot deel der clericale meerderheid.
Coremans' tweede amendement tot vervlaamsching van het vrij middelbaar onderwijs
werd verworpen met 67 stemmen tegen 42, tot vernieuwde verbittering der clericale
Vlaamschgezinden van geheel het land. Die tweede nederlaag in de Kamer werkte
zoo ontmoedigend, ondanks de opgewondenheid der gefopte Flaminganten, dat
Coremans' amendement door niemand in den Senaat werd overgenomen, wat in 1889
wél was geschied.
Voor eenige jaren zou alweer de vervlaamsching der geestelijke colleges uitgesteld
worden. Coremans wachtte nu tot in 1901 om eene derde poging te wagen onder den
vorm van een afzonderlijk wetsvoorstel, dat slechts in 1907 door de Kamer werd in
behandeling genomen en na eene zeer

(1) Zie hierboven, blz. 24 en 25, en verder in Hoofdstuk IX.
(2) Daartoe was besloten geworden op den Vlaamschen katholieken Zitdag te Brugge (Augustus
1893) en in den Vlaamschen Volksraad te Brussel (November 1893).
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verwarde bespreking en nog meer verwarde stemmingen naar eene bijzondere
commissie teruggezonden(1).

Andere gebeurtenissen van 1893 en 1894
Ziehier nog eenige andere feiten van beteekenis uit dienzelfden tijd: het neerleggen
door minister Le Jeune in de Kamer, te gelijk met twaalf andere wetsontwerpen, van
een wetsvoorstel tot herziening van de militaire rechtspleging (23 Februari 1893);
de eindelijke zegepraal van Jhr. de Maere en van zijne onverdroten strijdgenooten
Julius Sabbe en zijne vrienden in de zaak van Brugge-Zeehaven (Maart); het vieren
van het tienjarig bestaan van het studentengenootschap Onze Taal te Luik (id.); het
optreden van Prof. Julius Mac Leod en van Dr Remouchamps van Gent op het
Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres te Groningen (id.); het verschijnen
van het eerste deel van Prayon's belangrijk werk De Belgische taalwetten (April);
het vieren van Coremans' 25jarig parlementair feest te Antwerpen (id.); de onthulling
van Miry's gedenkteeken te Gent (id.); de afkondiging van tweetalige postzegels in
den Moniteur (Mei); het toekennen door den Antwerpschen Gemeenteraad van eene
jaarlijksche toelage van 18.000 fr. tot inrichting eener Vlaamsche opera in de
Scheldestad (Juni); het verschijnen in het Nederlandsch Museum van eene studie
van Max Rooses over het ontstaan der Kon. Vlaamsche Academie, vergezeld van
enkele belangrijke oorkonden (id.); de aansluiting van den Vlaamschen Liberalen
Bond van Brussel bij de onzijdige Vlaamsche Volkspartij met Prayon als leider (id.);
de eerste benoeming van vrouwen tot buitenlandsche leden in de Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde te Leiden, waarbij in Zuid-Nederland Virginie Loveling
en Helene Swarth benoemd werden (Juli); de eerste Vlaamsche openingsrede sedert
1830 uitgesproken door den Gouverneur (R. de Kerchove) in den Provincieraad van
Oost-Vlaanderen (id.); het feest

(1) Zie verdere bijzonderheden in hoofdstuk IX.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

121
van het Davids-fonds ter eere van Jan Frans Willems in zijn geboortedorp Boekhout
bij Lier (id.); de Nederlandsche eeden van 23 officieren der burgerwacht te Gent
(id.); de verbroedering der Belgische oud-onderofficieren met hunne collega's te
Haarlem (id.); de opvoering te Londen in 't Nederlandsch van Emiel Van Goethem's
tooneelstuk Het Wiegje (id.); de verbroedering van Vlamingen en Noord-Nederlanders
op den Koninginnedag (31 Augustus) tijdens het XXIIe Nederlandsch Congres te
Arnhem; de onthulling in zijne geboortestad Dendermonde van het standbeeld van
Prudens van Duyse (September); de woedende aanval der redactie van het tijdschrift
der Fransch-Belgische schrijvers La Jeune Belgique(1) tegen de Vlaamsche Beweging
(id.); de uitvoering van Peter Benoit's Meilief te Isegem (October); de vergadering
te Brussel van den Vlaamschen Volksraad, overwegend uit clericalen bestaande, met
Jhr. de Maere als voorzitter (November); het vierde Congrès wallon te Bergen (id.);
de stichting te Gent van den democratischen Vlaamschen Liberalen Kiesbond (Januari
1894); het Vlaamsch spreken van Koning en Koningin in de afdeeling Oud-Antwerpen
der Wereldtentoonstelling in de Scheldestad (Mei); het uitsluitend Vlaamsch
huldebetoon ter eere van Burgemeester Lippens op het stadhuis te Gent (Juni); de
indrukwekkende rede-

(1) In een manifest, onderteekend ‘La Direction’, stond te lezen: ‘Quand les lois seront faites
par les Chambres bilingues, où les Flamands possèderont une majorité formidable, les
populations belges, qui parlent le français, se trouveront presque en pays ennemi et tourneront
leurs regards vers le sud. Des liens moraux et intellectuels les uniront étroitement aux Français,
tandis que les Flamands ne seront plus pour eux que des étrangers plus ou moins hostiles.
On eût évité peut-être tous ces périls, si le gouvernement avait écrasé le parti flamingant dans
l'oeuf. Il fallait se hater de donner satisfaction aux justes griefs et repousser avec fermeté les
prétentions exagérées. Il fallait ne point permettre aux partis politiques de se servir de la
question flamande comme d'un tremplin, et, au besoin, recourir à des lois répressives.
Maintenant il est bien tard pour parer au danger.’
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voering van de Maere in de Koninklijke Vlaamsche Academie over de rol der vrouw
in de Vlaamsche Beweging (id.); de verschijning van Paul Hamelius' Histoire politique
et littéraire du mouvement flamand(1) (September); de aankondiging van Vlaamsche
nikkelstukken van 5 en 10 centimen (id.); het verslag van advocaat de Lichtervelde
over de 21 eerste jaren van de Vlaamsche Conferentie der Gentsche Balie, in wier
schoot vele der taalwetten ernstig voorbereid werden (October); de stichting te Utrecht
der derde studentenafdeeling van het Willems-fonds (Novemger); de hevige twist in
den Nederduitschen Bond te Antwerpen, omdat Coremans en Heuvelmans in het
kiesdistrict Aalst de candidatuur van Woeste tegen die van den Vlaamschgezinden
pastoor Daens waren gaan verdedigen (December).

Nogmaals het Vlaamschspreken in de Kamers (1894)
Tegen den Zondag 14 October 1894 werden eindelijk voor de eerste maal de kiezers
van het algemeen stemrecht opgeroepen.
Onder de ontelbare vraagstukken, die te dier gelegenheid werden besproken door
de politieke mannen, dagbladschrijvers, candidaten, kiesdravers, enz., bevond zich
alweer het Vlaamschspreken in het Parlement te Brussel. Nu werd het eene brandende
kwestie met het oog op het aanstaande bijeenkomen der nieuwe Kamers.
Op den Katholieken Zitdag, te Brussel den 20 Augustus 1894 gehouden, beloofden
pastoor Daens en Helleputte, dat zij in de Kamer Vlaamsch zouden spreken. Coremans
trok zich integendeel met kwinkslagen uit den slag en beloofde niets, tot de niet
geringe teleurstelling der vergadering,

(1) De schrijver, een Luxemburger van geboorte, was toentertijd leeraar aan het atheneum te
Charleroi; thans is hij professor aan de Hoogeschool te Luik. Zijn boek is uiterst merkwaardig,
ook omdat Hamelius geheel vreemd was aan Vlaamsch België en aan de Vlaamsche
Beweging.
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die hem nochtans niet behandelde als een jaar te voren op den Brugschen Zitdag.
Te Antwerpen beheerschte die vraag grootendeels het politiek debat in den schoot
der clericale kiesvereenigingen. Op de algemeene vergadering der Meetingpartij
eischte Adolf Pauwels, dat aan al de candidaten moest gevraagd worden, dat zij in
de Kamers Vlaamsch zouden spreken.

Adolf Pauwels

Blijkbaar was het hem te doen om Coremans nog eens het vuur aan de schenen te
leggen. Deze raapte dadelijk den handschoen op en antwoordde met eene lange
redevoering, waarin hij Pauwels niet spaarde. Hij beschuldigde hem alles in eenen
omdraai te willen verkrijgen, zonder rekenschap te houden met de ingekankerde
verfransching van de hoogere standen en van de openbare besturen. ‘Als gij denkt’
- riep hij uit - ‘dat men zoo eenen toestand in
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eens verandert, gelijk men eene kous zou omkeeren, dan zijt gij leelijk mis!’ Coremans
ontweek overigens de verbintenis om in de Kamer Vlaamsch te spreken en zei, dat
de oplossing der moeilijkheid zou te vinden zijn in eene wet van den volgenden
inhoud: ‘Niemand zal volksvertegenwoordiger of senator kunnen worden, zonder
de beide landstalen te kennen.’ Pauwels wilde daar natuurlijk op antwoorden, maar
men liet hem niet aan 't woord komen. Dezen keer werd hij ten minste noch gestampt
noch geslagen, gelijk vroeger in 1892, ter gelegenheid van de candidatuur Delbeke(1).
's Anderendaags had ook de algemeene vergadering van den Nederduitschen Bond
plaats, en daar rekende men op eene hervatting van het tweegevecht tusschen
Coremans en Pauwels, maar dezen keer in een veel Vlaamschgezinder midden. Wat
ging er al niet gebeuren? Doch, na eene reeks redevoeringen van anderen, verklaarde
Heuvelmans in naam van al de candidaten (ook dus van Coremans), dat zij het voorstel
van Pauwels aannamen, luidende als volgt:
De kiezers der Meetingpartij, op Zondag 30 September 1894 in
algemeene vergadering bijeengeroepen; gezien het onloochenbaar recht
van het Vlaamsche volk; gezien het hooge nut en de noodzakelijkheid
voor het behoud van den Vlaamschen stam en de Vlaamsche taal, beslissen:
1o dat in de toekomende gemeente-, gouw- en Kamerkiezingen geen
enkele nieuwe candidaat zal aanvaard worden zonder grondige kennis
der Nederlandsche taal;
o
dat het oogenblik gekomen is om deze taal in den gemeenteraad
2
en in den gouwraad uitsluitend te bezigen, en er in de Wetgevende
Kamers gebruik van te maken zoowel als van de Fransche taal.
De afgevaardigden der Meettingpartij zullen onder elkander en desnoods
te zamen met afgevaardigden van andere arrondissementen de middelen
beramen, om zoohaast mogelijk het spreken der Nederlandsche taal in de
Wetgevende Kamers op behoorlijke wijze in te voeren.
Het blijft wel verstaan, dat het slechts bij wijze van overgangs-

(1) Zie hierboven, blz. 87.
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maatregel is, dat de kiezers niet onmiddellijk het uitsluitend gebruik der
Nederlandsche taal eischen.
De onverwachte verklaring van Heuvelmans werd uitbundig toegejuicht. De
radicale groep van Pauwels jubelde en Lebon zei ironisch:
De zitting van vandaag is een onverhoopte triomf. De heer Heuvelmams
verklaart, dat de Antwerpsche deputatie het eens is met de voorstellen van
den heer Pauwels en dat er zooveel Vlaamsch als Fransch in de Kamer zal
gesproken worden. Dit wil natuurlijk zeggen, dat er door de Antwerpsche
deputatie zooveel Vlaamsch als Fransch zal gebruikt worden in de Kamer.
Wij moeten den heer Heuvelmans bedanken, omdat hij er op 24 uren tijds
in geslaagd is zijnen hoofdman Coremans te bekeeren.
De ondervinding heeft geleerd, dat de meerderheid der Antwerpsche
volksvertegenwoordigers zich niet zou houden aan die plechtige verbintenis. De
meesten onder hen spraken in 't vervolg uitsluitend Fransch in de Kamer; en niemand
onder hen, ook niet Coremans, sprak er zooveel Vlaamsch als Fransch. Pauwels,
Lebon en hunne vrienden waren wel naïef in hunnen luidruchtigen triomf.
Buiten Antwerpen moesten nu de clericale candidaten der Vlaamsche gewesten,
die alleen kans hadden naar de Kamers te worden gezonden door het opkomend
algemeen stemrecht, ook partij kiezen op het hangend vraagstuk. Daarover gaf Het
Handelsblad van Antwerpen de volgende inlichtingen op den vooravond der
verkiezingen:
Ziehier de katholieke candidaten, buiten Antwerpen, die zich
uitdrukkelijk verbonden hebben in de Kamer de Nederlandsche taal te
spreken: de heeren Helleputte (Maaseik) en Janssens (St-Nikolaas) in de
vergadering van den Vlaamsch-katholieken Zitdag te Brussel, waar ook
het besluit gestemd werd, dat de katholieke Vlamingen, het land door, van
de nieuwe candidaten die verbintenis zouden eischen; de heeren de
Corswarem en Cartuyvels (Hasselt) op de katholieke kiesvergadering
aldaar; de heer De Guchtenaere, katholieke werkmanscandidaat (Gent),
op de kiesvergadering aldaar. Ook de heer Huyshauwer, de tweede
werkmanscandidaat te Gent, zal Vlaamsch spreken, verzekert men ons.
Juliaan De Vriendt
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en Juliaan Van der Linden, candidaten der katholieke Vlamingen van
Brussel, beloofden het op den Brabantschen Gouwdag en ook uit kracht
der beslissing genomen in den katholieken Vlaamschen Bond van Brussel.
En ten slotte: de vier candidaten voor de Kamer en denkelijk ook de
candidaat voor den Senaat der Christene Volkspartij te Aalst. De mannen
van Aalst hebben het Vlaamschspreken in de Kamer tot hoofdpunt van
hun programma gemaakt.
De ondervindingrijke sceptici onder de Vlaamschgezinden wisten op voorhand,
dat, evenmin als door de Antwerpenaars, die schitterende beloften door al de andere
candidaten zouden worden gehouden; nochtans was het van nu af zeker, dat in de
nieuwe Kamers de taal der Vlamingen zou worden gebruikt in meerdere of mindere
mate. Al de candidaten maakten overigens het hof aan het algemeen stemrecht door
uit te pakken met hunne liefde voor de moedertaal der nieuwe kleine kiezers.
De Liberale Associaties van Gent en van Brugge hielden hunne groote kieszitting
met uitsluitend Vlaamsche redenaars, hetgeen hun nog nooit gebeurd was.
Te Aalst sprak de clericale Staatsministsr Woeste eenige volzinnen gebroken
Vlaamsch uit in de vergadering der clericale kiesvereeniging, en evenzoo te Tielt de
oud-minister Beernaert, die daar vroeger, in 't hart van West-Vlaanderen, zijne kiezers
altijd in 't Fransch had toegesproken. Nu kwam hij eene Nederlandsche redevoering
voorlezen, waarin hij begon met zich te verontschuldigen, dat hij met een geschreven
papier moest optreden wegens de verfranschte omgeving, waarin hij geleefd had, en
het verfranscht onderwijs, dat hij in zijne jeugd had ontvangen. Hij voegde er geestig
bij:
Het was nog slechts bij de keukenmeid en op den predikstoel, dat ik
Vlaamsch hoorde spreken. Heden is het gebeterd. Gij kunt het reeds
bemerken aan de wetten, die het Vlaamsch en het Fransch op gelijken voet
stellen. Men oordeelt den Vlaming in zijne taal; alzoo verstaat hij zijn
vonnis; men bestuurt hem in 't Vlaamsch; geld, postzegels, munt dragen
Vlaamsche opschriften; het Staatsblad verschijnt reeds gedeeltelijk in de
beide talen en een Vlaamsche Academie is gesticht nevens de Fransche.
Ik wensch, dat er nog meer gedaan werd, want ik gevoel mijne
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minderheid tegenover Vlaamsche sprekers, die tot hunne kiezers kunnen
gaan, in zooverre dat ik mijne redevoering verplicht ben af te lezen.
Voor het eerst sedert 1830 had de invoering van het algemeen stemrecht aan alle
politieke partijen plotseling doen gevoelen welk machtig wapen de moedertaal is.

De eerste verkiezingen met algemeen stemrecht (October 1894)
De uitslag van de verkiezingen was de kolossale triomf der clericale partij, de
verplettering van het liberalisme en daarbij de opkomst eener derde partij, die der
socialisten, welke in de Waalsche gewesten eene schitterende zegepraal boven alle
verwachtingen vierden. In de nieuwe Kamer bezaten de clericalen 104 zetels op 152,
tegen 28 socialisten, 5 progressisten (te Luik met een socialistisch programma
gekozen) en eindelijk slechts 15 liberalen(1).
Het was alsof een vernielende storm gewoed had over de oude Belgische politieke
toestanden, en in dien storm waren de meest bekende en talentvolste leiders den twee
historische partijen door het algemeen stemrecht geknakt geworden. Frère-Orban,
de grootste Staatsman van België in de negentiende eeuw, viel te Luik met een
bespottelijk getal stemmen (27.000) tegen de verpletterende meerderheid (61.000)
behaald door onbekende candidaten der radico-socialisten. Met hem werden onder
de uittredende Kamerleden weggemaaid: de oud-ministers Bara, Graux en Olin, graaf
Oswald de Kerchove, De Mot, burgemeester Buls, Vanderkindere, Neujean, de bloem
der gematigde

(1) Dit was het onrechtvaardig vonnis van het wederrechtelijk majoritair kiesstelsel. In geheel
het land was immers het getal der uitgebrachte stemmen het volgende geweest: clericalen
915.000, liberalen 533.000, socialisten 318.000. De betrekkelijke sterkte der drie Staatspartijen
kon aldus in wezenlijkheid door de volgende cijfers verbeeld worden: clericalen 15, liberalen
9 en socialisten 5.
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linkerzijde; benevens Janson, Féron, Robert, Hanssens, Houzeau, der radicale
linkerzijde, die jarenlang voor de invoering van het algemeen stemrecht in de oude
Kamer geijverd hadden en onder de eerste slachtoffers van hun eindelijk verwezenlijkt
droombeeld waren gevallen; terwijl de verliezen ondergaan door de clericale
meerderheid niet minder gevoelig waren: te Aalst viel de Staats-minister Woeste; de
leider en ziel der partij in de Kamer(1); en aan zijne zijde sneuvelden de oud-ministers
Nothomb, Moncheur, de Moreau en Mélot; ja, te Nijvel viel ook de Burlet, het hoofd
van het zegepralend clericaal ministerie in persoon! Daartegenover was de Kamer
vervuld met nieuwelingen, waaronder enkele fabriekwerkers en werklieden der
koolmijnen uit die Waalsche streek. Alleen de socialisten Anseele(2), Van der Velde
en Prof. Hector Denis, der Brusselsche Hoogeschool, mochten mannen van beteekenis
heeten.
In den Senaat waren geene socialisten binnengedrongen: het algemeen stemrecht
had 52 clericalen(3) tegen 24 liberalen gekozen; maar, volgens de bepalingen der
Grondwetsherziening, was aan de provincieraden der negen provincies, de nieuwe
taak opgedragen om er 26 bij te voegen. Alzoo werden kort daarna eenige gevallen
candidaten weer opgevischt en naar den Senaat gezonden, als Minister de Burlet,
Bara, Janson en enkele anderen. Noch Kamer

(1) Bij eene herstemming werd hij weldra te Aalst toch herkozen.
(2) Hij werd te Luik gekozen. Te Gent, zijne geboortestad, waar hij ook candidaat was en aan
't hoofd stond van de machtigste schepping der Belgische socialisten (de samenwerkende
maatschappij Vooruit), bekwam hij slechts 16.400 stemmen tegen 60.000 gegeven aan de
zegevierende clericalen, 25.500 aan de liberalen, en 2.500 aan de progressisten (op een
gezamenlijk getal van 105.600 uitgebrachte stemmen).
(3) Daaronder bevond zich een graaf de Marnix de St-Aldegonde, te Brussel, in de geboortestad
van zijnen beroemden, voorzaat uit de 16e eeuw, als ultramontaan gekozen!
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noch Senaat telden één enkel liberaal lid uit de Vlaamsche gewesten.

De Vlaamsche eeden in de nieuwe Kamers (1894)
Vóór de verkiezingen had men er in Vlaamsch België op gerekend, dat geen enkel
gekozene van het algemeen stemrecht uit de Vlaamsche kiesdistricten nog den eed
in 't Fransch zou afgelegd hebben. Eenige verstokte Franskiljons deden het nochtans,
alhoewel er nu (hoe waren de tijden veranderd!) eenige moed toe noodig was om,
zoo doende, het democratische kiezerskorps te trotseeren. Zij waren in de Kamer ten
getale van 17 tegen 65, te weten: de oud-ministers Beernaert (Tielt) en De Lantsheere
(Diksmuide), minister J. Vandenpeereboom (Kortrijk), graaf L. Visart de Bocarmé
(Veurne), Berten, Colaert en Iweins (Ieperen), alle zeven vertegenwoordigers van
West-Vlaanderen, terwijl 11 volksvertegenwoordigers dierzelfde provincie den
Vlaamschen eed aflegden, evenals al de andere gekozenen der overige Vlaamsche
provincies, buiten 1 Leuvenaar en 9 Brusselaars.
Nogmaals beproefden de Waalsche afgevaardigden door hunne houding de
Vlaamsche eeden bespottelijk te maken. De Brusselsche volksvertegenwoordigers,
allen clericalen, waren eerst aan de beurt gekomen. Toen vijf onder hen in het
Vlaamsch antwoordden, werden zij op de banken der Waalsche socialisten met
spotgelach onthaald. De d.d. voorzitter Coomans zei daarop leuk: ‘Vermits gij lacht,
zal ik insgelijks, uit eerbied voor de Grondwet, den eed in 't Vlaamsch afleggen’;
waarop de socialist Demblon (Luik), die buitengewoon zenuwachtig scheen, uitriep:
‘Walen, dan zullen wij den eed in 't Waalsch afleggen!’ Maar dan volgde de schier
onafgebroken reeks der Vlaamsche eeden, zoodat op den duur de Walen meer en
meer groen lachten en er niets kwam van de bedreigingen van Demblon om den
grondwettelijken eed in het Waalsch af te leggen.
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In den Senaat, die anders altijd zoo rustig is, was er ook een begin van een standje.
De d.d. voorzitter Baron de Sélys-Longschamps (Borgworm-Waremme) scheen
geheel onthutst, toen de eerste senator, die tot den eed werd toegelaten, dien in 't
Nederlandsch aflegde: het was Baron Wethnall (Hasselt). De voorzittende Luikerwaal
gebood hem zijnen eed in 't Fransch te herhalen, hem toesnauwende: ‘Ik versta geen
Nederlandsch!’ waarop de Waalsche senators in toejuichingen losbraken. Maar er
werd geen gevolg gegeven aan die onheusche opmerking, en op de 60 senators der
Vlaamsche provincies, waren er 37 Vlaamsche tegen 23 Fransche eeden(1). In die
zeer behoudsgezinde, aristocratische en verfranschte hooge Kamer was die verhouding
van niet geringe beteekenis.

De Kamerzitting van 16 November 1894
In eene der eerste zittingen der Kamer (16 November 1894) had eene belangrijke
bespreking plaats over het gebruik onzer moedertaal in de debatten. Coremans had
het woord in 't Vlaamsch genomen en had aan het bureel gevraagd snelschrijvers
aan te stellen, bekwaam om de Nederlandsche redevoeringen op te nemen. Die
voorzitter, de oud-minister De Landtsheere, die een der dungezaaide Vlaamsche
leden was, welke eenen Franschen eed hadden afgelegd, trachtte zooveel in zijne
macht was bij deze eerste Vlaamsche redevoering die nieuwigheid in de wieg te

(1) De volgende senators van Vlaamsche kiesdistricten legden hunnen eed in 't Fransch af: de
4 clericale provinciale senators van Brabant (overigens allen Walen), de 9 senators van
Brussel (waaronder graaf Manix de St-Aldegonde), mitsgaders Willems (Leuven), graaf de
Borchgrave d'Altena (Tongeren), Meyers (id.), graaf D. Van Limburg Stirum (Oostende),
graaf Vilain XIIII (St-Nikolaas), graaf de Ribeaucourt (Dendermonde), graaf de Brouchoven
de Bergeyck (id.), graaf van Ursel (Mechelen), de Meester de Betzenbroeck (id.) en Pycke
de Petegem (Oudenaarde).
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versmachten, ‘in naam van de overleveringen der Kamer.’ Ziehier, volgens het
Beknopt Verslag, zijne sluwe toespraak:
Zooeven deed ik een beroep op de overleveringen van de Kamer.. Een der
meest bestendige is het gebruik van de Fransche taal bij hare
beraadslagingen (Toejuichingen, links). 't Is eene noodzakelijkheid,
spruitende uit den drang zelven der zaken. De heer Coremans, wiens recht
door niemand wordt betwist - hij gelieve het wel op te merken - heeft een
voorstel gedaan. Ik vraag hem, of ik het redelijker wijze in stemming mag
leggen, daar hij zelf weet, dat de helft zijner collega's het voorstel niet
eens konden begrijpen?
Stem links: Zeg de drie vierden!
De heer voorzitter. Ik kan natuurlijk vertalen, maar dat komt mij niet toe.
Van eenen anderen kant, wanneer de Waalsche afgevaardigden Waalsch
zullen spreken, zal ik het niet kunnen vertalen. Zoo men wil voortgaan op
dien weg, dat men eerst een korps vertalers benoeme, die het Waalsch
voor de Vlamingen en het Vlaamsch voor de Walen zullen vertalen.
(Gelach.) Ik verzoek U dus getrouw te blijven aan de overleveringen van
de Kamer. Ik betwist de rechten niet van de Vlaamsche taal. Die rechten
zullen hier niet miskend worden, omdat wij eenen toestand eerbiedigen,
die zich noodzakelijk opdringt.
Aanstonds kwam de liberale Luikerwaal Warnant (Hoei) den clericalen voorzitter
gelukwenschen ‘voor zijne goede woorden.’ Vlaamsch spreken in de Kamers noemde
hij ‘scherts’. En hij voegde er pathetisch bij:
Ik heb steeds de rechten der Vlamingen verdedigd (??); maar ik bestrijd
de overdrijvingen, die verdeeldheid in het land zouden kunnen verwekken.
Ik beroep mij op den goeden wil van onze Vlaamsche collega's. Moesten
wij er niet kunnen op rekenen, dan zou ik vragen aan mijne Waalsche
collega's de zaal te verlaten, wanneer er Vlaamsch zal gesproken worden.
(Tegenspraak, rechts.)
Maar nu kwam de bekende Gentsche socialist Anseele, ofschoon hij door de
Luikerwalen naar de Kamer gezonden was, in 't Fransch het voorstel van Coremans
ondersteunen. Hij beriep zich op het feit, dat een clericaal volksvertegenwoordiger
van Gent (de werkman Huyshauwer) ‘zich maar moeilijk in het Fransch zou kunnen
uitdrukken.’ Anseele zelf sprak het Fransch wel vlottend, maar toch
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zonder groote vastheid, zooals uit het vervolg zijner merkwaardige rede genoeg
bleek, toen hij zei:
Ik doe een beroep op mijne collega's uit het Walenland. Dat zij het
voorstel van den heer Coremams toejuichen. Zoo doende zullen ze
bewijzen, dat zij de zoo sterke verdeeldheid willen doen ophouden, die
onder Vlamingen en Walen bestaat. Een Vlaamsch spreekwoord zegt:
Onbekend maakt onbemind. Laat ons dus aan hen, die enkel Vlaamsch of
Fransch kennen, volkomen gemak verschaffen om elkander te verstaan.
Dat zal een middel zijn om den zoo verschrikkelijken haat (haine) te doen
ophouden, die tusschen Vlamingen en Walen bestaat. (Onderbreking.)
De heer de Borchgrave. Die haat bestaat niet.
De heer Fléchet. Zeg liever: naijver (rivalité).
De heer Anseele. Naijver? 't Zij zoo. 't Kan, gij hoort het, gebeuren, dat
een Vlaming in 't Fransch het passend woord niet vindt. Zoo komt het,
dat, hadde ik Vlaamsch mogen spreken, ik beter mijne meening zou
uitgedrukt hebben en het woord haat niet hebben gebezigd. En nochtans,
wanneer men zegt, dat er geen haat bestaat, kan ik niet nalaten mij den
kiesstrijd te Luik te herinneren, die tegen mij werd gevoerd, omdat ik
Gentenaar, omdat ik Vlaming ben! En toch sprak ik daar Fransch.
In eene vurige en levendige beraadslaging, als die van gisteren, was mijn
voorraad Fransche woorden mij niet voldoende. Hadde ik mij van 't
Vlaamsch mogen bedienen, ik zou voorzeker mijne gedachten beter hebben
weergegeven. Derhalve ondersteun ik het voorstel van den heer Coremans.
Dat zal, hoop ik, een nieuwe weg zijn door hem geopend. Het zal voor
gevolg hebben, dat een afgevaardigde hier zijne meening zal kunnen
verdedigen en verkozen worden, zonder dat men hem vrage, waar hij
geboren is, en welke taal hij spreekt. Ten slotte... Doch ik zal 't er maar
bij laten, want ik heb alles gezegd, wat ik te zeggen had. (Goedkeuring
van verschillende kanten.)
Een nieuw gekozen volksvertegenwoordiger van Brussel, die weldra meer van
zich zou laten hooren op Vlaamsch gebied, de kunstschilder Juliaan De Vriendt, nam
nu het woord in de moedertaal en zei:
Iedermaal dat een Vlaming zijn recht heeft geëischt, werden de
ongelukkige woorden ‘verdeeldheid in het land’ gebezigd, ofschoon de
Grondwet de gelijkheid der talen uitroept. Tot hiertoe was het Fransch
overwegend. Doch de tijd is gekomen om recht te laten wedervaren aan
de eischen der Vlamingen, en daarom zond het
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Vlaamsche volk mij hier. We zullen ons door gelach noch scherts laten
weerhouden; we zullen recht eischen voor het Vlaamsche volk; en ik voeg
er bij, dat, zoo er ooit werd voorgesteld de Walen iets van hunne rechten
af te nemen, we de eersten zouden zijn om daartegen protest aan te
teekenen.
Warnant verklaarde daarop, dat de Franschonkundigen wel Vlaamsch mochten
spreken, doch de anderen niet. En hij riep uit:
De heer Coremans namelijk spreekt zeer goed Fransch. Zal hij er
genoegen in scheppen hier Vlaamsch te spreken, wanneer wij die taal niet
verstaan?
De heer Coremans. 't Is onze schuld niet!
De heer Warnant. Verbeeld u wat een toren van Babel de Kamer worden
zou, indien van de eene zijde Vlaamsch en van de andere zijde de
verschillende Waalsche gewestspraken werden gebezigd. Dat is niet ernstig.
Daarop antwoordde Coremans snedig, ditmaal in 't Fransch:
Het schijnt, dat men het Vlaamschspreken zou willen beperken tot
degenen, die zich niet in 't Fransch zouden kunnen uitdrukken. Niet aldus
verstaat het algemeen stemrecht de rechten der Vlaamsche taal! Die rechten
zijn even heilig als die van de Fransche taal. Gij hebt het recht hier Fransch
te spreken, uwe moedertaal...
De heer Demblon. 't Is het Waalsch!
De heer Coremans. Indien het Fransch uwe moedertaal niet is, wiens
moedertaal is het dan? Voorzeker toch niet die van de inwoners van
Antwerpen, van Vlaanderen of van Limburg. 't Is de letterkundige taal van
het Walenland, evenals het Nederlandsch die is van het Vlaamsch gedeelte
van 't land. Ik vraag hier geen burgerrecht voor de Vlaamsche
gewestspraken, evenmin als gij dat voor de Waalsche gewestspraken kunt
vergen. Laten we de gewestspraken ter zijde! Gij hebt tot uwe beschikking
die schoone Fransche taal. Wij hebben het recht ons van onze rijke
Nederlandsche taal te bedienen.
Sedert vijf en twintig jaar ijver ik voor het aanleeren dier taal. Hadde men
meer naar mij geluisterd, dan zouden we hier Belgen hebban, die beide
talen machtig zijn. Dan zou het Parlement beter de uitdrukking zijn van
de waarlijk nationale volksheerschappij. Dat gebeurt met name in het
Zwitsersch Parlement: allen verstaan
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daar de twee landstalen. Ook hier zou dat het geval moeten zijn. Iedereen
zou er eene eer moeten in stellen de twee Belgische volkstalen te spreken.
Ongetwijfeld moeten wij rekening houden met de onwetendheid onzer
Waalsche broeders op taalkundig gebied; daarom zullen wij hier Fransch
spreken. Doch in menige omstandigheid zullen wij het recht eischen hier
Vlaamsch te spreken, ten einde de billijke wenschen van 't Vlaamsche
volk te bevredigen.
Laat ons hier onze moedertaal spreken en eerbiedigen... Het voorbeeld,
door het Parlement gegeven, zal groote gevolgen hebben met het oog op
den eerbied, die aan de Vlaamsche taal verschuldigd is... We zullen dus
Vlaamsch spreken om onze rechten te doen gelden en te bevestigen, zonder
dat onze beraadslagingen er onder te lijden hebben... Ik voeg er bij, dat
het billijk zou zijn, dat onze Waalsche collega's insgelijks het Vlaamsch
leerden. (Tegenspraak.) In afwachting, dat die toestand van ware gelijkheid
verwezenlijkt worde, zullen wij Fransch spreken om u voldoening te geven,
maar zullen wij ook soms Vlaamsch spreken om het algemeen stemrecht
te bevredigen. (Zeer wel! op zekere banken.)
De liberale Brusselaar Anspach-Puissant, door het Waalsch kiesdistrict Thuin naar
de Kamer gezonden, beweerde nu, onder een algemeen gemompel, dat het hier geen
kwestie van recht, maar van ‘welvoeglijkheid’ was:
Zij, die zich zullen beroepen op het algemeen stemrecht om eene taal
te spreken, die zelfs door sommige Vlamingen niet wordt begrepen...
De heer Coremans. Maar ge zijt zelf Vlaming!
De heer Anspach... zullen te kort komen aan den eerbied verschuldigd aan
hunne medeleden en de parlementaire welvoeglijkheid niet eerbiedigen.
(Tegenspraak.)
Kort daarop werd de beraadslaging gesloten en Coremans' voorstel met algemeene
stemmen naar het bureel verzonden, dat nog wat talmde, maar eindelijk toch
Vlaamsche snelschrijvers aanstelde.

Het Vlaamsch incident der Kamerzitting van 21 December 1894
Door dit debat en door de twee kleine Vlaamsche redevoeringen van Coremans en
De Vriendt had onze moeder-
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taal in de Kamer als het ware burgerrecht verkregen. Men beraadslaagde wel voort
in 't Fransch, gelijk vroeger, maar nu en dan werd eene Nederlandsche rede gehouden,
als 't ware om de praescriptie te onderbreken. Aldus in de zitting van 21 December
1894, toen Janssens (St-Nikolaas) en pastoor Daens (Aalst) elk onze moedertaal
gebruikten. Daarop volgde een onstuimig incident; want de Walen konden het maar
niet verkroppen, dat de taal der grootste helft van België meer en meer in het
Parlement moest geduld worden.
Na de rede van pastoor Daens riep de socialist Calluwaert (Charleroi): ‘De
vertaling, als 't u belieft!’ Coremans snauwde hem toe: ‘Vertaalt gij zelf!’ (Gemompel)
en Van Naemen (St-Nikolaas): ‘Leert Vlaamsch!’ (Gerucht.) Nu kwam een der
leiders van de socialistische groep, Van der Velde met een zeer ernstig voorstel voor
den dag:
Niet al onze medeleden verstaan Vlaamsch. Moest het eene gewoonte
worden hier Vlaamsch te spreken, dan ware 't maar redelijk tem minste
den korten inhoud der debatten aan de Waalsche afgevaardigden mede te
deelen. Derhalve vraag ik, dat het bureel rekening houde met mijn voorstel.
In de zitting van 16 November had reeds Coremans op het Zwitsersch Parlement
gewezen. Van der Velde had evenzoo kunnen zeggen, dat de Bondsraad van Bern
zijn stelsel sedert lange jaren toepast tot ieders voldoening. 't Is hetgeen de liberaal
Lorand deed opmerken, al vond hij het verkeerd, dat men Vlaamsch sprak, wanneer
men genoeg Fransch kende. Hij ook ondersteunde Vander Velde's voorstel:
Wij nemen heel goed aan, dat er tweetalige Kamers zijn. Doch in
afwachting dat wij op de hoogte zouden zijn en de beide landstalen
verstaan, vragen wij, dat de Vlaamsche redevoeringen, op staanden voet
bondig samengevat, in 't Fransch zouden worden vertaald en, zoo noodig,
de Fransche redevoeringen in 't Vlaamsch voor hen, die geen Fransch
zouden verstaan.
Dit was eenvoudig het Zwitsersch stelsel van den Bondsraad te Bern. Daarenboven
had men aan de Walen kunnen
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herinneren, dat het ook het stelsel was der Luiksche Kamers (Staten) vóór de Fransche
inpalming van 1794, waarin de afgevaardigden der Waalsche en Vlaamsche steden
van het bisschoppelijk prinsdom te Luik te zamen zitting hielden en in de beide
landstalen beraadslaagden, terwijl de burgemeester van Hoei voor de Walen de
Vlaamsche redevoeringen en de burgemeester van Tongeren voor de Vlamingen de
Waalsche toespraken bondig moesten vertalen.
Tot hiertoe was alles kalm afgeloopen; doch de warme Vlaamschgezinde De
Vriendt, die nu Fransch sprak om door al de leden begrepen te worden, riep uit:
Men wil hier enkel Vlaamsche redevoeringen dulden vanwege de leden,
die niets dan Vlaamsch kennen. In deze Kamer is Vlaamsch spreken een
recht! Ja, de Vlaamsche taal neemt hier eindelijk de plaats in, waarop ze
recht heeft, en ik weiger volstrekt hier de rol van schamelen arme te
vervullen, waartoe men ons wil verlagen. (Zeer wel! op enkele banken.)
Dit protest stak het vuur aan de lont. Waalsche socialisten, liberalen en niet het
minst Coremans gingen aan 't twisten en aan 't onderbreken. Coremans gaf overigens
den volgenden practischen wenk, die, volgens hem, de moeilijkheden op eene zeer
prozaïsche wijze moest uit den weg ruimen:
Voor de rechterzijde is de kwestie van 't gebruik der talen in deze Kamer
reeds opgelost. Zij, die geen Vlaamsch verstaan, vragen eenvoudig aan
hunne collega's wat er is gezegd geweest. (Gemompel.) Overigens kan
men den volgenden dag 't Beknopt Verslag lezen, dat in den vroegen
morgen wordt uitgedeeld, in 't Fransch en in 't Vlaamsch... In afwachting
dat gij bekwaam zijt ons te verstaan, wendt u tot de naast u zittende
collega's: ze zullen u op de hoogte kunnen brengen van wat er gezegd is.
(Herhaald gerucht.) Zekeren dag(1), uitgedaagd door den heer Bara om
hier Vlaamsch te spreken, antwoordde ik hem op staanden voet in 't
Vlaamsch. En de heer Bara wendde zich tot zijnen gebuur, den heer
Paternester, meen ik, die hem mijne woorden vertaalde, terwijl ik sprak.
Doe zooals hij: 't zal de eenvoudigste oplossing zijn.

(1) In de zitting van 27 November 1888. (Zie ons voorgaande deel, blz. 252.)
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Doch de voorzitter sneed dit verward debat af, door de Kamer terug te roepen tot de
in behandeling zijnde begrooting. De zaak bleef steeds hangend.

Andere Vlaamsche incidenten in de Kamer (1895)
Bij gebrek aan eene doelmatige regeling verwekten nu en dan de zeldzame Vlaamsche
redevoeringen nieuwe incidenten. Den 10 Januari 1895 hield de Fransch-onkundige
Huyshauwer (Gent) eene Vlaamsche redevoering, die door den voorzitter beknopt
werd vertaald, waarbij hij den lof van Anseele inoogstte, omdat hij het zoo goed
gedaan had. Doch de Walen waren met die eenvoudige oplossing niet gediend. Den
15 Januari had Helleputte eene Vlaamsche redevoering begonnen; maar, zoodra hij
den mond had geopend, ontstond er een luid rumoer onder de Walen en een zeker
getal onder hen verlieten de zaal met ophef. Helleputte was uit zijn lood geslagen en
zette zijne redevoering in 't Fransch voort. Den volgenden dag sprak pastoor Daens
ook in die taal en legde uit waarom, op de volgende vreemde manier:
Als grondbeginsel heb ik aangenomen hier Vlaamsch, mijne moedertaal,
te spreken. Bij de eerste gelegenheid zal ik aan mijne vrienden uit het
Walenland, met wien ik op goeden voet leef en wil blijven leven, uitleggen
waarom ik dat doe. Doch heden, uit inschikkelijkheid en ook uit
toegevendheid... zal ik Fransch spreken.
De heer Dierckx. Uw programma, in den zak stekende!
De heer Daens. Uit grondbeginsel spreek ik Vlaamsch, doch er is geen
regel zonder uitzonderingen.
De heer Dierckx. 't Is goed om te weten. En de Vlamingen zullen het
onthouden.
Eenige dagen later kwam pastoor Daens nogmaals aan 't woord in 't Fransch, maar
ditmaal om uit te leggen waarom hij Vlaamsch zou spreken, hetgeen hij dan ook
deed. Meer andere leden gebruikten af en toe ook de moedertaal. Zoo hield Coremans
in de zitting van 22 Januari
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1895 eene gewichtige redevoering over de Vlaamsche Beweging en hij deed een
nieuw beroep op de inschikkelijkheid der Walen van de Kamer. Ter loops legde hij
de volgende verklaring af, die in de Vlaamsche pers druk werd besproken:
Vóór 1830 genoten de Vlamingen al hunne rechten. Wij hebben ze
verloren door met u, Walen, voor uwe rechten te vechten. We waren dwaas
genoeg om eene regeering te doen vallen, die onze rechten eerbiedigde en
door u werd beschuldigd uwe rechten niet te eerbiedigen. Er waren veel
jaren noodig om bres te schieten in de verfransching. Helpt ons, opdat het
Vlaamsche volk door die bres gerake! Het voorbeeld van de kennis, van
de noodzakelijkheid van 't Vlaamsch wordt ons van hooger hand gegeven:
de Koning, de Koningin, Prins Albrecht spreken Vlaamsch.
Intusschen vonden de jonge radicale Vlaamschgezinden, dat er veel te weinig
Vlaamsch in de Kamer werd gesproken, ondanks de plechtige kiesbeloften der
gekozenen. In Maart 1895 hield de Nederduitsche Bond van Antwerpen eene
vergadering, waarop daarover luide klachten werden gehoord. Pauwels, die zeer
toegejuicht werd, riep er uit:
Indien plechtig aangegane verbintenissen niet nageleefd worden, dan
bestaat er geene politieke goede trouw meer.
Dit was blijkbaar tegen Coremans gericht, die op de zitting aanwezig was, maar
het voorzichtig oordeelde niet te antwoorden.
In de Kamer nam gaandeweg het Vlaamschspreken niet toe, integendeel. Toen,
in zitting van 3 Augustus 1895, De Vriendt eene Vlaamsche redevoering hield, werd
hij door gerucht en gesprekken herhaaldelijk gestoord. Hij verweet die
onverdraagzaamheid aan de Waalsche linkerzijde; maar deze beschuldigde de
rechterzijde van die stoornis, en daarover kwam de geheele Kamer in opschudding.
Den 28 Augustus was er weer een incident, omdat pastoor Daens aankondigde,
dat hij Vlaamsch zou spreken; en Anseele was nu de aanvoerder der Franschgezinden:
De heer Berloz. Uwe Waalsche collega's zullen u niet verstaan.
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De heer Anseele. Gij weet wel, dat het voor de Waalsche werklieden niet
mogelijk is Vlaamsch te leeren.
De heer Daens. Het Fransch Compte-rendu analytique zal hun eene
volledige vertaling van mijne redevoering geven.
De heer Anseele. Als men Fransch kent, is het belachelijk zich hier in 't
Vlaamsch uit te drukken.
De heer Maroille. Als 't zoo is, zullen wij hier Waalsch spreken.
De heer Anseele. 't Zal even belachelijk zijn.
De heer Daens. Gij zult mettertijd Vlaamsch leeren. (Protest, links.)
De heer Snoy, dd. voorzitter. Het recht van den heer Daens om Vlaamsch
te spreken is onbetwistbaar.
Dit alles bewijst hoe ingekankerd het gebruik van 't Fransch in de Kamer nog
was(1).
Vele leden waren tegen het Vlaamschspreken, omdat het eene nieuwigheid was
en zij hunne moedertaal maar gebrekkig kenden. Anderen wilden wachten, totdat de
Walen Vlaamsch zouden kennen! Anderen nog zagen in 't Vlaamsch eene
gewestspraak, die als officiëele taal niet in aanmerking komen kon. Al de Walen
eindelijk waren er hevig tegen, uit onkunde van onze moedertaal en uit vooroordeel
tegen haar. Zeer klein was de groep dergenen, die, als Juliaan De Vriendt, Vlaamsch
spraken uit overtuiging, plichtbesef en liefde voor de moedertaal.

De tweetalige ‘Moniteur-Staatsblad’ (1895)
Pas was de Gentsche volksvertegenwoordiger Begerem minister van justitie geworden,
of hij beloofde den Moni-

(1) Nochtans waren er zittingen, waarin, men weet niet waarom, het Vlaamschspreken tamelijk
toenam zonder eenig protest der Walen. Alzoo de zitting van 17 December 1895, waarin
pastoor Daens eene Nederlandsche redevoering over het legercontingent hield. De minister
van oorlog Generaal Brassine viel hem herhaaldelijk in de rede in onze moedertaal evenals
Coremans; en zelfs de voorzitter der Kamer Beernaert volgde hun voorbeeld, zonder eenige
opschudding onder de Waalsche Kamerleden te veroorzaken. Was die zitting misschien eene
dier stille vergaderingen, die vóór schier ledige banken afloopen?
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teur in de twee landstalen volledig te laten verschijnen (December 1894). Hoeveel
jaren had men niet moeten wachten naar die zoo eenvoudige erkenning van het goede
recht der Vlamingen; hoeveel vergeefsche pogingen had men niet vroeger moeten
doen, aleer men ze kon bekomen!
Wij zwijgen over de schier platonische wenschen dienaangaande in de eerste
tijdperken der opkomende Vlaamsche Beweging; maar de tweede taalwet van 1878
had uitdrukkelijk voorgeschreven ‘de berichten en mededeelingen, welke de
ambtenaars van den Staat (in de Vlaamsche gewesten) tot het publiek richten, hetzij
(alleen) in de Nederlandsche taal, hetzij in de Nederlandsche en in de Fransche talen’
op te stellen. Hoe kon en dorst men eene uitzondering maken van den Moniteur, het
voornaamste orgaan der ‘berichten en mededeelingen’ van den Belgischen Staat?
Sedert 1884 liet het clericaal ministerie nu en dan Nederlandsche vertalingen van
enkele officiëele oorkonden verschijnen in den Moniteur, die zelfs sedert 1 Juli 1888
bovenaan prijkte met den bedrieglijken titel: Moniteur-Staatsblad. Nochtans
vermeerderde allengskens en van jaar tot jaar het getal der wetten en besluiten, die
van eene Nederlandsche vertaling werden gevolgd.
Zelfs schijnen de Vlaamschgezinden er eerst niet aan gedacht te hebben, dat de
Moniteur onder de toepassing der tweede taalwet van 1878 viel. Slechts in Maart
1886 werd die grief in den Senaat opgeworpen door Van Ockerhout en Lammens,
maar Minister De Volder scheepte hen af. Herhaaldelijk was de aanval sedertdien
in de beide Kamers hervat, doch zonder gunstigen uitslag. De laatste nederlaag had
Coremans geleden in de Kamerzitting van 21 Maart 1894, toen Minister Le Jeune
beweerd had, dat men hem eene uitgave van 100.000 fr. wilde opleggen(1), en zich
halsstarrig gekant had tegen de aanneming van Coremans' amendement, dat dan ook
met klank werd verworpen.

(1) Coremans antwoordde, dat het geene 10.000 fr. 's jaars kosten zou.
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Eenige maanden later was de Waal Le Jeune als minister van justitie door den Vlaming
Begerem vervangen en werd de volledige vervlaamsching van den Moniteur schier
zonder stoot noch slag bekomen. Den 3 Maart 1895 verscheen

De Frascnhe Moniteur Belge

voor de eerste maal het offlciëel orgaan der Belgische Regeering in de twee landstalen
met den Nederlandschen tekst tegenover den Franschen. In zitting van 5 Maart
bedankte Coremans den minister in de Kamer over die hervorming.
Te recht schreef Het Volksbelang:
Die uitsluitend Fransche Moniteur was als eene officiëele loochening
der taalrechten van de groote meerderheid onzer landgenooten, en om dien
toestand te behouden werden door Franschgezinde en Waalsche ministers
in de Kamers honderden malen onze
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verzoekschriften naar de scheurmand verzonden. Exagérations
flamingantes, klonk het steeds, geldverkwisting, onnoodig, nutteloosen
eenheidstorend werk.
En eindelijk is het onrecht hersteld en dit door den wil van een

De Moniteur met tweetaligen titel (Juli 1888)

verlicht man, Minister Begerem, die, alle dwarsdrijverij van kant zettende,
het begrip van recht en nationaliteit heeft doen zegevieren.

De nederlaag van Juliaan De Vriendt in de Kamer (1895)
In Juli en Augustus 1895 beraadslaagde de Kamer over eene nieuwe wet op het lager
onderwijs tot versterking der clericale scholen. Alles gebeurde sedert eene reeks van
lange zittingen in het Fransch, toen de Vlaamschgezinde volksvertegenwoordiger
van Brussel, Juliaan De Vriendt, eene
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De tweetalige Moniteur-Staatsblad (Maart 1895)
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Vlaamsche redevoering uitsprak in zitting van 3 Augustus 1895, die, zooals hierboven
reeds aangestipt werd(1), door een hevig gerucht werd gestoord. De Vriendt stelde
voor in de wet het grondbeginsel neer te schrijven, dat in de scholen der Vlaamsche
gewesten het Nederlandsch, in die der Waalsche streken het Fransch de voertaal van
't onderwijs zijn zou. Het clericaal ministerie verzette zich tegen dit zoo billijk
voorstel, dat nochtans drie dagen later, zonder eenig bezwaar in eerste lezing bij
zitten en staan werd aangenomen.
De Vlaamschgezinden kraaiden victorie, daar die wetsbepaling van bijzonder groot
gewicht was, aangezien ze van toepassing moest zijn op al de ontelbare aangenomen
en ondersteunde vrije scholen van paters en nonnen, welke in groot getal zeer
verfranscht zijn. Nochtans was men niet al te gerust. Voorzichtig schreef Het
Volksbelang: ‘Als het voorstel van den heer De Vriendt er maar bij de tweede
stemming doorkomt!’
Die nuchtere waarschuwing bleek weldra maar al te gegrond te zijn. Reeds de
volgende week, bij de tweede behandeling van De Vriendt's voorstel, kwam er
minister Schollaert onwederroepelijk en beslist tegen op, en het gros der clericale
rechterzijde, benevens schier de gansche Waalsche linkerzijde, viel hem bij. Het
voorstel werd ten slotte met 69 stemmen tegen 37 en 3 onthoudingen verworpen.
De Vriendt had intusschen zijn voorstel knap verdedigd, hierin door Coremans
wakker ondersteund; deze laatste wees onder meer op het voorbeeld der kloosterschool
van Merxem bij Antwerpen, waar de nonnen het lager onderwijs in 't Fransch gaven
aan kinderen, die enkel Vlaamsch kenden. Onbewimpeld voegde hij er bij:
‘Kloosterlingen zijn onoverwinnelijk koppig en blijven ons Vlaamsch volk
verbasteren.’
Wederom werden De Vriendt en Coremans door het ge-

(1) Zie hierboven, blz. 138.
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huil en het getier van een deel der Kamer herhaaldelijk onderbroken.
Het was eene ernstige nederlaag voor het Vlaamsche beginsel, dat bleek te moeten
onderdoen in de oogen van het clericaal ministerie en van de clericale
Kamermeerderheid voor de zoogezegde onaantastbaarheid der vrije papenscholen.
En de antipaapschgezinde Walen der linkerzijde leenden hun hierin gewillig de hand,
uit verachting voor onze moedertaal!

Onze taal in de Gemeenteraden van het algemeen stemrecht (1896)
Na de ontbinding der beide Kamers was insgelijks die der Gemeenteraden van geheel
België gekomen, welke in November 1895 door de kiezers van het algemeen stemrecht
vernieuwd werden. Ook daar zou natuurlijk de invloed van het democratisch en
Vlaamschgebleven kiezerskorps zich doen gelden met nog meer kracht dan in de
Kamers, zoo dacht men ten minste.
Te Antwerpen was de Vlaamsche zegepraal reeds lang bevochten. Maar te Gent,
te Brugge en te Hasselt, om alleen van de andere hoofdplaatsen der Vlaamsche
provincies te spreken, waren de beraadslagingen der gemeenteraden overwegend of
schier uitsluitend Fransch gebleven.
In Januari 1896 vergaderden de nieuwe gemeenteraden. Te Gent, waar de
toepassing der evenredige vertegenwoordiging den Raad in drie nagenoeg gelijke
partijen verdeeld had(1), waren er 26 Vlaamsche eeden op 39 leden, tegen

(1) Vroeger waren de gemeenteraden meestal homogeen. Bij de toepassing der nieuwe kieswet
werden de zetels volgens de evenredige vertegenwoordiging onder de verschillende partijen
verdeeld, waar er bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid bestond voor eene
der lijsten. De uitslag was verrassend. Onder de 28 Belgische steden van boven de 20.000
inwoners, waren er meer dan 20, die in meerdere of mindere mate eenen gemengden
gemeenteraad kregen.
Te Gent, te Brussel en te Luik was de Raad in drie schier gelijke derden gesplitst; te
Antwerpen stonden 20 liberalen tegen 19 clericalen, te Doornik 13 liberalen tegen 12
clericalen, te Mechelen 29 liberalen tegen 2 clericalen, te Leuven 20 liberalen tegen 8
clericalen en 1 socialist, te Oostende 21 liberalen tegen 2 clericalen, enz.
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vroeger 4 op 31(1). Tegen de algemeene verwachting sprak de nieuwe burgemeester
Braun in het Fransch zijne openingsrede uit, waarin hij, wel is waar, zich
verontschuldigde zulks te doen; en de belangrijke bespreking, die er op volgde, werd
grootendeels in 't Fransch gevoerd, ook door leden, die pas eenen Vlaamschen eed
hadden afgelegd! Alleen schepen De Vigne en de leider der socialisten Anseele
spraken Vlaamsch; maar deze laatste pakte moedwillig uit met het gemeenste plat
Gentsch, dat men in de achterbuurten der volkrijke fabriekstad hoort gebruiken.
Alzoo was te Gent niet veel veranderd in den nieuwen Gemeenteraad, daar men er,
als vroeger, veel meer Fransch hoorde dan Vlaamsch; het nieuwe was enkel de
invoering der grove straattaal door Anseele, die daar later in volhardde en nagevolgd
werd door de andere socialistische werklieden van den Raad.
Te Brugge legden al de leden van den uitsluitend clericalen gemeenteraad den eed
in het Vlaamsch af; maar aan het gebruik onzer taal in de beraadslagingen werd zoo
goed als niets veranderd. Evenals te Gent hield de burgemeester graaf A. Visart de
Bocarmé zijne openingsrede in 't Fransch, waarover hij zich verontschuldigde, terwijl
hij, zelf Fransch sprekende, er heel ernstig bijvoegde:
Met de opening van onzen nieuwen gemeenteraad druk ik den wensch
uit, dat het Vlaamsch weldra de eenige taal zal wezen, die in deze
vergadering zal gebruikt worden.

(1) Van de 26 Vlaamsche eeden waren er 4 van liberale leden, 11 van clericale en 11 van
radico-socialisten. Van de 13 Fransche eeden waren er 9 van liberale leden, 3 van
radico-socialisten en 1 van een clericaal lid. Het overwicht der Fransche eeden onder de
liberalen was te wijten aan het niet herkiezen der meeste hunner Vlaamschgezinde candidaten,
die gevallen waren door eene geheime werking der Franskiljons tegen het gegeven ordewoord
der partij.
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Te Hasselt, in de hoofdstad van het zoo Vlaamsch gebleven Limburg, waar de
gemeenteraad nog steeds in 't Fransch beraadslaagde, legde een deel der leden nu
ook den eed af in 't Nederlandsch en werd er, op voorstel van het lid A. Van Geel,
eenparig besloten, dat onze moedertaal in 't vervolg de officiëele taal der stad Hasselt
zijn zou.
Te Gent bleef het overigens niet bij de parade der Vlaamsche eeden en bij de
uitdrukking van sympathie voor het Vlaamsch in het Fransch. Twee nieuwe clericale
leden (Prof. A. De Ceuleneer en Alfons Siffer) hadden aanstonds een reglement
voorgesteld tot regeling van het officiëel gebruik van het Nederlandsch door den
Raad. Dit voorstel werd versmolten met een ontwerp van algemeene verordening
van inwendige orde, en in zitting van 29 Januari 1896 beraadslaagde er de
gemeenteraad over. Ondanks de hevige tegenkanting van het oudste lid van den
Raad, den liberaal Ad. Du Bois, werd het voorstel aangenomen na eene warme
verdediging van de twee voorstellers, van eenen liberaal (De Vigne) en van eenen
socialist (Van Beveren). De redevoering van Du Bois was, zooals De Vigne zei, ‘de
zwanenzang van de overheersching der Fransche taal’ op het Gentsch stadhuis.
Vuylsteke, Heremans, Rogghé, Camiel Siffer en de andere dungezaaide liberale
Vlaamschgezinden, die er in vroegere jaren naast eene verpletterende meerderheid
van Franskiljons zetelden, hadden er nooit kunnen aan denken te bekomen wat nu
zoo goed als zonder moeite werd aangenomen ten gevolge der ‘nieuwe toestanden’,
't is te zeggen: van het algemeen stemrecht.
Ziehier den tekst dier kleine plaatselijke taalwet, zooals zij door den Gemeenteraad
werd aangenomen:
HOOFDSTUK III.
Van de voorbereiding der zaken.
Art. 30. De Gemeenteraad bedient zich van de Vlaamsche taal voor al de
stukken, welke slechts in ééne taal zijn opgesteld, zooals de
processen-verbaal der zittingen van den Raad en de opstelling
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van het Gemeentebulletijn. De redevoeringen worden samengevat of
afgekondigd in het Gemeentebulletijn in de taal, waarin zij uitgesproken
zijn. De verslagen worden er in de twee talen afgekondigd.
Art. 31. De begrootingen en alle ontwerpen en voorstellen, uitgaande van
het schepencollege, worden den Raad in de Vlaamsche taal onderworpen.
Eene Fransche vertaling wordt er bijgevoegd.
De voorstellen neergelegd door de Gemeenteraadsleden worden uitgedeeld
in de twee talen; de stemming er over geschiedt in de taal in dewelke zij
opgemaakt werden.
Zooals Prof. De Ceuleneer aan den Gentschen Raad deed opmerken, bestond reeds
eene gelijksoortige taalregeling te Antwerpen sedert dertig jaren. Dit bewijst eens te
meer hoe Franschgezinder de Arteveldestad is dan de Scheldestad.

Andere gebeurtenissen van 1895 en 1896
Ziehier nog eenige andere feiten uit de jaren 1895 en 1896: de vraag van
volksvertegenwoordiger Cartuyvels in de Kamer, strekkende om, bij de rechtbank
van Hoei (Huy) eenen Vlaamschkundigen rechter te benoemen, daar het Vlaamsch
kanton Landen onder het rechterlijk district Hoei staat (Januari 1895); het nederleggen
in de Kamer door J. Vander Linden en vijf andere clericalen van een wetsontwerp
over het gebruik onzer taal vóór de Krijgsraden (Februari); de redevoeringen van
Bara in den Senaat tegen de Vlaamsche Beweging (Maart); het aftreden als opziener
van het middelbaar onderwijs van Ed. Prinz, die de taalwet van 1883 ernstig en eerlijk
had helpen in toepassing brengen (Mei); de inwijding in het Stadspark te Antwerpen
van Frans De Cort's borstbeeld (Juli); het verschijnen in de Revue des deux mondes
en in de Revue Encyclopédique van Parijs van belangrijke studies door den
Antwerpenaar L. Van Keymeulen, gewijd aan Ledeganck, Van Rijswijck, Van Beers
en Multatuli (Juni en Juli); de korte Waalsche toespraak in de Kamer van Schinler,
volksvertegenwoordiger van Luik (10 Augustus); de vijan-
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digheid van minister Schollaert aan de inrichting van eenen Nederlandschen leergang
over notariëel recht aan de Gentsche hoogeschool (September); de zeer Vlaamsche
feesten van Brugge-Zeehaven te Brugge met Nederlandsche toespraken van ministers,
burgemeester, gouverneur en andere bekende of bedekte Franskiljons (October); de
mededeeling aan den Brugschen gemeenteraad gedaan door burgemeester Visart,
aankondigende dat Jhr de Maere door den Koning tot baron werd verheven, om hem
te beloonen voor zijne jarenlange diensten aan de zaak van Brugge-Zeehaven
(December); het algemeen vreugdebetoon in België en vooral in Vlaanderen over
de mislukking van Jameson's schandelijken inval in de Transvaalsche Republiek
(Januari 1896); het begin van den kruistocht der Franschgezinde ‘pères de famille’
van Gent tegen het koninklijk atheneum dier stad (Februari); de inwijding van Rogier's
standbeeld te Brussel en de polemiek in de Vlaamsche pers daarover (id.); het vieren
van het zilveren jubelfeest der Antwerpsche afdeeling van het Willems-fonds (Mei);
de bekendmaking van de samenstelling van het leger-contingent, bestaande uit 7044
Vlamingen tegen slechts 4571 Walen, alhoewel de inrichting van het Belgisch leger
geheel Fransch is (Juni); de afkondiging in het Staatsblad (nr van 21 Augustus) van
een koninklijk besluit, waarbij eene Staatsjury werd aangesteld, belast om de kennis
der Nederlandsche taal te onderzoeken der aanvragers van rechterlijke en notariëele
ambten in Vlaamsch België; het benoemen door het XXIIIe Nederlandsch Congres
te Antwerpen van eene commissie, waaraan het bestudeeren werd opgedragen der
maatregelen te nemen tot het bekomen eener Vlaamsche hoogeschool (Augustus);
de inwijding van een gedenkteeken ter eere van Dr. F.A. Snellaert († 1872) op het
kerkhof van St-Amandsberg bij Gent (September); het plechtig bezoek van Prins
Albrecht aan de Koninklijke Vlaamsche Academie (18 October).
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Hoofdstuk VI
De taalwet Heuvelmans, het Algemeen Nederlandsch Verbond, Peter
Benoit, de Gelijkheidswet De Vriendt-Coremans en het nieuw Militair
Strafwetboek (1897-1899)
De wording der zoogenoemde taalwet Heuvelmans
Het jaar 1897 bracht de onverwachte vervlaamsching der burgerwacht.
Veertig jaar vroeger, in 1857, had de bekende Grievencommissie reeds gevraagd,
dat de burgerwacht op Vlaamschen voet zou ingericht worden in de Vlaamsche
gewesten; maar ook dit werd te dien tijde beschouwd als een voorbarige droom,
waarvan de verwezenlijking even onmogelijk was als het inrichten van Vlaamsche
regimenten in het leger. Meer dan vijf en twintig jaar later had de zaak Matton in
1885 te Gent(1) op het vraagstuk van het gebruik onzer taal bij de burgerwacht voor
een cogenblik de aandacht gevestigd en vier jaren later had men te Brussel eene soort
van tweede uitgave der zaak Matton gekregen(2).

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 199 en 200.
(2) Den 21 Maart 1889, bij eene wapenschouwing der Brusselsche burgerwacht, klonk het
commando Numérotez-vous! Un, deux, trois, enz. De derde man was A. Henderickx, de zoon
van den bekenden bestuurder van den Nederlandschen Schouwburg. Hij antwoordde Drie!
in de plaats van Trois! De adjudant snauwde hem toe: Je vous commande de dire: Trois!
maar de Vlaamschgezinde burgerwacht weigerde. De majoor deed den wederspannige uit
de rangen treden en men berichtte hem, dat hij vóór den tuchtraad zou verschijnen. De zaak
bleef nochtans zonder verder gevolg; maar te Brussel werd te dier gelegenheid een
vertoogschrift in omloop gebracht, om de vervlaamsching der burgerwacht te vragen. - De
heer A. Henderickx is heden (1908) bestuurder van den Nederlandschen Schouwburg te
Gent, terwijl zijn vader nog steeds aan 't hoofd staat van, het Nationaal Tooneel in de
hoofdstad.
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Van den anderen kant waren er ook hier en daar voorteekens van vervlaamsching
aan te stippen. In zekere onderrichtingskorpsen, onder anderen te Gent, werden de
uitleggingen in het Nederlandsch gegeven, en in Juni 1892 stelde men te Oostende
bij eenen schietwedstrijd vast, dat de burgerwachten van Eekloo (12.000 inwoners)
en van Borgerhout (eene der groote voorsteden van Antwerpen, met eene bevolking
van 30.000 zielen) in 't Vlaamsch aangevoerd werden, waartegen zelfs een
Franschgezinde Antwerpsche officier der wacht protest meende te moeten
aanteekenen; maar hem werd geantwoord, dat de wet niets uitdrukkelijks bepaalde
aangaande het gebruik der landstalen bij de burgerwacht(1). In Juli 1893 legden 23
nieuw gekozen officieren der Gentsche burgerwacht, op het initiatief van een hunner
(Amaat Cassiers), den eed af in het Nederlandsch. Ook te Brussel was er één
Vlaamsche eed onder de officieren; misschien elders nog meer.
Er was klaarblijkelijk iets aan 't broeien in den schoot zelven der burgerwacht en
het vraagstuk begon in de pers besproken te worden. De Flamingant, het weekblad
der Brusselsche liberale Vlaamschgezinden, deed alzoo uitschijnen hoe ongerijmd
de stelselmatige uitsluiting onzer moedertaal op dat gebied was, aangezien de
burgerwacht in België overwegend Vlaamsch was, daar de Vlaamsche gewesten 18
legioenen (260 compagnies) telden met 7 batterijen artilleristen tegen de Waalsche
provinciën slechts 6 legioenen (128 compagnies) met 6 1/2 batterijen.

(1) Zie Het Volksbelang van 2 Juli 1892.
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De zaak De Bom te Antwerpen (1895)
Eene derde geruchtmakende uitgave der zaak Matton, die zich te Antwerpen voordeed,
kwam voor goed het vraagstuk aan de dagorde der Vlaamsche Beweging stellen.
Bij naamafroeping of nummering tijdens de oefeningen gebeurde het meer dan
eens in de Scheldestad, dat er in de moedertaal en niet in 't Fransch werd geantwoord.
De officieren verboden het in 1895; doch den 12 Maart antwoordde de bekende
letterkundige Emm. De Bom driemaal in het Vlaamsch ondanks de bevelen, die hem
gegeven werden om zulks te staken. In Juni vóór den tuchtraad gedaagd, werd er
door zijne oversten bekend, dat hij zich zeer betamelijk gedragen had in zijne
wederspannigheid. Na het knap pleidooi van zijnen advocaat Louis Franck werd hij
tot eene geldboete van 30 fr. verwezen.
Aanstonds werden te Antwerpen opgewonden protestmeetingen gehouden en een
twintigtal advocaten der balie boden zich aan, om kosteloos de burgerwachten vóór
den tuchtraad te verdedigen, in geval van vervolging wegens het gebruik hunner
moedertaal. Toen eenige dagen later generaal Pontus te Antwerpen kwam, om als
militair hoofdopziener der Belgische burgerwachten eene wapenschouwing te houden,
gingen de inrichters der protestmeetingen hem spreken over de zaak. Hij ontving ze
zeer hoffelijk, maar verklaarde, dat het Fransch de eenige taal der burgerwacht zijn
moest, daar die instelling, ofschoon slechts in 1848 opgericht, toch onderworpen was
aan het besluit van het Voorloopig Bewind van België (27 September 1830), waarbij
de taal van het krijgsbeheer geregeld wordt, d.i. het Fransch uitsluitend wordt
voorgeschreven. Daar was niets aan te veranderen, zeide hij ten slotte, tenzij door
eene wet of ten minste door een koninklijk besluit.
Alsdan trad de Liberale Vlaamsche Bond der Scheldestad op en riep al de
vrijzinnige aangeslotene maatschappijen bijeen, om eene beweging in te richten, ten
einde van de
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wetgeving de herstelling dier taalgrief te bekomen. Het gevolg was een algemeen
petitionnement aan de Kamers. In Augustus had inmiddels het Beroepshof van Brussel
de zaak De Bom onderzocht en het vonnis van den tuchtraad der Antwerpsche
burgerwacht bevestigd. De geldboet van 30 fr. en de proceskosten werden overigens
door eene openbare democratische inschrijving gedekt, waarbij ieder inteekenaar
niet boven een bedrag van 50 centiemen gaan mocht.

Het amendement Heuvelmans (1897)
Doch de opschudding was gestild en het vraagstuk eenigszins uit het oog verloren,
toen de zaak twee jaar later hare oplossing kreeg in de Kamers.
Minister Schollaert had een wetsontwerp ingediend over de volledige herinrichting
der burgerwacht, die in oorlogstijd een aanhangsel van het leger worden zou. Geen
woord werd in dit wetsvoorstel gerept over het gebruik der landstalen; maar in zitting
van 29 Juli 1897 legde Flor. Heuvelmans met Coremans bij art. 135 een amendement
neer om in die leemte te voorzien in Vlaamschgezinden geest. Minister Schollaert
maakte wel eenige opmerkingen, maar de Kamer gaf toe en het amendement
Heuvelmans was er door, zonder dat men het bijna wist. In Augustus werd die
bepaling ook zonder moeite in den Senaat aangenomen; den 9 September 1897 schonk
de Koning zijne bekrachtiging aan de nieuwe wet op de burgerwacht, waarvan art.
137 luidde als volgt:
De bepalingen der (taal)wet van 3 Mei 1889 op het gebruik der
Nederlandsche taal in strafzaken worden toepasselijk gemaakt op de
vervolgingen vóór de tuchtraden.
In de Vlaamsche gemeenten des lands zijn het beheer der burgerwacht,
de briefwisseling, de berichten en mededeelingen van de overheden der
burgerwacht onderworpen aan de voorschriften der (taal)wet van 22 Mei
1878, en de schutters worden onderricht in het Nederlandsch en in die taal
aangevoerd.
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Dit artikel 137 noemt men gewoonlijk ‘de taalwet Heuvelmans’.

De toepassing der taalwet Heuvelmans
Nogmaals moesten de Vlamingen ondervinden welk hemelsbreed verschil er bestaat
tusschen het bekomen eener

Flor. Heuvelmans

taalwet in het Parlement en hare volledige en eerlijke uitvoering in de werkelijkheid.
In September 1898, tijdens de onthulling van Ledeganck's standbeeld te Eekloo,
commandeerde de majoor-bevelhebber der burgerwacht zijne manschappen in de
moedertaal bij de ontvangst van Prins Albrecht; doch hij deed zulks uit eigene
beweging, daar de wet (een jaar na hare afkondiging
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in het Staatsblad van 11 September 1897) nog niet uitvoerbaar was, omdat de
Regeering nog altijd wachten liet op de nieuwe formulieren der officiëele commando's.
Slechts in Februari 1899 werden deze door Minister Schollaert uitgevaardigd, na
anderhalf jaar geklaag in de pers en na ontelbare verzoekschriften van burgerwachten,
uit schier al de Vlaamsche gemeenten tot den minister gericht.
Doch niet zoodra moesten de nieuwe verordeningen in werking treden, of de
opstand der Franskiljons begon.
Te Brugge volhardde de bevelhebber der jagers-verkenners, Willems, in het gebruik
der Fransche commando's. Een zijner manschappen, de bekende Vlaamschgezinde
Frans Retsin, teekende daar protest tegen aan door weg te blijven van de oefeningen.
Vóór den tuchtraad gedaagd, werd hij er verdedigd door Raymond Seresia, die
conclusies neerlegde van twee andere voorname advocaten der Brugsche Balie, Aug.
Van der Meersch, oud-stafhouder, en K. De Poortere. De tuchtraad sprak Retsin vrij,
hetgeen den bevelhebber Willems zoozeer ergerde, dat hij vóór het front zijner
manschappen op de volgende oefening zijn ontslag met eene bittere toespraak tegen
de brouillons aankondigde.
Vooral te Gent was de strijd heftig, langdurig en potsierlijk in den schoot der
zoogezegde ‘corps spéciaux,’ bestaande vooral uit manschappen toebehoorende tot
de zeer verfranschte hoogere burgerij en den adelstand (artilleristen en ruiterij). De
jagers-verkenners integendeel hadden zich aanstonds naar den eisch der wet geschikt,
met hunnen bevelhebber majoor Timmermans, oud-officier van het Belgisch leger
en gewoon aan de wet te gehoorzamen. Terwijl de artilleristen onder de wapens
waren, liet men eene petitie tegen de Vlaamsche commando's onderteekenen met de
bedreiging: Nous connaîtrons ceux qui ne signent pas, et gare à eux, hetgeen in de
pers tamelijk veel gerucht maakte. Een jaar nadien was het nog mooier. In de Flandre
libérale van 21 Maart 1900 stond het volgend meesterstukje van triomfantelijk
Franskiljonisme te lezen:
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Une bonne nouvelle a mis en joie les membres de l'artillerie de la garde
civique au cours de l'exercice de dimanche dernier au Vélodrome.
Avant le repos, M. le major Ch. Stassinet a fait former le carré et a annoncé
à la troupe qu'en vertu d'un ordre émanant de l'autorité supérieure,
l'artillerie serait commandée dorénavant en français.
Comme on pouvait s'y attendre, cette nouvelle a été accueillie avec le plus
grand enthousiasme. Des acclamations prolongées ont couvert les paroles
du sympathique major.
Alors qu'au départ se faisaient encore entendre les commandements
flamands, l'artillerie est rentrée en ville, commandée en français.
La cavalerie n'a pas cessé d'être enseignée et commandée en français
jusqu'à présent.
Espérons que pour les autres corps la chinoiserie ne durera pas plus
longtemps et que, tout comme à Anvers, verts et bleus seront également
bientôt commandés en français. C'est d'ailleurs le désir de tous.
Te Antwerpen en elders op veel plaatsen werd inderdaad de wet ontdoken door
enkele afdeelingen der burgerwacht, vooral in de korpsen der verfranschte jeunesse
dorée(1).

(1) Over de houding van de rijke opstandelingen der aristocratische korpsen van Gent schreef
Het Volksbelang van 24 Maart 1900:
‘Die Franskiljons der burgerwacht, die het te gemeen vinden om in de moedertaal van hun
eigen volk aangevoerd te worden, schijnen ons een zeer gevaarlijk spel te spelen.
Terwijl al de Gentsche blauwen en ook de jagers-verkenners, van den eersten dag af, dank
zij het plichtbesef van hunnen bevelhebber majoor Timmermans, de wet eerbiedigen en
eerlijk hebben nageleefd, willen de artilleristen van majoor Stassinet en de ruiters van majoor
Fiévé van geene gehoorzaamheid aan 's lands wetten hooren.
En dat zijn de mannen, die in tijd van onlusten en volksopstanden zullen moeten optreden
om de orde en de wettelijkheid te handhaven! Wij zeggen het in gemoede: o zoontjes van
millionnairen en schatrijke fabrikanten, die aan 't hoofd staat van deze bespottelijke “tempête
dans un verre d'eau,” gij gedraagt u, zonder het te vermoeden, als echte anarchisten en gij
geeft aan den werkenden stand een allerverderfelijkste voorbeeld.
Vindt gij de nieuwe wet op de burgerwacht zoo slecht, gebruikt alle wettelijke middelen om
ze regelmatig door de Kamer te doen herzien en vernietigen. Dat is uw recht.
Maar wat gij nu doet, is spelen met het vuur in 't klein, ja, en op bespottelijke wijze, als kleine
kinderen met een fosfoordoosken.
Maar het groote kind, dat het Volk heet, staat naar u te kijken en leert van u hoe men de
wetten verkracht, waar men liefst niet zou aan gehoorzamen. Wanneer dat groot Kind eens
het groot fosfoordoosken in handen krijgen zal, zullen de kleine Franskiljontjes der Gentsche
burgerwacht wel berouw gevoelen; maar het zal te laat zijn.’
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Zelfs te Leuven bleef alles Fransch onder het hooge bevelhebbersschap van kolonel
De Neeff, die te Brussel de kabinetsoverste was van den minister de Trooz, opvolger
van Schollaert in zijn departement. Alzoo gaf een der hoogste ambtenaren van het
Ministerie van binnenlandsche zaken, waartoe de burgerwacht behoort, het voorbeeld
van opstand tegen de wet onder de oogluikende lijdzaamheid van den
verantwoordelijken Minister, wiens rechter arm hij was!
Natuurlijk kwam de Vlaamsche pers in rep en roer en zij vroeg luidop, dat
Heuvelmans zijn eigen kind niet straffeloos zou laten worgen en in de Kamer
uitleggingen aan den Minister vragen zou. En inderdaad Heuvelmans, die bijna drie
jaren lang als hoorende doof was gebleven en geen vinger had verroerd, kwam nu
krachtig vooruit in zitting van 20 April 1900 en zei:
In zekere gemeenten bleef art. 137 en blijft het nog eene doode letter,
inzonderheid wat de bijzondere korpsen betreft. Men beweert, dat de
toepassing van bewuste bepaling onmogelijk is om reden der
moeilijkheden, die ze medebrengt; en men komt overeen om de uitvoering
er van te ontwijken. Ware dit toegelaten, dan zouden al de wetten zonder
toepassing kunnen blijven. Men zou dan ook kunnen overeenkomen, om
geene belastingen meer te betalen! Eensgezind verklaart men, dat de
wetsovertreding, die ik aanklaag, op een waar schandaal gelijkt.
De officieren, die in de Vlaamsche gemeenten hunne manschappen in 't
Fransch aanvoeren, overtreden de wet en dienden vóór den onderzoeksraad
te worden verzonden, die door art. 128 is ingesteld. Ik vraag aan den heer
Minister hoe dikwijls die raden reeds
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zijn bijeengeroepen geweest om over de overtredingen te oordeelen, die
ik heb aangekaagd, en welke maatregelen hij van zins is te nemen om een
einde te stellen aan de misbruiken, die ik aanhaalde.
Den volgenden dag nam Ligy, die kolonel-bevelhebber der Gentsche burgerwacht
was, op zijne beurt het woord en verklaarde:
Door den achtbaren heer Heuvelmans werd gevraagd, dat men het artikel
zou toepassen van de wet op de burgerwacht, waarbij de Vlaamsche
bevelen in het Vlaamsche land voorgeschreven worden.
De wet is de wet en men diende inderdaad die bepaling toe te passen, daar
zij bestaat.
Maar hij voegde er de beteekenisvolle woorden bij:
Doch men moet hopen, dat die bepaling zal afgeschaft worden. Zij was
overigens door niemand gevraagd en wordt in de burgerwacht zelve
algemeen afgekeurd.
De nieuwe Minister van binnenlandsche zaken de Trooz sprak op zijne beurt in
dezelfde zitting en verklaarde:
Onbetwistbaar is het, dat iedereen de wet moet eerbiedigen. Bovendien
wordt de bepaling bijna algemeen in het gansche land toegepast. (!) Laten
wij niet vergeten, dat wij in een overgangstijdperk zijn... Wel is waar, dat
in eenige plaatsen de wet nog slechts gedeeltelijk wordt toegepast; maar
ze zal in de toekomst overal volledig toegepast worden.

De zaak Vander Cruyssen te Gent (1900)
Daarmede scheen de zaak gewonnen, maar de Franskiljons lieten nog niet los. Het
geduld der Vlamingen was nu ten einde. Steunende op de wet van 1897 en op de
verklaringen van den Minister, weigerde den 29 April 1900 een Gentsche artillerist
(Karel Van der Cruyssen) te gehoorzamen aan de onwettige Fransche bevelen. Hij
werd eerst als straf voor zes maanden naar het onderrichtingspeloton gezonden en,
eenige dagen later, bij brieve van majoor Stassinet, uit het korps der Gentsche
artilleristen
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gebannen! Aanstonds ging de uitgesloten Vlaamschgezinde in beroep bij den Minister
en bij den generaal der Gentsche burgerwacht Van Loo. Aanstonds ook liet de
Gentsche tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond eenen plakbrief op de muren
der stad verschijnen om dit ongehoord geval aan de kaak te stellen, en wendde zich
rechtstreeks tot volksvertegenwoordiger Heuvelmans om hem de zaak op te dragen.
Daarop ontving het eenen telegram van Heuvelmans, luidende als volgt:
Vander Cruyssen moet de brieven van majoor Stassinet als niet bestaande
beschouwen. Ik heb den minister persoonlijk uw vertoogschrift
overhandigd.
Heuvelmans.
Daarop zond de gestrafte artillerist de brieven aan majoor Stassinet terug als zijnde
in strijd met de wet.
Den volgenden Zondag was het nogmaals oefening voor de artillerie. Van der
Cruyssen, die zich in uniform aangeboden had, en twee makkers, die ook
Vlaamschgezinde verklaringen aflegden, werden buiten de rangen gesteld. Maar
dragers van protestplakkaten, uitgaande van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
vergezelden naar het oefeningsplein den majoor en zijne manschappen; en vele
nieuwsgierigen woonden deze vreemde incidenten bij, die tot een opstootje en enkele
aanhoudingen aanleiding gaven. Te Leuven, waar de burgerwacht ook ondanks de
wet in 't Fransch aangevoerd werd, weigerde een hoogleeraar der bisschoppelijke
Hoogeschool (Dr L. Scharpé) aan de Fransche commando's te gehoorzamen. Hij
werd verzocht uit de rangen te treden en naar huis gezonden zonder straf noch eenig
verder gevolg.
In Juli 1900 interpelleerde Coremans in de Kamer den Minister van Binnenlandsche
Zaken de Trooz, die nogmaals een ontwijkend antwoord gaf. Nochtans beloofde hij
schikkingen te nemen om aan de moeilijkheden een einde te stellen. Tegelijkertijd
vernam men, dat de wet Heuvelmans eene doode letter bleef te Antwerpen zelf voor
de
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jagers-verkenners, aangevoerd door de majoors Vrancken en Albrecht.
In October verscheen een werkman (Jan Michiels) vóór de boetstraffelijke
rechtbank van Gent, beschuldigd van wanordelijkheden tegen majoor Stassinet bij
den veelbewogen uitgang der artilleristen, eenige maanden vroeger. Hij werd tot 30
fr. boete veroordeeld. Tijdens de debatten deed zich een incident voor, dat als volgt
in Het Vaderland van Gent werd verhaald:
De heer majoor Stassinet, in den loop zijner getuigenis gezegd hebbende,
dat hij van hooger hand machtiging ontvangen had om zijne manschappen
in het Fransch aan te voeren, deed de heer Van Mallegem, substituut van
den procureur des Konings, die het ambt van openbaar ministerie
bekleedde, opmerken, dat de wet wet is en dat geene hoogere overheid, al
was het de Minister zelf, het recht heeft de wet te verkrachten.
De werkman Michiels ging intusschen in beroep, maar bleef veroordeeld ondanks
een krachtig pleidooi van zijnen advocaat Prayon, die de gansche geschiedenis van
majoor Stassinet en van zijne Fransche commando's te dier gelegenheid zeer geestig
ophaalde. Het was nog niet het einde van den strijd in den schoot der Vlaamsche
burgerwacht, verre van daar; doch van lieverlede drongen weldra de Vlaamsche
commando's overal door, ondanks de wanhopige tegenkanting der Franschgezinden,
zooals we verder zullen zien.
Wellicht zal de lezer vinden, dat wij te lang hebben stil gestaan bij al de voorgaande
kleine en kleingeestige incidenten, te meer daar de burgerwacht in België - evenals
de Académie française in Frankrijk en meer andere eerbiedwaardige instellingen niet altijd zeer ernstig wordt opgenomen. Maar die voorvallen mochten, naar onze
meening, niet verzwegen worden, omdat zij onze Belgische toestanden zoo scherp
kenschetsen. Immers, de opstand der officieren tegen de taalwet-Heuvelmans na
1897, evenals die der rechterlijke magistratuur na 1873 tegen de taalwet-Coremans(1),
is maar een uitspringende schakel der

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 123 en 124.
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onafgebroken keten van de onbeschaamde en ongestrafte schendingen onzer
Vlaamsche taalwetten door de geheele officiëele wereld, van hoog tot laag, met de
rechterlijke macht en de gewapende macht aan 't hoofd, die twee steunpilaren der
Samenleving.

De wording van het Algemeen Nederlandsch Verbond
In de zaak van den artillerist Van der Cruyssen te Gent hebben wij den Tak van het
Algemeen Nederlandsch Verbond handelend zien optreden. Hoe was die nieuwe zoo
belangrijke instelling ontstaan?
Men weet, dat er voor de tienduizenden Nederlandsche uitgewekenen (Hollanders
en Vlamingen) van Noord-Amerika talrijke dagbladen(1) in onze moedertaal
verschijnen in vele steden der Vereenigde Staten. Onder die couranten is De
Nederlander van Chicago een der voornaamste. Een Geldersman, te Arnhem geboren
en te Chicago als kleermaker gevestigd, J. Hoddenbach van Scheltema schreef in het
nr van 3 Februari 1893 een artikeltje getiteld: Heeft de Nederlandsche taal eene
toekomst? Hij wees er op de betrekkelijke uitgebreidheid van ons taalgebied over
Holland, Vlaamsch België, Zuid-Afrika, Nederlandsch Oost-Indië, Suriname en
Curaçao, en besloot als volgt:
Als de Vlamingen maar kloekmoedig aan hunne taal vasthouden

(1) Te Gent op de provinciale tentoonstelling van 1899 richtte Hipp. Meert eene uitstalling van
Nederlandsche tijdschriften en dagbladen in, ten getale van meer dan 2000, die veel opgang
en indruk maakte. Van de 360 in Vlaamsch België verschijnende bladen en tijdschriften
waren er 306 tentoongesteld; voor Noord-Nederland was het getal 1612; voor de landen
buiten Europa, 184, aldus verdeeld: 70 uit Zuid-Afrika (Kaapkolonie, Transvaal,
Oranje-Vrijstaat en Natal), 57 uit Nederlandsch Oost-Indië (Java, Sumatra en Celebes), 40
uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en 17 uit Zuid-Amerika (Suriname, Curaçao,
enz.)
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en als onze stamverwanten in Zuid-Afrika 't zelfde doen, heeft onze taal
nog eene schoone toekomst.
Dit blad van Chicago kwam in handen van Hippoliet Meert, destijds leeraar aan
het stedelijk College te Ieperen, die aan den Nederlander eene uitgebreide studie
zond, waarin hij het Nederlandsch taalgebied uitvoerig beschreef en vooral uitweidde
over de verspreiding der Boeren in Zuid-Afrika, hetgeen eene groote toekomst scheen
te zullen openen voor onze taal en voor onzen stam buiten Europa. Hij wees op het
bestaan van de Alliance française en van den All-Deutscher Verband met allerlei
andere Duitsche vereenigingen van denzelfden aard (Allgemeiner Deutscher
Schulverein, Zentralverein für Handelsgeographie und Förderung deutscher
Interessen, Deutsche Kolonialgesellschaft, enz.). Naar dat voorbeeld zou onze
Nederlandsche taal ook krachtig moeten gesteund worden in haren strijd tegen de
andere door een Verbond, dat alle ontwikkelde stamgenooten over de wereld zou
omvatten. Indien alle welmeenende Nederlanders, behoorende tot al de takken van
onzen stam (Hollanders, Vlamingen, Zuidafrikaners), zich daarbij aansloten, zou
men eene invloedrijke macht ten goede kunnen ontvouwen. Daarom stelde H. Meert
voor een Algemeen Nederlandsch Verbond te scheppen.
Te Chicago vond dit denkbeeld bijval. De Wereldtentoonstelling, die aldaar in
1893 gehouden werd, opende weldra hare poorten en Hoddenbach had gezorgd voor
het aankoopen van een register, waarin de bezoekers der World's Fair, die tot het
Algemeen Nederlandsch Verbond wenschten toe te treden, hun naam en adres konden
inschrijven. Dit register lag in Blooker's cacaomolen (Van Heusden) en kreeg een
zeker getal handteekeningen uit alle hoeken der wereld. Het jaar nadien lag dit register
insgelijks te Antwerpen op de aldaar gehouden Wereldtentoonstelling, en verder nog
op tentoonstellingen te Amsterdam, te Berlijn (in het lokaal van Van Houten's cacao)
en te Brussel. Het getal toetreders nam aldus geleidelijk toe tot 1570. De ziel der
zaak bleef Hipp. Meert.
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Hij was intusschen in de Belgische hoofdstad aan 't middelbaar onderwijs werkzaam
geworden. Den 27 April 1895 trad hij als spreker op in het Kunstgenootschap De
Distel te Brussel en handelde er over de uitgebreidheid van het Nederlandsch
taalgebied. Het gevolg dezer voordracht was, dat op denzelfden avond besloten werd
over te gaan tot de

Hipp. Meert

stichting van het Algemeen Nederlandsch Verbond, waartoe reeds een aantal personen
uit alle landen schriftelijk in het register verklaard hadden te willen toetreden. Een
twintigtal der toehoorders van Meert's voordracht namen het lidmaatschap aan en
vormden een comiteit bestaande uit Johan Kesler (alsdan voorzitter van De Distel),
J.M. Brans, H. Meert, Maurits Josson, Prosper Van Langendonck, Raymond Stijns
en majoor Vande Weghe.
Dit voorloopig comiteit stelde een ontwerp van grond-
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slagen op, dat goedgekeurd werd den 9 Juni op eene vergadering, gehouden in het
koffiehuis De Vos op de Groote Markt. Het voorloopig Comiteit werd er aangesteld
als de eerste tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond en aangevuld met enkele
nieuwe bestuursleden: Toussaint, Van Besien, Hendrik Coopman, L. De Geest,
Léonce Du Catillon, Schamelhout en Thierry. Op zulke bescheidene wijze werd te
Brussel in 1895 die zoo belangrijke vereeniging geboren.
Het jaar nadien had te Antwerpen het 23ste Nederlandsch Congres plaats. Op de
laatste algemeene vergadering (25 Augustus 1896), waarop de benoeming geschiedde
der Commissie van onderzoek tot het stichten eener Nederlandsche hoogeschool in
België, kwam Meert de aandacht vestigen van Noord en Zuid op hetgeen te Chicago
en later was gedaan geworden, en hij sprak met zakenkennis over de verspreiding
en de toekomst der Nederlandsche taal over gansch de wereld. Hij besloot met het
nog zoo goed als onbekend Algemeen Nederlandsch Verbond aan te bevelen:
Op het oogenblik is de toestand zoo, dat reeds verscheidene
honderdtallen van personen leden van dit genootschap zijn. Er is dus geen
sprake meer van eene dergelijke vereeniging te stichten, omdat zij in
werkelijkheid bestaat; het zou alleen wenschelijk zijn, dat er van het
Nederlandsch Congres eene krachtige aanmoediging om toe te treden
uitging... Wanneer van dit congres een krachtige impulsie uitgaat, dan zal
het idee van onze stameenheid en onze stamsolidareit een gewichtige
schrede vooruit hebben gedaan.

De hoofdzetel uit België naar Dordrecht verplaatst (1898)
Nadat Prof. Jan te Winkel de motie van Meert warm ondersteund had, sloot de
voorzitter Max Rooses het debat, onder algemeene goedkeuring van 't Congres, met
de verklaring: ‘dat wij het onze moeten doen om het grootsche plan te doen gelukken.’
De bijna onbekende en nog zeer onbeduidende Brusselsche stichting, Meert's
Algemeen
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Nederlandsch Verbond, was aldus ingeburgerd bij den Nederlandschen stam door
dit officiëel doopsel ontvangen op het Antwerpsch congres(1).
Dat nochtans het nieuw Verbond nog niet algemeen bekend was, bleek 't jaar
nadien op het volgend Nederlandsch Congres te Dordrecht. Niemand minder dan de
inrichter en de voorzitter, ja de ziel van dit zoo opgewekt congres, Dr H. Kiewiet de
Jonge, vermoedde niet eens zijn bestaan; en hij had van zijnen kant denzelfden droom
gedroomd als vroeger Meert. In zijne openingsrede stelde hij voor, eenen ‘Algemeenen
Nederlandschen Taalbond’ te stichten. De bespreking, die volgde, leidde tot het
besluit, dat de bestaande vereeniging moest uitgebreid worden(2), en de zorg daarvoor
werd door het Congres op de algemeene vergadering van 26 Augustus 1897
opgedragen aan eene commissie bestaande uit Prof. Kern (Leiden), Dr Engelenburg
(Pretoria), Prof. Paul Fredericq en H. Meert (Gent).
Met Dr. Kiewiet de Jonge hielden zij allen (buiten het Zuid-Afrikaansch lid)
gedurende een paar dagen ernstige bijeenkomsten in September op de studeerkamer
van Prof. Kern te Leiden, om de nieuwe grondslagen voor te bereiden. Eenparig
kwamen zij overeen, dat de hoofdzetel van het

(1) Te gelijk werd ook bekend gemaakt, dat het hoofdbestuur samengesteld was geworden uit
de volgende personen: voor Noord-Nederland, Dr. Schaepman, Prof. te Winkel, Dr. J.W.
Muller, Marcellus Emants en Dr. Buitenrust Hettema; voor Zuid-Nederland, Baron de Maere,
Pol De Mont, Julius Obrie, Julius Sabbe en Johan Kesler met J. De Vries (Amsterdam), later
opgevolgd door J.J.B. Van der Gheys (Delft), en H. Meert, thans leeraar aan het Kon.
Atheneum te Gent.
(2) In 1896 waren er een 500tal leden. Op 31 December 1897 beliep het aantal leden ruim duizend
meer (1531), verdeeld over de volgende landen: België 674, Noord-Nederland 253,
Zuid-Afrika 459, Nederlandsch Indië 30, Suriname 20, Curaçao 9, Vereenigde Staten 27,
Duitschland 23, Perzië 10, Rusland 6, Zwitserland 2, Engeland 2, Denemarken 2, Oostenrijk
1, Italië 1, China 1, Guatemala 1. De inkomsten van het Verbond waren 3358 fr. 12. De
uitgaven voor Neerlandia, enz., lieten een batig saldo over van ruim 300 fr.
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Algemeen Nederlandsch Verbond naar het onloochenbaar brandpunt der beschaving
van den Nederlandschen stam, naar Noord-Nederland moest overgebracht worden.
Het Verbond zou verder verdeeld worden in drie hoofdgroepen: Nederland, België
met Fransch-Vlaanderen en Zuid-Afrika. Bij de groep Nederland zouden Ned. Indië,
Amerika, enz., gerekend worden. Iedere groep zou naar vaste regels afdeelingen of
takken in zijn midden mogen inrichten. Eenige maanden verliepen nog voor het
regelen der noodige schikkingen(1), totdat op Zondag 3 April 1898 onder
voorzitterschap van Prof. Kern op het Antwerpsch stadhuis eene plechtige vergadering
van bestuursleden uit Noord en Zuid gehouden werd, waar de algemeene grondslagen(2)
vastgesteld werden.
Het uitgebreid Algemeen Nederlandsch Verbond zou nu een nieuw krachtiger
leven beginnen. De hoofdzetel werd uit Gent naar Dordrecht verplaatst, en het
hoofdsecretariaat uit de handen van H. Meert overgenomen door Dr. Kiewiet de
Jonge, die van het Algemeen Nederlandsch Verbond sedertdien zijne levenstaak
gemaakt heeft(3). Men mag zeggen, dat zijne toewijding aan de instelling slechts
geëvenaard wordt door die van den vader van het Verbond, Hipp. Meert, die te Gent
de leider gebleven is van al de omvangrijke werkzaamheden in Vlaamsch België.
Reeds in Juli 1896 had Meert te Gent het maandblad

(1) Bij koninklijk besluit van 13 Juni 1898 keurde de Nederlandsche regeering die statuten goed
en verleende aldus de rechtspersoonlijkheid aan het Verbond binnen het grondgebied van
het Koninkrijk der Nederlanden.
(2) Het eerste gemeenschappelijk hoofdbestuur van het Verbond, dat beurtelings te Dordrecht
en te Antwerpen vergaderde, bestond uit Prof. Kern, Dr. Schaepman, Dr. Kiewiet de Jonge,
W. de Ridder, Prof. Julius Obrie, Prof. Paul Fredericq, Max Rooses en H. Meert.
(3) Naast hem verdienen ook met dankbaarheid vermeld te worden de eerste voorzitters Prof.
Kern en Prof. Vander Vlugt, de penningmeesters W. de Ridder, P.J. De Kanter en W. Dicke,
mitsgaders de tegenwoordige administrateur C. Van Son.
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Neerlandia gesticht als orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Het werd
aan al de leden, over de vijf werelddeelen verspreid, kosteloos gezonden. Het was
een geestelijke band tusschen allen en tevens eene vrije tribune, waar men de belangen
van de taal en van den stam in bespreken kon en waar allerlei verrassende
mededeelingen

Dr Kiewiet de Jonge

in verschenen over Vlaamsch België, Fransch Vlaanderen, Zuid-Afrika, Oost- en
West-Indië, Noord-Amerika, enz. In het Juli-nummer van 1897 las men de
opwekkende mededeeling:
Nu reeds zijn betrekkingen aangeknoopt met alle deelen van de wereld,
waar stamgenooten gevestigd zijn. Secretariaten bestaan, behalve in Noord
en Zuid, te Berlijn, te Meshed (Perzië), New-York, San Franscisco, op
Curaçao, te Johannesburg, Pretoria, Shanghaï (China). De vereeniging telt
leden, behalve in Noord en Zuid, in Frankrijk, Engeland, Denemarken,
Duitschland, Oostenrijk, Zwitserland, Perzië, China, Vereenigde Staten,
Curaçao, Suri-
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name, Java, Sumatra, Kaapkolonie, Oranje-Vrijstaat, Zuidafr. Republiek,
Portugeesch Angola; ze heeft georganiseerde takken te Antwerpen, Brussel,
Gent, Enschedé, Berlijn en Mittweida (Saksen).
Buiten Europa is de talrijkste ledengroep die van Johannesburg, op dit
oogenblik 110 leden... Een van de verrassende uitslagen, waartoe onze
propaganda geleid heeft, is, dat we op dit oogenblik acht leden tellen in
Perzië... Tot hiertoe is het hoofdzakelijk de Gentsche Tak geweest, die
groote bedrijvigheid aan den dag heeft gelegd.
De jaargangen van dit tijdshrift, waarvan de redactie in Januari 1900 naar Dordrecht
werd overgebracht, zullen later stellig beschouwd worden als eene voorname bron
voor de geestelijke geschiedenis van den Nederlandschen stam over de wereld.

Verbreiding van het Verbond
Geleidelijk ontwikkelde zich het Algemeen Nederlandsch Verbond tot eene der
machtigste instellingen. Het steunde krachtig alles wat ten bate van onze taalbroede
s in Zuid-Afrika kon gedaan worden, o.a. door een uitstekend (overigens
onafhankelijk) perskantoor te Dordrecht gevestigd, dat in zijnen bedrijvigsten tijd
(1899) tien a twintig personen werkende met schrijfmachines te gelijk werkzaam
hield, om vooral in de buitenlandsche dagbladen de logens en lastermaren der
Engelsche jingo-pers te fnuiken, en dat door vrijwillige giften over aanzienlijke
geldmiddelen beschikken kon (soms 3.000 gulden per maand)(1). Op bescheidener
voet blijft het nog immer voortwerken.
In 1897 was eene afzonderlijke bloeiende groep in Zuid-Afrika tot stand gekomen,
die weldra 1.100 leden telde(2)

(1) Eene vrouw, die uit zedigheid ongenoemd wil blijven, was van den beginne af de onbezoldigde
boekhoudster der zeer omslachtige inrichting. Een eeresaluut voor haar!
(2) Zeer ijverig betoonden zich in de zaak Oudschans Dentz en Jacques Post.
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en op allerlei gebied goede vruchten afwierp, maar die na den noodlottigen afloop
van den vrijheidsoorlog uiteenviel. Het Verbond hielp nu zooveel het kon door het
ondersteunen van scholen en boekerijen in Zuid-Afrika, door het zenden van boeken
aan Zuid-Afrikaansche krijgsgevangenen op Ceylon en elders, en door meer andere
soortgelijke middelen. In de laatste twee jaren heeft het Verbond weer vasten wortel
geschoten in Potschefstroom, Stellenbosch, Bloemfontein, Johannesburg en
Zoutpansberg, zoodat het in 1908 224 leden in Zuid-Afrika telde. Ook daar is de
toekomst verzekerd.
In Noord-Amerika waren de uitslagen, ondanks de ijverige bemoeiingen van Dr
Abraham Kuyper tijdens eene omreis in de Vereenigde Staten (1898), minder
bevredigend. In 1900 kwam eene afzonderlijke groep voor Nederlandsch Oost-Indië
op Java tot stand. In 1908 telde ze 1.430 leden. Daar kan men met groote
verwachtingen de toekomst te gemoet zien. In 1902 werd eene groep voor
Nederlandsch West-Indië (Suriname) gesticht, die in 1908 reeds 360 leden telde.
Verder wijdde het Algemeen Nederlandsch Verbond zijne aandacht aan de
Nederlandsche kolonies in de voornaamste steden van Europa, Azië (Constantinopel
en Smyrna) en Egypte, aan de verlaging van het posttarief tusschen Nederland en
België, enz., enz.
Sedert die overbrenging van den hoofdzetel naar Holland, trad de
Noord-Nederlandsche groep meer en meer op den voorgrond, zooals te verwachten
en ook te hopen was. Op het einde van 1897 telde de Hollandsche groep slechts 257
leden (tegen 674 in België). Dit getal klom in eens tot ruim 1.300 in 1898 en steeg
daarna voortdurend: in 1900 tot meer dan 1.700, in 1901 tot meer dan 2.000, in 1904
tot meer dan 2.800, in 1905 tot meer dan 3.100, in 1906 tot 3.800, in 1907 tot 5.125
en in 1908 tot 6.309.
Het gezamenlijk getal der leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond over
de wereld was in 1897 bij de verplaatsing van den hoofdzetel naar Dordrecht slechts
1.531. Het steeg trapsgewijze tot ongeveer 10.400 leden in 1908.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

170
In de vijf laatste jaren verdeelden de leden zich als volgt:
OP 31
APRIL
Groep
Nederland

1904

1905

1906

1907

1908

2810

3122

3801

5604

6309

Groep
België

941

1255

1409

1500

1468

Groep Ned. 652
Oost-Indië

928

1237

1320

1430

Groep
Suriname

223

302

370

360

Groep Ned. Antillen

154

281

261

267

Afdeeling
Parijs

-

-

-

-

Afdeeling
72
Constantinopel

13

14

12

14

Afdeeling
Teheran

9

-

-

-

-

Afdeeling
Chicago

-

-

31

33

33

Afdeeling
Chicago-Roseland

-

53

51

50

Afdeeling
Berlijn

-

-

-

20

50

Afdeeling
Buenos-Aires

-

-

62

88

Afdeeling
Potschefstroom

-

-

30

45

Afdeeling
Stellenbosch

-

-

28

28

Afdeeling
Shanghai

-

-

-

40

40

Afdeeling
Bloemfontein

-

-

-

34

Afdeeling
Johannesburg

-

-

-

76

195

14
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Afdeeling
Zoutpansberg

-

-

-

41

Afdeeling
Smyrna

-

-

-

17

Andere
152
leden buiten
Nederland

302

349

676

546

Gezamenlijk 4845
getal leden

5997

8087

10.007

10.368

-

De groep Zuid-Nederland, die de kern geweest is van het Algemeen Nederlandsch
Verbond in de moeilijke jaren zijner eerste opkomst, speelt nu eene bescheidener en
meer plaatselijke rol, doch voor Vlaamsch België eene uiterst gewichtige. Het staat
onverpoosd in de bres voor de taalbelangen der Vlamingen en ijvert bestendig en
practisch voor hunne geestelijke toenadering tot het meer ontwikkelde
Noord-Nederland. Tijdens de beweging tot verovering der gelijkheidswet De
Vriendt-Coremans (1897-98) richtte het met grooten bijval ontelbare meetingen op
den buiten in, vooral in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, om
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de boerenbevolkingen wakker te schudden, en het bewees tot veler verbazing, dat
de zoo kalm geachte bewoners van het Vlaamsche platteland zeer vatbaar zijn voor
geestdrift op het gebied van den taalstrijd. Hetzelfde ondervond het in de beweging
voor het bekomen eener Vlaamsche hoogeschool en van Coremans' wetsvoorstel op
het middelbaar onderwijs. Ook de Boerenzaak van Zuid-Afrika nam de groep België
krachtdadig ter harte door meetingen, geldinzamelingen, ondersteuning der Vlaamsche
ambulantie voor Transvaal, ontvangsten van President Krüger, van de drie
Boerengeneraals en van andere helden van den oorlog in Zuid-Afrika, enz. Het droeg
veel bij tot het talrijk bezoek der Vlamingen op al de Nederlandsche Congressen.
Het gaf den stoot of werkte krachtdadig mede aan al de voornaamste Vlaamschgezinde
werken en betoogingen: Peter-Benoitfeest te Antwerpen, oprichting van het
gedenkteeken ter eere van J.F. Willems te Gent, viering van den Gulden-Sporenslag,
afkeuring van Prof. van Hamel's optreden te Gent ten voordeele der Vulgarisateurs,
handhaving der Vlaamsche commando's in de burgerwacht tegen den onwil van
eenige officieren, bevordering van het reisverkeer tusschen Nederland en België,
bevordering van het hooger onderwijs voor het volk in de moedertaal (Vlaamsche
University Extension), bevordering der Vlaamsche liederavonden (namelijk te
Antwerpen), bevordering van het studeeren van Vlamingen aan de
Noordnederlandsche hoogescholen, opbeuring der duizenden Vlaamsche
verwaarloosde werklieden in het Walenland (vooral te Doornik en te Charleroi),
bevordering van het uitwisselen van sprekers en zangers tusschen Noord en Zuid,
enz. Ook het prachtig Vlaanderen-nummer van Neerlandia (Juni-Juli 1904) was het
werk van groep België(1).

(1) Reeds had het Alg. Ned. Verbond in 1903 een merkwaardig geïllustreerd Suriname-nummer
aan zijne leden gezonden, toen het in 1904 aan de groep België opdroeg een nog uitgebreider
Vlaanderen-nummer te bewerken. Het bevatte eene kaart der taalgrens in België en in
Noord-Frankrijk, een dertigtal platen en de volgende bijdragen, die een overzicht gaven van
de wederopstanding van Vlaamsch België door toedoen der Vlaamsche Beweging: De
taalgrens in België (H. Meert), Het land der Vlamingen (G.D. Minnaert), Een blik in de
geschiedenis der Vlaamsche gewesten (P. Fredericq), De Zuidnederlandsche letterkunde na
1830 (L. Scharpé), Het Nederlandsch tooneel in Vlaamsch België (K. Lybaert), De Vlaamsche
muziek (M. Sabbe), Vlaanderen's kunstleven na 1830 (M. Rooses), Taalstudie in Vlaanderen,
in de 19e eeuw (W. De Vreese), Beoefening der wetenschap in het Nederlandsch in Vlaamsch
België (A.J.J. Vande Velde), De Nederlandsche taal in het rechtswezen (H. De Hoon),
Beoefening der geschiedenis in de moedertaal sedert 1830 (V. Fris), De Vlaamsche dag- en
weekbladpers van 1830 tot heden, (A.V. Bultynck), Rechtstoestand der Nederlandsche taal
in België (H. Meert), Vlaanderens economische ontwikkeling en toekomst (L. De Raet), De
Vlaamsche Westhoek van Fransch-Vlaanderen (P. Fredericq). - Neerlandia gaf verder in
1905 een Curaçao-nummer en in 1907 een Bonaire-nummer, beide over de Nederlandsche
Antillen uit. Wanneer komt er een over Zuid-Afrika? en een over Java?
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Naast het Willems-fonds en het Davids-fonds - doch middenin, buiten en boven elken
partijstrijd - is aldus de Zuid-Nederlandsche groep van het Algemeen Nederlandsch
Verbond de derde voornaamste steunpilaar geworden van de Vlaamsche Beweging
in België. Op dat gebied was Hipp. Meert van den eersten dag af de scheppende en
bezielende stuwkracht, zooals eenparig werd erkend door de warme hulde, die hem
gebracht werd in September 1905 te Aalst, toen er het Algemeen Nederlandsch
Verbond een bescheiden, doch aandoenlijk feest hield tot viering van zijn tienjarig
bestaan.

De wording van het koninklijk Vlaamsch Muziek-Conservatorium van
Antwerpen
Het jaar 1897, dat het Algemeen Nederlandsch Verbond op steviger gronden had
zien vestigen en uitbreiden ten gevolge van het Nederlandsch Congres van Dordrecht,
zag ook de eindelijke verheffing der Vlaamsche muziekschool
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van Antwerpen tot Koninklijk Vlaamsch Conservatorium. Dat zulks niet zonder
moeite noch zonder jarenlange inspanning mocht geschieden, zal blijken uit de
volgende feiten.
In 1866 was de plaats van bestuurder der muziekschool in de Scheldestad
opengevallen, en het Schepencollege liet eenen oproep tot de candidaten in de
dagbladen verschijnen. Toen ter tijd was de groote muzikale gebeurtenis van den
dag het kolossaal succes van een Vlaamsch oratorio te Brussel, den Lucifer van eenen
nog weinig bekenden jongen toondichter, Peter Benoit(1). De toenmalige minister van
Binnenlandsche Zaken in het ministerie Rogier-Frère, de Vlaamschgezinde Alfons
Vandenpeereboom, wilde den genialen jongen kunstenaar voorthelpen, en hij beloofde,
in een gesprek niet den Antwerpschen schepen d'Hane-Steenhuyze (een flamingant
van de Meetingpartij) eene jaarlijksche staatstoelage van 4000 frank aan de
muziekschool, indien de toondichter van Lucifer er tot bestuurder van werd benoemd.
Intusschen hadden burgemeester Van Put en andere leden van het schepencollege
verbintenissen aangegaan tegenover den muzikant Eykens, die uit zuivere liefde voor
de kunst het bestuur der muziekschool zonder eenige bezoldiging wilde op zich
nemen. Den 13 April 1867 beraadslaagde de Antwerpsche Gemeenteraad over de
zaak en gaf burgemeester Van Put gelijk. Maar de Minister weigerde zijne toelage
te verleenen, indien Peter Benoit niet benoemd werd(2); en zoo moest de Antwerpsche
gemeenteraad wel tegen wil en dank tot die benoeming overgaan (3 Juni 1867).
Benoit had alsdan zijn 33ste levensjaar nog niet ten volle bereikt.

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 84.
(2) In die zaak werd de Minister vooral voorgelicht door eenen Vlaamschgezinden hoogambtenaar
van zijn Ministerie, Adolf van Soest de Borckenfeldt, die de ingever was van de meeste
maatregelen tot aanmoediging der Vlaamsche toonkunstenaars en door wiens toedoen Benoit
aan 't hoofd der Antwerpsche muziekschool werd geplaatst, evenals kort daarna Waelput
(weldra opgevolgd door Leo Van Gheluwe) aan 't hoofd der Brugsche.
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De Antwerpsche muziekschool was in dien tijd zeer nederig, ja zoo goed als niets
beduidend. Gevestigd in een half dozijn kamers van een oud gebouw der Blindenstraat,
telde zij slechts tien leergangen van zang en instrumentatie, met een tiental leeraren
en een klein getal leerlingen. Benoit gaf haar aanstonds veel uitbreiding en tevens
een zuiver Vlaamsch karakter, terwijl overal elders in Vlaamsch België het Fransch
de voertaal van het muzikaal onderwijs was sedert 1830. Het was eene echte
omwenteling, waaraan zijn trouwe vriend Julius Sabbe(1) zeer juist getuigd heeft:
Tegen al de nog heerschende vooroordeelen in, vooral op muzikaal gebied,
richtte de nieuwe bestuurder van Antwerpen zijne gansch herschapen
kunstschool radicaal in het Vlaamsch in. Vlaamsch was er nu alles: de taal
van 't bestuur, van de briefwisseling; de taal van 't onderwijs, de taal van
den omgang tusschen leeraars en leerlingen; de taal der kunsthandboeken,
de taal van de geheele kunstbewoording, die te scheppen was en die Benoit
voor goed geschapen heeft.
En dat Vlaamsch bleef niet bij taal en woorden. Een Vlaamsche geest
doortrok en overheerschte alles. Onze oude volksliederen werden de
grondslag van het onderwijs, zoowel bij de instrumentisten als bij de
componisten en zangers.
Ook buiten zijne muziekschool, in vakschriften, vergaderingen, congressen en
dagbladen, verkondigde Peter Benoit onvermoeid met pen en woord zijne nieuwe
leer der nationale Nederlandsche muziek; maar hij predikte vooral met zijne
meesterstukken, die elkaar onophoudend schier van jaar tot jaar opvolgden(2).

(1) In zijn belangrijk boek In Memoriam Peter Benoit (zijn leven, zijne werken en zijne
beteekenis), blz. 79 (Gent, 1902).
(2) Ziehier, in chronologische volgorde, de voornaamste scheppingen van Peter Benoit: Lucifer
(1866), De Schelde (1867), De Leie (1869), Drama Christi (1871), De Oorlog (1871), het
drama Charlotte Corday (1875) en het drama De Pacificatie van Gent (1876), Rubens-cantate
(1877), het kinder-oratorio De Wereld in (1878), De Muze der geschiedenis (1880), Hymnus
aan de Schoonheid (1882), Van Rijswijck cantate (1884), Hymnus aan den Vooruitgang
(1885), De Rijn (1891), Ledeganck-cantate (1897).
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Dit alles gebeurde niet zonder veel strijd tegen de Antwerpsche Franskiljons,
ondersteund en geholpen door een gedeelte der Antwerpsche pers en door de meeste
Fransche dagbladen van Brussel. Maar Peter Benoit was onvermoeid in al de
polemieken en voerde met eenige beproefde vrienden eenen echten kunstoorlog van
veel jaren. Tegenover August Gevaert, den geleerden, oppermachtigen bestuurder
van het officiëel Fransch Koninklijk Conservatorium der hoofdstad Brussel, stond
Peter Benoit te Antwerpen aldus als de vurige en beroemde aanvoerder der nationale
muziekbeweging, en was de kleine muziekschool van Antwerpen onder zijne leiding
tot eene krachtige instelling uitgedijd, die meer dan duizend leerlingen telde.

De droom van Peter Benoit en het Willems-fonds
Nu werd het Benoit's droom de kroon te zien zetten op zijn werk door de verheffing
der Antwerpsche muziekschool tot den rang van Koninklijk Vlaamsch Conservatorium
met behoud van haar nationaal karakter.
In 1878 werd de zaak op een tooneelcongres te Antwerpen grondig besproken en
een verzoekschrift naar de Kamers gezonden. Ten gevolge eener tweede bespreking
op het Nederlandsch Congres van Mechelen, in Augustus 1879, werd een
verzoekschrift tot den Antwerpschen gemeenteraad gericht. Deze nam de zaak ter
harte en besloot, in zitting van 18 October 1879, op voorstel van Burgemeester en
schepenen, zich officiëel tot de Kamers te wenden. Te gelijk werd, op aandringen
van Jan Van Beers, door den Raad beslist, dat men voor de Antwerpsche muziekschool
den titel en den rang van Koninklijk Vlaamsch Conservatorium vragen zou, om uit
te drukken dat de nieuwe Staatsinstelling op Nederlandschen grondslag gevestigd
moest blijven. In December 1879 ondersteunde burgemeester de Wael die vraag in
de Kamer en vroeg aan den Minister om het noodige krediet op zijne begrooting in
te schrijven; maar Rolin-Jaequemyns verklaarde, dat de zaak naar den nieuwen
Verbete-
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ringsraad voor het toonkundig onderwijs zou verzonden worden, waarvan Peter
Benoit lid zou zijn.
Zijne twee overtuigde vrienden Vuylsteke en Sabbe stelden alsdan de macht van
het Willems-fonds, dat in zijn grootste bloeitijdvak verkeerde, ter beschikking van
dat ideaal, en, naar aanleiding van eenen wensch te Gent uitgebracht op de jaarlijksche
algemeene vergadering van 30 October 1881, werd in Februari 1882 eene eerste
poging bij Rolin-Jaequemyns beproefd. Doch de Brusselsche invloeden waren
almachtig bij dien anders Vlaamschgezinden Minister en het Willems-fonds werd
afgescheept(1). Kort daarna viel het liberaal ministerie, waar Rolin-Jaequemyns deel
van uitmaakte.
In 1888 werd de eerste poging hernieuwd bij den clericalen minister de Moreau.
Het muziekcomiteit van West-Vlaanderen, geleid door Julius Sabbe, had aan al de
Vlaamsche kringen en toonkundigen eenen omzendbrief gestuurd, waarbij het nut
en de billijkheid werd aangetoond van de gelijkstelling der Vlaamsche muziekschool
van Antwerpen met de Fransche Koninklijke Conservatoriums van Brussel, Gent en
Luik. Den 3 Januari 1888 zond het algemeen bestuur van het Willems-fonds een
nieuw verzoekschrift aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, er op wijzende
dat reeds zes jaren verloopen waren sedert de eerste vraag. Den 15 Februari gaf de
Moreau (een Waal van Namen) aan het Willems-fonds een weigerend antwoord, dat
eenigszins ironisch luidde:
Naar mijn oordeel is het getal der thans bestaande Koninklijke
Conservatoriums voldoende voor het hooger muziekonderwijs. De
aanzienlijke vermeerdering van uitgaven, die door den voorgestelden
maatregel zouden veroorzaakt worden, ware dus niet gewettigd.

(1) In zijn afwijzend antwoord van 2 September 1882, riep Minister Rolin-Jaequemyns twee
redenen in, om de vervulling van den wensch van het Willems-fonds te verdagen: de
noodzakelijkheid om eerst het oordeel van den Verbeteringsraad voor het muzikaal onderwijs
in te winnen, en het ontbreken der noodige geldmiddelen om een vierde Staatsconservatorium
te bekostigen.
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Wat echter het Vlaamsch onderwijsprogramma betreft, waarvan, naar uwe
verklaring, de volledigste uitvoering door Ued. behartigd wordt,
daaromtrent kan ik Ued. mededeelen, dat het Gemeentebestuur van
Antwerpen volkomen vrij is alle schikkingen te nemen, welke het
behoorlijk zoude vinden te dezen opzichte.
Daarop hield het Willems-fonds, den 15 April, eene buitengewone algemeene
vergadering zijner leden te Antwerpen, in de groote zaal van het pas gebouwd
Koninklijk Atheneum. Ruim 400 aanwezigen, uit alle deelen van de Vlaamsche
gewesten en enkelen uit het Walenland overgekomen, waaronder de afgevaardigden
van bijna al de afdeelingen, juichten de belangrijke redevoeringen der sprekers
(Vuylsteke, Rooses(1) en Sabbe) geestdriftig toe. Eenparig en onder luid handgeklap
werd eene dagorde aangenomen, waarbij hulde gebracht werd aan den Antwerpschen
Gemeenteraad, die verzocht werd te volharden, en waarbij tevens aan de Regeering
werd gevraagd, Benoit's muziekschool gelijk te stellen met die van Brussel, Luik en
Gent ‘met al de daaraan verbonden voordeelen van zedelijken en stoffelijken aard.’
Deze vergadering was eene der belangrijkste van het Willems-fonds; maar zij kon
den Minister niet vermurwen.
Zelfs schepten de Antwerpsche Franskiljons nieuwen moed en trachtten met allerlei
vitterijen van bestuurlijken aard Peter Benoit te ondermijnen, omdat zij hoopten het
hem moede te maken en hem alzoo in eene vlaag van verborgenheid te doen aftreden.
Daarover schreef Het Volksbelang:
Wij zeggen het luidop: Indien ooit Peter Benoit onder zijne vijanden
moest bezwijken, dan zou er te Gent, te Brugge, te Brussel, ja overal in
het Vlaamsche land, eene uitbarsting van veront-

(1) Rooses wees er op, dat de jaarlijksche staatstoelagen voor de vier groote muziekscholen van
België waren als volgt: Brussel 164.800 fr., Luik 77.208 fr., Gent 54.226 fr. en Antwerpen
22.145 fr. Nochtans telde de Vlaamsche muziekschool van Benoit de talrijkste leerlingen en
moest in geen kunstopzicht onderdoen voor de drie Fransche koninklijke conservatoriums.
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waardiging losbreken, niet alleen tegen die Franskiljons, welke den
genialen man ten val zouden gebracht hebben, en die hierin slechts hunne
natuurlijke rol zouden vervuld hebben, maar ook en in de eerste plaats
tegen de Antwerpsche Vlamingen, die zulk schandaal van ondankbaarheid
en domheid ongestraft en lijdelijk zouden hebben laten gebeuren.
Wij zijn overtuigd, dat onze Vlaamsche vrienden uit den Antwerpschen
Gemeenteraad dit alles zoo goed als wij te Gent of hunne vrienden te
Brugge en elders begrijpen, en dat zij rondom de bedreigde vlag der
Vlaamsche muziekschool van Peter Benoit de wacht zullen weten te houden
op zulkdanige manier, dat de vernieuwde heilige kruistocht dier
Antwerpsche Franskiljons op eenen ellendigen sisser zal uitloopen.
Den 24 Juli 1888 bracht Arthur Cornette de zaak van het Koninklijk Vlaamsch
Conservatorium in den Provincieraad van Antwerpen, die eenparig besloot eenen
wensch aan de Regeering te sturen. Al de afdeelingen van het Willems-fonds hadden
zich bij hun algemeen bestuur gevoegd om verzoekschriften aan Minister de Moreau
te zenden. Doch de clericale Vlaamsche pers verdedigde den onwil der Regeering
en tot algemeene verbazing verrichtte het katholiek Davids-fonds volstrekt niets ten
voordeele van Benoit's ideaal.
In Maart 1889 deed in de pers het nieuws de ronde, dat, op een officiëel dîner bij
den nieuwen clericalen Minister van Binnenlandsche Zaken De Volder, waar Benoit
zich onder de genoodigden bevond, onderhandeld werd over de oprichting der
Antwerpsche muziekschool tot Koninklijk Vlaamsch Conservatorium. Een
Brusselsche briefwisselaar van het clericaal blad L'Escaut van Antwerpen voegde
er bij:
De Ministers De Volder en De Bruyn hebben herhaaldelijk met den
Vlaamschen Meester gesproken en zij toonden zich zeer genegen voor de
verwezenlijking van dit ontwerp.

Bespreking in den Senaat (Mei 1889)
Den 21 Mei 1889 kwam de zaak in den Senaat; en nu begreep men waarom het
Davids-fonds zich buiten de be-
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weging had gehouden. Baron de Coninck de Merkem (Diksmuide) verklaarde om
te beginnen:
Er zijn in België drie Staatsconservatoriums. De leergangen worden er
gegeven in 't Fransch. De Vlaamsche bevolking vraagt een Vlaamsch
conservatorium. Ik vind, dat zij gelijk heeft. Mannen als Tinel, Benoit,
Blockx, Wambach hebben de Vlaamsche kunst tot eene zeer groote hoogte
gebracht. Een vlaamsch conservatorium zou de Vlaamsche kunst nog meer
doem bloeien.
Doch, tot veler verbazing in den lande, voegde hij er heel ernstig bij:
Mechelen schijnt mij de stad te zijn, waar zulk conservatorium zou
moeten opgericht worden. Die stad heeft reeds eene modelschool van
godsdienstige muziek. Ze heeft voor de toonkunst en om de uitvoering
van groote nationale gewrochten te verzekeren, aanzienlijke
geldopofferingen gedaan. Ik vraag, dat men bij hare school van
godsdienstige muziek Nederlandsche leergangen van zang- en tooneelkunst
voege.
Dit voorstel, dat de prachtige schepping van den grooten meester Benoit opofferde
voor de veel jongere en veel minder beduidende aartsbisschoppelijke muziekschool
van Mechelen, bestuurd door den jeugdigen en talentvollen, doch minder bekenden
Edgar Tinel, - dat potsierlijk voorstel werd dadelijk bijgetreden door senator de
Meester de Betzenbroek, van Mechelen; waartegen de Antwerpenaar Van Put met
een enkel woord opkwam. Ook de verslaggever der begrooting Baron Surmont de
Volsberghe (Ieperen) wees op het verzoekschrift van 't Willems-fonds en vond ‘die
oplossing beter’. Te recht merkte hij op:
De muziekschool van Mechelen is eene private school, tot stand gebracht
voor eene bepaalde soort van toonkunst (de kerkelijke).
Doch senator Lammens (Kortrijk), een der vaders van de Koninklijke Vlaamsche
Academie, trad beslist vijandig op, zeggende:
Het voorstel van den achtbaren Baron de Coninck om te Mechelen een
Vlaamsch conservatorium op te richten moet ik bestrijden. De Regeering
vervult reeds genoogzaam hare rol van beschermster
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der muziek, welke, volgens mij, noch Fransch noch Vlaamsch is.
In ons land breiden muziekscholen, en conservatoriums zich maar al te
veel uit. Zij dienen vooral om tooneelspelers, zangers en tooneelspeelsters
op te leiden. 't Schijnt mij nutteloos, dat de Regeering zich met zoo iets
belaste. De muziek speelt reeds eene zoo groote rol in onze kostscholen
en zelfs in onze kloosters, dat vele buitenmeisjes geenen eenvoudigen boer
meer tot echtgenoot willen, zelfs al heeft hij fortuin. (Gelach.) Ik zou wat
minder pianospel en wat meer zuivelbereiding en huishouding willen.
(Herhaald gelach.)
Wat Minister De Volder betreft, hij antwoordde, dat de Vlaamschgezinde richting
op muzikaal gebied ‘voorzeker verdiende aangemoedigd te worden en dat de
Regeering niets zou verwaarloozen om blijken van welwillendheid te geven;’ maar
hij voegde er bij, vergetende dat Benoit's zuiver Vlaamsche muziekschool meer dan
duizend leerlingen telde en in alle opzichten de bloeiendste des lands was:
Ik twijfel er nochtans aan, of een Vlaamsch conservatorium zeer
noodzakelijk is en een voldoende getal leerlingen zou vereenigen. Zij, die
uitsluitend in het Nederlandsch worden opgevoed, zouden klaarblijkelijk
eene zeer beperkte loopbaan hebben.
Met die zeemzoete verklaringen werd aldus de zaak door den nieuwen Minister
van Binnenlandsche Zaken voor de derde maal sedert 1879 begraven; waartegen het
algemeen bestuur van het Willems-fonds aan De Volder een bezadigd, doch krachtig
beredeneerd protest zond (3 Juli 1889). De opsteller van het clericaal Antwerpsch
blad L'Escaut, een der dapperste verdedigers van Peter Benoit's richting, Jan Van
den Dries, stelde in zijn blad voor, dat Willems-fonds en Davids-fonds een verbond
zouden sluiten om te zamen namens de Vlamingen van Minister De Volder recht te
eischen. Doch het Davids-fonds verroerde niet en in het clericaal tijdschrift Het
Belfort schreef een medewerker waarschijnlijk de algemeene secretaris van het
Davids-fonds Frans De Potter):
De Vlaamsche Beweging is in de laatste jaren een stroom gewor-
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den, dien 't niemand gegeven is tegen te houden. Langzaam, maar zeker
gaan wij naar de zegepraal. Edoch laten wij deze niet in gevaar brengen
door het voorstellen van ontijdige ontwerpen, door middelen van geweld
(?). Alzoo, bij voorbeeld, late men vooralsnu den eisch van Vlaamsche
muziekscholen varen.

Bespreking in Kamer en Senaat (1890)
Intusschen vierde Peter Benoit nieuwe triomfen in het buitenland. Reeds in 1878 had
de Noord-Nederlandsche toonkunstenaar Nicolaï in Den Haag de Rubenscantate
uitgevoerd en dit was het begin van Benoit's zegetocht in de voornaamste Hollandsche
steden. De Rubenscantate werd daarna te Rotterdam en te Arnhem gezongen, de
Lucifer te Amsterdam, De Schelde te Rotterdam, het kinderoratorio De Wereld in te
Haarlem, te Dordrecht, te Rotterdam, te Amsterdam, te Leiden, te Arnhem en in tal
van kleinere plaatsen, De Oorlog en De Rijn te Amsterdam en in Den Haag(1). Te
Parijs in het Trocadero was in 1883 de Lucifer uitgevoerd en in den winter van 1889
werd de Lucifer tweemaal te Londen en eens te Bradford gezongen(2). Naar aanleiding
van die schitterende zegepralen kondigde de Indépendance belge van 26 December
1889 de ‘transformation de l'École de musique flamande d'Anvers, dirigée par M.P.
Benoit, en Conservatoire royal’ aan; en dit

(1) Peter Benoit's doordringen tot Noord-Nederland dagteekent van 1875, toen Nicolaï in zijn
muzikaal tijdschrift Coecilia eene uitgebreide studie van A.J. Cosijn opnam over Peter Benoit
en de Vlaamsche muzikale beweging. De Hollandsche componisten, die Peter Benoit's werken
hebben uitgevoerd, waren, buiten Nicolaï in den Haag, Heinze, Ludwig Brandts Buys en
Henri Viotta te Amsterdam, Vander Linden te Dordrecht, Felix Brandts Buys en Heyblom
te Rotterdam, Robert te Haarlem, enz. Deze talrijke Benoit-uitvoeringen in Nederland brachten
niet weinig bij om eene innige toenadering tusschen de toonkuntenaars van Noord en Zuid
te bevorderen.
(2) Later, in 1892, werd Benoit's Rijn te Dusseldorf, en in 1900, zijn Lucifer te Weenen met
evenveel bijval uitgevoerd.
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berichtje, dat in de pers de ronde deed, werd in Vlaamsch-België gretig vernomen.
De Antwerpsche muziekschool, blijkens een verslag in den Antwerpschen
Gemeenteraad voorgedragen (Januari 1890), telde alsdan nagenoeg 1.200 leerlingen
met 33 leeraren en 7 repetitoren, te zamen 40 onderricht gevende personen, tegen
10 in 1867, toen Peter Benoit als bestuurder werd aangesteld. Het bericht der
Indépendance bleek weldra ongegrond; maar de Vlaamschgezinden lieten niet los
en hernieuwden hunnen aanval in het Parlement.
In de Kamer was door De Winter, Coremans, de Borchgrave en Helleputte een
amendement op de begrooting neergelegd, strekkende om Benoit's muziekschool
met de Koninklijke conservatoriums van Brussel, Luik en Gent gelijk te stellen. Het
amendement werd in zitting van 31 Maart 1890 verdedigd door twee Antwerpenaars,
De Winter en Coremans; maar Albert Eeman (Gent), die de specialiteit had van
geruchtmakende onderbrekingen, onderbrak dezen laatste met de woorden:
Do, re, mi, fa, sol zijn zoo goed Vlaamsche als Fransche uitdrukkingen!
En hij voegde er later bij:
Ik zal niet bestrijden wat mem een Vlaamsch conservatorium noemt.
Maar, als er een moet ingericht worden, dan is het te Gent, waar er reeds
Vlaamsche leergangen worden gegeven en waar eenige wijzigingen
voldoende zouden zijn om de wenschen van den heer Coremans te
verwezenlijken.
Nog potsierlijker dan Baron de Coninck's voorstel ten voordeele van Mechelen,
waar de Vlaamsche meester Tinel ten minste leeraarde, was dit voorstel van Eeman
ten voordeele van Gent, waarvan het Koninklijk Conservatorium onder de leiding
van den Waal Samuel door en door verfranscht werd en waar de onderwijstaal
uitsluitend Fransch was, behalve in de twee leergangen van Nederlandsche declamatie
en van Nederlandschen zang, terwijl nu en dan op de andere lessen enkele leeraren
tot de talrijke Franschonkundige leerlingen een paar woorden in de moedertaal
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richtten, om hun toch iets van het gegeven onderwijs diets te maken.
Gretig greep Minister De Volder de verklaring van Eeman bij de haren en zei heel
ernstig:
Ik weiger niet de zaak (van Benoit) te onderzoeken; maar ik moet doen
uitschijnen, dat, daar wij te Gent een Koninklijk Conservatorium hebben,
waar reeds verschillende leergangen in 't Vlaamsch worden gegeven, men
dat Conservatorium desnoods nog een weinig zou kunnen wijzigen om
het beoogde doel te bereiken. Doch ik zie de noodzakelijkheid niet in, om
de school van Antwerpen te hervormen. Wij zouden overigens twee
Vlaamsche conservatoriums hebben, en dat zou overgroote sommen kosten.
Den 1 Mei 1890 had het algemeen bestuur van het Willems-fonds naar den Senaat
een flink beredeneerd verzoekschrift gezonden tegen de ministeriëele weigering in
de Kamer met een volledig overzicht der zaak sedert 1879. In dezelfde maand Mei
hield op zijne beurt de Senaat zich met Benoit's muziekschool bezig en Baron de
Coninck had de ridderlijkheid zijn mea culpa uit te spreken over zijn voorstel van 't
vorige jaar. Hij verklaarde zich nu voor Antwerpen en bracht hulde aan Benoit, ‘den
uitstekenden man, den hoofdman der Vlaamsche school.’ Maar de verslaggever der
begrooting Baron Surmont de Volsberghe zegde kortweg, dat er geen geld over was
voor het Vlaamsch Conservatorium, en Minister De Volder weigerde vlakaf in naam
der Regeering (13 Mei). Hij verklaarde onbewimpeld:
Het tot stand brengen van een Koninklijk Vlaamsch Conservatorium te
Antwerpen zou op geenerlei wijze gewettigd zijn... De Vlaamsche school
van Antwerpen heeft eenen hoogen trap van ontwikkeling bereikt onder
de bescherming der gemeenteoverheid en zonder verdere hulp dan toelagen
van de Gemeente. Men zal tegenwerpen, dat zij zooveel leerlingen telt als
de vier andere conservatoriums te zamen.
De heer baron de Coninck. Zij telt 1100 leerlingen.
Minister De Volder. Welnu, bewijst dat niet, dat die school
bewonderenswaardigen vooruitgang deed zonder van den Staat af te
hangen? Wij mogen niet alles aan Antwerpen geven, dat reeds eene hoogere
kunstschool en een hooger handelsgesticht bezit...
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Waarlijk, ik vraag mij af, of de Staat beter zou kunnen handelen dan de
stad Antwerpen. Ik moet het verzoek dus van de hand wijzen.
Over die vierde begraving der zaak in de Kamers sprak Arthur Cornette eene
gespierde rede uit in den Provincieraad van Antwerpen, die eenen nieuwen wensch
aan den Minister met eenparigheid aannam (Juli 1890); maar geene protesten hielpen.

Andere vergeefsche besprekingen in de Kamers (1891)
Die herhaalde weigeringen der achtereenvolgende Ministers van Binnenlandsche
Zaken (Rolin-Jaequemyns, de Moreau, De Volder) waren niet zeer aanmoedigend.
Nochtans lieten de bondgenooten van Peter Benoit niet los. In de Kamer stelde de
Antwerpenaar De Winter opnieuw de vraag aan den nieuwen minister de Burlet (Mei
1891), en ook Baron de Coninck sloeg op hetzelfde aambeeld in den Senaat (Juni);
maar het hoofd van het clericaal Ministerie Beernaert scheepte hem beslist af met
de volgende drogredenen:
Het Luiksche conservatorium vertegenwoordigt de Waalsche provinciën.
Het Brusselsche is een nationaal gesticht. Er was een conservatorium
noodig voor de Vlaamsche provinciën: de muziekschool van Gent werd
tot den rang van Conservatorium verheven. Nu beloopt de jaarlijksche
staatstoelage (voor de drie koninklijke conservatoriums) reeds tot 280.000
fr., terwijl zij in 1870 maar 70.000 fr. bedroeg.
In 't belang van het land ware het gevaarlijk de door mij aangeduide
particularistische strekkingen in de hand te werken.
Te Antwerpen verwekte die onwil van het Ministerie eene echte opschudding. In
den Julizittijd van den Provincieraad hield de gouverneur Baron Osy eene
openingsrede, waarin hij aandrong op eene spoedige oplossing, en Arthur Cornette
deed door den Raad eenen nieuwen dringenden wensch uitspreken, waarbij de
Bestendige Deputatie belast werd het Ministerie tot inkeer te brengen en de verheffing
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tot Koninklijk Vlaamsch Conservatorium te bekomen tegen 1892, wanneer het 25jarig
bestuur van Peter Benoit zou gevierd worden.

Peter Benoit's jubelfeest te Antwerpen (23 Juli 1892)
Dat jubeljaar 1892 brak aan en de aanvallen op het Ministerie werden in het Parlement
herhaald. In de Kamer sprong De Winter nogmaals in de bres en alzoo ook in den
Senaat Baron de Coninck en Van Put, die allen wezen op Peter Benoit's aanstaande
jubileum. Doch het antwoord van Minister de Burlet was zeer vleiend voor Benoit,
maar zeer onbevredigend. Het luidde als volgt:
Indien men enkel wil, dat er een hoog blijk van waardeering worde gegeven
aan de Antwerpsche muziekschool en aan haren uitstekenden bestuurder
Peter Benoit, wiens werken ik nog onlangs in eene Waalsche stad heb
mogen toejuichen, dan kan de Regeering zich gemakkelijk met den
bestuurraad der school en den Antwerpschen gemeenteraad verstaan. Maar
't zou niet hetzelfde zijn, indien men een conservatorium vroeg om al de
geldelijke lasten op den hals der Regeering te kunnen schuiven.
Wij mogen niet vergeten, dat ons klein landeken reeds drie conservatoriums
heeft en dat de stad Bergen voor hare muziekschool dezelfde gunst als
Antwerpen verlangt. Indien de kwestie geldelijke lasten voor den Staat
moet medebrengen, zullen wij andermaal hinderpalen ontmoeten, waarop
de heer minister van financiën (Beernaert) zich verleden jaar beriep, om
de aanvraag betreffende de Antwerpsche muziekschool te bestrijden.
Toen Peter Benoit's jubelfeest naderde, wendde zich het algemeen bestuur van het
Willems-fonds met een plechtig verzoekschrift te gelijk tot Kamer en Senaat ter
gelegenheid van dat jubileum:
Eene officiëele bekrachtiging van die echt vaderlandsche betooging zou
niet mogen uitblijven. Zij ware tevens de erkenning van de rechten en de
belangen der Vlaamsche muzikale jeugd, aan wier behoeften de op
Franschen voet ingerichte conservatoriums niet voldoen.
Maar men bleef aan doovemans deur kloppen, en den
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23 Juli 1892 had Peter Benoit's jubelfeest te Antwerpen plaats, zonder dat zijn droom
verwezenlijkt was. Niettegenstaande dat was die volkshulde echt koninklijk. Een
stoet van duizenden en duizenden, met een paar honderd wapperende vlaggen, trok
den meester jubelend voorbij, terwijl

Peter Benoit

hij naast den gouverneur der provincie en het Antwerpsch schepenencollege, allen
in ambtsgewaad, aan het venster zijner Vlaamsche muziekschool de luidruchtige
dankbetuigingen van zijn volk ontving onder het weerschallen zijner machtige
Rubensmarsch:
Dan zal de beiaard spelen...
Voorname Noorderbroeders waren naar de Scheldestad overgekomen; gouverneurs,
ministers, gemeenteoverheid
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vlochten hem kronen, en Gevaert zelf zond uit Brussel een telegram ‘aan den grooten
genialen Vlaamschen meester’. In de zaal der Groote Harmonie werden feestreden
gehouden door Arthur Cornette, schepen Vanden Nest, den Noord-Nederlandschen
componist Nicolaï en Prof. Paul Alberdingk Thijm van Leuven. Het feest werd door
een banket van 200 dischgenooten besloten, waarop een twintigtal heildronken werden
ingesteld en Peter Benoit zelf eene lange roerende toespraak hield. Dat jubelfeest
was een der indrukwekkendste, die ooit in Vlaanderen gevierd werden. Het
Volksbelang schreef er over:
De beteekenis van het feest van verleden Zondag is deze: Alwie het in
't vervolg zou wagen zijnen kleinen vinger uit te steken naar één haar van
zijn hoofd, zal geheel Vlaanderen zien oprijzen om hem te verdedigen.
Zijn grondbeginsel, het beginsel der nationale toonkunst in Vlaanderen,
het beginsel van het muzikaal onderwijs bij middel der moedertaal en
gestaafd op de Nederlandsche volksmelodieën en op de werken onzer oude
Nederlandsche toondichters, - dat alles zegepraalt met hem.
De nijd is tot zwijgen gebracht.
De groote ‘geniale Vlaamsche meester’ staat onverwonnen op het slagveld,
na vijf en twintig jaren bangen strijd.

Nieuwe pogingen (1893-1896)
Den 21 Februari 1893 vestigde Baron de Coninck in den Senaat nogmaals de aandacht
van Minister de Burlet op het vraagstuk der Antwerpsche muziekschool. De minister
antwoordde bijna in dezelfde termen als het jaar te voren:
Zou de achtbare Baron de Coninck ons kunnen verzekeren, dat er geene
vermeerdering van uitgaven zal uit voortspruiten? Ik meen het niet. Welnu
dat is gansch de kwestie. De achtbare Minister van financiën herhaalt ons
gedurig, dat wij van iedere uitgave van weelde moeten afzien.
In zitting van 24 Februari kreeg het debat nog het volgende staartje:
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Baron de Coninck. De heer Minister is gunstig gestemd voor het
Vlaamsch Conservatorium en hij maakt van de stichting nog slechts eens
financiëele kwestie. Wij hopen hem wel eens te overtuigen, dat de
verheffing der Antwerpsche muziekschool tot Koninklijk Conservatorium
voor gansch het land veel nut zal opleveren. De heer Minister is een Waal,
maar ons Vlaanderen toch zeer genegen.
De heer Minister de Burlet in 't Nederlandsch). Ik spreek Vlaamsch!
(Gelach.)
De heer de Coninck. En ik wensch er u geluk mee. Gij hebt ons aangeboden
den titel van Conservatorium aan de Muziekschool van Antwerpen te
geven. Dat is al iets. En, in afwachting, dat wij beters krijgen, zullen wij
dat met genoegen aanvaarden.
Op die gemoedelijke, doch weinig doeltreffende bespreking bleef de zaak stuiten.
Het was eene geldkwestie. Er scheen geene uitkomst aan! Nochtans beloofden het
de Antwerpsche clericalen telkens bij iedere verkiezing en de volksvertegenwoordiger
Van den Broeck, die in 1891 met Coremans' hulp in de plaats van Vader De Beucker
naar de Kamer was gezonden, verklaarde zelfs eens plechtig op eene groote
kiesmeeting, dat het ‘eene afgedane zaak’ was; en L'Escaut voegde er bij, dat het
nieuws officiëel was.
Drie jaren verliepen. Op het 23ste Nederlandsch Congres van Antwerpen (Augustus
1896) werd het vraagstuk opnieuw opgeworpen door Julius Sabbe in eene
verontwaardigde kleine toespraak, die indruk maakte en leidde tot het uitbrengen
van eene dringende motie over te zenden aan den bevoegden Ministar en aan de
Regeering,
in verwezenlijking van lang en algemeen gevormde wenschen, van
dagelijks meer gevoelde behoeften en van uitdrukkelijke beloften, die
onlangs nog openbaar en zoo goed als in naam van den Staat werden
gedaan.
Peter Benoit was intusschen herhaaldelijk en ernstig ziek geweest, hetgeen al de
vrienden der nationale muziek nog ongeduldiger maakte. In October 1896 nam de
Provincieraad van Antwerpen, op aandringen van Arthur Cornette en van den
gouverneur Baron Osy, de financiëele schikkin-
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gen om de noodige 22,000 frank te volledigen, die door Stad en Provincie moesten
verstrekt worden, wilde men Benoit's muziekschool tot Koninklijk Conservatorium,
verheffen; maar, kort daarna, in November verspreidde zich tot algemeene verbazing
en verbittering de tijding, dat het Ministerie opnieuw en beslist weigerde. De tijding
was maar half juist: de waarheid was, dat de Regeering, (nu vertegenwoordigd door
De Bruyn als minister van Schoone Kunsten) met de stad Antwerpen aan 't
onderhandelen was en dat er gedurig groote en kleine moeilijkheden van bestuurlijken
en financiëelen aard oprezen, die alles dreigden te doen afspringen. In Mei 1897
lekte daar meer van uit in eene openbare bespreking van den Antwerpschen
Gemeenteraad. Men vernam er onder anderen meer, dat de Regeering weigerde de
noodige 43.750 fr. aan Antwerpen toe te staan, terwijl zij jaarlijks 165.000 fr. en
80.000 fr. aan de conservatoriums van Brussel en Luik schonk(1). Op voorstel van
burgemeester Jan Van Rijswijck werd besloten, dat het Schepencollege, met het
grootst mogelijk getal raadsleden, liberalen en clericalen, naar Brussel gaan zou in
gehoor bij den Minister. Op volgende zittingen van den Raad werd de zaak nog
besproken. Eindelijk gebeurden de onderhandelingen rechtstreeks tusschen
Burgemeester Van Rijswijck en Minister De Bruyn. Op het einde van Juli 1897 werd
de laatste stronkelsteen verwijderd en kwam te Antwerpen de heuglijke tijding aan,
dat Benoit's Muziekschool tot Koninklijk Vlaamsch Conservatorium stellig zou
worden verheven.

(1) De Minister wilde slechts 30 % der jaarlijksche uitgaven bekostigen, terwijl de Staat 82 %
te Brussel, 80 % te Luik en 60 % te Gent betaalde. Uit die cijfers bleek overigens hoe Brussel
en Luik reeds boven het Vlaamsche Gent werden bevoordeeligd. Antwerpen zou nog
stiefmoederlijker worden behandeld.
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Het feest der overwinning (September 1897)
Juist was men in de groote concertzaal van den Dierentuin aan 't repeteeren van de
Rubenscantate. De laatste herhaling had den Zaterdag 22 Juli plaats. Drie uren vroeger
had men het goede nieuws uit Brussel per telegram vernomen. Toen Benoit op het
orkest verscheen om de repetitie van zijn grootsch werk te leiden, werd hem eene
machtige oorverdoovende ovatie gebracht. 's Anderendaags woonden 25.000
menschen de openbare uitvoering bij onder den blooten hemel, en nogmaals werd
aan den Vlaamschen meester eene luidruchtige volkshulde bewezen.
Natuurlijk moest eene zoo duurbevochten overwinning door een groot volksfeest
gevierd worden. Het greep te Antwerpen plaats gedurende drie achtereenvolgende
dagen, waarvan de voornaamste Zondag 12 September 1897 was, en het overtrof
alles wat Vlaamsch België had te zien gekregen sedert Hendrik Conscience's
verheerlijking te Brussel in 1881. Geheele straten waren bevlagd en met bloemen en
triomfbogen versierd. Des Zondags kwamen de Vlamingen uit alle hoeken der
Vlaamsche gewesten naar de Scheldestad gestroomd met muziek, wapperende
vlaggen, kartels, palmtakken, kronen en bloemruikers. Een ontzaglijke stoet werd
gevormd, waarin de ontelbare muziekkorpsen uitsluitend stukken van Benoit speelden.
Hoeveel duizenden Vlamingen zich zingend en juichend in dien stoet verdrongen,
heeft niemand kunnen berekenen. Zoo begaf men zich naar het stadhuis, waar Peter
Benoit in open rijtuig met zijne zuster en broeder te midden der jubelende menigte
aankwam en in de Deyszaal door gouverneur Baron Osy, burgemeester Jan Van
Rijswijck, generaal Marchal en andere overheden in officiëel ambtsgewaad werd
ontvangen. Redevoeringen werden uitgesproken, terwijl de duizenden beneden op
de Groote Markt en in al de aanpalende straten Benoit's Beiaardlied en zijnen
Strijdzang der Vlamingen beurtelings uit volle borst lieten weerklinken. Peter Benoit
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moest zich als een koning op het balkon vertoonen aan die ‘menschenzee’.
Van daar reed de Vlaamsche meester nogmaals in triomf naar de zaal der Groote
Harmonie, waar zijn heerlijke Feestzang en Mijn Moederspraak met andere zijner
werken werden uitgevoerd door 1200 zangers en instrumentisten. 's Maandags duurde
het feest voort en 's avonds was het algemeene verlichting der stad.
En nochtans waren de laatste moeilijkheden nog niet gansch uit den weg. Benoit
wilde te Antwerpen zijn wat Gevaert te Brussel was, en bij de laatste schikkingen
liep niet altijd alles op wielkens. Meer dan eens dreigde Benoit, die zeer zenuwachtig
was geworden, met zijn ontslag. Het publiek, dat zoo hartelijk in Juli en September
1897, te Antwerpen en geheel het land door, had gejubeld, begreep niets van die
wrijvingen, die nochtans onrustbarend doordrongen tot in den Senaat.
Den 4 Mei 1898 had er de Antwerpenaar Selb Minister De Bruyn plechtig bedankt,
waarop deze antwoordde:
Men wil te Antwerpen het stelsel toepassen, dat in de conservatoriums
van Gent en Luik in zwang is. Zooals de heer Selb zegt, kan van de
waardigheid van den bestuurder van het Conservatorium hier geene sprake
zijn.
Voorzeker zou het voor het Conservatorium van Antwerpen eene eer zijn
eenen toondichter aan zijn hoofd te behouden als den beroemden Peter
Benoit. Wij hebben alles in 't werk gesteld om daarin te slagen. Gelukt dit
niet, dan gebeurt dit buiten onze schuld.
De heer Selb. Ik koester de hoop, dat de toestand niet zoo hopeloos is en
dat het Conservatorium van Antwerpen zal blijven onder het bestuur van
Peter Benoit.
Te Antwerpen had den 15 Mei eene woelige geestdriftige meeting van meer dan
duizend deelnemers plaats, waarop clericale en liberale redenaars (Weyler, Julius
Hoste, Julius Sabbe, Ad. Pauwels) het woord voerden. Drie wenschen werden er
aangenomen: 1o dat Benoit in het nieuw reglement van zijn Conservatorium zijne
bedreigde rechten zou zien erkennen; 2o dat alle Vlaamschgezinde toondichters
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de plaats van bestuurder van het nieuw Conservatorium zouden weigeren, indien
Benoit zijn ontslag nam; 3o dat een referendum ten voordeele van Benoit onder al
de Vlaamsche kringen zou worden ingericht. Men fluisterde, dat niet alleen Benoit,
maar ook de gouverneur van Antwerpen Baron Osy met zijn ontslag dreigde.
Doch ook dat laatste onweer dreef af. In den Moniteur-Staatsblad van 26 Juni
1898 werden het koninklijk besluit en het reglement afgekondigd, waarbij Peter
Benoit's levensideaal werd verwezenlijkt. Hij was reeds half gebroken, naar lichaam
en geest; maar na eenen strijd van meer dan dertig jaren werd eindelijk de kroon op
zijn levenswerk gezet, tot eer en heil van Vlaanderen en van geheel Nederland.

De wording der Gelijkheidswet of taalwet De Vriendt-Coremans
Sedert dat de gekozenen van het algemeen stemrecht in het Parlement zetelden, werd
er de moedertaal der Vlamingen nu en dan door enkele volksvertegenwoordigers
gesproken. Ook wetsvoorstellen werden in die taal neergelegd. Nu rees de vraag op,
of men over eenen Nederlandschen tekst beraadslagen kon, waar de Fransche wetten
nog alleen officiëel waren. Deze en meer andere moeilijkheden, die er mede in
verband stonden, moesten vroeg of laat onderzocht en opgelost worden. In zitting
van 21 Februari 1895 greep daarover in de Kamer eene eerste schermutseling plaats.
Helleputte (Leuven) herinnerde er aan, dat hij kort te voren een in 't Vlaamsch
opgesteld wetsvoorstel aangeboden en ook in die taal schriftelijk toegelicht had.
Daarbij leverde hij zelf de Fransche vertaling van die stukken. Beide verschenen in
de Annales parlementaires, doch de Vlaamsche teksten werden er opgegeven als
vertalingen. Helleputte vroeg uitleggingen in de drukkerij der Annales, en men
antwoordde hem, dat dit was gebeurd op bevel van den
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voorzitter der Kamer. Mocht een volksvertegenwoordiger belet worden een
wetsvoorstel neer te leggen en toe te lichten in 't Vlaamsch? Zoo ja, dan zou hij met
zijne Vlaamsche vrienden gebruik maken van zijn parlementair initiatief, om de zaak
bij eene wet te laten regelen in den geest van art. 23 der Grondwet.
De voorzitter Beernaert antwoordde, dat zulks onder zijnen voorganger Tack was
gebeurd; maar hij voegde er dadelijk bij:
Volgens mij had men gelijk aldus te handelen. De heer Helleputte
herinnerde daareven aan den tekst van art. 23 der Grondwet krachtens
hetwelk ‘het gebruik der in België gesproken talen vrij is.’ Doch dat artikel
voegt er bij: ‘Het kan maar door de wet worden geregeld en enkel voor
de acten der openbare overheid en voor gerechtszaken.’
Welnu de wetgever heeft gebruik gemaakt van die vrijheid, en 't is
krachtens de wet, dat wij maar éénen enkelen officiëelen tekst hebben,
den Franschen. De wet van 16 November 1831 beveelt de afkondiging
der wetten in 't Fransch, met eene Duitsche of Vlaamsche ‘vertaling’,
indien het noodig is. Eene wet van 1845 bevestigde deze bepaling. Dus is
het bureel van meening, dat de Fransche tekst alleen wettig is.
Daarop volgde een tamelijk ingewikkeld debat, waarin Coremans onbewimpeld
uitriep:
Onder de Nederlandsche regeering vóór 1830 hadden wij twee wettelijke
teksten en dat gaf tot geen hoegenaamd bezwaar aanleiding. Wat wij willen
is, dat de Vlaamsche tekst onzer wetten geëerbiedigd worde. Wij zullen
eene verandering voorstellen aan de wet betreffende het afkondigen onzer
wetten.
Het is niet aan te nemen, dat een volk onderworpen blijve aan wetten, die
het niet verstaat. Die onderdrukkende en barbaarsche toestand moet
ophouden; onze rechten moeten uitgebreid, niet beperkt worden. De Walen
zouden dergelijk stelsel geen vier en twintig uren dulden, indien men het
hun wilde opdringen.
Beernaert en Woeste beweerden, dat er eene ongehoorde verwarring uit ontstaan
zou; de Montpellier jammerde over de verdrukking der Walen; Vanden Bemden,
Helleputte en Coremans vroegen gelijkheid voor de Vlamingen,
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enz. Het eenig practisch gevolg was de volgende verklaring:
De heer De Vriendt. Ik zal binnen eenige dagen een wetsvoorstel
aanbieden tot wijziging der wet van 1831.
De heer Begerem, minister van justitie. Ziedaar de oplossing.

De eerste bespreking in de Kamer (November 1896)
Den 13 Maart 1895 hield De Vriendt zijn woord en legde een wetsvoorstel van 4
artikels neer met zijne medeleden Vander Linden, Janssens, De Gruchtenaere, pastoor
Daens en Huyshauwer. Te gelijk legde Coremans een tweede voorstel over hetzelfde
onderwerp neer, bevattende insgelijks 4 artikels en medeonderteekend door Helleputte,
Heuvelmans, Vanden Broeck en de Brocqueville. Die beide ontwerpen gingen uit
van twee groepen clericale Vlaamschgezinden der Kamer, waartusschen een zekere
naijver bestond(1), en deden denken aan de twee gelijktijdige wetsvoorstellen in 1884
door De Vigne en Coremans neergelegd(2).

(1) Een clericaal weekblad (Ons Vlaanderen) beschuldigde Coremans ‘nog altijd het monopolium
der Vlaamschgezindheid te willen hebben.’ De liberale Vlaamsche Gazet van Brussel schreef
hierover: ‘Waarom twee wetsontwerpen neerleggen, die beide hetzelfde doel beoogen, en
wier grondbeginsel hetzelfde is? Naar wij vernomen hebben, schijnt het, dat het enkel eene
Sinjoorskwestie is. De Antwerpenaar duldt niet, dat de Brusselaar hem op Vlaamsch gebied
vooruitschiet. Brussel heeft Antwerpen meegesleept, wat het Vlaamschspreken in de Kamer
betreft. Brussel was nu Antwerpen nogmaals vooruit, wat de tweetalige wetten aangaat. In
plaats van de hand aan te nemen, die door Brussel toegereikt werd, heeft Antwerpen liever
alleen willen gaan.’ Ons Vlaanderen beschuldigde bovendien Coremans en Helleputte ‘in
het donker te werken om het wetsontwerp De Vriendt te begraven onder het hunne.’
(2) Zie hierboven, blz. 2.
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In zitting van 19 Maart werden de twee voorstellen naar eene bijzondere commissie
verzonden, bestaande voor gelijke helften uit Vlamingen en Walen: De Landsheere,
Vander Velde, Woeste, Van Cauwenbergh, Lorand, de Montpellier en de Favereau.
Te recht werd er over geklaagd, dat in die commissie de zoogezegde Vlamingen
grootendeels Vlaamschonkundig en Franschgezind waren en dat geen enkele
volksvertegenwoordiger uit Antwerpen, Gent of Brugge er in zetelde. Slechts in Juni
begon de commissie te beraadslagen. In October 1895 legde zij echter een gunstig
verslag neder, opgesteld door Van Cauwenbergh. De Vlamingen juichten.
Wanneer zou nu de bespreking volgen in de Kamer? Den 17 Juni 1896 drongen
De Vriendt en Coremans op eene spoedige behandeling aan; maar de Waal de
Montpellier zei, dat het Waalsche land er zeer afkeerig van was, en op voorstel van
Minister de Smet de Naeyer werden de twee wetsvoorstellen tot na de algemeene
verkiezingen verzonden, doch zij werden aan 't hoofd van de dagorde der Kamer
gebracht.

De beide wetsvoorstellen De Vriendt en Coremans
De commissie had deze beide wetsvoorstellen tot een enkel versmolten.
Over dien tekst beraadslaagde de Kamer slechts gedurende twee zittingen (18 en
19 November). De bespreking was over het algemeen kalm en waardig. Vooral de
redevoeringen van Woeste en Anseele maakten ophef. De leider der clericale
rechterzijde verklaarde, dat het wetsontwerp de gelijkheid tusschen Vlaming en Waal
zou herstellen en de Walen geenszins ondergeschikt zou maken. Hij wees op het
voorbeeld der Parlementen van vreemde landen, waar het twee- of meertalig stelsel
in zwang is en goede vruchten afwerpt. De bekende Gentsche socialist, ofschoon
door de Luikerwalen naar de Kamer gezonden, verklaarde namens zijne partij, dat
de socialisten met genoegen voor
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de wet zouden stemmen, om een einde te stellen aan de vernedering der Vlaamsche
moedertaal, door de begoede standen in Vlaanderen ten onrechte veracht(1).
Den 19 November 1896 werd de taalwet aangenomen met 92 stemmen tegen 3:
de Montpellier (Namen), Heynen (Neufchateau) en Hoyois (Doornik), benevens ééne
onthouding (Fléchet, van Luik).
Over die groote en zoo gemakkelijk bevochten overwinning der Vlamingen schreef
Het Volksbelang:
De wet, die deze week door de Kamer van volksvertegenwoordigers
werd aangenomen, is een heuglijk hoogst gewichtig feit, dat, zooals de
heer Juliaan De Vriendt zeide, met gulden letteren in onze parlementaire
jaarboeken aangeteekend zal moeten worden.
De Nederlandsche taal wordt voortaan als officiëele taal van België op
gelijken voet met het Fransch erkend, zoodat de Wetgevende Kamers van
nu af aan de wetten in twee gelijke officiëele teksten zullen aannemen.
Dat die wet, op zichzelve beschouwd, met het oog op den practisch te
bekomen uitslag, hetzelfde gewicht heeft als de andere taalwetten, is niet
waar. Maar haar zedelijk gewicht is aanzienlijker; de nationale eigenliefde
der Vlamingen ontvangt immers de breedste voldoening, die zij ontvangen
kan.
Alle de wetten zullen voortaan aan de Kamers in de twee talen worden
voorgesteld. De bespreking zal over beide teksten handelen. Over beide
teksten zal gestemd worden en het Staatsblad zal de beide officiëel
afkondigen.
Op die rechtsherstelling hebben wij vijf en zestig jaren moeten wachten.
Zooals men weet, bepaalde de wet van 19 September 1831, dat de Fransche
tekst der wetten alleen officiëel zou zijn.
De Vlamingen waren zeker wel tevreden, maar zij schenen eerst het gewicht der
nieuwe taalwet niet goed te beseffen. Ook de Walen bleven kalm en toonden geenen
wrok

(1) Terloops zij hier nog aangestipt, dat Lorand (Virton) de rechtvaardigheid van de wet erkende,
maar te gelijk de rechten der derde landstaal in België (het Duitsch) wilde zien vaststellen.
Een amendement in dien zin, door hem neergelegd en door graaf van Limburg-Stirum (Aarlen)
ondersteund, werd door de Kamer verworpen, gezien het gering getal der Duitschsprekende
Belgen.
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als bij de stemming der taalwetten van 1873, 1878, 1883 en 1889. Maar de
Franskiljons en de mannen van het Mouvement wallon schreeuwden integendeel
moord en brand; en de Senaat werd nu met verzoekschriften bestormd. De
Vlaamschgezinden, verbaasd over die heftige kruisvaart hunner vijanden van alle
kleur en van alle godsdienstige en politieke richting, zonden ook talrijke
verzoekschriften naar Brussel. Onder dien indruk verdaagde de Senaat huiverig zijne
bespreking tot na Nieuwjaar.
Die tijd werd door de Franschgezinden benuttigd om in het Walenland, te Brussel
en te Gent eene luidruchtige propaganda te maken tegen de wet, zooals zij in de
Kamer was aangenomen. Te Luik en elders hadden woelige meetingen plaats(1). Te
Gent verdeelden zich de magistraten en advocaten in twee vijandige kampen: tegen
de wet teekenden er 110 op het verzoekschrift der Conférence du jeune barreau
français en voor de wet slechts 82 op het stuk van de Conferentie der Vlaamsche
balie(2). De gemeenteraad der Arteveldestad wijdde een gedeelte van zijne zitting van
1 Februari 1897 aan de bespreking van een ver-

(1) De radicale volksvertegenwoordiger Paul Heuse van Luik liet alsdan een moedig en bezadigd
woord hooren in eenen brief, dien hij aan het Journal de Liege opdrong. Hij erkende
onbewimpeld, dat de anti-Vlaamsche reactie sedert 1830 de ontwikkeling van het Vlaamsche
volk had vertraagd en belemmerd. Ook deed hij opmerken, dat de taalwet-De Vriendt, in
plaats van nieuwe toestanden te scheppen, voor de Luikerwalen eenvoudig de wederinvoering
was hunner aloude tweetalige instellingen van het oud bisschoppelijk prinsdom, waarin de
twee landstalen (Fransch en Nederlandsch) gelijktijdig in de Kamer (Etats) en in het bestuur
gebruikt werden. ‘Wat onze voorvaderen - zoo besloot hij - hebben weten te doen om de
nationale eenheid te handhaven, moeten wij ook kunnen doen.’
(2) Al hunne namen kan men vinden in de Flandre libérale van 29 Januari 1897. Op het
Franschgezind stuk kwamen de namen van 12 raadsheeren en magistraten van het Beroepshof
en van 15 andere Gentsche magistraten voor; op het Vlaamschgezind stuk waren die getallen
wederkeerig 8 en 12.
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zoekschrift te zenden naar den Senaat. Twee liberale leden kwamen er heftig tegen
de nieuwe taalwet op: Hallet schandvlekte er de Vlaamschgezinden als eerzuchtige
najagers van politieke mandaten en Du Bois als handlangers der Jezuieten, terwijl
een derde (schepen Bruneel) zich de onderbreking ontvallen liet, dat de ‘Vlaamsche
taal niet eens bestaat.’ Het verzoekschrift werd overigens krachtdadig verdedigd door
De Ceuleneer, De Baets, schepen De Vigne, Van Beveren en Siffer; ten slotte werd
het aangenomen met 22 stemmen tegen 5 en 2 onthoudingen(1). De leden van het
Beroepshof van Luik zonden in korps een protest tegen de wet aan den Senaat en dit
voorbeeld werd gevolgd door de meerderheid van het Verbrekingshof van Brussel(2).
Vooral die stukken, uitgaande van de hooge rechterlijke ambtenaren, maakten diepen
indruk in den lande.

De eerste bespreking in den Senaat (Januari en Februari 1897)
Den 26 Januari 1897 begon de bespreking in den Senaat. Zij werd er gedurende twee
volle weken voortgezet en was buitengewoon hartstochtelijk.
Tegen de wet kwamen vier oud-ministers van justitie op (de liberaal Bara en de
clericalen De Landsheere, Nothomb

(1) Onder de dertien liberale leden van den Raad waren er maar drie, die voor het verzoekschrift
stemden (de schepenen De Vigne en Boddaert en het raadslid De Schamphelaere). - In den
Gemeenteraad van Antwerpen was integendeel een verzoekschrift ten voordeele der taalwet,
op voorstel van den liberalen burgemeester Jan Van Rijswijck, aangenomen geworden met
eenparige stemmen min drie.
(2) De 12 onderteekenaars van dat plechtig protest van ons hoogste gerechtshof waren: Mesdach
de ter Kiele, Casier, de Bavay, Melot, Giron, Delecourt, De Paepe, Beckers, Van Berchem,
Van Maldeghem, d'Hofschmidt en Cornil. Teekenden niet: hunne 8 medeleden Lelièvre,
Crahay, Lameere, Scheyven, Beltjens, De Hondt, Staes en Bosch.
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en Le Jeune), benevens de liberale Walen Tournay, Dupont, Magis, Montefiore-Levi,
Baron de Sélys-Longchamps (vader en zoon), Huet, Charles, Lefebvre,
Lejeune-Vincent, Nagelmaeckers, de clericalen Baron d'Huart, De Volder
(oud-minister), graaf Marnix de Ste Aldegonde, burggraaf Vilain XIIII, Allard, Van
den Camp, Baron Surmont de Volsberghe, graaf Van der Burch en Struye, en de
liberale Waal Janson(1), zetelende voor de Waalsche provincie Luik.
Zeer kranig verdedigde de Minister van Justitie Begerem de wet, zooals zij met
schier eenparige stemmen door de Kamer was aangenomen geworden; en daarin
werd hij bijgestaan door de clericale Vlamingen Lammens, Cogels, Van Vreckem,
Le Clef, Limpens, pastoor Keesen, Van Ockerhout, Cappelle, Léger, Steenackers,
Baron Béthune, de Steenhault de Waerbeeck, graaf d'Ursel, Roberti, door den
clericalen Waal Poncelet, en door den liberaal Picard, Vlaamschgezinden Brusselaar,
zetelende in den Senaat als provinciaal senator voor het Waalsche Henegouwen.
Men vergete niet, dat de Vlaamsche kiesdistricten naar den Senaat geenen enkelen
liberaal hadden gezonden.
Zooals men ziet, waren de sluizen der parlementaire welsprekendheid wijd
opengezet. Ook zou het onmogelijk zijn al de ongerijmdheden op te sommen, die
gedurende die zeven zittingen werden verkondigd. Zelfs eene bloemlezing zou te
veel plaats inruimen; een enkel tuiltje zal volstaan.
Tournay (Philippeville) riep zeer ernstig uit:
De wet zal, met het oog op onze onafhankelijkheid, op onze Belgische
nationaliteit, gevolgen hebben, die door velen van ons wellicht niet
vermoed worden. Met uwe wet komt gij tot de schei-

(1) Het bestuur van het Verbond der Vlaamsche liberale Vereenigingen van het geheele
Vlaamsche land zond hem een krachtig protest. Ook onder de progressisten, wier hoofdman
Janson was, heerschte tegen hem groote misnoegdheid. De aanvoerders der West-Vlaamsche
progressisten De Poortere (Brugge), De Swarte (Nieuwpoort) en Vermeulen (Ieperen) zonden
eenen protestbrief aan het bestuur der partij en dreigden met hun ontslag.
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ding van België... Voortaan zullen de Vlaamsche werklieden zich niet
meer naar het Walenland kunnen begeven, waar de arbeid en de nijverheid
beter vergelding vinden dan in de Vlaamsche gewesten op het veld.
Dupont (Luik) voegde er even ernstig bij:
Vreest - het is geene bedreiging, maar eene waarschuwing - vreest, dat
wij allengskens tot eene bestuurlijke scheiding geraken, die ons nog
zwakker en tot eene gemakkelijke prooi voor den vreemde zou maken.
Magis (Luik) verklaarde onbewimpeld, dat slechts ééne taal in België mag geduld
worden uit vaderlandsliefde:
Een volk, dat maar ééne taal spreekt, is daardoor sterker; en overal, waar
verdeeldheid heerscht op het gebied van het taalgebruik, is het volksbestaan
broos en ontstaat er dikwijls groote stoornis. De parabel van den Babeltoren
bewijst ons, dat reeds ten tijde van den Bijbel verscheidenheid van talen
als een vloek beschouwd werd.
Welnu, er zijn lieden, die wenschen, dat België onder dien vloek gebukt
blijve...
Baron de Sélys-Longchamps (junior) gaf de Vlamingen het verfranscht
Groot-hertogdom Luxemburg tot voorbeeld:
In het Groot-hertogdom Luxemburg, waar heel de bevolking eene
Duitsche gewestspraak bezigt, heeft onlangs de Kamer, met algemeene
stemmen, op ééne na, het Fransch als eenige officiëele taal gehandhaafd.
En hij voegde er nog de lijdzaamheid der Basken en der Bretonnen van Frankrijk
bij als een argument tegen de taalwet(1)! Nog brutaler zeide Bara vlakaf en zonder
omwegen:

(1) Nochtans moet gezegd worden, dat de grofheid en de onvaderlandsche aanvallen van vele
Waalsche senators tegen de Vlamingen, tegen hunne taal en tegen, de Vlaamsche Beweging
den spreker zoo diep geërgerd hadden, dat hij het niet kon verzwijgen. Zijne redevoering
tegen de taalwet besloot hij als volgt: ‘Geen enkel woord heb ik uitgesproken, dat kwetsend
is voor de Vlamingen. Ik betreur, dat al mijne Waalsche broeders niet met dezelfde
omzichtigheid zijn te werk gegaan, ondanks de uitdagingen. Ik betreur nog meer, dat
sommigen mijner medeleden minachting voor de Nederlandsche taal aan den dag leggen.
Sedert lang bezit het Nederlandsch eene volledige letterkunde en is, bij onze Noorderburen,
die zoo beschaafd zijn als wij, toereikend om in alle behoeften, wat Kamers en wetgeving
betreft, te voorzien. Het is bespottelijk te laten veronderstellen, dat het Nederlandsch niet
geschikt zou wezen, op behoorlijke wijze, den tekst eener wet weer te geven. Door zulke
oordeelvellingen is het, dat men de Flamingantendrift gedeeltelijk rechtvaardigt.’
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Een deel van Frankrijk spreekt Nederlandsch. Klaagt men te Duinkerke
en te Hazebroek, omdat de wetten in het Fransch zijn opgesteld?
Het groote woord was er eindelijk uit. Men wilde de Vlamingen in België, de
meerderheid van 's lands bevolking, behandelen als onze ongelukkige stam- en
taalbroeders uit den Vlaamschen Westhoek van Frankrijk, de sedert Lodewijk XIV's
inpalming verdrukte Vlamingen van het Département du Nord!
Aan tegensprekers ontbrak het niet, om op de overdrijvingen en drogredenen der
Walen te antwoorden. De verslaggever Van Vreckem (Aalst) zeide met gezonden
humor:
Men heeft gewezen op de groote gevaren, die onze nationale belangen
zouden bedreigen. Welnu, het is de eerste maal niet, dat men dien
alarmkreet laat hooren. Hetzelfde is gebeurd telkens, dat wij voor de
Vlamingen gunstige wetten hebben aangenomen, die men heden volkomen
billijk en onschadelijk verklaart.
Even leuk zei Minister Begerem:
De heer Dupont heeft beweerd, dat de voorgestelde maatregel niet
noodig geacht werd gedurende een tijdsverloop van vijf en zestig jaar, en
dat het zonderling was, dat de noodzakelijkheid er van zich zoo plotseling
opdrong.
Dat is een oud argument, dat ook dienst gedaan heeft, toen men de wetten
van 1873 en 1878 op het gebruik der Nederlandsche taal vóór de
rechtbanken en in bestuurszaken behandelde.
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Thans betwist men de billijkheid dier wetten niet meer, en de aanneming
er van is nu schering en inslag voor degenen, die ze eertijds bestreden.
Hadden de Walen in den toestand der Vlamingen verkeerd wat den tekst
der wetten betreft, zij zouden niet als wij zestig jaren gewacht hebben om
dien toestand te doen veranderen.
In die zee van senatoriale breedsprakigheid troffen vooral: de heerlijke verdediging
der Vlaamsche Beweging uit een zeer verheven standpunt door Edmond Picard,
ofschoon hij in den Senaat door de Walen van Henegouwen was gezonden; de
moedige en hartelijke rede van den Waalschen senator Poncelet (van Dinant) ten
voordeele der taalwet(1); de hatelijke houding van Bara en van veel liberale Walen;
de afvallige verklaringen der meeste clericale senators van Brussel met graaf Marnix
de Sainte-Aldegonde aan hun hoofd; de verbazende vijandschap van Janson, waarop
de Vlamingen zoo vast meenden te mogen rekenen; en de slapheid van den
verslaggever Van Vreckem en zelfs van Minister Begerem op 't einde van het debat,
terwijl zij in de eerste zittingen zoo kranig waren opgetreden.
Het was de clericale oud-minister Le Jeune, die, om de taalwet onschadelijk te
maken, bij een amendement voorstelde, dat de Kamers alleen over den Franschen
tekst der wetten zouden beraadslagen en stemmen, mits er, bij de afkondiging in het
Staatsblad, telkens eene (niet officiëele) Nederlandsche vertaling zou worden
bijgevoegd. De verslaggever Van Vreckem beging de zwakheid dat amendement
goed te keuren, en Minister Begerem, die vroeger met het intrekken der wet gedreigd
had, ‘daar zij geen reden van bestaan meer zou hebben,’ verklaarde zich zonder veel
klem tegen het amendement Le Jeune, dat met

(1) Hij zei heel gemoedelijk, en toch zoo raak: ‘Wat mij vooral verwondert, is dat de eischen
der Vlamingen zoo lang uitbleven. Dat bewijst het lankmoedig geduld van het Vlaamsche
volk. Wij Walen zouden zulk een stelsel geen vier en twintig uren geduld hebben.’
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50 stemmen tegen 47 werd aangenomen. Bij de eindstemming ging de aldus verminkte
en ontzenuwde taalwet er door met 51 stemmen tegen 23 en 23 onthoudingen (5
Februari 1897).

De ontwaking van het Vlaamsche volk
Het was eene groote en gansch onverwachte overwinning voor de Walen en
Franskiljons en eene bittere nederlaag voor de Vlamingen.
Dadelijk begrepen deze laatsten het en zagen nu eindelijk in, welke hooge
beteekenis de nieuwe taalwet voor hen bezat. Ook verspreidde zich de misnoegdheid
over gansch Vlaamsch België, en overal waren werkman, boer en kleine burger diep
geërgerd, zoowel in de steden als op het platteland, zoowel bij de clericalen als bij
de liberalen en bij de socialisten. Weldra stonden de Franschgezinden zelve verbaasd
over die ontwaking van het waardigheidsgevoel bij den Vlaming, en zij waren gansch
onthutst over het onweder, dat de Senaat had verwekt.
Overal hield men in steden en zelfs in dorpen(1) protestvergaderingen en meetingen.
Onder de voornaamste was die van de clericale Vlamingen te Antwerpen met de
senatoren Cogels en Le Clef, Coremans, De Beucker en meer anderen als redenaars,
waarop Coremans onder oorverdooveel handgeklap herinnerde aan Van Peene's
bekende stroof over den Vlaamschen leeuw:

(1) Te Bornhem, waar graaf de Marnix zijn kasteel had, gingen De Beucker, Pauwels en andere
Antwerpenaren eene meeting houden, waar zij ten gehoore van 2000 boeren in de opene
lucht het gedrag van hunnen kasteelheer aan de kaak stelden. Graaf de Marnix moest alles
machteloos toezien en van achter het venster van het Gemeentehuis aanhooren. Te Temsche
sloegen de boeren de ruiten uit in het kasteel van Burggraaf Vilain XIIII. Overal werden de
Vlaamsche senators, die voor het amendement Le Jeune gestemd hadden, verloochend en
gelaakt.
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Als zij hem machteloos denken
En tergen met een schop,
Dan richt hij zich bedreigend
En vreeslijk vóór hen op!

Niet minder indrukwekkend was de openbare protestmeeting van den Liberalen
Vlaamschen Bond der Scheldestad in den stampvollen Cirkschouwburg, waar Pol
De Mont, V. Van de Walle, Prayon, Paul Fredericq, Julius Hoste en Burgemeester
Jan Van Rijswijck als sprekers optraden. Te Brugge had in de ruime aloude Stadshalle
in de schaduw van den historischen Halletoren eene dergelijke meeting plaats met
Julius Sabbe, Karel De Poortere, De Visschere en anderen als redenaars. Te Gent
hielden de Vlamingen van alle richtingen eene groote volksvergadering in den
Valentino onder voorzitterschap van Baron de Maere met De Vriendt, den vader der
taalwet, K. Lijbaert, De Visschere, Reinhard, De Ceuleneer, A. Siffer, Paul Fredericq,
Van Beveren, Pol De Mont, Julius Hoste, Julius Sabbe, Prayon, enz., als sprekers.
Vooral de toespraak van den bekenden socialistischen leider Van Beveren van Gent
maakte indruk, waar hij hulde bracht aan de Vlaamsche Beweging, zonder welke de
achterlijkheid van ons volk veel grooter zou zijn dan ze nu nog is, en waar hij wees
op den weldadigen invloed der Noord-Nederlandsche boeken, die licht en kennis
onder de Vlaamsche bevolking hebben verspreid. Van Beveren voegde er zelfs eerlijk
bij, dat de Flaminganten zich ernstig om het Vlaamsche volk bekommerd hebben,
nog eer er eene socialistische partij in Vlaanderen ontstaan was.
De verbittering was zoo groot, dat zij onder de Vlamingen van alle richtingen
eenen onweerstaanbaren drang naar tijdelijke eendracht deed ontstaan. Te Brussel
vormde de Vlaamsche Volksraad een speciaal Comiteit van verdediging, en het
mirakel gebeurde, dat de liberale Vlamingen van Gent en Antwerpen, die anders met
den Volksraad om allerlei redenen niet wilden meegaan, zonder aarzeling toetraden.
Het Volksbelang, hoe hardnekkig ook altijd gekant tegen elke ‘samenwerking’,
verkondigde in een
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hoofdartikel, getiteld Ontwaking van het Vlaamsche Volk, het volgende:
In Vlaamsch België schreven eindelijk al de partijen op hun programma:
Gelijkheid der beide landstalen. Zoover zijn wij nu gekomen. Hoeveel
weg is sedert 1830 afgelegd!
En op dit oogenblik wil men ons komen diets maken, dat onze taal
ongeschikt is om naast die der Walen als officiëele taal voor onze Belgische
wetten gebruikt te worden!
Eensgezind treden de oude vijanden onzer moedertaal op als vóór 1830:
de Walen, de Franschgezinde advocaten, magistraten en ambtenaars der
Vlaamsche gewesten, allen zonder onderscheid van partijen!
In den Senaat gaat Bara broederlijk hand aan hand met Janson, Vilain
XIIII en Surmont de Volsberghe, terwijl de vrienden der Vlaamsche
taalrechten ook in alle partijen zich scharen onder het Vlaamsche vaandel
om eendrachtig de bedreigde taalwet De Vriendt-Coremans te doen
zegepralen.
De slag zal beslissend zijn. Wij liberale Vlamingen hebben het voorbeeld
der samenwerking met andersdenkenden niet gegeven; wij volgen enkel
het voorbeeld der Walen en Franskiljons, die op aandoenlijke wijze
samenspannen, clericalen en liberalen ondereen, om ons onvervreemdbaar
taalrecht te krenken.
Onze plicht is ons dus door hunne houding voorgeschreven. Als één man
moeten alle Vlamingen van alle politieke richtingen aan de Belgische
wetgevers duidelijk den volkswil kenbaar maken.
Wij leven niet meer in 1830. De Vlaamsche Lazarus is ontwaakt en wil
zijne plaats naast den Waal in de zon van het gemeenschappelijk vaderland,
na jaren geduld, eindelijk veroveren. Wij willen niet langer in ons eigen
land Belgen van tweede klasse blijven.
Tegenover het eendrachtig verbond van al onze vijanden stellen wij het
eendrachtig verbond van al de Vlamingen, die strijden voor de erkenning
hunner moedertaal op gelijken voet als die der Walen.

De Vlaamsche betooging in de hoofdstad (28 Februari 1897)
Het Comiteit van den Vlaamschen Volksraad riep de Vlamingen van geheel België
op, om te Brussel, den 28 Februari 1897, eenen plechtigen optocht en eenen grooten
Landdag te houden. Duizenden maakten zich gereed om aan dien oproep gehoor te
geven, toen men vernam, dat de d.d.
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Burgemeester van Brussel De Mot, (de Vlaamschgezinde burgemeester Buls was op
reis), die groote volksbetooging op het grondgebied der hoofdstad verboden had,
zoogezegd om vermoedelijke onlusten te voorkomen! Maar dadelijk gaf Kennis,
burgemeester der Brusselsche voorstad Schaarbeek, de toelating, om op zijn
grondgebied den stoet te laten rondgaan.
Dit gebeurde op den gestelden Zondag. De stoet met zijne honderden wapperende
vlaggen en duizenden deelnemers(1) trok door de straten, niet alleen indrukwekkend
door het getal, maar vooral door het feit, dat Vlamingen van alle kleur broederlijk
bijeengeschaard waren. Als bij tooverslag hadden al de staatkundige partijen in
Vlaamsch België eenen wapenstilstand gesloten ten voordeele der taalwet De
Vriendt-Coremans. Wat men in dien tijd noch voor de legerkwestie noch voor de
evenredige vertegenwoordiging had kunnen bekomen ondanks veel moeite, geschiedde
in éénen oogwenk, geheel het Vlaamsche land door, van Ieperen tot Maaseik. Dat
mirakel was het werk van den Senaat en van de tergende Franskiljonsche drukpers
van Brussel en elders.
De machtige gedachte van vaderlandsche eendracht was als de ziel van de groote
volksvergadering, die 's middags na den stoet in de tooneelzaal van den Vlaamschen
Schouwburg der hoofdstad werd gehouden.
Naast elkander hadden de Vlaamsche leiders van alle richtingen achter de
bestuurstafel plaats genomen, politieke en zelfs persoonlijke vijanden ondereen: De
Beucker en Coremans, pastoor Daens en de socialist Anseele, Max Rooses en
Reinhard, allen, allen, gescheiden door godsdienstige, staatkundige of sociale
beginselen, en toch eendrachtig de handen ineenslaande.

(1) In den stoet droegen bijna al de deelnemers een briefje op hunnen hoed of op hunne borst
met het enkel opschrift Gelijkheid! dat het gelukkig gekozen wachtwoord der Vlaamsche
betooging was. Men deelde op den doortocht van den stoet, ten bate der Vlaamsch-onkundige
toeschouwers, een Fransch vliegblaadje uit, getiteld L'Egalité.
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De Landdag werd op plechtige wijze geopend door het uitvoeren van Blockx' lied
Ons Vaderland, in choraal door de duizenden toegestroomde Vlamingen rechtstaande
gezongen, als gold het eene grootsche godsdienstige plechtigheid; waarop Benoit's
nieuwe gelegenheidskreet volgde:
Hoerah!
Zij wilden wat was recht!
Hoerah!
Zij wonnen wat zij wilden!

De geheele Schouwburgzaal zong mee en het was als een donderend statig
psalmgeluid. Dat oogenblik was onvergetelijk.
Daarna werden de sluizen der Vlaamsche welsprekendheid wagenwijd geopend.
Niet minder dan achttien sprekers volgden elkander op: Van Driessche (Brussel),
De Beucker (Antwerpen), De Vriendt (Brussel), Coremans (Antwerpen), Prayon
(Brussel), pastoor Daens (Aalst), Julius Sabbe (Brugge), Anseele (Gent), Plancquaert
(Zomergem), Paul Fredericq (Gent), de Waal Rochette (Brussel), De Poortere
(Brugge), Max Rooses (Antwerpen), een jonge Brusselsche Waal De Villers, Reinhard
(Brussel) en De Visschere (Brugge).
Allen werden in de diepste stilte door de duizenden aanwezigen aanhoord, zonder
eenen zweem van vermoeienis en onder herhaalde stormachtige bijvalsbetuigingen.
Er was blijkbaar electriciteit in de lucht. De welsprekendste redevoering was die van
Max Rooses; zij was de hoogste wijsgeerige uiting van het goede recht der Vlamingen
in eene prachtige taal verkondigd. Coremans vond ook luiden bijval, wanneer hij
uitriep:
Men heeft ons gezegd: Gij moet ondergeschikten blijven in België. Gij
zijt dat gewoon sedert 't jaar dertig.
Maar wij antwoorden, en gansch Vlaanderen, ja, gansch Nederland met
ons: Dan zijn wij knechten, en knechten willen wij niet blijven. We zeggen
onzen dienst op aan de Walen!
Wat pastoor Daens betreft, alsdan een nieuweling in de politiek, hij liet zich aan
allen kennen als een echten volks-

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

208
redenaar. Met eenigszins wreeden humor herinnerde hij aan Coremans het gebeurde
vóór korte jaren op den clericalen Zitdag te Brugge, toen Coremans zich
wankelmoedig verzet had tegen het Vlaamschspreken in de Kamer. Pastoor Daens
had zijn publiek aan zijne lippen hangen en speelde met Coremans als de kat met de
muis. Ten slotte zette Reinhard de reeds gloeiende gemoederen in vlam met zijne
onweerstaanbare slotrede, die bekroond werd met het afleggen van eenen plechtigen
eed, door de geheele vergadering staande gezworen.
En terwijl duizenden in de ruime tooneelzaal deelnamen aan den Landdag, hield
men voor de duizenden, die niet binnengeraakt waren, even geestdriftige meetingen
in de wandelzalen en in de trap van den Schouwburg evenals in al de omliggende
koffiehuizen. Na het uiteengaan werden zelfs in de opene lucht redevoeringen
uitgesproken op het groote plein vóór de Noorderstatie. Aan spreken en toejuichen
scheen geen einde te kunnen komen. De orde werd nergens gestoord. Geene enkele
poging van tegenbetooging was te bespeuren, ondanks al de aanhitsingen der
Franskiljonsche pers, Chronique, Gazette, Soir en meer andere Brusselsche bladen.
De zedeles uit die aangrijpende betooging trok Het Volksbelang met deze woorden:
Verleden Zondag hebben de hoofdstad en het gansche land zich kunnen
overtuigen, dat de Vlamingen van alle kleur vastberaden zijn om kalm,
doch hardnekkig te eischen wat zij in hunne bondige leus hebben
samengevat: Gelijkheid!
Hij zou wel doof moeten zijn degene, die voor de machtige stem van het
ontwakend Vlaamsche volk zijne ooren nog zou kunnen gesloten houden.
Zulke hardhoorigen bestaan er nergens, zelfs niet in de Belgische
Wetgevende Kamers.
De verslagenheid der Franskiljons en Walen was groot. Nochtans verloren deze
laatsten hunnen moed of liever hunnen overmoed niet. Te Luik kwam heel luidruchtig
eene nieuwe Ligue wallonne tot stand, onder de leiding van den apotheker Julien
Delaite, bijgestaan door een viertal an-
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dere onbekenden. Ziehier eenige uittreksels uit hun onzinnig manifest:
Le péril flamingant menace l'unité de la patrie. Sous le fallacieux prétexte
de l'égalité des langues, quelques exaltés entraînent le peuple flamand dans
une croisade malheureuse et antipatriotique contre leurs frères wallons.
Sous le prétexte plus fallacieux encore de faire droit à de prétendus griefs,
quelques ambitieux appellent les habitants du pays flamand à la curée des
honneurs et des places au détriment des habitants de la Wallonnie...
La Ligue Wallonne veillera au maintien du pacte d'alliance conclu en 1830
entre les provinces qui ont fondé la nationalité belge, pacte qui comportait,
à côté de l'usage facultatif des langues, l'adoption du français comme
langue officielle unique du pays.
La Ligue Wallonne veillera à ce que, dans l'usage facultatif réservé aux
langues locales par la Constitution belge, le wallon jouisse des mêmes
prérogatives, des mêmes faveurs gouvernementales que le flamand.
Het hardnekkig vasthouden aan het Fransch als eenige officiëele taal van België,
de pretentie om de Waalsche tongvallen met het Nederlandsch gelijk te stellen en de
verdere hatelijkheden van het stuk zouden met een schouderophalen begroet geworden
zijn, indien, bij de vijf onbeduidende persoonlijkheden der oprichters, zich niet, als
Comité de patronage, de bloem der Luiksche liberalen had gevoegd, waaronder vijf
senators (Braconier, Charles, Dupont, Magis en Nagelmaeckers), een
volksvertegenwoordiger (Magnette), twee raadsheeren van het Beroepshof (de Thier
en Polain), een hoogleeraar (Lequarré), twee leden der Bestendige Deputatie met
den voorzitter van den Provincieraad, een schepen en de burgemeester zelf van Luik,
de schrandere Léo Gérard.
Intusschen sloegen de Vlaamsche betoogingen van de groote steden naar de dorpen
over. Toen, bij een feest van katholieke patronages, te Etterbeek, de optocht der
feestvierenden voorbij een huis trok, waar Minister Schollaert met den
kardinaal-aartsbisschop van Mechelen Mgr. Goossens op het balkon stonden, werd
een reusachtige linnen band onder hunne oogen ontrold, waarop te lezen stond:
Wanneer krijgen wij de Gelijkheidswet? Hetzelfde ge-
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beurde korten tijd daarna te Kortenberg op een feest van maatschappijen van
onderlingen bijstand, bijgewoond door de ministers Nijssens en Schollaert. Allerlei
betoogingen van dien aard deden zich tot in de achterhoeken van Vlaanderen voor.

De tweede bespreking in de Kamer (Maart 1898)
De verminkte taalwet was uit den Senaat naar Je Kamer teruggekeerd. Slechts einde
Mei kwam de middelafdeeling bijeen. Den 20 Juli legde Van Cauwenbergh haar
verslag neder. Uit hoffelijkheid voor den Senaat had men eene nieuwe redactie
uitgedacht; maar het beginsel der taalwet, zooals zij door de Kamer bij de eerste
bespreking was aangenomen geworden, bleef ongeschonden. Doch weken en maanden
verliepen, zonder dat tot de beraadslaging werd overgegaan. Zoo geraakte men tot
in Februari 1898. In de zitting van 9 Februari trachtten Van Cauwenbergh,
Heuvelmans en De Vriendt te vergeefs om de taalwet op de dagorde te laten brengen.
De Kamer onthaalde hunne redevoeringen op gerucht en gemor. Het hoofd van het
Ministerie, de Gentenaar de Smet de Naeyer, deed zelfs de bespreking der taalwet
verschuiven tot na die van al de begrootingen.
Opnieuw kwam het Vlaamsche land in beroering. Uit steden en dorpen stegen de
protesten op en ten tweeden male sedert 1830 drong slag op slag de Vlaamsche
agitatie tot het platteland door(1). De clericale Vlaamschgezinden waren vooral
verbitterd op hunne ministers, die in de Kamers almachtig waren, en hunne
afgevaardigden, die over meer dan de twee derden der stemmen beschikten. Het

(1) Dit gebeurde vooral op talrijke Zondagvergaderingen in Oost-Vlaanderen, door de
onvermoeide zorgen van het propagandacomiteit van den Gentschen Tak van het Algemeen
Nederlandsch Verbond. Naar iedere meeting kwamen in de kleinste dorpen honderden
toehoorders op.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

211
ministerie dorst de openbare meening niet langer tergen; op voorstel van Woeste
kwam men op de verdaging terug en den 9 Maart begon onverwacht de bespreking
in de Kamer.
Eerst beproefde Lorand (Virton) om de beraadslaging tot October te doen
verschuiven, hetgeen met 65 stemmen tegen 37 verworpen werd. De Vriendt sprak
daarna een paar uren en maakte eenen diepen indruk, ofschoon hij geenszins een
redenaar mocht heeten. In de volgende zitting zag men den leider der socialisten Van
der Velde (alhoewel hij door het Waalsche Charleroi afgevaardigd werd) de tribune
beklimmen (hetgeen in de Kamer gansch ongewoon is en slechts bij allerplechtigste
gelegenheden gebeurt) om te verklaren, dat ‘trots de logens en de listen der clericalen
en der Waalsche liberalen’ zijne partij voor de wet stemmen zou. Breed en verheven
was overigens zijne schitterende redevoering. Aan de clericale meerderheid herinnerde
hij te recht de vijandschap der clericalen tegen het Nederlandsch vóór en na 1830 en
hunne particularistische strekkingen in West-Vlaanderen. Daarbij haalde hij het
oordeel aan van de Laveleye, Vuylsteke, Vanderkindere, Hamelius en anderen. Sedert
het optreden van Jhr. de Maere in 1869 was de opvatting der Vlaamsche Zaak als
cultuurbeweging nog nooit zoo plechtig en zoo verheven in de Kamer verkondigd
geworden. De andere leider der socialisten Anseele (die door Luik naar de Kamer
was gezonden), sprong hem ook krachtig bij. Van Waalsche zijde waren Baron Snoy
(Nijvel) en Jeanne (Luik) zeer zwak.
Allerlei kleine, doch beteekenisvolle incidenten kenmerkten de bepreking. Wanneer
de Waal Fléchet (Luik) in eene uitroeping beweerde, dat het stemmen van den
Vlaamschen tekst der wetten in de Kamer het Volapuk zou invoeren, antwoordde
hem Coremans raak:
Al sprak men Engelsch of Duitsch, 't zou toch Volapuk zijn voor de
Walen, die niets anders kennen dan hunne moedertaal.
Antwoordende op Baron Snoy, die het bejammerd had, dat de rechters van het
Walenland later zouden kunnen verplicht worden Vlaamsch te kennen, zei Anseele
zeer juist:
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Te Luik, waar zooveel Vlamingen wonen, kent de meerderheid der
rechters geen Vlaamsch. Is dat wel rechtvaardig?
De heer Daens. Er zijn 40.000 Vlamingen te Luik.
De heer Anseele. Men heeft slechts drie jaren tijd gegeven aan den heer
Eeman(1) als rechter in Egypte om het Arabisch aan te leeren; en onze
rechters zouden geen Vlaamsch moeten kennen!
De heer Van der Velde. En moeten onze Belgische officieren, die naar den
Congostaat gaan, het Fiotsch, de landspraak der wilde negers, niet machtig
zijn?
Ook het volgende gezegde van Anseele was niet minder doeltreffend:
De heer Jeanne vroeg gisteren in welk Vlaamsch men de wetten zal
vertalen. Maar men zal ze in geen enkel soort Vlaamsch vertalen: men zal
ze vertalen in het Nederlandsch.
Opmerkingswaardig was het ook, dat de Senaat door meer dan eenen redenaar
openlijk bespot werd in volle Kamer over zijn verwerpen der taalwet, en dat men nu
veel minder van exagérations flamingantes hoorde dan van Waalsche
buitensporigheden. Van der Velde haalde citaten aan uit het blad L'Ame wallonne,
dat de Walen tot oproermaken aanwakkerde, en vertelde, dat te Luik een zekere
Massart in het Caveau Liégeois een lied gezongen had, waarin de Vlamingen bij
varkens en ezels vergeleken werden. Zelfs Lorand, door het Waalsche Virton
afgevaardigd, die eerst de bespreking onbepaald had willen doen verdagen, verklaarde
zich voor de taalwet, hetgeen eene daad van moed was tegenover zijne kiezers uit
Waalsch Luxemburg(2). Zoo eindigde de eerste week der bespreking, en de Vlamingen
waren vol blijde verwachting.

(1) Het vroeger Gentsche Kamerlid Alb. Eeman, die inmiddels rechter was geworden aan
de internationale rechtbanken in Egypte.
(2) Met graaf van Limburg Stirum (Aarlen), Heynen (Neufchâteau), Malempré (Verviers) en
Dauvister (id.) beproefde hij ook (door het neerleggen van een amendement) eene tweede
poging ten voordeele der moedertaal van de 50.000 Duitschsprekende Belgen. De Vriendt
herinnerde, dat hij in 1897 voor Lorand's voorstel reeds gestemd had en het nog zou doen.
Woeste erkende de billijkheid van het voorstel, maar vond, dat het getal der Duitschers in
België te gering was om eene derde officiëele landstaal te moeten aannemen.
Het amendement Lorand werd met 77 stemmen tegen 30 en 13 onthoudingen verworpen.
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Eene tweede week werd ook ten volle ingenomen door de voortzetting der
beraadslaging en zelden zag men zoo'n stortvloed van redevoeringen. Minister
Begerem, Vander Linden, Van Cauwenbergh en Coremans verdedigden de taalwet
het best. De Walen Smeets, Destrée, Malempré en Demblon, die er zich ook voor
verklaarden, werden door Coremans bedankt. Van Waalsche zijde traden tegen de
taalwet de Montpellier, Heynen, Magnette en Stouffs op. De groote gebeurtenis van
het debat was overigens de uitgebreide redevoering van den oud-minister Woeste,
die zich beslist voor de wet verklaarde, doch allerlei oud-bakken beschouwingen
over de Vlaamsche Beweging ten beste gaf. Den 18 Maart 1898 werd eindelijk de
taalwet ten tweeden male door de Kamer aangenomen met 99 stemmen tegen 19 en
4 onthoudingen.
Evenals in den Senaat had men veertien dagen aan de beraadslaging besteed, en
de vijandige minderheid was geklommen van 3 op 19 stemmen en 4 onthoudingen.
Maar dit was zonder groote beteekenis; want enkele Waalsche
volksvertegenwoordigers hadden nu tegen gestemd met het oog op de aanstaande
Juniverkiezingen, daar hun schrik was aangejaagd door de waanzinnige opwinding
der mannen van de Ame wallonne en van de Ligue wallonne.
Nogmaals zullen wij het woord geven aan Het Volksbelang over den uitslag:
En de zedeles van dit alles?
De Senaat en zijne medeplichtigen hebben aan de Vlamingen eenen
onschatbaren dienst bewezen. Zij hebben hun hunne eigene macht leeren
kennen.
En aan de leiders der Vlaamschgezinden, die wel eens twijfelden aan de
gezindheid der Vlaamsche boeren en werklieden, hebben zij laten
vaststellen, dat het geheele Vlaamsche volk zich in het uur des gevaars
aan hunne zijde scharen komt. Die zekerheid is voor de toekomst goud
waard.
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De tweede bespreking in den Senaat (April 1898)
Wat zou de Senaat nu doen?
Gewoonlijk speelt in België de Hooge Kamer geene groote rol; zelfs is zij dikwijls
in de pers, vooral te Brussel, het mikpunt der kwinkslagen. Maar nu was het gansch
anders. De Franschgezinde drukpers der hoofdstad, die anders zelden de gelegenheid
liet voorbijgaan om een loopje te nemen met de Patres conscripti, brak nu dagelijks
het wierookvat op hunnen neus: zij hadden het lot van België in handen, zij zouden
de jeugdige losbollen der Kamer eens goed de les lezen. Van hunnen kant spanden
de Vlaamschgezinden al hunne krachten in, om de 13 senatoren der Vlaamsche
gewesten, (die men als de ‘13 Judassen’ had geschandvlekt wegens hunne houding),
op hunne eerste stemming te doen terugkeeren. Vlamingen en Walen hielden
ondertusschen allerlei protest- en andere meetingen, vooral te Brussel, te Antwerpen
en te Luik, doch ook in de kleinste dorpen. Al de Fransche dagbladen van de hoofdstad
schaarden zich aan de zijde der Walen. Het was een tijd van koortsachtige spanning
in geheel het land.
Op voorstel van Cogels, ondersteund door Van Ockerhout, Lammens en Léger,
maar krachtig bestreden door Tournay, Le Jeune, Dupont en Surmont de Volsberghe,
besloot de Senaat over te gaan tot de beraadslaging over de taalwet. Zij begon den
25 Februari 1898 met eene redevoering van den Luikerwaal Dupont, die drie uren
en half sprak en zeer behendig op rechtskundige vitterijen den nadruk legde. Tournay
(Phillippeville) volgde hem op, maar maakte geenen den minsten indruk. Onder de
andere Walen, die tegen de taalwet spraken, verdienen vooral Magis, Solvay, Bara,
Janson en Le Jeune vermeld te worden. Solvay verklaarde gemoedelijk, dat de
verdwijning der Nederlandsche taal in het verschiet ligt en dat men haar eenen zachten
dood moet laten sterven:
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Laten wij natuurlijk en stilaan verdwijnen wat in elk geval en
noodzakelijk toch moet verdwijnen. Gebruiken wij geen geweld, maar
verhinderen wij ook de langzame vernietiging niet van degene onzer beide
landstalen, die het minst noodig is bij de onderlinge betrekkingen der
volkeren. Maar vooral: dringen wij geen nieuw leven op aan datgene, wat
geene macht op aarde kan redden van de verdelging in de toekomst.
Alleen onder de Vlamingen sloot zich Baron Surmont de Volsberghe (Ieperen)
bij de hevigste Walen aan. In zijne onzinnige redevoering rakelde hij al de bekende
schimpscheuten der Franskiljons op tegen de Nederlandsche rechtstaal, hetgeen dan
ook een verontwaardigd protest van Van Vreckem (Aalst) uitlokte. Ook Léger (Gent)
en Picard verdedigden de taalwet in flinke redevoeringen; doch Picard bracht een
oogenblik alles in gevaar door te beweren, dat de Senaat buigen moest vóór de Kamer,
die beter dan hij de uiting van den volkswil is. Dit lokte een zoo hevig incident uit,
dat het uit het Beknopt Verslag werd weggelaten.
Heel op het einde der bespreking, die nogmaals twee volle weken geduurd had,
kwam de oud-liberale minister Bara te voorschijn. Zeer behendig schermde hij met
argumenten zoogezegd ontleend aan de Vlaamschgezinden zelve (eene studie van
Leonard Willems over de taaltoestanden in Zwitserland, een omzendbrief van het
algemeen bestuur van het Willems-fonds over de ellendige vertalingen verschijnende
in den Moniteur-Staatsblad, enz.). Om te sluiten dreigde hij met eene omwenteling
in het Walenland.
Van dat oogenblik af waren de poppen aan 't dansen. Gedurende de stemming
over de afzonderlijke artikels kwamen Bara, Dupont en Le Jeune gedurig met dezelfde
bedreiging voor den dag: Omwenteling! omwenteling!
Zelden, nooit wellicht, had men zoo'n rumoerige zitting in den Senaat gezien.
Meer en meer zou men gedacht hebben eene luidruchtige volksmeeting bij te wonen,
eerder dan eene plechtige vergadering der anders zoo deftige grijze Patres conscripti.
Bijzonder verdienstelijk toonden zich
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in al dit oorverdoovend geharrewar senator Descamps (Leuven) en Minister Begerem,
die beide voet vóór voet de taalwet verdedigden en al de vijandige amendementen
deden verwerpen.
De bepaling, door het amendement Le Jeune tijdens de eerste bespreking ingevoerd
en waarbij het beginsel der wet geheel ontzenuwd was geworden, werd nu verworpen
met 47 stemmen tegen 41 en 2 onthoudingen. Van dan af was de zegepraal
verzekerd(1).
Alzoo werd eindelijk de tweede tekst der Kamer onverminkt en onveranderd met
47 stemmen tegen 39 en 3 onthoudingen aangenomen (15 April 1898). Het was half
zeven in den avond geworden, veel later dan de zittingen van den Senaat gewoonlijk
duren. Vóór het Paleis der Natie stonden talrijke groepen geschaard. Allerlei
betoogingen grepen er plaats. De Vriendt, die daar ook wachtte, werd herkend en
door de Vlaamschgezinden in triomf rondgedragen, terwijl op een ander punt een
kort stokkengevecht tusschen aanhangers en vijanden der taalwet ontstond. Den 18
April 1898 werd de taalwet door den Koning bekrachtigd.
Al de andere taalwetten, sedert 1873 afgedwongen, waren slechts binnen de palen
der Vlaamsche gewesten van toepassing. Zelfs de duizenden Vlamingen van het
kanton Landen (prov. Luik) en van den omtrek van Edingen (prov. Henegouwen)
werden door die taalwetten niet beschermd, omdat hunne Vlaamsche dorpen in de
Waalsche provinciën liggen. Daarenboven bezitten de Vlamingen niet de minste
waarborg voor hunne taalrechten in de gansche uitgestrektheid der Waalsche
gewesten, d.i. in de helft van het gemeenschappelijk vaderland; terwijl de Waal, ook
in Vlaamsch België, bestuurd, gevonnisd en onderwezen wordt in 't Fransch. De
andere taalwetten waren aldus eene soort van aalmoes geweest aan de klagende on-

(1) Een amendement van Simonis, Le Jeune-Vincent en Otlet ten voordeele van het Duitsch als
derde officiëele taal werd bij zitten en staan verworpen.
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derdrukte Vlamingen, die toch burgers van tweede klasse bleven tegenover de Walen.
Voor de eerste maal sedert 1830 schonk de taalwet De Vriendt-Coremans een begin
van gelijkheid.
Ziedaar dan ook de reden der groote verbittering, welke de besprekingen over de
taalwet zoowel in Vlaamsch

Juliaan De Vriendt

België als in 't Walenland gedurende een volle jaar hadden verwekt. De Walen konden
het maar niet over hun hart krijgen hunne voorrechten van 1830 te zien aantasten.
De Vlamingen wilden niet langer vernederd blijven op taalgebied. Gelijkheid! was
hun zegevierend wachtwoord, hunne machtspreuk sedert den onvergetelijken Zondag
van den grooten optocht met Vlaamschen Landdag in de hoofdstad tot op den dag
der zegepraal. Dat tooverwoord had het ingedommeld Vlaamsche volk uit zijnen
jarenlangen slaap wakker geschud.
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Nog nooit had de taalkwestie geheel België zoo diep beroerd als tijdens den strijd
voor en tegen de taalwet De Vriendt-Coremans, die de jubelende Vlamingen algemeen
met den triomfantelijken naam van de ‘Gelijkheidswet’ doopten. Gansch het
Vlaamsche land door werd die overwinning luidruchtig gevierd. Te Brugge speelde
de beiaard en luidde men de triomfklok op den Halletoren. Feestelijke optochten
hadden in de steden plaats. Tot in kleine dorpen toe werd er gevlagd, geluid en
gefeest.

De naklank der taalwet bij de daaropvolgende Kamerverkiezingen
In de volgende Junimaand 1898 hadden er verkiezingen plaats voor de beide Kamers.
Zij geschiedden eenigszins onder den indruk der taalwet De Vriendt-Coremans en
gaven hier en daar aanleiding tot beteekenisvolle incidenten.
Vooral geruchtmakend was het geval van Léon Hallet te Luik en te Gent. Deze
jonge knappe advocaat, een Waal van afkomst, te Gent gevestigd en aldaar door de
Liberale Associatie naar den Provincie- en den Gemeenteraad gezonden, had tijdens
den strijd voor de Gelijkheidswet, als afgevaardigde van den Cercle libéral Wallon
van Gent, deelgenomen aan eene groote anti-Vlaamsche betooging in de hoofdstad
van het Walenland, den Zondag 3 April 1898. Zijn optreden te Luik als redenaar op
eene meeting in het Casino Grétry was een echt ‘coup de théâtre’ geweest. Volgens
het Journal de Liège, zou hij de Flaminganten voorgesteld hebben als twistzaaiers
en bedriegers, die hij van nabij kende en die overigens door het Vlaamsche volk
verloochend werden. Ten bewijze voegde hij er bij:
Quoique wallon, j'ai eu l'honneur d'être élu plusieurs fois dans deux des
assemblées délibérantes, et à Gand tous les wallons ont été nommés, alors
que les flamands échouaient.
Hier zinspeelde Hallet op de Gemeenteverkiezingen van 1895 te Gent, waarbij
inderdaad de Franschgezinden drie
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candidaten hadden doen kiezen, terwijl van de Vlaamschgezinde candidaten alleen
schepen De Vigne er doorgeraakt was. Maar hij vergat te zeggen, dat zulks gebeurd
was, niet omdat de liberale Gentsche kiezers de Vlaamschgezinden verloochenden,
maar omdat deze laatsten het wachtwoord, gegeven door den voorzitter der Liberale
Associatie, burgemeester Lippens, eerlijk hadden nageleefd, terwijl een hoopje
Franskiljons en Walen voorkeurstemmen aan hunne drie candidaten gegeven hadden,
hetgeen niet alleen de Vlaamschgezinden, maar burgemeester Lippens zelf geheel
onverwacht had doen vallen. Een der Waalsche gekozenen, Prof. Massau had zulks
daags na de kiezing openhartig erkend, zeggende: Les flamands ont été victimes de
leur honnêteté. Daarom verwekte te Gent die uitval van Hallet te Luik zooveel
ergernis. Plakkaten verschenen tegen hem op de muren der stad met de bedreiging:
‘Gentenaars, herdenkt het bij de aanstaande verkiezing!’ De misnoegdheid was dan
ook groot in de Arteveldestad, wanneer men vernam, dat Hallet zijne candidatuur
stelde voor de Kamer. In de kiescommissie der Liberale Associatie greep daarover
een heftig debat plaats. De Vigne en Alb. Fredericq, die op de candidatenlijst moesten
komen, weigerden er naast Hallet op te staan; en deze laatste werd gedwongen zich
terug te trekken. Het was eene voldoening voor de openbare denkwijze; maar de
Franskiljons waren woedend en koelden hunnen wrok waar ze konden, onder anderen
in de Brusselsche dagbladen. De Gentsche briefwisselaar der Étoile belge zong den
lof van Hallet, omdat hij de aandacht zijner Luiksche toehoorders gevestigd had op
de ‘conséquences terribles que les menées des intrigants flamingants peuvent avoir
pour les destinées de la patrie belge,’ en hij noemde de houding der Vlaamschgezinden
tegenover Hallet ‘la fureur de ces intrigants qui, non contents d'afficher sur les murs
de Gand des provocations insultantes contre le courageux conseiller, vont jusqu'à lui
dénier le droit de figurer parmi les candidats du libéralisme aux prochaines élections
législatives.’ Kort daarna
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legde Hallet zijne mandaten neer van provincie- en gemeenteraadslid(1). De politieke
loopbaan van dien talentvollen jongen man was aldus door zijn onverantwoordedelijk
optreden te Luik, ten minste tijdelijk, gestremd. Het was eene les voor meer anderen.
Indien Hallet te Gent als candidaat zijne kansen had verbeurd, te Luik zou hij
integendeel goed op zijne plaats geweest zijn. Immers, in dat kiesdistrict, werd door
de liberalen de nieuwe taalwet hartstochtelijk geëxploiteerd tegen de uittredende
radico-socialisten, die er voor gestemd hadden in de Kamer. In de hoofdstad van het
Walenland werden de politieke en maatschappelijke vraagstukken op den achtergrond
geschoven en de kiesplatform scheen de Vlaamsche zaak te zijn geworden. In de
kiesmeetingen, die soms zeer woelig waren, was er schier van niets anders spraak.
Ook in Namen en in Henegouwen was het in zekere kiesdistricten evenzoo gesteld.
Te Thuin werd een liberaal kiesblaadje uitgegeven onder den titel van La Délivrance,
dat bijna uitsluitend tegen de taalrechten der Vlamingen gericht was. Daarin stond
o.a. te lezen:
Het Vlaamsch wordt verplichtend in geheel het land en de kennis dier
taal zal de maatstaf zijn voor al de benoemingen, die om het even in welk
bestuur van het land zullen geschieden. De toegang tot alle bediening is
voor de Walen gesloten. Er blijft hun niets meer over dan te stemmen
tegen hen, die van de Walen de onderhoorigen der Vlamingen hebben
willen maken door het aannemen der wet, die zoo noodlottig is en de
duurbare belangen der Walen zoo zeer krenkt.
Te Ath prijkte op de muren der stad de volgende politieke plakbrief:
M.A. Nothomb, sénateur provincial du Luxembourg, vient de mourir.
Sur son lit de mort, M. Nothomb a fait appeler un ami et lui a donné pour
mission de déclarer publiquement qu'il considé-

(1) De Étoile Belge schreef daarover: ‘Cette résolution, qui sera déplorée par tous les bons
citoyens, prouve à quel point le flamingantisme a empoisonné l'esprit public.’ De Chronique
sprak van flamendicité, flamingaille, flamingâtisme, enz.
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rait la loi flamingante, la loi de malheur, pour plus dangereuse et plus
mauvaise que jamais.
Puisse cette voix d'outre-tombe être entendue par tous les électeurs wallons.
Leur vote unanime fera disparaître l'infâme et néfaste loi.
In dezelfde stad had, een paar dagen vóór de verkiezing, eene groote meeting
plaats, waarop Hallet, de Waalsche martelaar, het slachtoffer der Gentsche
Vlaamschgezinden, zijne jammerklachten aan zijne Waalsche taalgenooten liet
hooren. Volgens L'Écho de la Dendre van Ath was de indruk zeer groot:
M. Hallet expose son propre cas et provoque un long mouvement
d'indignation dans la salle tout entière... Et il y a des gens assez fous pour
croire que le mouvement flamingant est sans danger pour les Wallons!
Daarna kwam, volgens hetzelfde blad, Dr Charbonnier aan 't woord:
Le docteur Charbonnier montre le but caché de la loi Coremans:
permettre aux cléricaux, sous prétexte de répandre la connaissance du
flamand en Wallonie, désormais indispensable pour obtenir le moindre
emploi public, de s'emparer de l'enseignement primaire dans toutes les
communes wallonnes et de commencer par y caser 4,000 instituteurs
flamands(1).
In zijn hoofdartikel van 7 Mei schreef het orgaan der Ligue wallonne van Luik,
de reeds beruchte L'Ame wallonne, de volgende waanzinnige uitboezeming:
La loi De Vriendt va mettre le feu aux poudres. Nous savons que cette
ignominieuse manoeuvre, qui va mettre à la remorque des Flamands, les
populations wallonnes, déterminera à bref delai la révolte de celles-ci, et
les jettera, furieuses et armées, sur quiconque sera soupçonné d'être de
race flamande.
Entre Wallons, on n'est plus que Wallons contre Flamands. Entre Wallons,
on se signale les étrangers établis dans nos murs. Demain on les boycottera,
Entre Wallons, on commence à suppri-

(1) De aanwezige clericale kiezers maakten hierop een helsch lawaai en de meeting moest
te midden van gefluit, gemor en getier geschorst worden.
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mer ses relations commerciales et autres avec les Flandres. On parle entre
industriels wallons de prendre Dunkerque comme port d'expéditioin pour
ses matières pondéreuses et d'abandonner Anvers.
Vergeten wij niet, dat de burgemeester van Luik mitsgaders de liberale senators
en veel andere kopstukken der partij zetelden in het Comité de patronage der opstellers
van zoo'n dolzinnig blaadje. Doch Anseele en andere socialistische
volksvertegenwoordigers van Luik boden manmoedig het hoofd aan het onweder.
De uittredende socialist Berloz te Thuin, op de kiesvergaderingen hevig aangerand,
omdat hij voor de taalwet gestemd had, toonde ook een man van karakter te zijn. In
plaats van zich te verontschuldigen, verklaarde hij op alle meetingen, dat hij het nog
doen zou, omdat het rechtvaardig was. In geheel zijn kanton verspreidde hij een
vlugschrift (La question flamande), waarin hij de Vlaamsche Beweging op eene
hoogst waardeerende wijze aan zijne Waalsche kiezers bekend maakte. Ook te Luik
en in andere kiesdistricten deelden de socialisten dat vlugschrift aan het kiezerskorps
uit. Overigens werden al de Waalsche socialisten, die voor de Gelijkheidswet gestemd
hadden, herkozen ondanks die hartstochtelijke tegenkanting der Ligues wallonnes.
Die hevige beroering in de Waalsche gewesten kwam aan de Vlamingen toonen,
hoe onwetend de Walen waren over de Vlaamsche Beweging. Zij begonnen te
begrijpen, dat zij ook plichten hadden te vervullen tegenover de Walen om hen in te
lichten over onzen strijd door vlugschriften, voordrachten en kalme krachtige
redeneeringen. Tot hiertoe hebben de Vlamingen dien plicht te lang uit het oog
verloren. Op dit gebied is nog veel te doen.

De Vlaamsche soldaten vôôr de krijgsraden
Reeds had in 1856 de Commissie der Vlaamsche taalgrieven met een enkel woord
waarborgen geëischt ten voordeele van de Vlaamsche soldaten, die vóór de zuiver
Fransche krijgsraden verschenen; maar die grief was wel eene
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der laatste, die verdwijnen zou; want het was maar al te waar wat de Commissie in
haar verslag zeide: ‘Het gedeelte der Belgische staetsinrigting, waer het stelsel van
uitsluiting van onze Vlaemsche eigendommelijkheid nog het meest onmenschelijk
is toegepast, is het krijgsbeheer.’
Een der eersten, die de zaak aan een grondig onderzoek onderwierp, was een
destijds zeer jonge advocaat der Gentsche Balie, Albert Fredericq, die in 1874, in
het pas opgericht tijdschrift van Prof. Heremans Het Nederlandsch Museum, eene
merkwaardige studie liet verschijnen onder den titel: Het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken voor het landleger van 1814.
De Fransche taal alleen - schreef hij - wordt gebruikt in de
voorbereidende proceduur, in de proceduur ter zitting, in de beschuldigingsen pleitrede evenals in het vonnis. Vóór den krijgsraad wordt de Vlaming
als een vreemdeling door eenen tolk bijgestaan. In zijn eigen land kan hij
zijne rechten niet doen gelden... Het is geen tolk, maar zijn recht, dat de
Vlaming hebben moet. De rechter en de betichte moeten dezelfde taal
spreken. Voor dezen is het een recht, voor genen een plicht ...Dat men
voor de Vlamingen eenen krijgsraad uit Nederlandschsprekende officieren
samenstelle.
Nu en dan spraken de Vlaamsche dagbladen over een ‘schandaal’ voorgevallen
op de militaire rechtbanken ten nadeele van een of meer Franschonkundige soldaten,
die de meerderheid in het Belgisch leger uitmaken; maar bij machtelooze klachten
en protesten bleef het jaar in jaar uit. Wij zwijgen over al die klachten en komen tot
het jaar 1885.
Den 12 Januari 1885 zond de Vlaamsche Conferentie der Balie van Gent een sterk
beredeneerd vertoog aan den Minister van justitie om te wijzen op het feit, dat het
Wetboek van rechtspleging bij de Landmacht uit den Hollandschen tijd nog altijd
van kracht was en de rechtspleging vóór de krijgsraden in de Nederlandsche taal
voorschreef, hetgeen, sedert 1830, eene doode letter gebleven was, zoogezegd om
de taalvrijheid der zetelende officieren volgens
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art. 23 der Belgische Grondwet te eerbiedigen! Het vertoog drong aan op eene
spoedige regeling der zaak, ten einde het taalrecht van den Vlaamschen soldaat, dat
niet minder heilig is, te waarborgen. Het was de eerste officiëele stap op dat gebied;
maar de Minister verroerde natuurlijk niet.
Te Antwerpen verdedigde in Februari 1888 de jonge advocaat Ad. Pauwels eenen
Vlaming vóór den Krijgsraad. Hij kondigde aan, dat hij in de moedertaal spreken
zou en verzocht den substituut van den krijgsauditeur Renard het ook te doen; maar
deze antwoordde, dat de taalwet van 1873 niet van toepassing was op de krijgsraden,
hetgeen zeer waar was; dat hij zich in 't Vlaamsch moeilijk zou uitdrukken en dat hij
't Fransch zou gebruiken. Pauwels legde daartegen conclusies neer, maar de krijgsraad
gaf hem ongelijk, hetgeen onvermijdelijk was. Dit geding verwekte opschudding.
Op het paleis van justitie had zich het gerucht van het incident in éénen oogwenk
verspreid; advocaten kwamen toegeloopen en weldra was de zaal stampvol. Ook
buiten de rechterlijke wereld en in de pers had de zaak eenen zekeren weerklank.
Eenige dagen later verscheen te Gent vóór den Krijgsraad een Vlaamsche soldaat,
die ook door eenen jongen advocaat (Hendrik Loveling) werd verdedigd. Deze droeg
ook zijn pleidooi in het Nederlandsch voor en verzocht ook den krijgsauditeur
hetzelfde te doen in 't belang van den Franschonkundigen betichte. Hier was gelukkig
de krijgsauditeur geen Franschgezinde als te Antwerpen, maar Flor. van Duyse, de
oudste zoon van den grooten dichter. Hij stemde zeer bereidwillig in de vraag van
den advocaat toe. Pleitrede en rekwisitorium geschiedden aldus in het Vlaamsch;
maar, daar twee der rechters Waalsche officieren waren, moesten de neergelegde
besluitselen in het Fransch worden vertaald. Ook deze zaak werd in de pers druk
besproken.
De taalwet De Vigne-Coremans van 3 Mei 1889 op de Vlaamsche rechtspleging
was de eerste taalwet Coremans van 1873 komen volledigen en uitbreiden; maar zij
was
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niet toepasselijk op de krijgsraden. En nochtans waren er in dien tijd onder de 13.000
Belgische lotelingen, die jaarlijks door het lot aangewezen werden om in het leger
te dienen, nagenoeg 7.500 Vlamingen tegen 5.500 Walen. Het Verbond der Vlaamsche
Grievencomiteiten schreef in Maart 1890 eene prijsvraag uit voor eene studie over
het vraagstuk, die zou moeten vergezeld gaan van een ontwerp van wetsvoorstel op
het gebruik der talen vóór het hooger militair hof en de provinciale krijgsraden. Maar
van dien prijskamp kwam niets. Den 3 April 1890 zond de Vlaamsche Conferentie
der Gentsche Balie een grondig verzoekschrift aan den minister van justitie Le Jeune
om de splitsing te vragen van de krijgsraden in twee afdeelingen, waarvan de eene
zou samengesteld worden uit Vlaamschkundige officieren als rechters.

De redevoering van Alb. Fredericq te Gent (1891)
Den 2 Februari 1891 hielden de leden van den Bond der Vlaamsche liberale
maatschappijen van Gent eene groote volksvergadering, waarop Alb. Fredericq met
roerende woorden den akeligen toestand van den Vlaamschen soldaat vóór het militair
gerecht als volgt schetste:
Als een Vlaming bij 't leger ingelijfd wordt, houdt hij op Vlaming te zijn.
Als Vlaming heeft hij vóór de krijgsraden geene rechten meer. Hij wordt
behandeld gelijk een vreemdeling in zijn eigen vaderland.
Wanneer er een misdrijf ter kennis komt der militaire overheid, worden
twee officieren belast met een onderzoek. Dat onderzoek gebeurt in 't
Fransch, altijd en overal. De getuigen, al zijn zij ook Vlamingen, worden
ondervraagd in het Fransch. De twee officieren, zelfs wanneer ze Vlaamsch
kennen en spreken, schrijven alles op in het Fransch. Indien de officieren
en de getuigen elkander volstrekt niet verstaan, roept men eenen taalman.
Na dit eerste onderzoek wordt de zaak naar den krijgsauditeur verzonden,
aan welken twee officieren als commissarissen worden toegevoegd. Er
zijn zeven auditeurs in België. Op die zeven zijn er vier, die geen Vlaamsch
kennen; een of twee kennen er iets van;
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er is er één, die Vlaming is. Gij kent hem allen(1). Hij draagt eenen naam,
die schittert in de Vlaamsche letteren en in de Vlaamsche kunst. Het zijn
die auditeurs, die getuigen en betichten moeten onderhooren. Dat deze
beide laatsten Vlaamsch spreken of niet, alles wordt in 't Fransch
opgeschreven. Negenmaal op tien moet men de tusschenkomst van een
taalman inroepen. En wanneer de heeren alles in 't Fransch netjes hebben
aangeteekend wat de getuige en de betichte meestal in het Vlaamsch hebben
gezegd, laat men hun dit alles onderteekenen; ze zetten er hunnen naam
onder, zonder te weten of te verstaan wat men in de vreemde taal heeft
opgeschreven.
En, wanneer nu het onderzoek volledig is, dan wordt de zaak vóór den
Krijgsraad verzonden. De Krijgsraad is samengesteld uit zeven officieren
en daar is alles weer Fransch. De Fransche stukken worden voorgelezen;
de betichte, die geen Fransch verstaat, wordt bij middel van eenen taalman
in 't Fransch ondervraagd. De beschuldiging en de verdediging worden in
't Fransch voorgedragen.
Ziet gij hem daar, dien armen Vlaamschen jongen, die beschuldigd wordt;
ziet gij hem daar vóór zijne rechters, die te gelijk zijne strenge meesters
en zijne gevreesde overheden zijn; ziet gij hem daar met angstige oogen,
met gespannen oor, luisterende om één woord op te vangen, om één woord
te verstaan van hetgeen tegen hem wordt gezegd; ziet gij hem daar vóór
zijne rechters en zijnen beschuldiger, die hem niet verstaan? Is dit niet
schandelijk, niet wraakroepend, en kan dit langer geduld worden?
Het volgende was even treffend:
En die toestand bestaat spijts de wet. Ja, mijne heeren, spijts de wet!
Immers, het Wetboek, dat nog altijd de rechtspleging en het gebruik der
talen vóór de krijgsraden regelt, is het Hollandsch Wetboek van 1814.
Volgens dit Wetboek zou alles in het Vlaamsch moeten gebeuren, en
nochtans gebeurt alles in 't Fransch! En weet gij waarop men zich steunt
om dit stelsel toe te passen? Men steunt zich om de wet aldus te
verkrachten, op art. 23 der Belgische Grondwet, dat de vrijheid der
landstalen uitroept! Men steunt zich op de taalvrijheid, om de
Vlaamschonkundige officieren in de krijgsraden met hunne taal alleen te
laten tronen en om de Vlaamsche soldaten van hunne taalrechten te
berooven.

(1) Zinspeling op Flor. van Duyse, krijgsauditeur van Oost-Vlaanderen te Gent.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

227
Ten slotte herinnerde Alb. Fredericq er aan, dat een ontwerp van Militair
Strafwetboek, op last der Regeering door eene bijzondere commissie voorbereid,
onlangs in druk verschenen was:
Het schijnt, dat die Commissie vergeten heeft, dat er in België Vlamingen
bestaan. In dit ontwerp wordt er van de Vlamingen en hunne taalrechten
niet gesproken. Volgens dit ontwerp zal en moet alles gelijk vroeger vóór
de militaire rechtbanken in 't Fransch gebeuren.
Die redevoering maakte eenen diepen indruk. Een andere redenaar, De Vigne,
voegde er nog te recht bij:
De straffen, door het militaire strafgerecht uitgesproken, zijn veel
strenger dan die, welke de gewone strafrechtbanken toepassen. Welnu,
waar de straffen strenger zijn, moeten ook de waarborgen, waarmede het
gerecht zich omringt, des te grooter zijn. Het is eene nieuwe reden om
bijzonder aan te dringen op de gevraagde hervorming der proceduur vóór
het krijgsgerecht.
Ten slotte nam de vergadering eenparig den volgenden wensch aan:
Dat de bepalingen, welke de wet van 3 Mei 1889 over het gebruik der
Nederlandsche taal vóór de strafrechtbanken van Vlaamsch België heeft
ingevoerd, op het militair gerecht, gansch België door, zoo in eersten
aanleg als in beroep, toegepast worden.

Talrijke incidenten vóór de krijgsraden
In zijn aangrijpend tafereel der onrechtvaardige behandeling van den Vlaamschen
soldaat vóór den krijgsraad had Alb. Fredericq nog eene wraakroepende bijzonderheid
vergeten: de opgelegde taalman, die vertaalt ten bate der Waalsche officieren, moest
door den Vlaamschen betichte dan nog uit eigene beurs betaald worden! Zelfs de
Etoile belge, eenige dagen later een geval van dien aard besprekende, waarbij een
arme soldaat eene som van 7 fr. had moeten betalen vóór het Krijgshof te Brussel,
schreef daarover:

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

228
Het is weinig rechtvaardig op eenen man, die ontegensprekelijk het recht
heeft zijne landstaal te spreken, den last te leggen der onkunde, waar zekere
rechtens schuldig aan zijn. Dat is misschien wettelijk, doch het is een
misbruik, waarop wij de aandacht van den Minister van justitie vestigen.
De onvermoeibare Vlaamsche Conferentie der Balie van Gent zond een
verzoekschrift aan de Kamer (26 Maart 1891), dat het vraagstuk grondig toelichtte.
Bij het stuk was een ontwerp van wetsvoorstel gevoegd, zooals de prijsvraag van het
Verbond der Grievencomiteiten vroeger te vergeefs naar gewacht had. De Fransche
pers zweeg dit alles meestal dood. Alleen de Flandre libérale van 26 Augustus
schaarde zich aan de zijde der klagende Flaminganten.
In December van hetzelfde jaar deed zich te Antwerpen vóór den Krijgsraad een
nieuw incident voor. De toegevoegde krijgsauditeur Chomé wilde Ad. Pauwels,
advocaat van den betichten Vlaamschen soldaat, beletten de Vlaamsche getuigen in
hunne taal aan te spreken; hij eischte de tusschenkomst van den taalman. Hij betwistte
ook het recht van den verdediger om in het Nederlandsch te pleiten. De Krijgsraad
gaf hem gelijk en verbood het bij vonnis van 20 December aan Ad. Pauwels. En het
Krijgshof van Brussel, waarvoor dat vonnis in beroep verzonden was geworden,
bekrachtigde het en ontzegde aan Pauwels het recht in de moedertaal zijn pleidooi
voor te dragen (arrest van 12 Februari 1892). Te Gent integendeel lieten de Waalsche
officieren de Vlaamsche pleidooien toe; 't is er ook wel eens gebeurd, dat de
opperofficier, die den Krijgsraad voorzat, den verdediger ironisch toeriep:
Maître..., vous voulez plaider en flamand? C'est très bien. Je n'en
comprendrai pas un mot. Allez toujours. Ça m'est bien égal.
Doch na 't arrest van het Krijgshof van Brussel veranderde de toestand. Den 18
Maart 1892 verscheen een totaal Franschonkundige soldaat, bijgestaan door den
advocaat Bevernage, vóór den Krijgsraad van Oost-Vlaanderen. De verdediger
verzocht de rechters de ondervragingen en de verdediging in de moedertaal van den
betichte te laten ge-
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schieden. De officieren van den Krijgsraad schenen genegen den eisch in te willigen;
maar de krijgsauditeur van Duyse, hoe Vlaamschgezind ook, zeide zijne persoonlijke
zienswijze te moeten opofferen aan zijne plichten als ambtenaar, en hij verklaarde,
dat de Vlaamsche rechtspleging maar kon gebeuren na een vonnis van den Krijgsraad,
gezien de laatste beslissing van het Krijgshof te Brussel. Na pleidooien gaf de raad
een vonnis, waarbij de Vlaamsche rechtspleging werd geweigerd. Intusschen was in
April 1892 het arrest van het Brusselsch Krijgshof verzonden geworden vóór het
Verbrekingshof. Pauwels wilde er het woord nemen in het Nederlandsch; maar de
voorzitter verbood het hem, omdat eenige leden van 't Hof die taal niet verstonden.
De Procureur-generaal Mestdach de ter Kiele ondersteunde den voorzitter en het Hof
gaf een arrest, dat besloot met het verbod:
La Cour fait défense à Maître Pauwels de plaider en flamand ou de
développer en flamand n'importe quel document.
Na dit begin was het vervolg der proceduur niet twijfelachtig. Het Verbrekingshof
bekrachtigde de beslissing van het Krijgshof.
Ondanks dit alles deed zich eenige dagen, later een merkwaardig voorval te Gent
voor. Den 15 April 1892 vroeg advocaat Van Mallegem aan den Krijgsraad eene
Vlaamsche rechtspleging voor eenen Franschonkundigen betichte. De voorzitter zei
er toe geneigd te zijn, maar riep het arrest van Brussel in, dat zulks verbood. Daarop
begon de verdediger zijne besluitselen te ontwikkelen; doch de voorzitter, (majoor
Pâris), een goedronde officier, die niets gaf om al die rechtsgeleerde spitsvondigheden,
onderbrak hem om hem de Vlaamsche rechtspleging toe te staan, mits men hem niet
dwingen zou in dien zin een vonnis te geven. En door onderling akkoord, zonder
vonnis en in strijd met het Brusselsch arrest, begon men zeer gemoedelijk alles te
verrichten in het Vlaamsch; doch, daar de voorzitter en een deel der andere zetelende
officieren ook Walen waren, moest de taalman, nu niet den betichte, maar den
Krijgsraad bijstaan.
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Dat alles was onregelmatig, maar in den grond zeer redelijk en rechtvaardig. De
voorzitter deed aan den wijzen koning Salomo denken.

Ontwerp van het nieuw Militair Strafwetboek (1895)
Eenige maanden later, den 23 Februari 1893, legde de Waal Le Jeune, minister van
justitie, in de Kamer een ontwerp van nieuw Militair Strafwetboek(1) neder, waar
geene enkele bepaling in voorkwam om de schreeuwende rechtspleging der
Krijgsraden te verbeteren ten voordeele van de Vlaamsche soldaten. Eerst sliep dat
ontwerp met zooveel andere eenen rustigen slaap in de kartons der Kamer. Een jaar
nadien, den 16 April 1894, sprong de Vlaamsche Conferentie der Gentsche Balie
nogmaals in de bres met een verzoekschrift aan de Kamer, waarin zeven punten
werden opgesomd, waarover eene dringende hervorming werd geëischt. In Juni liet
de Antwerpsche volksvertegenwoordiger Heuvelmans aan den Vlaamschen Volksraad
weten, dat hij voornemens was het wetsontwerp, door de Vlaamsche Balie van Gent
voorbereid, in de Kamer aan te bieden. Doch anderen staken hem weldra de loef af.
Den 7 Februari 1895 werd een wetsontwerp over het gebruik der Nederlandsche
taal vóór de Krijgsraden en het Brusselsch Krijgshof neergelegd door J. Van der
Linden, J. De Vriendt, Nerincx, Huyshauwer, Janssens en Helleputte. De eerste
onderteekenaar Juliaan Van der Linden, die er de voornaamste vader van was (van
de andere onderteekenaars waren de meesten zelfs geene advocaten), ontwikkelde
de redenen ten voordeele der voorgestelde hervorming in dezelfde zitting. Alzoo
kwam eindelijk het zoolang aangeklaagde misbruik op het practisch terrein der
wetgevende macht. Algemeen was de bijval in de Vlaamsche

(1) Het was het werk van den krijgsauditeur-generaal P. Tempels, die, zonderling genoeg, het
gebruik onzer taal geheel en al uit het oog verloren had.
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pers. Vooral de Gentsche rechtsgeleerde wereld kwam in beweging: een twintigtal
leden der magistratuur en bijna al de advocaten zonden een gunstig verzoekschrift
naar de Kamer. Maar jaren en jaren verliepen alweer.

Nieuwe incidenten vóór de krijgsraden
In Juni 1898 bracht Het Laatste Nieuws een berichtje, dat luidde als volgt:
Een sergeant, beschuldigd eenen soldaat van het 6e linieregiment eenen
vuistslag te hebben toegediend, werd vrijgesproken. Doch tijdens het
verhoor stelde de krijgsauditeur Cambresy eene vraag in het Vlaamsch.
De verdediger M. Sulzberger verzette zich tegen het gebruik onzer
moedertaal vóór het krijgsgerecht. En waarlijk, de wet verbiedt dit! Dat
is ongehoord. En dan zeggen de Franskiljons, dat er geene Vlaamsche
grieven meer zijn.
Dit ergerlijk geval deed de ronde in de pers en werd druk besproken. Het
Volksbelang schreef te recht:
Ja, het is ongehoord. En het bestaat nu sedert 1830. Hoe is men zoolang
onverschillig gebleven? Maar zou men niet onverzadelijk moeten zijn, om
zich het lot van eenen Vlaamschen piot aan te trekken?
Het wordt nochtans tijd aan de Vlaamsche piotten te denken, die vóór de
Krijgsraden verschijnen. De Vlaamsche boerenzonen moeten tegen die
taalverdrukking beschermd worden, zij, die in het leger moeten dienen,
terwijl de rijke heertjes op de hoogescholen, in de salons, in de badsteden,
op de paardenwedrennen en elders fijne sigaren rooken en op de
gezondheid van het vaderland drinken.
Evenals de zaak Schoep in 1873 zou het geval van den armen
Antwerpschen piot, die zelfs vóór den Krijgsraad der Scheldestad krachtens
de wet in zijne moedertaal niet mocht ondervraagd worden, dit geval zou
het uitgangspunt moeten worden eener krachtige beweging tot herstelling
dier wraakroepende taalgrief.
Welaan, Vlamingen van alle mogelijke bonden, fondsen, genootschappen,
kringen, gilden, vereenigingen, maatschappijen en takken, wat minder
banketten, standbeelden, optochten, meetingen en huldebetoogingen met
wierookvaten; - en wat meer practische geest en taaiheid in het najagen
van hoogdringende hervormingen.
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Doch alweer koelde de tijdelijke verontwaardiging af. In December 1898 ondervroeg
Van Cleemputte (Gent) in de Kamer den minister van justitie Begerem, die weigerde
eenige verbintenis aan te gaan namens de Regeering (alhoewel hij vroeger als Gentsch
advocaat meer dan één verzoekschrift der Vlaamsche Conferentie had
medeonderteekend) en hij zeide, dat men geduldig de beraadslaging over het Militair
Strafwetboek moest afwachten.

De amendementen van J. Vander Linden in Kamer en Senaat (1899)
Zulks gebeurde eindelijk in zitting van den 2 Februari 1899. Van der Linden besprak
in eene flinke rede, zonder een enkel kwetsend woord voor de Walen, den ellendigen
toestand der Vlaamsche soldaten vóór de Krijgsraden en het Brusselsch Krijgshof,
en tevens lichtte hij eene reeks amendementen toe, die hij had ingediend, in den geest
van het wetsvoorstel door hemzelven en zijne vijf medeonderteekenaars in 1895
neergelegd. Minister Begerem trad hem bij en verklaarde, dat de Regeering die
amendementen zelfs zou volledigen; waarop Coremans den Minister bedankte.
Bij de behandeling der artikelen werden de Vlaamschgezinde waarborgen zonder
moeite aangenomen. Van der Linden streed voet vóór voet bij ieder artikel en bekwam
allerlei kleine verbeteringen aan de voorgestelde teksten.
Den 19 Maart begon de beraadslaging over die artikels van het Militair
Strafwetboek in den Senaat met een protest van den Waal Tournay (Philippevillle)
tegen de Vlaamschgezinde bepalingen. Hij vond het ongehoord, dat, waar de taalwet
van 1889 alleen van toepassing was in de Vlaamsche gewesten, die bepalingen ook
van kracht waren in 't Walenland. Maar Minister Begerem antwoordde hem, dat de
Vlaamsche lotelingen, die de meerderheid uitmaken in het Belgisch leger, ook in de
Waalsche garnizoenen even talrijk waren als in de Vlaamsche. Ook Dupont (Luik)
strib-
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belde tegen, omdat het Walenland niet vrij van Vlaamsche waarborgen was gebleven,
gelijk in al de vorige taalwetten; maar de algemeene beraadslaging werd zonder
verdere schermutselingen gesloten en bij de stemming over de artikelen bleven de
teksten der Kamer ongeschonden op dat punt.
Alleen valt aan te merken, dat Baron de Sélys-Longchamps

Juliaan Van der Linden

zoon (Namen), ondersteund door Dupont en Montefiore Levi (Luik), vraagde, dat
ook Waalschkundige officieren in de krijgsraden zouden moeten zetelen; waarop
Baron Surmont de Volsberghe (Ieperen) en Claeys Boûûaert (Gent) deden opmerken,
dat zulks onmogelijk was wegens het getal en de verscheidenheid der Waalsche
tongvallen. Houzeau de Lehaie (Bergen) meende, dat alleen het Luikerwaalsch genoeg
van het Fransch verschilde om
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in de krijgsraden vertegenwoordigd te worden; maar Picard (Henegouwen) teekende
protest aan tegen dat verwarren van talen en tongvallen; en het amendement werd
ten slotte verworpen.
Alzoo was, bijna zeventig jaren na de Omwenteling van 1830, die het leger en de
krijgsraden volledig verfranscht had, die wraakroepende taalgrief der Vlamingen
zonder bittere bespreking noch hatelijkheden toch eindelijk verdwenen. Maar eene
drukkende ministeriëele crisis en andere binnenlandsche politieke gebeurtenissen
namen alsdan zoozeer de openbare aandacht in beslag, dat die groote vreedzame
overwinning der Vlamingen, hoe belangrijk ook, bijna onopgemerkt voorbijging, en
dat aan den bescheidenen, schranderen Juliaan Vander Linden geene luidruchtige
ovaties gebracht noch geene kronen werden gevlochten gelijk vroeger aan Coremans
of aan anderen bij het veroveren van onze taalwetten(1).

De opgewarmde Septemberfeesten te Brussel (1897-99)
In 1880 had het liberaal ministerie Frère-Rolin-Van Humbeeck de Septemberfeesten
door de Kamers laten afschaffen om, ter gelegenheid van het 50jarig jubelfeest

(1) Dat de Vlamingen slechts een minimum van waarborgen bekomen hadden en geenszins hun
volle recht, werd door eenen specialist (advocaat L. Willems) zeer duidelijk uitgelegd in
twee hoofdartikelen van Het Volksbelang (11 en 18 Maart 1899). Vooral in de Krijgsraden
der Waalsche gewesten, bij voorbeeld te Bergen, ondervond men het weldra. (Zie de
hoofdartikels van Het Volksbelang van 10 Februari en 10 Maart 1900.) Nochtans werd het
recht der Vlaamsche soldaten om in hunne taal vóór eenen Waalschen Krijgsraad gevonnisd
te worden, ondanks die tegenkanting hunner twee Waalsche advocaten, plechtig erkend te
Bergen (26 April 1907), op aandringen van den substituut van den krijgsauditeur De Groote.
(Zie Het Volksbelang van 11 Mei 1907.) Den 28 October 1907 had vóór denzelfden Krijgsraad
een tweede dergelijk geval plaats, dat op hetzelfde uitliep. (Zie Het Volksbelang van 23
November 1907.)
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van België, aan Noord-Nederland duidelijk te bewijzen, dat de oude veeten van 1830
volkomen vergeten waren; en dat was geschied met de algemeene goedkeuring in
Noord en Zuid(1).
Nochtans waren er in België nog eenige misnoegde Franschgezinde chauvins, die
de afschaffing der Septemberfeesten in stilte betreurden. Lange jaren onderdrukten
zij hunnen wrok, totdat zij schepen Lepage van Brussel bereid vonden om hun een
handje toe te steken onder voorwendsel van het aankweeken der vaderlandsliefde
onder de aankomende schooljeugd der hoofdstad te bevorderen. In September 1896
richtte die schepen van onderwijs eenen optocht van de jongens en meisjes der
stadsscholen in naar de Place des Martyrs, waar eene Fransche cantate werd gezongen,
begeleid met Fransche redevoeringen. De Vlaamsche pers teekende protest aan tegen
dat ongepast opwarmen der afgeschafte Septemberfeesten; maar het volgende jaar,
in September 1897, werd de schooloptocht vernieuwd en met verbetering. Dan hoorde
men, op dezelfde Place des Martyrs, bij de onthulling van een gedenkteeken opgericht
ter eere van den Franschman Jenneval, den dichter der Brabançonne, de
anti-Hollandsche woorden van het lied uit het jaar dertig, in koor gezongen door
meer dan 2000 schoolkinderen der stad Brussel.
De Vlaamsche pers kwam opnieuw in beroering en ook in Noord-Nederland werd
dat feest streng beoordeeld.

Het protest van het Willems-fonds (1897)
Op de algemeene vergadering van het Willems-fonds, te Gent in October daarop
volgende gehouden, werd daartegen protest aangeteekend en de vergadering besloot
eenparig dit protest aan den Brusselschen gemeenteraad over te brieven. Het algemeen
bestuur van het Willems-fonds volbracht

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 137-139.
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deze taak in een kort, beleefd en bezadigd stuk, waarin te recht werd gezegd:
Het scheen ons, dat de stichting van het Koninkrijk België wel kon gevierd
worden zonder herinneringen op te delven, die ons en onze naburen minder
aangenaam zijn, en dat de vaderlandsliefde niet bestaat in het ophemelen
van deze herinneringen.
Die brief, door Burgemeester Buls aan den gemeenteraad der hoofdstad
medegedeeld, werd er besproken en door het Schepencollege der hoofdstad
beantwoord met een breedvoerig stuk, waarin over vaderlandsliefde en historische
feiten met ronkende volzinnen werd uitgeweid, maar eigenlijk niets geantwoord werd
op de kalme aanmerkingen van het Willems-fonds.

De tweede brief van het Willems-fonds
Het algemeen bestuur achtte het nu noodig de puntjes op de i's te zetten aangaande
het ongepast karakter, dat gegeven was geweest aan de feestviering op de Place des
Martyrs te Brussel in September 1897. In dat merkwaardig wederantwoord las men:
Wij achten ons gedwongen U te herinneren, dat bij gelegenheid dier feesten
de bitter anti-Hollandsche tekst der Brabançonne van 1830 uit het stof der
vergetelijkheid werd opgerakeld en door de Brusselsche schooljeugd in
koor op dat officiëel feest gezongen.
Niemand's hart kan nu nog in België trillen, wanneer men zingt:
Fiers Brabançons, peuples de braves,
Qu'on voit combattre sans fléchir,
Du sceptre honteux des Bataves
Tes balles ont su t'affranchir.
Sur Bruxelles; au pied de l'Archange,
Ton saint drapeau pour jamais est planté,
Et, fier de verdir sans l'Orange,
Croît l'arbre de la liberté (bis).

Het zingen van zulke verouderde en ongepaste schimpscheuten tegen
Holland door 2.000 a 2.500 schoolkinderen der hoofdstad, op bevel der
stadsregeering, was stellig eene misgreep, die door veel organen der
Belgische en Hollandsche drukpers terecht werd gelaakt.
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Na bijna zeventig jaren zijn de veeten van 1830 in Noord en Zuid zoo zeer
vergeten, dat degene, die ze kunstmatig tracht te doen herleven, zelfs onder
den dekmantel der vaderlandsliefde, bij niemand weerklank vinden kan.
Daarom zou het in de eerste plaats wenschelijk zijn, dat de openbare
besturen zulks niet uit het oog verloren, aangezien de ware en heilige
vaderlandsliefde daardoor eerder ondermijnd wordt dan gebaat.
In den brief van het Brusselsch Schepencollege was met ophef gewaagd geworden
over de Omwenteling van 1830, als zou zij ons verlost hebben van ‘eene vreemde
overheersching’ en daarom geestdriftig moeten herdacht worden. Daarop antwoordde
de brief van het Willems-fonds:
Wat de beteekenis zelve der Omwenteling van 1830 betreft, wij nemen
de vrijheid U te doen opmerken, dat men zich hier voor eene uiterst kiesche
zaak bevindt, die met alle voorzichtigheid moet worden behandeld. Het
oordeel der geschiedenis staat nog niet vast over de gebeurtenissen van
1830. Maar zal dat oordeel zeer verschillend zijn van datgene van twee
onzer grootste Belgische geleerden, François Laurent en Emile de Laveleye,
in hunne beroemde werken uitgesproken? Onnoodig U te herinneren, dat
Laurent onze Belgsiche Omwenteling ‘la grande duperie de 1830’ heeft
genoemd, en de Laveleye ‘une grande erreur, un crime contre la sécurité
de l'Europe’.
En zeer leuk voegde er het algemeen bestuur van het Willems-fonds nog bij:
En heeft een der onderteekenaars van uwen brief, de achtbare heer
Burgemeester Buls, bij het ontvangen van talrijke afgevaardigden der
Noord-Nederlandsche schutterijen ten stadhuize van Brussel, niet op 18
Augustus 1883 openhartig gezeid: ‘Il eût peut-être mieux valu que nos
destinées, longtemps unies, ne fussent jamais séparées’?

Volharding van schepen Lepage
Op dezen flinken brief van het Willems-fonds kwam geen wederantwoord van het
Schepencollege van Brussel(1).

(1) De volledige tekst van al de gewisselde brieven zal men vinden in het Tijdschrift van 't
Willems-fonds (Mei-afl. van 1898).
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Maar Lepage en zijne vrienden waren niet bekeerd en in September 1898 herhaalden
zij de officiëele betooging der schooljeugd op de Place des Martyrs. Het feest
gebeurde zelfs met groot orkest, en nu gold het de onthulling van een gedenkteeken
ter eere van eenen der voornaamste gesneuvelden van 't jaar dertig, graaf Félix de
Mérode. Te dier gelegenheid zag men de Franschgezinde pers van Brussel en elders
de Omwenteling van 1830 eenparig ophemelen. Zelfs de Flandre libérale, die anders
nog al orangist, van tijd tot tijd, was, en meer dan eens had doen uitschijnen, dat de
Belgische Omwenteling door de papen was geleid geworden en ten voordeele der
papen was uitgebaat; zelfs de Flandre libérale, die overigens gejuicht had in 1880
bij de afschaffing der Septemberfeesten door het liberaal ministerie, schreef nu heel
ernstig in haar plechtig hoofdartikel van 25 September 1898:
Nous devons à de Mérode, aux nombreux braves enterrés à la Place des
Martyrs, aux combattants des journées de Septembre, tout ce que nous
sommes. Aussi le gouvernement commit-il une faute en faisant voter en
1880 la suppression de la commémoration de nos journées de luttes pour
la liberté. Dans tous les pays, en se fait un devoir d'éterniser par des
journées de fêtes les dates glorieuses. C'est un enseignement et un réveil
constant du patriotisme.
Over het nut der nationale feesten zal niemand twisten. Dat begrepen de Vlamingen
ook zeer goed, wanneer zij omstreeks denzelfden tijd in steden en dorpen de viering
van den 11 Juli invoerden ter herinnering aan den Slag der Gulden Sporen van 1302.
Maar stellig mag men verzekeren, dat de openbare meening, zelfs te Brussel, niet
gunstig was aan de oprakeling der oude haten van 1830 tegen de ‘Noorderbroeders’.
Op den doortocht van den stoet deelde men een Fransch vliegblaadje uit, waarvan
de laatste woorden den nagel op den kop sloegen:
Belges!
Laissez sur un passé pénible et sans gloire le voile de l'oubli qu'y a jeté la
loi de 1880. Serrons, dans l'intérêt des deux nations, la
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main fraternelle qui nous est tendue par delà de la frontière du Nord, et
inspirons à nos enfants des sentiments d'estime et d'amitié pour nos
meilleurs voisins et alliés naturels.
Dit zijn dan ook de ware gevoelens onzer landgenooten, Walen zoowel als
Vlamingen, sedert lange jaren. Het geslacht van 1830 is uitgestorven en met dat
geslacht de laatste sporen der broedertwisten uit dien vervlogen tijd. Geene
kunstmatige middeltjes kunnen daartoe met eenig gevolg nog gebruikt worden. Ook
worden sindsdien de opgewarmde Septemberfeesten van schepen Lepage jaarlijks
te Brussel te midden der algemeene onverschilligheid voortgevierd.

De drie Vlaamsche feesten te Gent in 1899
Te Gent hadden, in de tweede helft van het jaar, drie belangrijke Vlaamsche feesten
plaats: de onthulling van het gedenkteeken ter eere van den vader der Vlaamsche
Beweging Jan Frans Willems, het 25ste Nederlandsch ‘jubelcongres’ en de inwijding
van den nieuwen Nederlandschen Schouwburg. Zulke eene snelle opvolging van
Vlaamschgezinde betoogingen in de zeer verfranschte hoofdstad van Vlaanderen
was iets buitengewoons en gaf natuurlijk aanleiding tot allerlei polemieken in de
Franschgezinde pers.
Sedert lang zweefde het plan in de lucht om den vader der Vlaamsche Beweging
in eene der groote steden van Vlaanderen een hem waardig monument der
volksdankbaarheid op te richten. Al de Vlamingen gevoelden, dat zijn zwaar arduinen
grafzuil op het kerkhof te St-Amandsberg bij Gent en zijn eenvoudig gedenkteeken
op het kerkhof van zijn geboortedorp Boekhout bij Lier niet voldoende waren, vooral
nu Conscience, Door Van Rijswijck, Ledeganck, van Duyse, David en meer anderen
hunne standbeelden hadden gekregen. Herhaaldelijk had Max Rooses bij het algemeen
bestuur van het Willems-fonds aangedrongen, op-
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dat het zorgen zou voor een gedenkteeken ter eere van zijnen patroon; maar alles
was bij vrome wenschen gebleven.
Op het Nederlandsch Congres te Dordrecht herinnerde Jan Bouchery van
Antwerpen, in Augustus 1897, de Vlamingen aller richting aan hunnen niet
volbrachten plicht tegenover Jan Frans Willems. Zijne rede werd luid toegejuicht en
te Gent kwam weldra, op het initiatief van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
een comiteit tot stand, dat reeds werkzaam was, toen Bouchery eenen oproep deed
tot de voornaamste letterkundigen van Vlaamsch België. Eerst was er naijver ontstaan
tusschen Gent en Antwerpen om te weten waar het gedenkteeken zou verrijzen; maar
door tusschenkomst van Vader De Beucker en anderen kreeg de Arteveldestad de
voorkeur, als zijnde de plaats waar Willems na 1830 tot aan zijnen dood den eerenaam
van ‘Vader der Vlaamsche Beweging’ had gewonnen.

Het Gedenkteeken ter eere van Willems te Gent
Aanstonds werd door het Gentsch Willems-Comiteit eene volksinschrijving geopend,
die weldra gepaard ging met eene groote tombola. De meeste werkdadigheid werd
aan den dag gelegd door eene groep jonge Vlaamschgezinden, aan wier hoofd zich
O. Van Hauwaert, leeraar aan het koninklijk atheneum, bevond. Hij was de ziel der
gansche beweging(1). Heftig was de tegenkanting van de Franschgezinden en van
hunne pers, die de verdiensten van Willems kleineerden en hem zelfs belachelijk
wilden maken. Het Willems-fonds liet door al zijne afdeelingen inschrijvingslijsten
rondgaan, die ongeveer 1500 fr. opbrachten. Het middenbestuur van het Davids-fonds
schonk eene toelage van 1000 fr. en de stad Gent evenals de Regeering elk eene van
750O fr. De stad Antwerpen gaf 3000 fr.

(1) Van zijne hand was ook de kleine populaire levensbeschrijving van Willems, waarvan
duizenden exemplaren gansch Vlaanderen door voor 10 centimen verkocht werden.
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Enkele andere Vlaamsche steden schonken mindere bijdragen, als Oostende (100
fr.), Roeselare (50 fr.), Kortrijk (40 fr.), Gentbrugge (25 fr.), Ledeberg (25 fr.). Brussel
en Brugge weigerden. Enkele persorganen openden inschrijvingslijsten in hunne
kolommen: die van het Gentsche weekblad Het Volksbelang bereikte de som van
ongeveer 2300 fr.; die van het Fondsenblad van Gent bracht ongeveer 600 fr. op en
die van Het Allemansblad van Jan Bouchery van Antwerpen iets meer dan 100 fr.
In Neerlandia, maandblad van het Algemeen Nederlandsch Verbond, werd ook eene
inschrijving geopend voor de bijdragen der Nederlanders in den vreemde, die voor
iets meer dan 600 fr. inteekenden. In Noord-Nederland was nog een Comiteit
werkzaam, dat eenige honderden gulden naar Gent zond. Zelfs uit Zuid-Afrika
kwamen giften aan. Nog nooit was een standbeeld in Vlaanderen opgericht geworden
met eenen zoo algemeenen geldelijken steun.
De Franskiljons stopten den Bien Public, de Flandre libérale, enz., vol, gedurende
maanden, met hunne schimpscheuten en aanrandingen. Onder de hevigsten
onderscheidde zich tot veler ergernis Herman van Duyse, een eigen zoon van den
grooten Vlaamschen dichter. Twee lange zittingen van den Gemeenteraad werden
in December 1898 en in Januari 1899 ook grootendeels besteed aan het geharrewar
over het gedenkteeken ter eere van Willems. Eindelijk werden de Franschkiljons
verslagen en het feest had plaats op den vooravond van het Nederlandsch Congres,
den Zondag 27 Augustus 1899.

Het Willemsfeest
Een ontzaglijke volksmenigte was op de been. Portretten en levensberichten van
Willems werden alom op de straten te koop aangeboden en veel verkocht. Alleen de
socialisten feestten niet mede; hun orgaan Vooruit had een speciaal nummer laten
verschijnen om hunne houding uit te leggen:
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Wat liefde kan de boerenknecht, de wever hebben voor dat Vlaamsche
land, voor zijne taal, voor zijn verleden, wanneer zijn dagelijksch leven
een onafgebroken strijd is om een stuk brood?
Wat is voor hem Vlaamsche poëzie, Vlaamsch tooneel, wanneer hij op
11jarigen ouderdom van de school wordt gerukt om in de fabrieken, in de
werkhuizen te worden opgesloten, waar hij 10 tot 12 uren lichamelijk
wordt uitgeput, zedelijk wordt vernietigd?
Wat scheelt hem de vertaling der wetten, die toch allen tegen hem keeren,
die hem steeds belasten en straffen en hem zoo zelden en dan nog zoo
weinig beschermen?
Wat schelen hem de Vlaamsche bankbriefjes, waarvan hij de kleur niet
kent, en het Vlaamsch op het zilvergeld, waarvan hij er zooveel verdient
en zoo weinig krijgt?
Doch dit bitter manifest vermocht het niet de algemeene feestvreugde te storen.
Overal vormden zich groepen voor den optocht, overal wapperden vlaggen en klonk
de muziek. Niet minder dan 320 maatschappijen uit alle hoeken van Vlaamsch België
namen plaats in den stoet, die zonder onderbreking 35 minuten voorbijtrok naar het
St-Baafsplein, vóór den nieuwen Nederlandschen Schouwburg, aan den voet van het
Belfort uit den tijd van Jacob van Artevelde, waar tusschen den grijzen toren en dien
der hoofdkerk het gedenkteeken omsluierd te wachten stond.
Daar werden redevoeringen uitgesproken door Prof. Obrie namens het Comiteit
van het feest, door den burgemeester van Gent Braun en door Antwerpen's populairen
en welsprekenden burgemeester Jan Van Rijswijck.
Na de stelselmatige afbrekerij van Willems door de Gentsche Franskiljons in de
pers en zelfs in den Gemeenteraad, werd de geestdriftige lof opgemerkt, dien
burgemeester Braun aan den held van den dag toezwaaide in zijne feestrede:
Een man bezield met de louterste gevoelens van volksliefde, die de
grootste verdiensten heeft gehad, in eenen naren tijd, toen ons land pas
van eene eeuwenlange vreemde verdrukking bevrijd was, den eersten kreet
der ontwaakte vaderlandsliefde te hebben geslaakt, en dien kreet, die door
een verbasterd volk niet begrepen werd, met eenen alle beleedigingen,
hoon en vervolgingen trotseerenden moed te hebben herhaald, totdat hij
werd aangehoord; en
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eindelijk de machtige Vlaamsche Beweging deed ontstaan, welke hem
met volle recht tot haren vader heeft uitgeroepen.
Jan Frans Willems begreep, dat het eenige onfeilbaar redmiddel hierin
moest bestaan, de vernederde volkstaal herop te beuren en door haar het
Vlaamsche volk weerom te brengen tot een eigen bewustzijn, tot het gevoel
van eigenwaarde, tot de fierheid der zelfstandigheid.
Niet minder indruk maakte deze zinspeling op de aanwezigheid van vele
Noord-Nederlanders, die voor het Congres overgekomen waren en het feest
bijwoonden:
De tijden zijn grootelijks veranderd, sinds Willems door de toenmalige
katholieke geestelijkheid met hardnekkigheid werd bevochten, omdat zijn
streven voor de eenheid van de Nederlandsche spelling op eene toenadering
tot het protestantsche Holland berustte. De gevoelens van
verdraagzaamheid en de verbroedering der volkeren hebben sindsdien
eenen ruimen weg afgelegd, en het doet goed aan 't harte te zien, dat heden,
aan den voet van dit standbeeld, in de tegenwoordigheid van onze
Noorderbroeders, alle handen ineen worden gelegd tot verheerlijking van
een werk van echte volksgezindheid en echte vaderlandsliefde.
Maar aller geestdrift lokte de schitterende improvisatie uit van den Burgemeester
van Antwerpen, ‘Onze Jan’, wiens vooruittreden door de menigte met een
oorverdoovend gejuich was begroet geworden. Uit het hart en tot het volk riep hij
uit:
Wij hebben niet alleen trouw gezworen aan de beginselen van Willems
uit dankbaarheid om wat hij voor Vlaanderen deed, doch vooral, omdat
wij overtuigd zijn, dat België's grootheid ligt in de vrije ontwikkeling van
beide rassen.
Het is onmogelijk om, wat sommigen ook droomen, de beide rassen ineen
te smelten evenals eene eierstruif in die pan. Voor zulk een samenklopping
is nog geen pollepel gevonden. Onmogelijk is het ook door dwang de eene
helft van België zijne taal te ontnemen, zijnen landaard te vernietigen.
Zelfs het zwaard van eenen Tzaar is daartoe niet bij machte.
Daarna had hij harde woorden voor de bekrompenheid der hoogere standen in
Vlaanderen, die de volkstaal versmaden, en tevens voor de onverschilligheid der
lagere standen:
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Een uwer uitstekende stadgenooten, die thans minister is in een vreemd
land, Rolin-Jacquemyns(1), zeide eens eene waarheid, die mij diep trof en
welke ik dikwijls heb herdacht. Wat baat het - zeide hij - dat op 't papier
Vlaamsche grief na grief verdwijnt, wanneer het volk zijne taal
onverschillig blijft of ze veracht? Wat baat het, dat onze taal weerklinkt
in 't Parlement, op 't raadhuis, vóór het gerecht en in den schouwburg, als
zij gebannen is uit den kring van het gezin?
Nog veel vooruitgang is er te doen, eene halve eeuw na Willems. Maar
wat is eene halve eeuw in het leven van een volk?
En hij besloot met een roerend commentaar op Willems' leus: Spero lucem (ik
hoop in het licht).
Daarna werd de feestcantate van pastoor Claeys en Oscar Roels door eene groote
koormassa in de opene lucht gezongen en ten slotte Miry's Vlaamsche Leeuw door
de volksmenigte donderend aangeheven. ‘Dat kunnen wij niet, neen, dat kunnen wij
niet’, was het alzeggend aanvangswoord van het relaas over het Willemsfeest in Het
Nieuws van den Dag van Amsterdam.

Het 25ste Nederlandsch jubelcongres te Gent
De stad Gent was in 1849 de wieg der Nederlandsche taalen letterkundige congressen
geweest. Het 25ste Congres keerde nu voor de vierde maal naar zijne bakermat terug,
juist na eene halve eeuw, jaar voor jaar. En de grijze voorzitter Baron de Maere had
reeds drie andere Nederlandsche Congressen geleid: het tweede van Gent in 1867,
het tweede van Brugge in 1884 en het derde van Gent in 1891.
Wat al veranderingen waren er in Noord en Zuid gebeurd sedert het allereerste
Congres van Gent in 1849, waar Snellaert de inrichter en de ziel van was geweest
met van Duyse, David, Blommaert, de Saint-Genois, Rens, Serrure en Kervyn de
Volkaersbeke aan zijne zijde, en waarop het eerste denkbeeld van het groot
Woordenboek der Ne-

(1) In dien tijd eerste minister van den Koning van Siam te Bangkok.
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derlandsche taal was opgeworpen geworden(1). De eenheid van taal en van spelling
in Noord en Zuid (1865), het tot stand komen van het Woordenboek van Prof. de
(1) Ziehier de chronologische reeks der 25 eerste Nederlandsche Congressen: Gent (1849),
Amsterdam (1850), Brussel (1851), Utrecht (1854), Antwerpen (1856), 's Hertogenbosch
(1860), Brugge (1862), Rotterdam (1865), Gent (1867), 's Gravenhage (1868), Leuven (1869),
Middelburg (1872), Antwerpen (1873), Maestricht (1875), Brussel (1876), Kampen (1878),
Mechelen (1879), Breda (1881), Brugge (1884), Amsterdam (1887), Gent (1891), Arnhem
(1893), Antwerpen (1896), Dordrecht (1897) en Gent (1899). - Daarop volgden de congressen
van Nijmegen (1901), Kortrijk (1902), Deventer (1904) en Brussel (1906). Het laatste 30e
heeft te Leiden in 1908 plaats gegrepen. - Over de tien eerste congressen, zie de
bijzonderheden vermeld in ons vorige deel, blz. 46-58; - over de volgende congressen
(1868-1891), zie hierboven, (blz. 71-79). Over de laatste Congressen nog enkele cijfers en
namen:
Het 22e Congres had plaats te Arnhem (1893); voorzitter Slotemaker; meer dan 700 leden,
waaronder P. Anri, Begerem, C. Buysse, H. Claeys, Vander Cruyssen, P. Fredericq, Van
Gheluwe, Gittens, Hansen, Hendrickx, H. De Hoon, Mej. V. Loveling, de Maere-Limnander,
H. Meert, Minnaert, Pol De Mont, Obrie, Rooses, J. Sabbe, Vercoullie, Vuylsteke; - de Beer,
N. Beets, Blok, Boele van Hensbroek, Ch. Boissevain, ten Brink, Burgersdijk, M. Emants,
Everts, Gallée, Gram, Hoefer, Huf van Buren, Ising, G. Keller, A. Kuyper, D. de Langhe,
Laurillard, J.W. Muller, Nicolaï, van Nouhuys, Overvoorde, Quack, Ritter, Robbers, Rogge,
Schaepman, Sipman, Spruyt, te Winkel.
Het 23e te Antwerpen (1896), voorzitter Max Rooses; meer dan 625 leden, waaronder
Adriaensen, P. Alberdingk Thijm, P. Anri, Mev. Cath. Beersmans, Mej. Belpaire, P. Benoit,
J. Blockx, H. Claeys, Cornette, Cuperus, De Beucker, De Bom, De Ceuleneer, de Maere,
Pol De Mont, De Vigne, De Vos, A. en J. De Vriendt, Gaillard, Geiregat, Génard, Gittens,
Hansen, Heuvelmans, Hiel, Mej. V. Loveling, J. Mac Leod, H. Meert, Obrie, Prayon, Mej.
Hilda Ram, Rosseels, J. Sabbe, Segers, Snieders, Vander Cruyssen, F. van Duyse, Van
Goethem, J. Van Rijswijck, Vercoullie, Vuylsteke, L. en P. Willems; - Banck, A. Beets,
Boele van Hensbroek, Ch. Boissevain, Burgersdijk, M. Emants, Everts, Hoefer, Huf van
Buren, Ising, Kern, Kluyver, Kollewijn, Lamberts Hurrelbrink, Laurillard, J.W. Muller,
Overvoorde, Quack, Robbers, Schaepman, Sipman, ten Brink, te Winkel.
Het 24e te Dordrecht (1897), voorzitter Kiewiet de Jonge; meer dan 550 leden, waaronder
Ad. Henderickx, Peter Benoit, H. Claeys, Vander Cruyssen, P. Fredericq, Gittens, Fl.
Heuvelmans, H. Laroche, Mej. V. Loveling, H. Meert, Obrie, Prayon, Jan Van Rijswijck,
Rooses, F. Retsin, M. Sabbe, T'sjoen, Vercoullie; - Boele van Hensbroek, Boekenoogen,
Bake, de Beaufort, Burgersdijk, ten Brink, A. Beets, Gallée, Hoefer, Lamberts Hurrelbrink,
Heeres, Huf van Buren, Kern, Laurillard, J.W. Muller, Nolen, Overvoorde, Robbers, W. de
Ridder, Sipman, Telting, te Winkel.
Het 25e te Gent (1899), voorzitter Baron de Maere; nagenoeg 650 leden, waaronder P. Anri,
K. Barbier, Begerem, Mej. Belpaire, Peter Benoit, K. Bogaerd, C. Buysse, H. Claeys,
Coopman, Cornette, Cuperus, C. De Bruyne, De Ceuleneer, A. De Cock, De Geyter, Pol De
Mont, Nap. de Pauw, L. De Raet, De Vigne, De Vos, W. De Vreese, J. De Vriendt, P.
Fredericq, P. Geiregat, Gittens, Hansen, F. Heuvelmans, H. Laroche, Mej. V. Loveling, Mac
Leod, Meert, Minnaert, Obrie, Périer, Prayon, Mej. Hilda Ram, Reinhard, F. Retsin, Rooses,
T'sjoen, Vander Cruyssen, F. van Duyse, Van Goethem, O. Van Hauwaert, J. Van Rijswijck,
Vercoullie, J. Vuylsteke; - Bake, Banck, A. Beets, Boekenoogen, Boele van Hensbroek, M.
Emants, Gallée, Heeres, Hoefer, Huf van Buren, Kern, Kiewiet de Jonge, Kluyver, Lamberts
Hurrelbrink, J.W. Muller, Nolen, Overvoorde, Robbers, Sipman, te Winkel.
Het 26e te Nijmegen (1901), voorzitter ter Haar; 1200 leden (meest uit de stad zelve),
waaronder Mev. Ameye, H. Claeys, Van der Cruyssen, Cuperus, P. Fredericq, De Geyter,
Heuvelmans, Mej. V. Loveling, Meert, Minnaert, Obrie, Prayon, Rooses, J. Sabbe, T'sjoen,
Vercoullie, H. Verriest, W. De Vreese, L. Willems; - de Beer, A. Beets, Blok, Boekenoogen,
Boele van Hensbroek, Heeres, Hoefer, Hofstede de Groot, Huf van Buren, Kern, Kiewiet de
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Vries (eerste aflevering in 1865), het Algemeen Nederlandsch Tooneelverbond
(1869), de verbetering van de boek-

Jonge, Lamberts Hurrelbrinck, Laurillard, J.W. Muller, Nolen, Overvoorde, Schaepman,
Sipman, Telting, te Winkel.
Het 27e te Kortrijk (1902), voorzitter J. Sabbe; nagenoeg 870 leden; waaronder P. Anri, G.
Antheunis, K. Barbier, Jan Blockx, K. Bogaerd, H. Claeys, Em. Claus, Coopman, Cuperus,
De Beucker, De Ceuleneer, René De Clercq, De Geyter, De Potter, De Vigne, W. De Vreese,
P. Fredericq, V. Fris, Gittens, Helleputte, Heuvelmans, J. Hoste, A. Matton, Meert, Minnaert,
Obrie, Prayon, Reinhard, Retsin, Rooses, M. Sabbe, T'sjoen, F. van Duyse, L. Van Gheluwe,
O. Van Hauwaert, J. Van Rijswijck, Vercoullie, H. Verriest, J. Vuylsteke; - G. Kalff, Hoefer,
Huf van Buren, Kluyver, Kiewiet de Jonge, Reitz, Louw, Mansvelt, J.W. Muller, Nolen,
Overvoorde, Sipman, Telting, te Winkel, Mej. Top Naeff.
Het 28e te Deventer (1904), voorzitter J. te Winkel; meer dan 930 leden (meest uit de stad
zelve), waaronder H. Claeys, Vander Cruyssen, Cuperus, F. van Duyse, P. Fredericq, V. Fris,
J. Van der Linden, A. Matton, Meert, Minnaert, Obrie, Prayon, Rooses, T'sjoen, Vercoullie;
- de Beaufort, A. Beets, Blok, Huf van Buren, Colenbrander, M. Emants, ter Haar, van
Heemstra, Heeres, Hoefer, Lamberts, Hurrelbrink, Kluyver, Kollewijn, Laurillard, Mansvelt,
J.W. Muller, Mej. Top Naeff, Nolen, Robbers, L. Simons, Sipman, Telting, Vander Vlugt,
Louis Van Deyssel.
Het 29e te Brussel (1906), voorzitter H. De Hoon, meer dan 760 leden; waaronder J. Bauwens,
A. Brijs, P. Daens, Bols, Heuvelmans, Vander Cruyssen, J. Bouchery, Cornette, Cuperus,
Gittens, A. Henderickx, Rooses, Rudelsheim, G. Segers, Smeding, O. Wattez, P. Van Assche,
Hansen, De Flou, M. Sabbe, G. Antheunis, Brans, Buyl, Coopman, E. Coremans, Delpire,
A. De Cock, De Raet, A. De Swarte, N. De Tière, Haller von Ziegesar, E. en A. Hendrickx,
J. Hoste, C. Huysmans, M. Josson, A. Matton, Reinhard, Teirlinck, Temmerman, Thelen,
T'sjoen, Vander Linden, Van Kalken, P. Van Langendonck, A. Vermeylen, A. Willems, P.
Anri, H. Claeys, C. De Bruyne, A. De Ceuleneer, de Pauw, W. De Vreese, P. Fredericq,
Fabri, V. Fris, E. Gaillard, K. Lybaert, H. Meert, Minnaert, A. Siffer, F. van Duyse, Vercoullie,
Van Hauwaert, Bellefroid, H. Verriest, E. De Bom, R. Verhulst, de Gheldere, Helleputte,
Scharpé, Scheltjens, A. Mulle, L. Meert; - Burger, de Beer, Lamberts Hurrelbrink, Mej.
Nijland, L. Simons, Stoett, te Winkel, Sipman, L. Van Deyssel, Acquoy, Van Heemstra, de
Kanter, Kiewiet de Jonge, Van Son, Telting, Hoefer, Blok, Boekenoogen, Heeres, Kluyver,
Nolen, Huf van Buren, J.W. Muller, Mej. Cath. van Rennes, H.C. Muller, Mej. Baelde,
Kamerlingh Onnes, Mansvelt, Sterck, Van Hulzen, Smit Kleine, Mev. Th. Hoven, graaf van
Limburg Stirum, jhr. van Nispen tot Sevenaer.
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handelsbetrekkingen tusschen Vlaamsch België en Nederland, de uitbreiding van
het Algemeen Nederlandsch Verbond (1897), maar in de allereerste plaats de
toenadering tusschen Hollanders en Vlamingen, waarbij later zich de
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Zuid-Afrikanen kwamen voegen, ziedaar het heilzaam werk der Nederlandsche
Congressen. Ouderen en jongeren van
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dagen, beroemden en onbekenden, kwamen er schier geregeld om de twee jaren
gedurende eenige dagen bijeen, als kinderen eener zelfde Moeder (de Nederlandsche
taal), in vertrouwelijken omgang, voor de eer van hunnen stam, om zich te sterken
in den strijd voor het behoud hunner taal en hunner nationale zelfstandigheid als
Nederlanders in en buiten Europa. Zonder de Nederlandsche Congressen zouden de
dichters, prozaschrijvers, geleerden en kunstenaars van Vlaamsch België en Nederland
elkander voortdurend vreemd zijn gebleven, daar waar zij nu, dank zij die geregelde
bijeenkomsten, innige betrekkingen hebben kunnen aanknoopen en soms
vriendschapsbanden hebben gelegd voor het leven, waarvan de gevolgen voor taal,
kunst, letteren en nationale kracht ten goede zijn geweest.
En ieder nieuw opkomend geslacht in Noord en Zuid heeft behoefte aan het in
stand houden der Nederlandsche Congressen, omdat ieder nieuw opkomend geslacht
moet opgekweekt worden in het krachtig besef der geestelijke eenheid van onzen
Nederlandschen stam, en omdat er, buiten de Nederlandsche Congressen, geene
enkele andere instelling in Noord en Zuid bestaat, om aan dat besef eene geregelde
practische uiting te geven. Moesten Vlamingen en Hollanders gedurende eenige jaren
ophouden elkanders persoonlijke kennis te maken op geregelde tijden en op eene
zoo edele en ernstige wijze, als dat sedert 1849 op de Nederlandsche Congressen is
gebeurd, dan zou de zedelijke band, die ons meer en meer aaneensnoert, ongetwijfeld
verslappen, loshangen en uiteenvallen. Zoo ook de bodem van ons gemeenschappelijk
vaderland: laat die zandachtige laagvlakte gedurende eenige jaren zonder ploegen
noch zwoegen, en zij zal terugkeeren tot de voorhistorische heidewoestijn.
Het 25ste ‘jubelcongres’ van Gent moest in dit opzicht niet onderdoen voor de
voorgaande. Het telde nagenoeg 650 leden. Ditmaal waren de Zuid-Afrikaners
weggebleven, daar de oorlog van Engeland tegen Transvaal nakend was; maar in
aller naam sprak Dr H.C. Muller, consul-gene-
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raal van den Oranje-Vrijstaat, en op voorstel van Max Rooses werd eene motie aan
het Engelsche volk tot behoud van den vrede aangenomen. Voor den eersten keer
hoorde men te Gent eene stem uit Ned. Oost-Indië: een jonge Javaansche edelman
(Raden Mas Pandji Sosro Kartono) sprak in sierlijk Nederlandsch over de verbreiding
onzer taal in Java. Te gelijk was het de eerste maal, dat op een Nederlandsch Congres
een taalbroeder uit Noord-Amerika verscheen, Van Noppen, die sprak over de studie
onzer moedertaal en letterkunde aan de overzijde van den Atlantischen Oceaan.
Buiten Zuid-Afrika waren nu ook Oost-Indië en de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika in den kring der Nederlandsche Congressen gebracht.
Ook de tentoonstelling van Nederlandsche dagbladen en tijdschriften, ingericht
door Hipp. Meert ter gelegenheid van het Congres, kwam bewijzen, dat er niet alleen
in België en in Nederland, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië
en in Australië niet honderden, maar duizenden bladen in onze moedertaal verschijnen,
die dagelijks aan millioenen taalbroeders het geestesvoedsel verschaffen. Het was
bemoedigend vast te stellen, hoe die tentoonstelling indruk maakte en velen tot meer
achting bracht voor de miskende Nederlandsche taal, die volgens de opvatting der
Belgische Franskiljons slechts door boeren, werklieden en kleine burgers van een
zeer klein achterhoekje van Europa zou gebruikt worden.

De nieuwe Nederlandsche Schouwburg te Gent
In 1848 had de stad Gent eenen kostelijken en statigen Franschen Schouwburg
gebouwd, die met eene jaarlijksche toelage van duizenden werd ondersteund, terwijl
het Nederlandsch tooneel noch stadslokaal noch aanmoediging genoot. De Vlaamsche
rederijkers speelden waar ze konden: in dans- en herbergzalen als De Prins en
Parnassus. Men moet het naïef Gedenkboek(1) van den Gentschen

(1) Brussel, 1888.
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tijdgenoot Ed. Lauwers lezen, om te weten, hoe ellendig de toestand van het nationaal
tooneel te dien tijde was in de Arteveldestad, en om de kinderlijke geestdrift der
toenmalige Vlaamsche tooneelspelers te begrijpen, wanneer een rijk bouwmeester
(Minard) hun in 1846 eene fraaie, doch zeer kleine schouwburgzaal verschafte, waar
zij in deftige voorwaarden konden optreden. Meer dan vijftig jaren lang zou de
nederige Minardschouwburg dienst moeten doen voor het nationaal tooneel van het
volk, tegenover den rijkgestoffeerden en rijkbezoldigden Franschen Schouwburg der
hoogere standen, in eene stad waar de overgroote meerderheid der bevolking
Franschonkundig was.
In 1871 had Julius Vuylsteke, ondanks de hevige tegenkanting der rederijkers,
van den Gemeenteraad verkregen, dat de stad Gent een (zeer matig) bezoldigd
Nederlandsch tooneel zou oprichten in vervanging van de nog kariger gesubsidieerde
vertooningen der tooneelliefhebbers. Zoo werd de grondslag gelegd voor de verdere
verbetering der nationale tooneelkunst te Gent; maar de zaal bleef volkomen
ontoereikend voor eene bevolking van ongeveer 200.000 inwoners (Gent en
voorsteden), hetgeen in de pers en daarbuiten herhaalde klachten deed ontstaan. In
1879 werd een verzoekschrift, met 2000 handteekeningen bekleed, aan het
Gemeentebestuur overhandigd.
Dien ten gevolge had het Schepencollege een ontwerp van nieuwen schouwburg
bestudeerd en vastgesteld. Onderhandelingen om den geldelijke steun der Regeering
te bekomen waren met minister Rolin-Jaequemyns aangeknoopt en bijna tot een goed
einde gekomen, toen het liberaal ministerie in 1884 omver werd geworpen. De
clericale Regeering verminderde aanstonds de toelagen aan de stadsscholen van Gent
met 200.000 fr. 's jaars en de nood der Gentsche financiën deed afzien van het grootsch
ontworpen plan.
In 1885 meenden de Franskiljons zich van hunne verwaarloosde plichten jegens
het volkstooneel af te maken
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door aan te bieden, om Minardschouwburg door de stad te laten aankoopen en
opfrisschen, mits eene uitgave van 250.000 fr.; maar de Vlaamschgezinden kwamen
krachtdadig tegen dat ‘lapwerk’ op en vraagden eenen ruimen nieuwen Schouwburg
als tegenhanger van den sinds 1848 bestaanden Franschen. Burgemeester Lippens
erkende de gegrondheid van den eisch en den 14 Februari 1886 stemde op zijn voorstel
de Gemeenteraad (met 21 stemmen en 6 onthoudingen) een crediet van 600.000 fr.
tot opbouw van eenen Nederlandschen Schouwburg. Maanden lang zocht men naar
eenen grond om hem op te richten; en alles hing weer aan een draadje. Toen besloot
de Bond der Vlaamsche liberale maatschappijen, aangevoerd door den wakkeren
Camiel Imbrouck, een petitionnement aan den Gemeenteraad in te richten om de
zaak te bespoedigen. In Juli werd aan Burgemeester Lippens een dik ingebonden
boekdeel van 84 vel aangeboden, dragende te zamen 3353 handteekeningen. Dat gaf
den doorslag. Den 1 April 1887 besliste de Raad, dat de nieuwe Schouwburg op de
Korenmarkt in het voormalig Pakhuis zou worden gevestigd. Maar nu kwamen de
provinciale commissie van monumenten en de Bestendige Deputatie van
Oost-Vlaanderen, door het clericaal ministerie ondersteund, tegen die beslissing op,
onder allerlei voorwendsels van zoogezegd kunstbelang: het prachtig nabijgelegen
Schippershuis van 1535 zou in gevaar zijn, de 18de-eeuwsche gevel van het Pakhuis
was een perel en dat oud vervallen gebouw werd tot den rang van ‘monument
historique’ verheven, enz. Die bekrompen clericale veldtocht duurde tot 11 Augustus
1891 - meer dan vier volle jaren - totdat minister de Burlet er zelf over ging blozen
en de noodige toestemming gaf. Twee jaren verliepen daarna met het onteigenen der
aanpalende huizen en het opmaken der ontwerpen en bestekken.
Middelerwijl werden de vrienden van het Fransch tooneel bang voor de gevaarlijke
mededinging van eenen grooten nationalen schouwburg in de taal der Gentsche
bevolking. Zij stelden voor in het Pakhuis eene handelsbeurs te vesti-
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gen, terwijl zij het bouwen van eenen Nederlandschen Schouwburg, als geenszins
dringend, tot later wilden zien

De Nederlandsche Schouwburg te Gent

uitstellen. Den 20 December 1894 werd daarover in den Gemeenteraad slag geleverd.
Dank zij de krachtige houding van burgemeester Lippens en van de drie Vlaamsch-
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sprekende raadsleden, werd de Nederlandsche Schouwburg van dat groot gevaar
gered; slechts vier leden (De Bast, De Muynck, Duhayon en Van Halteren) hadden
den moed er tegen te stemmen. De Vlamingen juichten en de grondvesten van den
Schouwburg van 't Pakhuis werden gelegd. Maar in 1896 verdween burgemeester
Lippens uit het stadhuis bij de eerste toepassing der evenredige vertegenwoordiging,
en het nieuw College - men heeft nooit wel begrepen waarom - deed door den Raad
beslissen, dat het Pakhuis in Postkantoor zou herschapen worden, terwijl de
Schouwburg op het St-Baafsplein moest worden gebouwd. Alzoo werden alweer
twee jaren verloren; doch dan legde men opeens de grootste haast aan den dag en
met voorbeeldigen spoed rees het gebouw in de lucht tot beschaming der ongeloovige
Thomassen, die voorspelden, dat het nationaal volkstooneel van Gent nooit onder
dak zou geraken. Toen dit toch het geval was, waren er iets meer dan twaalf jaren
verloopen sedert de stemming over de eerste plaats, waar hij moest verrijzen,
stemming die overigens op eenen eersten Aprildag was gebeurd, hetgeen niet veel
goeds kon voorspellen!
Den Zondag 1 September 1899 had eindelijk de plechtige inwijding plaats van
den lang verwachten nieuwen Nederlandschen Schouwburg. Onder de officiëele
redevoeringen was vooral die van Burgemeester Braun belangrijk, daar hij de
lijdensgeschiedenis van den schouwburg in breede trekken vertelde. Vijf en twintig
jaren na Antwerpen, dat zijn prachtig praalgebouw voor het nationaal tooneel reeds
in 1874 (door de Meeting in 1866 beslist) bekwam, en twaalf jaren na de tweetalige
hoofdstad Brussel, die het hare aan burgemeester Buls reeds in 1887 te danken had,
kreeg het Vlaamsche Gent nu ook eindelijk, dank zij de taaie volharding van den
afgetreden burgemeeeter Lippens, op zijne beurt, eene waardige Schouwburgzaal
voor de vaderlandsche dramatische kunst. Het had wel veel tijd en moeite en strijd
gekost, maar 't was er dan toch van gekomen. Beter laat dan nooit.
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Andere gebeurtenissen in 1897-1899
Ziehier nog eenige andere feiten uit de jaren 1897-1899: de polemiek uitgelokt door
Het Volksbelang over het al of niet bestaan van den zoogezegden brief van Rogier
aan Lord Palmerston(1) over de stelmatige uitroeiing van de Nederlandsche taal in
België (Januari 1897); het 25jarig jubileum van Leo Van Gheluwe te Brugge als
bestuurder der Vlaamsche muziekschool (Maart); het verschijnen van het
Rechtskundig tijdschrift van Vlaamsch België (April); het 25jarig jubelfeest den
Brugsche afdeeling van het Willems-fonds (Mei); het nieuws dat de Vlaamsche
Reisgids der Belgische spoorwegen niet 3 abonnenten telde, zooals de Chronique
beweerd had, maar 3638 (id.); de onthulling van Rogier's standbeeld te Brussel en
de polemiek in de Vlaamsche pers (id.); de onthulling van het standbeeld van kanunnik
David te Lier tegenover de jarenlange weigering van het gemeentebestuur dier stad,
om eene plaats aan te wijzen voor 't oprichten van een gedenkteeken ter eere van
Tony Bergmann; de onthulling te Doornik van een gedenkteeken ter eere der Fransche
soldaten in België tijdens de Omwenteling van 1830 gesneuveld, nadat de stad
Antwerpen geweigerd had dit gedenkteeken op haar grondgebied te laten verrijzen
(September); de onthulling van Ledeganck's standbeeld te Eekloo met Vlaamsche
redevoeringen van pastoor Claeys, de burgemeesters der drie zustersteden (Braun,
graaf Visart de Bocarmé en Jan Van Rijswijck) en Prins Albrecht van België (id.);
het eerste

(1) In de dagbladen en zelfs in de Kamer door Coremans (zitting van 20 Januari 1891) werd er
herhaaldelijk het volgende citaat uit gebruikt: ‘Les efforts de notre gouvernement doivent
tendre à la destruction de la langue flamande pour préparer la fusion de la Belgique avec
notre patrie, la France.’ Het was onmogelijk op het spoor te komen van dien beruchten brief,
zoodat hij voorloopig voor legendarisch moet worden gehouden.
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Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres te Gent, door Prof. Mac Leod in 't leven
geroepen en geleid (id.); de bekroning van den Luikenaar Jongen in den
muziekprijskamp van Rome boven zijne Vlaamsche mededingers, hetgeen in het
Walenland(1) eene uitbundige vreugde verwekte (id.); het komen tot inkeer van den
clericalen gemeenteraad van Lier ten opzichte van het gedenkteeken Tony Bergmann
(October); het tooneelfeest ter eere van de grijze Mevrouw Van Peene te Gent
(November).
De bespreking in de pers en in den gemeenteraad over de verfransching van het
lager onderwijs te Gent (Januari 1898); het banket in dezelfde stad door het Algemeen
Nederlandsch Verbond aangeboden aan Juliaan De Vriendt ter gelegenheid van de
aanvaarding zijner nieuwe taalwet in den Senaat (Mei); de verkiezing van den eersten
Franschonkundigen volksvertegenwoordiger, ‘boerken’, Van Brussel van Stekene
(Waas) in het kiesdistrict St-Nikolaas (id.); de polemiek over het interview van
Burgemeester Jan Van Rijswijck met eenen reporter van het Parijsch

(1) Het Journal de Liège van 21 September 1897 schreef daarover: ‘Des victoires comme celle
de samedi nous vengent singulièrement des bouffonnes persécutions flamingantes; car elles
crient à ces pitres malfaisants: Faites tout ce qui vous plait: faites commander la garde civique
en flamand; faites dire la messe en flamand; faites traduire notre devise nationale, nos noms
des rues, que sais-je encore; mais vous ne ferez pas que le tempérament wallon ne soit un
tempérament d'artiste; vous ne ferez pas que la Wallonnie ne soit un des foyers les plus
vivifiants et les plus réconfortants de la musique. Et comme om voit bien qu'il n'en est pas
de même chez vous et que la musique n'a jamais adouci vos moeurs.’ - Zinspelende op de
groote volkshulde te Antwerpen ter eere van Peter Benoit, schreef een ander Luiksch blad:
‘Il y a trois semaines, les Anversois réunissaient à l'entour d'un génie de clocher une populace
qu'ils qualifiaient injustement du nom de Flandre. Aujourd'hui la Wallonie entière, la vraie
cette fois, acclame son plus bel espoir. M. Joseph Jongen a planté son drapeau conquis sur
les murs de sa ville natale, en qui se synthétise notre patrie wallonne. Quelle est la main
flamande qui l'osera venir prendre?’
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blad Le Temps over de Vlaamsche Beweging; de incidenten der verkiezing voor den
Provincieraad te Antwerpen ter gelegenheid der Waalsche candidaturen van Ciselet
en Meunier (Juni); het besluit der algemeene vergadering van het Willems-fonds te
Brussel om geen deel te nemen aan de viering van het eeuwfeest van den Boerenkrijg,
omdat het door toedoen der clericalen een zuiver anti-vrijzinnig karakter had gekregen
(id.); het incident Bontinck in den Provincieraad van Oost-Vlaanderen, waar die
Franschonkundige Gentsche werkman de vertaling der Fransche redevoeringen
gevraagd had en van den voorzitter Libbrecht eene weigering ontving met de
bestraffing: ‘Par le fait qu'on accepte un mandat, il est à supposer qu'on est capable
de comprendre tout ce qui se dira dans les séances auxquelles on est appelé à assister’
(Juli); de opschudding te Antwerpen en in geheel het Vlaamsche land verwekt door
de verplaatsing van vier Vlaamschgezinde tolbeambten als straf uit de Scheldestad
door Minister de Smet de Naeyer (id.); de onthulling te Lier van het gedenkteeken
ter eere van Tony Bergmann (September); het verschijnen te Brussel van het tijdschrift
Germania, orgaan der geestelijke en wetenschappelijke toenadering van Duitschland
en Vlaanderen (October); de viering te Gent van de 25ste verjaring der stichting van
de wakkere Vlaamsche Conferentie der Gentsche Balie, die zooveel gedaan had voor
de grondige voorbereiding der taalwetten (November).
De Marnix-betooging te Brussel (Januari 1899); het begin der beweging tot het
bekomen eener afzonderlijke schouwburgzaal voor de Nederlandsche opera te
Antwerpen (id.); de stichting van het Jan De Windt-fonds te Gent door Prof. Mac
Leod ter eere van den veelbelovenden jongen Vlaamschgezinden geleerde, in den
Congostaat overleden (id.); het begin der Duimpjesuitgave van Victor De Lille te
Maldegem (id.); de polemiek over de opvoering van Jan Blockx's Herbergprinses
in 't Fransch als Princesse d'Auberge in den Haag (Februari); de polemiek over de
Vlaamsche openingsles van Prof. Van Ortroy aan de
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Gentsche hoogeschool (Maart); de polemiek te Gent over de zoogezegde
onzedelijkheid van Justus van Maurik in zijne Verspreide novellen, potsierlijk
aangeklaagd door de Franskiljons (id.); het aanbieden van een Nederlandsch
proefschrift door Dr. Aug. Vermeylen aan de Hoogeschool te Brussel (Mei); het feest
ter eere van Klaus Groth te Antwerpen (id.); de open brief van volksvertegenwoordiger
Heuvelmans aan den voorzitter der Gentsche rechtbank (Steyaert), tevens voorziter
der ‘Vulgarisateurs’ (Juni); de Van Dyckfeesten te Antwerpen (Augustus); het
verwerpen in de Kamer, op aandringen der ministers de Smet de Naeyér en de Bruyn,
van de amendementen van De Vriendt, Helleputte, Colfs en anderen over het gebruik
der twee landstalen in den dienst der Brusselsche tramwegen (id.); de klachten in de
Vlaamsche pers over het uitsluitend Fransch karakter van het algemeen
onderwijzerscongres gehouden te Oostende (October); het begin der krachtdadige
uitingen der Vlamingen ten voordeele der Boeren van Transvaal ter gelegenheid van
Engeland's oorlogsverklaring (id.); het eerste Vlaamsch Studentencongres te Gent
(November); het afsterven van den grooten dichter pastoor Guido Gezelle te Brugge,
die er met koninklijke eer begraven werd, nadat hij tot in zijne laatste levensjaren
door de geestelijke overheid en vooral door zijnen Franschgezinden bisschop, Mgr.
Faict, zoon van eenen Vlaamschen herbergier van Leffinge bij Oostende, was vervolgd
en vernederd geworden (id.); het begin der polemiek over het gedenkteeken en de
ontworpen feesten van Kortrijk ter herdenking van den slag van 1302 (id.); het ontslag
van Buls als burgemeester van Brussel, hetgeen een zeer gevoelig verlies was voor
de Vlaamsche Beweging. Men fluisterde, dat Buls afgetreden was, omdat hij aan de
grillen van den Koning niet toegeven wilde (December).
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Hoofdstuk VII
De Vlaamsche Beweging na de invoering der evenredige
vertegenwoordiging (1900-1904)
Evenals de invoering van het algemeen stemrecht, had die der evenredige
vertegenwoordiging eenen beslissenden invloed op de politieke toestanden van België
en niet minder op de staatkundige zijde der Vlaamsche Beweging.

De parlementaire overmacht der clericalen in Vlaamsch België
Men weet, dat de clericalen, vooral sedert 1870, meer en meer almachtig geworden
waren in de Vlaamsche kiesdistricten, zoodat het op den duur zoo goed als regel was
geworden, dat geen enkele liberaal voor Vlaamsch België in de beide Kamers zetelde.
Nochtans waren er duizenden kiezers in de Vlaamsche gewesten, die tot de liberale
partij behoorden, en twee groote steden (Gent en Antwerpen) waren er overwegend
anti-clericaal. Het was dan ook eene schreeuwende onrechtvaardigheid der toenmalige
gebrekkige kieswetten, dat al de liberale kiezers van Vlaamsch België beroofd bleven
van rechtstreeksche afgevaardigden in het Belgisch Parlement.
Daarbij kwam nog het bedenkelijke feit, dat de louter Waalsche leden der
linkerzijde in de beide Kamers de belangen der Vlaamsche gewesten noch goed
kenden noch goed begrepen, en dat zij tegen de Vlaamsche Beweging
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allerlei vooroordeelen en blinde vooringenomenheid koesterden. Daaruit was op den
duur eene verbittering ontstaan, die aan de besprekingen over de taalgrieven in het
Parlement steeds eenen bijsmaak van politieken haat en van rassenstrijd kwam geven,
waar de op te lossen vraagstukken anders reeds kiesch genoeg waren. En, terwijl in
de Vlaamsche gewesten al de partijen (liberalen, clericalen, socialisten, progressisten
en christene democraten) op hun staatkundig programma ‘de gelijkheid der beide
landstalen’ geschreven hadden, wilden de Walen er niet van hooren en vonden zij
bij de bespreking van iedere taalwet hunne hartstochtelijke woordvoerders in den
schoot der liberale linkerzijden van Kamer en Senaat, die zich op dat punt beslist
van hunne niet vertegenwoordigde Vlaamsche partijgenooten afscheidden.

De evenredige vertegenwoordiging vóór de Kamers (1900)
Alleen de evenredige vertegenwoordiging kon in die bedenkelijke toestanden
verbetering brengen. Maar vele liberale Walen, met Bara aan hun hoofd, kantten
zich hardnekkig tegen die hervorming; en, toen het Ministerie Beernaert in 1892
tijdens de beraadslaging over de Grondwetsherziening, het beginsel in de nieuwe
Grondwet trachtte te doen uitroepen, leed die poging schipbreuk met de medewerking
van de helft der Waalsche linkerzijde, die Bara hierin volgde. Daarin was Bara
broederlijk geholpen geworden door Woeste, op dat punt even bekrompen als zijn
liberaal tegenstrever(1). De spoedige en wreede straf van Bara was, dat het algemeen
stemrecht zonder evenredige vertegenwoordiging eene verpletterende overmacht
verzekerde aan de clericalen, de socialisten sterk begunstigde en de liberalen zoo
goed als buiten de Kamer verbande.

(1) Zie hierboven, blz. 95 en 96.
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Doch die toestand was zoo ondraaglijk, dat hij maar zes jaren geduld werd. Immers,
het beginsel der evenredige vertegenwoordiging was zoo rechtvaardig en zoo
broodnoodig, dat het, uit de Grondwet geweerd, toch in een gedeelte der
kieswetgeving reeds enkele jaren later werd opgenomen.
Op het einde van 1899, in zitting van 27 October, werd de evenredige
vertegenwoordiging door het ministerie de Smet de Naeyer voor de verkiezingen
van het Parlement doorgevoerd, met 75 stemmen tegen 55 en ééne onthouding,
ondanks de hardnekkige tegenkanting van Woeste en van de socialisten met Anseele
en Vander Velde aan hun hoofd, welke twee laatsten, ofschoon besliste voorstanders
der hervorming, zich moesten onderwerpen aan den onwil der afgevaardigden van
de Henegouwsche mijnwerkers, aangevoerd door de gebroeders De Fuisseaux.
Onder de dungezaaide liberalen der Kamer, die schier allen met de medewerking
der socialisten waren gekozen geworden, bevonden er zich maar vijf(1), die, met hun
onverschrokken aanvoerder Georges Lorand, de eer van het liberalisme wisten te
redden en zich, ondanks den banvloek der socialisten, van de coalitie Woeste-De
Fuisseaux afscheidden. In weerwil van dit alles was de kieswet op de evenredige
vertegenwoordiging in Kamer en Senaat er doorgeraakt en in 1900 werd zij voor het
eerst, na eene ontbinding van het Parlement, toegepast met het gevolg, dat de kolossale
meerderheid der clericalen belangrijk ingekrompen werd en dat de liberale partij, nu
bestaande uit afgevaardigden van alle deelen des lands, een tegenwicht vormde tegen
de socialisten, die vroeger (sedert 1894) schier alleen de anticlericale oppositie
uitmaakten in de Kamer.
Den 26 Mei 1900 hadden de eerste verkiezingen voor Kamer en Senaat volgens
het stelsel der evenredige vertegenwoordiging plaats gegrepen. De clericale
meerderheid in de Kamer viel van 48 op 18 stemmen, en in den Senaat

(1) Die vijf waren Lorand (Virton), Hambursin (Namen), Heupgen (Ath), Magnette (Luik) en
Mouton (Hoei).
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behield het clericaal Ministerie slechts eene meerderheid van 10 stemmen. Te gelijk
brachten die verkiezingen de verrijzenis van het liberalisme mede, dat gedurende de
laatste jaren zoo goed als uit het Parlement was verjaagd door het algemeen stemrecht,
en dat in de schepencolleges der groote steden Brussel, Antwerpen, Gent en Luik
een laatste toevluchtsoord had gevonden. Socialisten en clericalen waanden de
vrijzinnige partij reeds dood en begraven; en nu trad het liberalisme springlevend en
verjongd, met ontrolde en onbevlekte vlag, Kamer en Senaat weer binnen, in even
groot getal als de socialisten zelven(1).
Het bleek nu ook duidelijk - wat men overigens op voorhand wist - hoeveel sterker
de clericalen waren in de Vlaamsche gewesten dan in de Waalsche, terwijl het
tegenovergestelde waar was voor de socialisten. Integendeel stelde men, niet zonder
verbazing van velen, vast, dat de liberale partij bijna even sterk was in Vlaamsch
België als in de Waalsche provinciën. Het tweetalige Brussel daargelaten (met zijne
3 liberalen en zijne 2 progressisten), telden de liberalen in de Kamer 13
afgevaardigden der Vlamingen tegen 14 der Walen; voor den Senaat was de
verhouding 9 tegen 15. De legende, dat de Walen overwegend liberaal waren en dat
Vlaamsch België bijna geene vrijzinnigen zou geteld hebben, was voor goed den
bodem ingeslagen, nu dat de evenredige vertegenwoordiging de getalsterkte van al
de partijen schier mathematisch had laten kennen.
En welk eene radikale verandering bracht dat niet in de vertegenwoordiging van
het liberalisme in Kamer en Senaat! Tot aan de invoering van het algemeen stemrecht

(1) Een of meer (2 te Gent en 4 te Antwerpen;) liberale afgevaardigden waren gekozen geworden
in de volgende Vlaamsche kiesdistricten, die vroeger louter clericalen naar de beide Kamers
zonden: Antwerpen, Mechelen, Gent-Eekloo, Oudenaarde, Brugge, Oostende-Veurne,
Kortrijk, Ieperen en Leuven, benevens de tweetalige hoofdstad Brussel. Slechts een drietal
radico-socialisten waren gekozen voor heel Vlaamsch België (2 te Gent en 1 te Antwerpen).
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in 1894 bestond de linkerzijde der beide Kamers altijd uit eene machtige groep Walen,
soms zonder eenen enkelen Vlaming of ten hoogste met een handvol Vlaamsche
afgevaardigden, daar in Vlaanderen nooit meer dan enkele dungezaaide liberale zetels
werden veroverd. Sedert 1894 waren er zelfs bijna geene liberalen meer in de Kamer;
het waren dan nog alleen Walen, evenals in den Senaat de linkerzijde ook uitsluitend
uit Walen bestond. Nu stonden de zaken geheel anders en daarmede was het uit met
de overheersching van het Walenland in het parlementair liberalisme(1).
De twee linkerzijden van het Parlement bestonden nu niet meer uit bijna louter
Walen en zouden nooit meer en bloc de hatelijke anti-Vlaamsche rol kunnen spelen,
die zij in de laatste vijf en twintig jaren onder de leiding van Bara en van de
Luikerwalen bij de bespreking van iedere taalwet zoo hartstochtelijk en zoo
bekrompen hadden vervuld. Het was eene echte verademing voor het Vlaamsch
liberalisme, voor de Vlaamsche gewesten, ja voor geheel België, dat van een wezenlijk
nationaal gevaar voor goed verlost werd. Buiten al de overige was dit wel de
voornaamste vrucht der evenredige vertegenwoordiging.
In de nieuwe Kamer telden de clericalen eenige erkende Vlaamschgezinden, als
Coremans, Begerem, Juliaan Van der Linden, Helleputte en de nieuw gekozene E.
De Brabandere, van Brugge; maar zij hadden twee uitstekende strijders, Juliaan De
Vriendt en Flor. Heuvelmans verloren, die op het politiek slagveld gesneuveld waren.
De nieuwe liberale linkerzijde bevatte nog talrijker Flaminganten, als Antwerpen's
burgemeester Jan Van Rijswijck, Julius De Vigne, V. Vande Walle, Buyl, Verheyen
en Termote. De eenige gekozen christen democraat De Backer (Aalst) stond ook als
Vlaamschgezind bekend. Telkens dat

(1) Zie in het hoofdartikel van Het Volksbelang van 16 Juni 1900 de omstandige geschiedenis
van de trapsgewijze verzwakking der Vlamingen in de liberale linkerzijde van 1857 tot aan
de invoering der evenredige vertegenwoordiging.
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de Walen in het vervolg op de Vlaamsche Beweging, op de taalwetten, op de grieven
der Vlamingen en op hunne moedertaal zouden willen uitvaren of schelden, zouden
zij niet alleen in den schoot der Vlaamsche clericalen, gelijk vroeger, maar ook in
den schoot hunner eigene liberale partijgenooten, Vlaamsche collega's vinden, om
hen dadelijk op dat gebied te verloochenen en te recht te wijzen.
Te Gent werd in den Skating Rink een groot liberaal volksbanket gehouden, waar
900 dischgenooten uit het kiesdistrict Gent-Eekloo aanzaten met de nieuwgekozene
volksvertegenwoordigers en senators van Oost-Vlaanderen. De voorzitter richtte in
den eersten heildronk tot de Vlaamsche mandatarissen der linkerzijde deze
beteekenisvolle woorden, die luidruchtig werden toegejuicht:
Wij verwachten van U, dat Gij u zult herinneren door Vlaamsche kiezers
naar de Kamers te zijn gezonden en dat, wanneer uit onkunde of moedwil
kwetsende woorden worden gesproken voor de Vlamingen en hunne
taalrechten, Gij in de bres zult springen om het artikel van het
gemeenschappelijk liberaal programma te doen eerbiedigen, dat luidt:
Gelijkheid der beide landstalen in België.
En De Vigne, een der gekozenen, sprak in hun aller naam, toen hij verklaarde:
De liberalen uit de Vlaamsche gewesten zijn thans - hetgeen nog nooit
het geval is geweest - nagenoeg in dezelfde getalsterkte in de Kamers
vertegenwoordigd als de Walen.
Voortaan zullen wij onze eigene belangen kunnen verdedigen. En, als er
spraak is van onze taalrechten, van welker verdediging de clericalen het
monopolium beweren te bezitten, zullen ook uit de groep der liberalen
krachtige stemmen weerklinken.
Onberekenbaar waren de gevolgen dier nieuwe toestanden in het Parlement.

De Vlaamsche eeden in de nieuwe Kamers van 1900
Den Dinsdag 2 Juli 1900 kwamen de beide Kamers van de evenredige
vertegenwoordiging te Brussel in het Paleis der Natie bijeen.
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De drie voornaamste partijen telden nu leden uit de beide deelen des lands, en voor
het eerst sedert lange jaren deden talrijke liberale vertegenwoordigers van Vlaanderen
hunne intrede in het Parlement, waaruit zij geruimen tijd gesloten waren gebleven,
zoodat de gewichtigste wetten er waren besproken, ja zelfs die Grondwetsherziening
er geschied was, zonder dat de vrijzinnigen uit de Vlaamsche provinciën aan de
beraadslaging en aan de stemmingen hadden deelgenomen.
Vroeger, toen al de Vlaamsche kiesdistricten louter clericalen naar de Kamers
zonden, waren er natuurlijk geene Vlaamsche eeden van liberale leden. Wat zouden
de nieuwgekozene liberale Vlamingen nu doen? De Waalsche liberalen waren gewoon
de vroegere clericale Vlaamsche eeden op gelach, gemor en gesis te onthalen of er
in hevige woorden tegen uit te varen. Indien zij er op gerekend hadden, dat hunne
nieuwe Vlaamsche partijgenooten hen daarin zouden volgen, moet hunne teleurstelling
groot zijn geweest.
Buiten enkel drie (F. Delvaux en Tonnelier van Antwerpen en Bauduin van Leuven)
legden al de liberale Vlamingen der Kamer den eed af in de moedertaal hunner
kiezers, te weten burgemeester Van Rijswijck en Verheyen (Antwerpen), burgemeester
Braun en De Vigne (Gent-Eekloo), Van de Walle (Mechelen), Liefmans (Oudenaarde),
Vande Venne (Kortrijk), Termote (Brugge), Buyl (Oostende-Veurne) en Nolf
(Ieperen).
De twee radico-socialisten uit de Vlaamsche gewesten Felix Cambier (Gent) en
Dr Terwagne (Antwerpen) legden integendeel hunnen eed af in 't Fransch, evenals,
tot ieders verbazing, de Gentenaar Anseele, door de socialisten nu niet meer te Luik,
maar te Gent zelf gekozen.
Al de Vlaamsche leden der clericale rechterzijde legden den eed af in het
Nederlandsch buiten vier: de oud-minister Beernaert (Tielt), Abel de Kerchove
(Dendermonde), Colaert en Van Merris (Ieperen).
Al de volksvertegenwoordigers van het tweetalige Brussel
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gebruikten het Fransch, buiten de twee clericalen Juliaan Vander Linden en Colfs.
In den aristocratischen Senaat waren er wat meer Fransche eeden dan in de Kamer,
aan beide zijden. Onder de negen liberale senators der Vlaamsche gewesten legden
er zes den eed af in de moedertaal hunner kiezers (Lippens van Gent, Vanden Nest
en Verspreeuwen van Antwerpen, Verbruggen van Oudenaarde, Bergmann van
Mechelen en Boeyé van St-Nikolaas) tegen drie in 't Fransch (De Ridder van Kortrijk,
Vander Kelen van Leuven en De Lanier van Brugge).
Dertien clericale senators der Vlaamsche gewesten legden nog den eed af in het
Fransch: De Landsheere (West-Vl.), Iweins van Eeckoutte (West-Vl.), graaf D. van
Limburg Stirum (Oostende), Meyers (Limburg), pastoor Keesen (Limburg), baron
Surmont de Volsberghe (Ieperen), van Vreckem (Aalst), graaf van Ursel (Mechelen),
graaf de Mérode Westerloo (Antwerpen), de Meester van Betzenbroeck (Mechelen),
graaf de Brouckoven de Bergeyck (St-Nikolaas) en graaf de Ribeaucourt
(Dendermonde).
De senator der Gentsche radico-socialisten De Vos had Anseele den loef willen
afsteken: hij legde zijnen eed af in de beide talen.
Algemeen werd opgemerkt, dat de Vlaamsche eeden in Kamer en Senaat door de
Walen zeer kalm en zonder de minste afkeuring werden onthaald, tegen al hunne
vroegere overleveringen in. Dat ook was een teeken der veranderde tijden(1).

(1) In 1902 had de verkiezing voor de helft der Kamer plaats. Buiten acht legden al de
volksvertegenwoordigers der Vlaamsche kiesdistricten den eed af in 't Nederlandsch. Die
acht waren vier liberalen: Fred. Delvaux, Tonnelier en Dr. Terwagne (Antwerpen) en Bauduin
(Leuven), en vier clericalen: Beernaert (Roeselare). Tack en Busschaert (Kortrijk) en Colaert
(Ieperen). Onder de leden van het tweetalig arrondissement Brussel waren er 13 Fransche
tegen 5 Vlaamsche: de drie clericalen Vander Linden, Colfs en De Coster, de socialist Leo
Meysmans en de christen-democraat Pastoor Daens, terwijl de liberaal Huysmans den eed
in de twee talen aflegde onder het ironisch gelach der Kamer. - Twee jaren later, bij de
verkiezingen van 1904, was de Gentsche socialist Anseele alleen om onder de herkozen
Vlaamsche Kamerleden eenen Franschen eed moedwillig af te leggen. ‘Zulks verwondert
overigens niet’ - schreef Het Volksbelang - ‘vanwege een lid van de beruchte Société flamande
pour la vulgarisation de la langue française. Maar wij dachten, dat de heer Anseele, een
werkmanskind, er zou voor teruggedeinsd zijn om in 't openbaar ons en zijne taal te bespotten;
want slechts de lakeien schamen zich over de taal hunner moeder. Anseele's blad Vooruit
heeft het feit moedig verzwegen.’ Wat den Senaat betreft, daar had men onder de Vlaamsche
afgevaardigden nog 17 Fransche eeden, Brussel medegerekend, waarvan zeven van clericale
senators: Graaf de Mérode Westerloo (Mechelen-Turnhout), graaf D. Van Limburg-Stirum
(Veurne-Diksmuide-Oostende), graaf de Marnix die Ste-Aldegonde (!!!), baron de Steenhault
de Waerbeke en Allard (Brussel), De Landsheere en Vandenpeereboom (prov.
West-Vlaanderen), tegen negen Fransche eeden van liberale leden: Vanderkelen en Vital De
Coster (Leuven), De Mot, Hanrez, Wiener, Lambiotte, Delannoy, graaf Goblet d'Alviella en
Henricot (Brussel), mitsgaders den Brusselschen socialist Hendrickx della Rocca. - Bij de
verkiezing van 1906 had men in de Kamer voor de leden der Vlaamsche kiesdistricten 37
Nederlandsche eeden tegen 7 Fransche (F. Delvaux, Tonnelier en Terwagne (Antwerpen),
Minister de Trooz (Leuven), Staatsminister Tack (Kortrijk), oud-minister Beernaert
(Roeselare) en Colaert (Ieperen). Onder de Brusselaars telde men 14 Fransche eeden, 5
Vlaamsche en 1 tweetalige (Huysmans). - Bij de verkiezingen van 1908 legden al de
Vlaamsche leden der Kamer den eed af in de moedertaal, buiten Anseele, die ten derden
male alleen volhardde in de boosheid. Zelfs zijn Gentsche medegekozene socialist (de
werkman Lampens) verloochende hem op dat gebied.
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Het Vlaamschspreken in de nieuwe Kamers
In 1894 hadden de clericale Vlamingen, die alleen in de Kamers binnengedrongen
waren door het algemeen stemrecht, ook alléén gestaan vóór het vraagstuk van het
Vlaamschspreken. Nu stonden er insgelijks de liberale gekozenen der Vlaamsche
gewesten voor. Wat zouden zij doen?
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De Matin van Antwerpen beweerde, dat burgemeester Van Rijswijck aan zijnen
reporter zou verklaard hebben: ‘Ik zal Vlaamsch spreken in de Kamer telkens, dat
het mij mogelijk zal schijnen, maar Fransch spreken, wanneer anders handelen mij
niet mogelijk voorkomt.’ Zijn Antwerpsch medelid Verheyen zou ook hetzelfde
doen, verzekerde men, evenals de liberaal Verspreeuwen in den Senaat. Van andere
leden als Buyl en De Backer werd ook aangekondigd, dat zij Vlaamsch zouden
spreken. De overigen uitten zich nog niet.
Maar de Wálen, die zwijgend het hoofd hadden gebogen bij de talrijke Vlaamsche
eeden, konden het gebruik onzer moedertaal in 't Parlement niet verkroppen. Toen,
in Juli 1900, bij eene der eerste zittingen in de nieuwe Kamer, de liberaal Verheyen
van Antwerpen het woord in het Nederlandsch nam, werd hij door den
Henegouwschen socialist De Fuisseaux (Bergen) onderbroken, die zich tot den
Voorzitter met deze woorden richtte:
Monsieur le Président, je demande la traduction du discours qui va être
prononcé.
En de socialist Demblon van Luik riep uit:
C'est votre droit strict de parler en flamand; mais faites-nous le plaisir
de parler français, puisque vous connaissez très bien cette langue.
Nochtans vervolgde Verheyen zijne rede in 't Nederlandsch, zeggende dat de zaak,
waarover hij handelde, van lokaal belang was. Maar De Fuisseaux sprong later weer
in de bres, zeggende:
Il paraît qu'un des premiers bienfaits de la représentation proportionnelle
est de faire sévir ici de nombreux discours flamands que nous n'avions
pas entendus auparavant. Je demande que ces discours soient traduits
immédiatement.
M. le Président. Le bureau ne peut donner suite à la proposition de M. De
Fuisseaux de faire traduire séance tenante soit les discours français en
flamands (car nous avons des membres(1)

(1) Onder anderen ‘boerken’ Van Brussel, van Stekene (Waas), gekozen door het
kiesdistrict St-Nikolaas.
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qui ne comprennent pas le français), soit les discours flamands en français.
M. Dufrane. Ajoutez-y le wallon, qui va venir, si le système inauguré
aujourd'hui doit persister.
M. Hulin. Si on ne réfléchit pas à la ligne de conduite que l'on tiendra au
mois de novembre, il est certain qu'à des discours flamands répondront
des discours wallons.
M. Smeets. Nous parlerons chaoun notre wallon et nous exigerons que nos
discours soient reproduits aux Annales parlementaires. Ji joserai wallon
qu'on ça m'stichère. Et l'ci qu'en aurè dé displi, qui n'vas fé pind à
Saint-Gilles.
M. Hulin. Je comprends le mouvement flamand, mais je préviens
loyalement la Chambre que, si l'on n'y met pas de bonne volonté
réciproque, nous n'en apporterons pas non plus de notre côté et que nous
nous exprimerons en patois.
Op voorstel van den Voorzitter werd de zaak naar eene bijzondere commissie
verzonden. In dezelfde zitting nam daarna de christen-democraat De Backer het
woord in het Vlaamsch, maar werd bij de eerste woorden door een algemeen gelach
der Waalsche socialisten onderbroken, waarop hij verontwaardigd uitriep:
Gij lacht! Welnu, ik verklaar, dat ik mij in deze vergadering uitsluitend
van de Vlaamsche taal zal bedienen, omdat ik hier gezonden ben door
Vlaamsche kiezers, die het recht hebben mij te verstaan, zonder dat het
daarom noodig zij mij eenen taalman toe te voegen.
In eene volgende zitting kwam Buyl op die voorvallen terug en zei in 't Fransch:
Ik heb vastgesteld, dat er Vrijdag ll. geprotesteerd is geworden, toen
M. Verheyen het woord voerde in 't Nederlandsch. Daarom houd ik er aan
de Kamer te verwittigen, dat ik hier Vlaamsch spreken zal: ten eerste,
omdat ik Vlaming ben; ten tweede, opdat de Vlaamsche kiezers van het
arrondissement, dat ik vertegenwoordig, zich zouden kunnen rekenschap
geven van de wijze waarop ik mijn mandaat vervul.
De Backer ondersteunde hem en drukte in 't Nederlandsch zijne verwondering uit,
dat een der Vlaamsche leden, de oud-minister Tack (van Kortrijk), hem den vorigen
Vrijdag ook uitgelachen had. Hij voegde er bij:
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Let wel op; want de vertegenwoordigers van Vlaanderen, welke hier
onze Vlaamsche taalrechten vertrappen, zullen af te rekenen hebben met
hunne kiezers.
Tack toonde zich zeer verbolgen en riep uit in 't Fransch:
Ik ben zoo goed Vlaming als Gij en ik veroorloof niemand mijne
Vlaamschgezinde gevoelens te betwijfelen.
Intusschen werd verzekerd, dat de uittredende ondervoorzitter der Kamer, Baron
Snoy, een Waal uit Nijvel, zich niet meer herkiesbaar gesteld had, omdat hij zich
niet in staat achtte de mogelijke Vlaamsche debatten te leiden. In zijne plaats werd
de Vlaming De Sadeleer (Aalst) gekozen.

Radicalen en opportunisten
Natuurlijk werd het vraagstuk van het Vlaamschspreken in de Kamer door de pers
van geheel het land besproken. Zelfs de Vlaamschgezinden waren het er niet over
eens. De radicalen wilden, dat de Flaminganten uitsluitend in hunne moedertaal
zouden spreken; de opportunisten raadden het gebruik der twee talen volgens de
omstandigheden aan. Deze laatsten beriepen zich te recht op het voorbeeld van Juliaan
De Vriendt tijdens de eerste bespreking zijner taalwet in de Kamer. Den 18 November
1896 was deze bespreking ingeleid geworden door eene uitgebreide Nederlansche
redevoering van De Vriendt, waarvan de Walen, buiten enkele zeer dungezaaide
uitzonderingen, geen woord verstaan hadden. Coremans sprak daarna in het Fransch
en werd aanstonds door den Waal Ancion geluk gewenscht:
A la bonne heure! Je vous remercie de vous exprimer en français à
l'occasion d'un projet de loi ayant pour objet d'étendre l'usage de la langue
flamande. Ce sont surtout vos collègues wallons que vous avez à
convaincre, et il est dès lors très rationnel que vous vous adressiez à eux
dans une langue qu-ils comprennent, et non pas dans une langue, qui leur
est étrangère.
De Vriendt kon de gegrondheid dier bemerking niet betwisten en in dezelfde zitting
hield hij eene tweede redevoering in het Fransch. Hij deed hetzelfde in eene derde
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redevoering, wanneer het wetsontwerp in Maart 1897 uit den Senaat naar de Kamer
terugkwam. En hij handelde verstandig, in 't belang zelf der zaak, die hij verdedigde.
Bij de eerste bespreking werd de ‘Gelijkheidswet’ bijna met eenparigheid der stemmen
door de volksvertegenwoordigers aangenomen. Ware die gunstige uitslag ooit
verkregen geworden, indien de Vlaamschgezinde afgevaardigden, in stede van hunne
Waalsche collega's voor te lichten en te overtuigen met voor hen verstaanbare
redevoeringen te houden, hen met niets anders dan onverstaanbare Vlaamsche
redevoeringen hadden aangesproken? Daarom konden de opportunisten het gevoelen
van de enkele Kamerleden niet bijtreden, die meenden dat zij uitsluitend Vlaamsch
moesten spreken. De Vlaamsche Beweging, dachten de opportunisten, zouden zij
aldus niet dienen; want zij zouden zich tot parlementaire onmacht veroordeelen; ja
zelfs, bij de bespreking van nieuwe taalwetten, zou die houding uitvallen tegen de
Vlaamsche belangen. Zooals te voorzien was, overtuigden de opportunisten en de
radicalen elkander niet.
In November 1900 kwam de Kamer weer bijeen na het zomerverlof, en opnieuw
deden zich moeilijkheden voor van Waalsche zijde. In zitting van 29 November 1900
hielden Verheyen en De Backer Nederlandsche redevoeringen, hetgeen aanleiding
gaf tot het volgende incident:
De heer Maroille. Wij hebben vandaag twee Vlaamsche redevoeringen
gehoord. Ik vraag uitdrukkelijk, dat er spoedig maatregelen zouden worden
genomen, opdat de Vlaamsche redevoeringen volledig zouden vertaald
worden. Zoo niet, zal ik Waalsch spreken.
De heer Vander Velde. Ik vraag, dat de zeer billijke motie van Maroille
naar de commissie tot herziening van het reglement worde verzonden.
(Bijval.) Onze Waalsche collega's hebben het recht alles te weten wat hier
wordt gezegd.
De heer Buyl. Eenigen tijd geleden heb ik een wetsontwerp neergelegd,
strekkende om al de parlementaire stukken, die worden rondgedeeld, in
het Nederlandsch te doen vertalen. Ik sluit mij dus aan bij het voorstel van
den heer Vander Velde en verzoek tevens het Bureel, dat het zich met mijn
voorstel zou bezig houden.
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De heer Tournay. Die vertalingen zullen aan de Kamer veertig duizend
frank kosten.
De heer Voorzitter. Ik verklaar de vergadering gesloten. (Uitroepingen.)
Nogmaals bleef het vraagstuk hangend zonder de minste oplossing. Intusschen
erkende zelfs de christen democraat De Backer, dat er omstandigheden waren, waarin
het Franschspreken in de Kamer onvermijdelijk was. In zitting van 21 December
1900, toen hij in een plechtig debat over de Boeren van Transvaal het woord nam,
wilde hij ook door de Walen worden begrepen. Hij begon zijne rede als volgt:
Voor ditmaal wijk ik af van den regel, welken ik mij gesteld heb, om
hier uitsluitend Vlaamsch te spreken. Die lichte afwijking is door de
omstandigheden gewettigd.
Alzoo was de hardnekkigste radicale Vlaming der Kamer er toe gebracht aan
opportunisme toe te geven.
Even hardnekkig bleven de radicale Walen, vooral in hunne Fransche citadel van
den Senaat. Toen Mertens, een lid van 't Land van Waas, het waagde, in zitting van
28 December 1900, een enkel woord Nederlandsch te spreken, brak een echt onweder
los:
De heer Dupont (Luik). In 't Nederlandsch!!! Men had ons beloofd, dat
zoo iets nooit zou gebeuren in den Senaat, waar steeds de grootste
heuschheid onder al de leden heerschte.
De heer d'Andrimont (Luik). Dat is onheusch. (Gerucht, rechts.)
De heer Wiener (Brussel). Zooeven sprak de heer Mertens nog Fransch.
De heer De Mot (Brussel). Hij spreekt beter Fransch dan Nederlandsch.
De heer Mertens (ondanks het gerucht in het Nederlandsch
voortsprekende). Ik stemde niet ja, om verzet aan te teekenen tegen de
overdrijvingen van den krijgsgeest, die in sommige kringen heerscht en,
tegen den wil van het volk in, buitengewone krijgslasten handhaaft. Ik heb
gezegd. (Links: Ha! ha!)
De heer Houzeau de Lehaie (Bergen). Vertalen! Vertalen! (Gelach, links.)
De heer d'Andrimont (Luik). Wij hebben niets verstaan.
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Met verbazing las men dit officiëel verslag in de Vlaamsche gewesten, en men vroeg
er zich te vergeefs af, wie den heer Dupont wel had kunnen beloven, dat de moedertaal
der Vlamingen, de taal der grootste helft van België's burgers, in den Senaat nooit
zou gebruikt worden, hetgeen de Luikerwaalsche senator ‘zoo iets’ noemde en met
verachting bestempelde als eene ‘onheuschheid’.

Maatregels genomen door de Kamer (1901)
Eenige maanden later toonde de Kamer meer verstand en koelbloedigheid dan de
Franschdolle Senaat.
Men had gedacht, dat een gevolg der Gelijkheidswet van 1898 zou geweest zijn,
dat de Fransche verslagen en memories van toelichting, gevoegd bij de wetsontwerpen
van begrootingen, in 't Nederlandsch zouden moeten vertaald worden. Maar de
Franschgezinden der Kamer beweerden, dat daartoe eene wijziging van het reglement
eerst noodig was. Om daarin te voorzien hadden vijf leden(1) een zeer gematigd
voorstel ingediend, dat na maanden eindelijk op 29 Maart 1901 ter sprake kwam.
Achtereenvolgens kwamen Buyl, Anseele, Furnémont, Helleputte en Tack het
voorstel in 't Fransch onder algemeenen bijval verdedigen. De Kamer scheen eenparig
goed gestemd. ‘Boerken’ Van Brussel (St-Nikolaas), die bekend, stond als
Franschonkundige, gaf den doorslag met eene krachtige en tevens gemoedelijke
Vlaamsche toespraak. Hij beklaagde zich bitter over al de Fransche papieren, die hij
als volksvertegenwoordiger iederen dag ontving en niet verstaan kon:
Wanneer mij op den trein wordt gevraagd, of dit een document der
Kamer is en ik ja antwoord, zijn mijne medeburgers verontwaardigd over
de wijze, waarop tegenover mij wordt gehandeld. 't Is inderdaad eene
schande, dat eene Regeering, die haar bestaan aan het Vlaamsche volk
verschuldigd is, ons recht niet wil erkennen! Tot heden waren wij zeer
geduldig; maar ditmaal eischen

(1) Buyl, Van de Walle, Verheyen, Anseele en De Backer.
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wij ons recht, en wij zullen strijden tot het einde om het te bekomen.
Bijna al de stukken zijn uitsluitend in het Fransch. Onlangs heeft de heer
Raemdonck een prachtig verslag aangeboden over de begrooting van
landbouw. Eilaas! ik heb er niets van begrepen en ik heb het moeten laten
vertalen. Ik zal hier voorzeker niet de eenige vertegenwoordiger der
Vlaamsche boeren blijven. Dit wil niet zeggen, dat ik tegen het Fransch
ben, integendeel. Ook leeren al mijne kinderen de beide talen in de
dorpsschool.
De zaak was gewonnen en Helleputte had het voorstel van Buyl en consoorten
nog uitgebreid, toen de onverzoenbare Waal Tournay, een der leiders der Ligues
Wallonnes, kwam beweren, dat al die vertalingen 80.000 à 90.000 fr. 's jaars gingen
kosten voor éénen enkelen Franschonkundigen volksvertegenwoordiger en voor
wellicht een tiental Vlaamsche abonnenten der parlementaire uitgaven, zegge 10.000
fr. per hoofd. De Vigne riep hem snedig toe: ‘En gansch de Vlaamsche pers!’ De
Vlaamsche dagbladschrijvers kregen inderdaad al de Kamerstukken slechts in 't
Fransch en mochten maar aan 't vertalen gaan voor hunne lezers. Tournay had
overigens weinig bijval met zijne vitterijen, die, volgens het Beknopt Verslag, onthaald
werden op ‘protestaties van verschillende kanten’.
Iemand toch werd er in de Kamer gevonden om hem bij te springen en te redden
in zijn welverdiend fiasco. Hij was geen Waal, neen; hij was een Vlaming en zelfs
een zoogezegde Vlaamschgezinde, ondervoorzitter van het algemeen bestuur van
het Davids-fonds: het was Schollaert, van Leuven, gewezen Minister van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs. Hij vond het voorstel Buyl overdreven
en wilde het Bureel der Kamer laten oordeelen over de noodzakelijkheid van de
vertaling der Fransche stukken, er majestatisch bijvoegende:
Mijne toewijding aan de Vlaamsche zaak kan niet betwijfeld worden;
doch ik zal nooit buigen voor overdreven en kostelijke grillen. Men kan
mij laken. Dat zie ik over het hoofd. Ik zeg wat ik meen en ik vervul mijnen
plicht.
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Doch Anseele riep hem toe:
Dat is ons recht! Wij willen geene aalmoes. Gij zoudt ons hulde moeten
brengen, omdat wij zoo weinig eischen.
Na een kloek woord van Coremans werd de sluiting uitgesproken en het voorstel
Buyl-Helleputte aangenomen met de groote meerderheid van 92 stemmen tegen 15
en 2 onthoudingen. De 15 tegenstemmers waren 14 Walen en de Vlaming Schollaert.
Zelfs de Franschdolle Senaat wijzigde eindelijk in December 1903 zijn reglement
in denzelfden zin, op aandringen van den Antwerpschen liberaal Verspreeuwen. Dit
geschiedde met gesloten deuren en men weet niet juist, of de Luikerwalen als Dupont
en d'Andrimont ‘zoo iets’ nog als ‘onheusch’ beschouwden, gelijk in December 1900
bij het Vlaamschspreken van hunnen collega Mertens.
Doch in de beide Kamers werden de aangenomen bepalingen aangaande de
Vlaamsche stukken niet streng nageleefd, in zooverre dat ‘boerken’ Van Brussel in
de zitting van 24 Januari 1907 nog aandringen moest om de dagorde der zittingen
mitsgaders al de snelberichten en briefwisseling uit de quaestuur der Kamer in zijne
moedertaal te ontvangen. En wat antwoordde Voorzitter Schollaert? Hij zei heel
bedaard: ‘Dit voorstel zal aan het Bureel worden onderworpen, zoodra het
bijeenkomt.’ Einde Februari besliste het Bureel der Kamer, dat van 1 Maart 1907 af
de dagorde der zittingen en verdere gelijksoortige berichten in de beide landstalen
aan al de leden zouden toegezonden worden, tot groote spijt en spot van de Etoile
belge en andere bladen der Brusselsche Franskiljons.

Nieuwe incidenten
Middelerwijl hadden de Walen en Franskiljons der Kamer de wapens niet neergelegd.
Toen, in zitting van 17 Mei 1901, Buyl eene Nederlandsche redevoering begon over
den ellendigen toestand der Vlaamsche visschers, werd hij her-
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haaldelijk door gerucht en luide gesprekken onderbroken(1). Vooral de Waalsche
socialisten en enkele Walen der liberale linkerzijde (Giroul en Dufrane)
onderscheidden zich door hunne grofheid, welke sterk afstak bij de houding van den
clericalen minister de Favereau, die, ofschoon Waal, op de rede van Buyl antwoordde
met de heusche verklaring:
Kende ik Vlaamsch, ik zou met bereidwilligheid in die taal antwoorden
aan den heer Buyl; want ik vind, dat de hoffelijkheid vergt, dat men
antwoorde aan iemand, die u ondervraagt, in de taal, welke hij verkiest te
gebruiken. Daar ik echter geen Vlaamsch ken, zijn eenige achtbare collega's
zoo goed geweest mij de opmerkingen van den heer Buyl te vertalen.
Die ministeriëele les van hoffelijkheid bewees, dat de Favereau heel goed begreep,
dat een minister of een volksvertegenwoordiger, die uit onkunde de redevoeringen
der Vlaamsche leden van het Parlement niet verstaat, bescheiden genoeg moet zijn
om zich deze ondergeschiktheid en onwetendheid te doen vergeven.
In zitting van 4 December 1901 werd het vraagstuk van het Vlaamschspreken in
de Kamer opnieuw, doch zonder practischen uitslag behandeld. De Backer had eene
gewichtige verklaring in het Nederlandsch afgelegd. De Waalsche socialist Destrée
verzocht hem zijne rede te vertalen; maar De Backer weigerde, er aan herinnerende
dat hij aan zijne kiezers beloofd had uitsluitend Vlaamsch te spreken en zijn gegeven
woord niet wilde schenden. (Hij vergat blijkbaar zijne Fransche redevoering van 21
December 1900, nog geen jaar te voren.) De leider der socialisten Van der Velde
verzocht alsdan het Bureel ‘den zin der opmerkingen’ van den spreker in 't Fransch
te willen mededeelen aan de Kamer.
Een hevig rumoer der clericale meerderheid onthaalde deze vraag van Vander
Velde, waarop zich het volgend incident ontspon:

(1) Buyl bood het onweder krachtig het hoofd en dwong de ruststoorders tot kalmte.
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De heer Anseele. Gij vreest, dat men zou weten wat de heer De Backer
heeft gezegd.
De heer Liebaert (minister van spoorwegen). Hij houdt er niet veel van
om verstaan te worden, vermits hij geen Fransch wil gebruiken, alhoewel
hij het zeer goed kent.
De heer Verhaegen. Moest het Bureel de vraag des heeren Van der Velde
inwilligen, dan zouden de Vlamingen insgelijks het recht hebben te vragen,
dat alles, wat hier in 't Fransch wordt gezegd, vertaald worde.
De heer Destrée. Dat nemen wij aan! Dan zal er nog minder werk verricht
worden.
De heer Voorzitter. Het reglement voorziet niet het geval, waarin een
afgevaardigde weigert Fransch te spreken. Niemand kan gedwongen
worden zijne redevoering te vertalen.
De heer Furnémont. De Backer verbond zich tegenover zijne kiezers enkel
Vlaamsch te spreken. Laat hem die verbintenis eerbiedigen.
Aldus liep de bespreking nogmaals op een sisser uit.
In zitting van 25 Februari 1902 vroeg De Backer in 't Nederlandsch, dat een door
hem aangekondigde ondervraging uit hoogdringendheid zou vervroegd worden. De
Voorzitter deed hem opmerken, dat die vraag, om aangenomen te worden, door een
vijfde der aanwezige leden moest ondersteund wonden. De Waalsche socialisten,
die ertoe geneigd schenen, verzochten het voorstel vertaald en toegelicht te hooren
in 't Fransch. De Backer verroerde niet en zijn voorstel werd verworpen, terwijl een
Waalsche socialist uitriep: ‘Hoe wilt Gij, dat wij uitspraak doen? Wij hebben niets
verstaan.’ Nogmaals had De Backer wellicht beter gedaan met een offer te brengen
aan opportunisme.

Het toenemen van het Vlaamschspreken
Merkwaardig was de Kamerzitting van 11 Maart 1902. Bijna de helft der geheele
vergadering van dien dag was uitsluitend Nederlandsch. Het debat werd ingeleid
door eene Vlaamsche redevoering van ‘Boerken’ Van Brussel. Zijne uitgebreide
toespraak over de willekeurige maatre-
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gels, door de Regeering aan de grens toegepast bij den invoer van Hollandsch vee,
werd doorspekt met korte onderbrekingen van Verheyen, Van de Walle, Tibbaut,
Van Langendonck en Minister Vander Bruggen, die allen insgelijks Vlaamsch spraken.
In die taal was ook het breedvoerig antwoord van den Minister. Daarna sprak Buyl
eveneens Vlaamsch, toen Tibbaut (Dendermonde), die zuiver Vlaamsche
beraadslaging kwam onderbreken en eene Fransche redevoering hield met het doel
om Van Brussel te ondersteunen; en, zooals hij terecht zeide, was er geen beter middel
daartoé, dan de Waalsche volksvertegenwoordigers, die nog geen enkel woord van
de belangrijke discussie begrepen hadden, door eene Fransche bewijsvoering in te
lichten en te winnen:
De heer Tibbaut (in 't Vlaamsch). Ik wensch eenige opmerkingen in 't
midden te brengen over hetgeen de heer Van Brussel even zeide. Ik wil
zijne vraag ondersteunen, doch ik zal het in het Fransch doen, ten einde
mijne Waalsche collega's te overtuigen. 't Is van hen, dat de meeste
tegenstand komt. (Gerucht.)
De heer De Backer (in 't Vlaamsch). Dan zal de heer Van Brussel u niet
begrijpen!
De heer Tournay (in 't Fransch). 't Is de toren van Babel. (Gelach.)
De heer Tibbaut (in 't Fransch). Het vraagstuk is allergewichtigst.
(Onderbrekingen.) Doet dan toch het debat niet afwijken! Ook beweer ik
de boeren een aanzienlijken dienst te bewijzen, indien ik eenige Waalsche
collega's kan overtuigen.
Eens te meer bewees dit incident, hoe kiesch het vraagstuk van het gebruik onzer
taal in de Kamers is. Wil men uitsluitend de Vlaamsche Zaak dienen en elk ander
volksbelang over het hoofd zien, dan bediene men zich uitsluitend en halsstarrig van
het Nederlandsch in al de debatten. Wil men integendeel de Kamer overtuigen en
eene wet of eenen anderen practischen uitslag bekomen, dan moet men wel nu en
dan Fransch spreken, om de Waalsche leden voor te lichten en te winnen. Intusschen
bleek herhaaldelijk meer en meer, dat al de leden van ons Parlement de twee landstalen
zouden moeten verstaan. Dan zou ieder lid
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zijne moedertaal ongestoord kunnen gebruiken en zijne gedachten op zijn best kunnen
uitdrukken, hetgeen de eenige redelijke en gezonde toestand mag heeten, als in den
Bondsraad van Zwitserland.
Welk eene omwenteling was overigens sedert enkele jaren in het Paleis der Natie
te Brussel, van een Vlaamsch standpunt, reeds geschied, en hoe zouden de oude
verstokte Franskiljons van het vroeger Belgisch parlementarisme, als graaf de Theux,
Malou, Frère-Orban en Bara, hebben staan kijken, indien zij uit hun graf waren
verrezen en eene half-Vlaamsche zitting der Kamer(1) hadden bijgewoond, als die
van 11 Maart 1902.
Maar het vraagstuk bleef nog altijd zonder oplossing. Intusschen had het Algemeen
Bestuur van het Willems-fonds door eene commissie ernstig laten onderzoeken, hoe
de moeilijkheid geregeld werd in de parlementen en in de raden van meertalige staten
en gewesten in het buitenland. Uit Zwitserland, Oostenrijk, de Kaapkolonie, enz.,
waren antwoorden ingekomen op eene zorgvuldig opgemaakte vragenlijst. Vele
practische lessen waren uit dat onderzoek te halen; maar de Kamer scheen zich om
dat zoo degelijk werk van het Willems-fonds geenszins te bekreunen(2).
Dungezaaide Kamerleden, als de clericaal ‘boerken’ Van Brussel (St-Nikolaas),
de democraat Pieter Daens, broeder van Pastoor Daens (Aalst), en de beide
werklieden-socialisten Van Langendonck (Leuven) en De Bunne (Kortrijk) spraken
altijd en uitsluitend Vlaamsch; maar zij stonden gedurig bloot aan de onhoffelijkheid
hunner collega's. In zitting van 5 December 1906 werd Pieter

(1) Uitsluitend Vlaamsch was ook een goed gedeelte der Kamerzitting van 2 Juni 1903, met
‘Boerken’ Van Brussel, Staatsminister Tack, Buyl en Minister Vander Bruggen als redenaars,
zoodat men dien dag onze Kamer voor een Vlaamsch Parlement had kunnen nemen.
(2) Zie, in het Tijdschrift van het Willems-fonds (Jaargang 1902, afl. 5) het verslag der Commissie:
Taalgebruik bij verkiesbare vergaderingen in meertalige staten en gewesten.
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Daens in zijne Vlaamsche rede herhaaldelijk en luidruchtig gestoord, zoodat hij zijn
geduld verloor en uitriep:
Ik bemerk, dat, als wij Vlaamsch spreken, het niet de Walen zijn die
spotten, maar wel de bastaardvlamingen. (Gelach.)
Welnu ik roep hun toe met Ledeganck:
‘Wie zijt gij die lacht met de taal uwer vaadren? Onkundige rechter, wie
zijt gij, die lacht?’
En dan leggen die mannen hier hunnen eed af in 't Vlaamsch!
Die verdiende afstraffing belette niet, dat Pieter Daens voortdurend werd
onderbroken en zijne stem door gerucht gesmoord. Leo Augusteyns, (een nieuw
liberaal lid voor Antwerpen, die aangekondigd had, dat hij in de Kamer uitsluitend
Vlaamsch zou spreken), vroeg alsdan het woord voor eene ordemotie:
De heer Augusteyns (in 't Vlaamsch). Ik stel vast, dat telkens hier een
Vlaming gebruik maakt van het grondwettelijk recht om zijne taal te
spreken, er aan de rechterzijde gerucht wordt gemaakt. Welnu, ik stel den
heer Voorzitter voor de vergadering te sluiten, iedermaal dat zulke
tooneelen gebeuren.
De heer Voorzitter (in 't Fransch). Gij hebt de leiding der vergadering niet.
Dat gaat het Bureel aan. Zet u neer!
De heer Terwagne (in 't Fransch). Hij heeft het recht een voorstel te doen.
De heer Augusteyns (in 't Vlaamsch). Gij zelf hebt aan het Bureel met u
tienen gerucht gemaakt, terwijl de heer Daens sprak.
De heer Voorzitter (in 't Fransch). Gij zult goed doen eerst de parlementaire
zeden te bestudeeren.
De heer Daens (in 't Vlaamsch). Mijnheer de Voorzitter, gij zelf zijt
Vlaming. 't Is eene schande!
In latere dagen zal men zich niet genoeg verbazen over dien voorzitter der Kamer
(Schollaert), die, in stede van de Vlaamsche redenaars te beschermen, ze straffeloos
liet onderbreken en storen, en aan een nieuw lid, dat zijne bescherming inriep,
toesnauwen dorst: ‘Gij hebt de leiding der vergadering niet. Zet u neer!’
Zet u neer! - schreef een Vlaamsch blad - dat zegt een schoolpedant aan
een kleinen jongen, niet een Voorzitter der Kamer aan eenen
volksvertegenwoordiger van het Belgische volk,
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die aandringt op het beschermen, van de grondwettelijke vrijheid der
Kamerleden. 't Is schande! herhalen wij met den heer Daens.
Het incident had overigens een vervolg in de zitting van 7 December 1906.
Augusteyns stelde er eene nieuwe ordemotie in over het niet ernstig naleven der
Gelijkheidswet door Kamer en Senaat: de Vlaamsche stukken, die aan de leden
moesten medegedeeld worden, bleven of wel in 't geheel weg, of kwamen eerst lang
na de Fransche teksten af. Hij besloot met de volgende scherpe woorden:
Maakt dit alles deel uit van uwe parlementaire zeden? Zoo ja, dan zal ik
mij veroorloven uit alle krachten te strijden, om die onrechtvaardige
gewoonten te doen verdwijnen. En ik veroorloof mij van nu af te vragen,
dat de documenten ons voortaan op denzelfden dag in de twee talen zouden
geworden. Indien de Vlaamsche vertaaldienst te dien einde moet versterkt
worden, men doe het. De wet over het gebruik der talen mag geen doode
letter blijven. Het is van gewicht, dat de Kamer, die de wetten maakt, de
eerste zij om ze te eerbiedigen en uit te voeren.
Terwijl Augusteyns aldus sprak, hield het Bureel niet op gerucht te maken en,
wanneer een nieuw clericaal lid voor Antwerpen, Adelfons Henderickx, het woord
in 't Nederlandsch nam, moest hij van zijne plaats komen tot vlak vóór de bureeltafel
en schreeuwen, om door de stenografen begrepen te worden. Hij ondersteunde de
ordemotie van Augusteyns en drong vooral aan op het uitblijven der Vlaamsche
stukken, hetgeen aan de dagbladpers deer Vlaamsche gewesten de kosten van eenen
vertaaldienst oplegde, waar de Fransche pers vrij van was.
Blijkbaar was het toenemend gebruik van 't Nederlandsch in de Kamer een doorn
in 't oog van vele Walen en verfranschte Vlamingen, die er paal en perk aan zochten
te stellen door gelach, gesis en gerucht. In eenen brief, gericht tot Julius Hoste en
opgenomen in dezes Vlaamsche Gazet en Laatste Nieuws, schreef Pieter Daens in
Februari 1907:
Die verfranschte heeren der Kamer vonden er geen graten of beenen in,
dat eene brok Vlaamsch weerklonk in de bespreking van Arbeid of
Landbouw, wanneer op de banken der Kamer de leden
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dungezaaid zijn. Maar in de groote beraadslagingen wilden zij het niet
gedoogen. Vandaar gelach en gerucht. Vandaar ook de samenzwering der
Fransche gazetten om nauwelijks melding te maken van de redevoeringen
in de Vlaamsche taal.
In eene geheime zitting der Kamer heb ik het verklaard in 't Fransch, om
van iedereen verstaan te worden: ‘Dat schandaal van spotten en
schreeuwen, als er Vlaamsch gesproken wordt, moet eindigen. Ik spreek
hier Vlaamsch voor de waardigheid van ons volk, om de hooge belangen
van onze eigene taal uit de verdrukking op te helpen, ook omdat 't
Vlaamsch mijn rechter-, en 't Fransch mijne linkerhand is. Heeren, ik vraag
u geene toegeving, maar eerbied voor ons taalrecht. En, indien dit schandaal
tegen het Vlaamsch hier voortduurt, dan zal ik uitdrukkelijk eischen, dat
alle berichten, voorstellen en stemmingen hier in onze moedertaal
aangekondigd worden. Och! ik zie er zoovelen in de Kamer,
vertegenwoordigers van eene uitsluitend Vlaamsche bevolking, Vlaamsch
van geboorte en Vlaamsch van tongval, die nu zwijgen of zeer zelden een
stuk voorlezen, omdat er gespot wordt met hunne gebrekkige Fransche
uitspraak.’
In dien brief stelde Pieter Daens voor eene ‘Vlaamsche groep’ onder de Kamerleden
van alle politieke richtingen te vormen tot verdediging van het taalrecht in het
Parlement, zooals er andere groepen voor landbouw-, nijverheidsbelangen, enz.,
reeds bestonden. Vóór hem had ook Hellinckx (een nieuw Kamerlid voor Brussel)
hetzelfde denkbeeld opgeworpen; doch het bleef bij vrome wenschen. Nochtans ware
eene ‘Vlaamsche groep’ wel nuttig geweest, vooral bij de zoo verwarde bespreking
over Coremans' wetsvoorstel in Juni-Juli 1907.

Dood van de Maere (1900)
Doch keeren wij nu op onze stappen terug tot 1900. In dat jaar verloor de Vlaamsche
Beweging eenen harer meest geëerbiedigde mannen: de Maere.
Jhr August de Maere werd den 30 Januari 1826 te St-Nikolaas (Waas) geboren;
maar zijn vader, een overtuigde Orangist, was na 1830 met zijn gezin naar
Noord-Nederland uitgeweken, en de jonge de Maere ontving zijne opvoe-
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ding in Overijsel. Daarna had hij te Parijs in de École centrale gestudeerd en er zijn
diploma van ingenieur verworven. In 1850 huwde hij met eene schatrijke Gentsche
erfdochter en vestigde hij zich te Gent, waar hij naar den

Baron de Maere

naam zijner vrouw algemeen bekend stond als de Maere-Limnander. De liberale
partij zond hem in 1857 naar den Gemeenteraad (gedurende jaren was hij schepen
van openbare werken) en in 1866 naar de Kamer. Verkeerende in de wereld der
verfranschte nobiljons en rijke fabrikanten, had de Maere, ondanks zijne
Nederlandsche opvoeding, eerst hunne zeden en taal aangenomen. Alzoo sprak hij
altijd Fransch in den Gentschen gemeenteraad, zelfs na 1869, toen zijn vriend Julius
Vuylsteke er het gebruik onzer moedertaal weer ingevoerd had. Maar in 1867 was
de Maere voorzitter van het IXe Nederlandsch Congres van
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Gent geweest, en zijn Nederlandsch hart van vroeger was er als het ware ontdooid.
Sedertdien werd hij een van de voornaamste leiders der Vlaamsche Beweging.
Zijne redevoering van 14 Januari 1869 in de Kamer is beroemd gebleven. Voor
de eerste maal sedert 1830 werd het Vlaamsch vraagstuk op eene zoo verhevene,
zoo buitengewoon breede als wetenschappelijke wijze besproken in het Belgisch
Parlement. Maar noch de linkernoch de rechterzijde der Kamer waren alsdan in staat,
om de kracht der bewijsvoering van de Maere te voelen en te erkennen. Ook was de
bespreking erbarmelijk zwak, zoowel links als rechts(1). Wat al onzin in dien tijd in
volle Kamer over de Vlaamsche Beweging ongestraft en zelfs onder luide
toejuichingen kon uitgekraamd worden, zal alleen begrepen worden door dengene,
die zich de moeite getroosten wil de armzalige antwoorden op de Maere's redevoering
te herlezen van Kervyn de Lettenhove, Pirmez, De Fré, graaf de Theux en meer
anderen, zonder zelfs De Laet en Coremans uit te zonderen(2).
In 1870, bij den val van het liberaal ministerie Frère-Orban, werd de Maere te
Gent niet meer herkozen. Hij zeide vaarwel aan de politiek om zich verder aan meer
onzijdige idealen te wijden. In 1877 stelde hij zich aan 't hoofd der bekende beweging
voor het bekomen van eene zeehaven te Brugge, tot stoffelijke opbeuring der ‘doode
maged’ aan het Noordzeestrand; in 1886 redde hij te Gent het bedreigde Gravenkasteel
en bewerkte er de herstelling van; verder was hij nog voorzitter van drie
Nederlandsche congressen, eenmaal te Brugge (1884) en tweemaal te Gent (1891
en 1899), alsmede voorzitter van de Zuid-Nederlandsche groep van het Algemeen
Nederlandsch Verbond en voorzitter van den Vlaamschen Volksraad.

(1) Deze Kamerdebatten onderwierp Julius Vuylsteke aan eene onmeedoogende critiek in de
Inleiding zijner Korte statistieke beschrijving van België (Gent, 1869); herdrukt in zijne
Verzamelde prozawerken, deel II (Gent, 1887) en in zijne Historiebladen (Gent, 1907).
(2) Zie ons voorgaande deel, blz. 102-105.
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Veel ophef maakte in 1894 zijne voortreffelijke rede over de rol der vrouw in de
Vlaamsche Beweging, welke toespraak door hem in de Koninklijke Vlaamsche
Academie werd gehouden.
In Noord en Zuid, vooral in België, zoowel bij liberalen als bij clericalen, was de
Maere, dien het katholiek ministerie in de laatste jaren zijns levens tot baron had
verheven, even geliefd als geëerbiedigd. Overal was hij de aangewezen voorzitter
en zijn voorzitterschap was ook overal als de olijftak van den vrede. Met hem als
veldheer streed men steeds eendrachtig en blijmoedig. Zijne schitterende en fijne
welsprekendheid, zijne ongemeene diplomatische begaafdheid en zijne verbazende
menschenkennis waren van onschatbare waarde in de moeilijkste omstandigheden.
Niemand kon hem hierin vervangen. Ook was het afsterven van den nog ongebogen
74jarigen grijsaard, den 6 October 1900 (op zijn kasteel te Aartrijke bij Thourout,
waar hij zijne talrijke vrienden van Noord en Zuid zoo dikwijls en zoo gastvrij
onthaald had) een onherstelbaar verlies en een algemeene rouw voor de Vlaamsche
Beweging.
Baron August de Maere was onder de duizenden edellieden van Vlaamsch België
een der zeer dungezaaide, die aan het Vlaamsche volk diensten hebben bewezen; en
hij bewees groote diensten. Daardoor verwierf hij zich eene eerste plaats in ons hart
en in onze hedendaagsche geschiedenis(1).
Andere gebeurtenissen van 1900 waren: het optreden van vijf liberalen in den
zuiver clericalen Brugschen Gemeenteraad, die er hunnen eed in de moedertaal
aflegden en door hun voorbeeld al de leden der meerderheid meesleepten (Januari);
de groote bijval van Benoit's Lucifer

(1) Zie Frans De Potter, Baron de Maere; Dood van den heer de Maere (in Het Volksbelang van
13 October 1900); In memoriam: Baron de Maere d'Aertrijcke, bevattende al de Vlaamsche
redevoeringen van de Maere en opgedragen aan de leden van het Nederlandsch Congres te
Nijmegen in 1901 gehouden (Gent, 1901).
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te Weenen (Maart); de galavertooning te Brussel tot viering van het 25jarig bestaan
van het officiëel bezoldigd Nederlandsch tooneel van België's hoofdstad, in
tegenwoordigheid van Prins Albrecht (22 Maart); het houden in het Gerechtshof te
Antwerpen van het eerste Vlaamsch rechtskundig Congres onder het voorzitterschap
van Flor. Heuvelmans en J. Vander Linden en onder het eere-voorzitterschap van
Minister Vanden Heuvel, van de oud-ministers Begerem en Cooreman, van den
stafhouder Stoop en van burgemeester Jan Van Rijswijck (24 Juni); en de verschijning
te Brussel van het groot Zuid-Nederlandsch dagblad De Vlaamsche Gazet (14
November).

De uitbreiding der Vlaamsche pers
Men herinnert zich hoe ellendig het in de eerste jaren vóór en na 1830 gesteld was
met de Vlaamsche drukpers(1). Al de dagbladen, die in den staatkundigen pennestrijd
der jaren 1820-1830 konden gerekend worden als van eenigen tel en gezag te zijn,
waren in 't Fransch geschreven en daarenboven, bijna zonder uitzondering, door
overgewaaide Franschen opgesteld. Die anti-Nederlandsche pers hielp niet weinig
mede tot de scheuring van 1830, en na de Belgische Omwenteling bleef zij ijverig
werkzaam in denzelfden geest. Het duurde nog lange jaren, voordat de
Fransch-Belgische dagbladpers uit de handen der Fransche gelukzoekers in die van
Belgische burgers overgegaan was.
Wat de Vlaamsche pers betreft, zij liep nog in hare kinderschoenen. Te Gent had
men de ‘moeder-gazet’, de aloude Gazette van Gend, gesticht in 1667. Te Antwerpen
en in enkele andere steden trof men gelijkaardige oude-renteniers- of kwezelslectuur
aan. Nochtans waren die aartsvaderlijke bladen, (die zelfs niet alle dagen verschenen,
maar een-, twee- of driemaal ter week), het eerste toevluchtsoord der opkomende
Vlaamsche Beweging. In de Gazette

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 29-31.
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van Gend schoten Blommaert, Willems, Serrure, Van Duyse, Snellaert hunne eerste
pijlen af tegen de almachtige Franskiljons, en dat blad bleef langen tijd een der best
ingelichte onder de redactie van Willem Rogghé, Pieter Geiregat, Joz. Van Hoorde
en hunne opvolgers.
Men weet wat er in 1844-1845 gebeurd was bij de eerste poging om een zuiver
Vlaamschgezind dagblad op te richten met Vlaemsch België te Brussel, opgesteld
door De Laet, Sleeckx en Vandevelde. Het verscheen nagenoeg in het formaat der
hedendaagsche Chronique en kostte 36 fr. 's jaars wegens het dagbladzegel. Die
stoute poging was deerlijk mislukt en had een kapitaal van 20.000 fr. verslonden(1).
Kort na den val van dat Brusselsch eerste dagblad, richtte Frans Rens in 1846 te
Gent met Heremans, Snellaert, Van Duyse en Degerickx een bescheiden
veertiendaagsch klein blaadje op (De Eendragt), dat de tolk der Vlaamsche Beweging
werd en tot in 1874 door Frans Rens in 't leven werd gehouden, zoolang hij zelf
leefde(2). Het is een echt archief voor de geschiedenis van onzen strijd in die bange
jaren. Schier te gelijk met de vredelievende Eendragt zag men in de jaren 40 te
Antwerpen de op elkander zeer verbitterde en onderling zeer verdeelde
Vlaamschgezinden als vijandige broeders op de heftigste wijze krakeelen in hune
grove weekbladen: den liberalen Schrobber (1848) van Van Kerckhoven en Jan Van
Rijswijck vader en den Roskam (1847-1848) van Conscience, De Laet en Lodewijk
Vleeschhouwer. Deze laatste schitterde later in zijn geestig en vinnig weekblad
Reinaert de Vos (1860-1866) met Pastoor Guido Gezelle en later Jaak De Pooter als
medewerkers.
Te Antwerpen had men overigens als groot orgaan der clericale partij Het
Handelsblad, waar Aug. Snieders van 1845 tot 1889 aan verbonden bleef en waar
hij eene zeer

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 29-31.
(2) Het werd nog eenige jaren in eenen gewijzigden vorm voortgezet door Hendrik Keurvels.
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Vlaamsche kleur aan gaf, vooral sedert de zegepraal der Meeting in 1862. Ook de
liberale partij in de Scheldestad had een Vlaamschgezind orgaan in De Koophandel
(1864-1890), en Jan Van Rijswijck vader schitterde in zijn eigen blad De Grondwet
(1857-1865) met Frans De Cort als medewerker.
In 1848 richtten de liberale christen democraten van de school van den Franschman
Prof. François Huet te Gent, met het geld van den rijken Constant Leirens, een
goedkoop dagblad op, dat den christelijk-socialistischen titel De Broedermin droeg,
met het Evangelisch motto: ‘Het Recht is de Souverein der wereld. Zalig zijn de
zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten’.
Het werd opgesteld door uitstekende mannen, als de latere Gentsche hoogleeraar
en schepen van onderwijs Gustaaf Callier, de latere Luiksche professors J. Stecher
en Emile de Laveleye, de Gentsche geneesheer C.A. Fredericq(1) en hunne vrienden,
die de volkstaal gebruikten om hunne vooruitstrevende gedachten onder het
Vlaamsche volk te zaaien. Het formaat was even nederig als dat van Vlaemsch Belgie.
Na de reactie van 1850-52 werd De Broedermin veel gematigder en vervormde zich
later in De Stad Gent (1859), die met Felix Boone en den geestigen Napoleon
Destanberg het Vlaamsch officiëel orgaan der liberale partij in de Arteveldestad
werd. Daartegenover stelde de clericale Vlaamschgezinde bankier Aug. Dael zijne
Beurzen-Courant (1856), opgesteld door advocaat Karel Van Acker en daarna door
Frans De Potter, welke laatste in 1859 de liberale partij verlaten had om tot de redactie
der Beurzen-Courant over te gaan. Dit blad werd later in Het Fondsenblad (1870)
herdoopt, eigendom van kanunnik Verschueren, met Frans De Potter, A.V. Bultinck,
Karel Lybaert, enz., als opstellers.

(1) Dr. C.A. Fredericq schreef er eene reeks sociale vertoogen in, onderteekend Een geloovige,
die wegens hunnen Bijbelschen stijl en hunne stoutheid veel opgang maakten.
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In de kleinere steden stelden de beide partijen zich tevreden met weekbladen,
waaronder De Lierenaar (1857) van Tony Bergmann schitterde door de pittige
hoofdartikels van den schrijver van Ernest Staas; en, na zijnen dood in 1874, werd
dat wekelijksch apostolaat voortgezet door zijnen grijzen vader, tot diens laatsten
adem in 1893. De Lierenaar vierde in 1907 zijn 50jarig bestaan met een aandoenlijk
feestnummer aan beider nagedachtenis gewijd. Ook de Gazette van Dendermonde,
van 1870 tot 1905 door Aug. De Schepper opgesteld, bewees goede diensten aan de
Vlaamsche liberale beweging.
Tot eigene weekbladen, onafhankelijk van de leiders der beide staatspartijen,
namen de Vlaamschgezinden van Gent, Antwerpen, Brussel en Brugge ook hunne
toevlucht. Alzoo kreeg men te Gent in 1867 Het Volksbelang met Julius Sabbe, J.
De Vigne, Max Rooses, Julius Vuylsteke, Ad. Hoste, Prof. Heremans, Arthur Cornette,
Willem Rogghé, E. en R. De Clercq, H. en V. De Hoon, Camiel Siffer, Prayon, enz.,
als achtereenvolgende medewerkers. Te Brussel kwam in 1869 De Zweep op met
Julius Hoste, Emm. Hiel, Frans De Cort, enz.; te Brugge in 1874-1880 De Halletoren
(maandblad) met Julius Sabbe, Aug. Vander Meersch, Karel De Flou, Leo Van
Gheluwe, A. Nelis, en in 1880 De Brugsche Beiaard met Julius Sabbe, Leo Van
Gheluwe, Alb. Thooris, enz.; te Antwerpen, Recht door Zee (1870) met H. Lenaerts,
Jan Florus, Julius De Geyter, Aug. Michiels, J. Blockhuys, Flor. Van der Ven, H.
Van den Bosch, enz.; Het Recht (1874-1894) met G. Schoiers, Jul. en Edm. Van
Herendael, H. Wera, Flor. Peeters, enz.; en vooral de schitterend opgestelde Kleine
Gazet (1880-1888) met Jan Van Rijswijck zoon, Max Rooses, Flor. Van der Ven,
Julius De Geyter, Pol De Mont, H. Baelden, enz.; te Brussel Flandria (1885) met
Hip. Haerinck, Emmanuel Hiel, Frans Reinhard, enz., en De Flamingant (1889) met
Prayon, A. De Smet, F. De Veen, Th. Coopman, enz.; verder De Nijptang (1898) en
Ons Recht (1899) te Antwerpen met Adolf Pauwels, Flor. Heuvelmans, Adelfons
Henderickx, Leo Bouchery, Jos. Van den Broeck, enz.
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Aan deze Vlaamschgezinde bladen hebben schier al onze dichters en prozaschrijvers
van naam hunne onbezoldigde medewerking sedert 1830 verleend. Bij 't doorloopen
van de verzamelingen dier weekbladen treft menig stuk van hooge en blijvende
waarde, dat er in begraven ligt en wellicht voor altoos verloren. Tot hiertoe is daar
zeer weinig uit opgedolven. Max Rooses heeft merkwaardige bloemlezingen
uitgegeven uit de pittige hoofdartikels van de twee Jan Van Rijswijck's (uit De
Koophandel, De Grondwet en De Kleine Gazet) en enkele kristalheldere vertoogen
van Julius Vuylsteke uit Het Volksbelang werden in zijne Verzamelde prozawerken
herdrukt. Uit de dagbladartikels van Willems, Conscience, Sleeckx, Heremans, Van
Beers, Guido Gezelle, Peter Benoit, De Geyter, Vleeschhouwer, Aug. Snieders, Nap.
Destanberg, Tony Bergmann, Willem Rogghé, Max Rooses, J. De Vigne, Julius
Sabbe, Arthur Cornette, Prayon, Pol De Mont en meer anderen zouden bloemlezingen
te maken zijn, die zeker meer dan een verrassend meesterstukje voor de vergetelheid
redden zouden en in elk geval een spiegel zouden zijn van den Vlaamschen strijd
sedert 't jaar dertig.

De kleine centenbladen en de groote burgersbladen
Met den Fransch-Duitschen oorlog van 1870-71, die ook de onderste lagen der
Vlaamsche bevolking roerde, zag men onbeduidende, maar veelgelezen Vlaamsche
centenblaadjes opkomen.
Het allereerste was het onzijdig Volksblad (1870) te Gent, door den drukker De
Busscher gesticht. Het werd er weldra gevolgd door den clericalen Gentenaar (1879),
waarbij met veel talent Het Morgenblad van Willem Rogghé (later herdoopt in Het
Vaderland van Hendrik Keurvels) zich kwam voegen, en kort daarna Vooruit(1)

(1) Voor de geschiedenis van het blad Vooruit alsmede van het socialisme te Gent, zie Paul De
Witte's Geschiedenis van Vooruit.
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(1884), het merkwaardig centenblad der Gentsche socialisten Van Beveren, Anseele,
Paul De Witte, Hardyns en Amatus Bogaerts, alsmede de organen der christene
democraten Het Land van Aalst van Pastoor Daens en zijn broeder Pieter, en Het
Recht van Hector Plancquaert,

Julius Hoste

benevens Het Volk (1890), te Gent, orgaan der tamme christene democraten, geleid
door Jhr Arthur Verhaegen.
Te Brussel stichtten de beide oude Staatspartijen elk een centenblad, bestemd om
over geheel Vlaamsch België verspreid te worden: de clericalen in 1885 Het Nieuws
van den Dag, en de liberalen Het Laatste Nieuws, dat weldra onder het bestuur van
den eigenaar Julius Hoste en van Bert Leen eene ongemeene vlucht nam en het meest
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verspreid liberaal volksblad van Vlaamsch België is geworden. In 1890 richtten de
Antwerpsche clericalen ook een centenblad op: De Gazet van Antwerpen, over gansch
het Vlaamsche land bij duizendtallen verspreid. Al deze goedkoope bladen, die
meestendeels zeer Vlaamschgezind waren, verkregen veel invloed op den minderen
man, die sedert 1892 het algemeen kiesrecht heeft bekomen; maar de middel- en
hoogere stand van Vlaanderen bleef schier uitsluitend Fransche dagbladen lezen.
Voor de meer ontwikkelde Vlaamsche burgerij stichtten de clericalen, naast hun
oud Antwerpsch orgaan Het Handelsblad (1844), in 1888 te Brussel Het Land met
J. Ramaeckers, Hip. Haerinck, Edw. Coremans jr, enz., dat wegens gebrek aan kapitaal
en aan eene goede redactie reeds in 1890 uitstierf. De Antwerpsche liberalen, die
sedert 1864 den Koophandel hadden met J. Bruylant en Paul Billiet, hervormden en
verbeterden hem, door het bijeenbrengen van een aanzienlijk kapitaal, tot een
belangrijk persorgaan in De Nieuwe Gazet (1897) met Ant. Moortgat, Aug. Monet
en Fl. Burton als bestuurders, bijgestaan door de beste liberale letterkundigen der
Scheldestad. Eindelijk dorst de voortvarende Julius Hoste zijne dagelijksche
Vlaamsche Gazet in November 1900 te Brussel oprichten met een talrijke redactie:
Julius Hoste vader en zoon, Bert Leen, Karel Bogaerd, Leonce Du Catillon, De Boek,
Piet Van Assche, Steven Prenau, Aug. Gittée, Georges Eekhoud, enz., en in een
grooter formaat dan ooit te voren voor een Vlaamsch blad werd gebruikt. Bij het
verschijnen der Vlaamsche Gazet schreef Het Volksbelang:
Dat er zeventig jaren noodig waren na 1830 om zulk een Vlaamsch
orgaan van groot formaat en algemeene beteekenis te bekomen, bewijst
genoeg hoe traag en langzaam de herleving van eenen kwijnenden
volksstam onvermijdelijk geschieden moet; want de stand der dagbladpers
is in onze negentiende eeuw als het ware de zekerste maatstaf voor de
leefbaarheid en de beschaving van een volk.
Intusschen moet het ons niet ontmoedigen, indien wij vaststellen hoe
gebrekkig nog onze Vlaamsche pers is tegenover de Fransch-Belgische.
Vergeten wij niet, dat die Fransch-Belgische
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pers al even gebrekkig en wellicht nog gebrekkiger voorkomt, wanneer
men haar vergelijkt met de Hollandsche; wanneer men, bij voorbeeld, onze
Indépendance of Flandre libérale of Bien Public vergelijkt met de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, met Het Handelsblad van Amsterdam, met Het
Vaderland van 's Gravenhage of zelfs met dagbladen van provinciesteden
van den tweeden of den derden rang als De Arnhemsche Courant.
Onze kwijnende Nederlandsche stam in België bezit in zijn gezond
springlevend gedeelte, in Noord-Nederland, de schitterendste voorbeelden
van eene goede dagbladpers, die in veel opzichten de beste Engelsche
gazetten kan evenaren. Daar, in Noord-Nederland, zijn voor ons de ware
toonbeelden te vinden voor de heropbeuring onzer eigene Vlaamsche
dagbladpers, niet te Parijs noch bij onze Fransch-Belgische confraters van
Brussel en elders.
De Vlaamsche pers is stellig nog niet wat ze zijn moest; maar toch mag men
vaststellen, dat zij met reuzenschreden is vooruitgegaan. Hare centenbladen worden
door de werklieden, boeren en kleine burgers over geheel Vlaamsch België en zelfs
onder de Vlamingen van het Noorderdepartement van Frankrijk bij duizendtallen
gelezen(1). Alzoo worden de drie meest verspreide Vlaamsche centenbladen (het
clericaal Nieuws van den Dag en het liberaal Laatste Nieuws, beide te Brussel, en
de clericale Gazet van Antwerpen) elk dagelijks op meer dan 65.000 nummers gedrukt;
en andere volksbladen drukken te Antwerpen, te Gent en elders op 25.000, 15.000,
10.000 exemplaren daags(2). Als men bedenkt, dat in 1846, het meestgele-

(1) Alzoo wordt Het Laatste Nieuws dagelijks verkocht: te Luik op 3.500, te Charleroi op 2.800,
te Rijsel op 2.900 en te Roobaais (Roubaix) op 1.500 ex.
(2) Zoo goed als onmogelijk is het, 't echte cijfer te weten te komen, waarop de Belgische
dagbladen drukken. Volgens zorgvuldig genomen inlichtingen zouden de volgende opgaven
wellicht niet te ver van de werkelijkheid verwijderd zijn: Le Soir van Brussel (80.000 daags),
L' Etoile Belge (50.000 tot 60.000 volgens de dagen), De Gazet van Antwerpen (80.000,
soms 100.000 's zaterdags), de tweelingbroeders Le Patriote en Le National (te zamen 80.000),
Het Nieuws van den Dag (70.000), Het Laatste Nieuws (68.000), Les Nouvelles du jour van
Luik (30.000), Le Peuple met L'Echo (beide soc.) van Brussel (40.000), De Nieuwe Gazet
van Antwerpen (28.000), La Gazette de Charleroi (lib.) en Le Journal de Charleroi (soc.)
elk 15.000, La Dernière Heure, Brussel (38.000), Le Petit Bleu van Brussel en La Meuse
van Luik (elk 12.000), Le Matin van Antwerpen en L'Express van Luik (15.000), Vooruit
(soc.) van Gent (22.000), La Gazette van Brussel (14.000), Le Journal de Liége (8.000), La
Chronique van Brussel, en La Métropole van Antwerpen (elk 8.000), het zondagnummer
van het Vaderland van Gent (5 à 7000), Le XXe Siècle van Brussel (26.000), De Vlaamsche
Gazet van Brussel (9.000), La Flandre libérale van Gent (5.000).
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zen Vlaamsch blad (Den Vaderlander van Gent) maar een duizendtal abonnenten
had(1), dan zal men niet ontkennen, dat er sedert dien tijd veel werd gewonnen.
Alleen de Vlaamsche middelstand en aristocratie hechten nog algemeen aan hunne
plaatselijke Fransche bladen en vooral aan de Brusselsche, die bijna zonder eenige
uitzondering heftig anti-Vlaamsch zijn. Die dagelijksche lectuur van Brusselsche
aanvallen en kwinkslagen tegen ‘la moedertaal’ versterkt onze Franskiljons in hunne
bekrompene vijandigheid tegen de Vlaamsche Beweging, terwijl zij aldus iederen
dag hun wachtwoord uit ‘la capitale’ ontvangen, om zich niet boven hun volk, zooals
zij wanen, maar buiten hun volk te bewegen. In de laatste verkiezingen en op andere
gewichtige oogenblikken is het overigens gebleken, dat de groote meerderheid der
Vlamingen naar hare Vlaamsche pers veel meer luistert dan naar de vroeger
toongevende Fransche, die nog schier uitsluitend anti-Vlaamschgezind is gebleven.
Dat ook getuigt voor de stijgende macht der Vlaamsche Beweging.

Dood van Peter Benoit (1901)
Nog geen half jaar na den dood van Baron de Maere verloor de Vlaamsche Beweging
haren Peter Benoit op 8 Maart 1901.
Sedert Hendrik Conscience's afsterven in 1883, had zij geen gevoeliger verlies
geleden; want na Conscience's verdwijning was Peter Benoit ontegensprekelijk de
grootste figuur van onzen stam in Zuid-Nederland, de Vlaamsche

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 29 noot.
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kunstreus, waar iedereen, groot en klein, met eerbied en liefde naar opzag.
Wij hebben reeds zijne loopbaan als kunstenaar geschetst(1). Die geniale zoon van
eenen armen sluismeester uit Harelbeke, in eene der oudste, maar kleinste steden
van Vlaamsch België opgegroeid te midden der Leieboeren, heel dicht bij het slagveld
der Gulden Sporen, speelde eene vorstelijke rol in zijn vaderland. Tot het gebied der
muziek had hij onzen taalstrijd weten uit te breiden. Voor zijn ideaal der nationale
Nederlandsche toonkunst stond hij overal in de bres, kloek en vierkant, met zijn
forsch lichaam, zijne breede schouders, zijnen stierennek, zijnen krachtigen
leeuwenkop, zijnen arendsneus, zijne groote strakke oogen en zijn plat afhangend
haar. Strijden was zijn leven. Alzoo schaarde hij rondom zich in Noord en Zuid eene
aanzienlijke keurbende van muzikale volgelingen en leeken, die in hem geloofden
en hem hartstochtelijk aanhingen. Alzoo werd hij eene aangrijpende reuzenfiguur in
de Vlaamsche Beweging.
Tweemaal in zijn leven stroomde het Vlaamsche volk met duizenden naar
Antwerpen om hem in 't openbaar hulde te brengen: in 1892 bij 't jubelfeest zijner
Vlaamsche Muziekschool en in 1897 bij hare eindelijke verheffing tot Koninklijk
Vlaamsch Conservatorium. Alleen aan Conscience is dat ook te beurt gevallen; want
hij en Conscience alleen hadden het hart der Vlamingen, ieder op zijne manier,
veroverd. Hun beider roem alleen was tot onder het dak van den werkman der steden
en tot in de hut van den boer gedrongen.
Peter Benoit was 63 jaar oud, toen hij in 1897 te Antwerpen zijn grootsten laatsten
triomf beleefde. Hij had het

(1) Zie hierboven, blz. 173-175 en 181. - Zie verder over hem: Hubert Melis, Peter Benoit
(Antwerpen, 1892); Pol De Mont, l'eter Benoit, in ‘Mannen van beteekenis uit onze dagen’
(Haarlem, 1892); Aug. Monet, Peter Benoit en zijn Koninklijk Vlaamsch Conservatorium
(Antwerpen, 1897); Georges Eekhoud, Peter Benoit, sa vie, son esthétique, son enseignement,
son oeuvre (Brussel, 1897); Julius Sabbe, In memoriam: Peter Benoit, zijn leven, zijne werken,
zijne beteekenis (Antwerpen, 1902).
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toppunt van den roem bereikt en scheen ook op het toppunt van het geluk te staan;
maar dan begon integendeel het smartelijk tijdvak van zijn leven. Hij had nog met
allerlei kleingeestige moeilijkheden te kampen, zijne gezondheid was geschokt, zijne
wilskracht verzwakte, zijn scheppingsvermogen was gestremd. Weldra zag hij alles
in 't zwart en begon hij zelfs te lijden aan eene soort van vervolgingsvrees, toen de
dood den sterken Vlaamschen reus barmhartig kwam neervellen. Naast Conscience
werd hij op het Kielkerkhof te Antwerpen begraven, en ten derde male zag men
duizenden Vlamingen naar de Scheldestad hem ter eere toegestroomd, om zijn lijk
als het ware in triomf naar zijn graf te gaan dragen. Het was eene echt koninklijke
begrafenis, als die van Conscience in 1883.
Andere gebeurtenissen waren in 1901 nog: het scheuren der Vlaamsche
telegrammen door de Franschgezinde officieren der eeretafel op een groot banket
der Burgerwacht, te Brussel aan Prins Albrecht aangeboden (Januari); de algemeene
sympathie door Vlaanderen betoond bij het huwelijk van koningin Wilhelmina der
Nederlanden, die ten onzent alle harten gestolen had met aan den grijzen President
Krüger het Nederlandsch oorlogsschip Gelderland te zenden, om naar Europa over
te komen (Februari); het tienjarig jubelfeest der Vlaamsche Opera te Antwerpen (id.);
de rouw in Vlaanderen over het afsterven van den grooten Noord-Nederlandschen
tooneelspeler Willem van Zuylen (id.); de benoeming van den Vlaamschonkundigen
graaf d'Ursel tot gouverneur van West-Vlaanderen (id.); de aanstelling van Jan Blockx
als opvolger van Peter Benoit aan 't hoofd van het Koninklijk Vlaamsch
Conservatorium te Antwerpen (Mei); de verschijning der jubeluitgave (de 25e) van
Willem De Mol's Ik ken een lied, door het Willems-fonds opgedragen aan koning
Leopold II (Augustus); het 25jarig jubelfeest der werkzaamste afdeeling van het
Willems-fonds te Nieuwpoort en van haren grijzen voorzitter P. De Swarte (id.); het
26e Nederlandsch Congres te Nijmegen (id.); het vieren te Brussel van de 25e verjaring
der stichting van het Davids-fonds (Juni) en
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te Gent van de 50e verjaring der stichting van het Willems-fonds (October); de dood
te Luik van D. Sleeckx, ruim 83 jaar oud, den laatst overgebleven veteraan onder de
stichters der herboren Nederlandsche letteren in Vlaamsch België na 1830 (id.); de
wisseling van Vlaamsche telegrammen tusschen Burgemeester Jan Van Rijswijck
namens de stad Antwerpen en Prins Albrecht bij de geboorte van diens eersten zoon
(November); de beslissing van den Antwerpschen Gemeenteraad om eenen nieuwen
schouwburg voor de Nederlandsche Opera te bouwen met een eerste crediet van een
half millioen (December).

Het halfeeuwfeest van ‘'t Zal wel gaan’ (1902)
De Vlaamsche Beweging is rijk aan jubelfeesten. Een der eigenaardigste was in dien
tijd het halfeeuwfeest van 't Zal wel gaan, te Gent op 22, 23 en 24 Maart 1902 gevierd.
Dat taalminnend Studentengenootschap der Gentsche Hoogeschool, in 1852 door
Julius Vuylsteke en een paar studiemakkers aan het atheneum gesticht en twee jaar
later naar de universiteit overgebracht(1), was de kweekschool geweest der vrijzinnige
Vlaamschgezinden, die het Willems-fonds, de Vlaamsche liberale kiesvereenigingen,
de Vlaamsche liberale pers, de Vlaamsche University extension, het Algemeen
Nederlandsch Verbond en meer andere heilzame instellingen in Vlaamsch België
hebben opgericht of uitgebreid en in stand gehouden. Ook de beweging tot
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool heeft oneindig veel te danken aan de 't
Zalwelganers, oude en jonge. Gehechtheid aan de moedertaal, antipaapsche geest en
Nederlandschgezindheid, onafscheidbaar van elkander, is de familietrek van al de
achtereenvolgende ge-

(1) Zie de geschiedenis zijner eerste jaren door Julius Vuylsteke beschreven in den Gentschen
Studenten-Almanak voor 1885 (blz. 6-33) en het uitvoerig relaas van het Jubelfeest in den
Almanak voor 1902, blz. 1-159. - Zie ook ons voorgaande deel, blz. 77-79.
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slachten in 't Zal wel gaan gevormd. Hun invloed is op de Vlaamsche Beweging
beslissend geweest. Te recht schreef Het Volksbelang:
De geschiedenis zal later getuigen, dat de liberale partij in onze gewesten
van eenen gewissen ondergang werd gered door de 't Zalwelganers en
hunne geestverwanten, die in het verkwezeld Vlaanderen de liberale
beginselen door middel der moedertaal hebben doen wortel schieten tot
in de onderste lagen van ons volk.
De bloem van ieder der opvolgende studentengeslachtan van 't Zal vindt
men over geheel Vlaamsch België verspreid, getrouw aan de guldene
idealen hunner jeugd. Alzoo is 't jolige 't Zal wel gaan sedert vijtig jaar
eene steeds vruchtdragende kweekschool van burgerplicht en levensernst
voor velen geweest, waar, te midden der gekste en uitbundigste
studentenvreugde, jonge vurige mannen hun karakter gestaald hebben en
de beginselen hebben leeren waardeeren, die het richtsnoer en de steun
van hun leven zijn geworden.
Hoevelen onder hen, die op de Hoogeschool waren aangekomen totaal
onverschillig voor de Vlaamsche Zaak of zelfs geheel onbekend met onzen
vaderlandschen strijd, wier oogen in 't Zal wel gaan plotseling zijn
opengegaan en die de Hoogeschool verlaten hebben, niet alleen met
wetenschappelijke kennis, maar ook met een politiek en vaderlandsch
ideaal, met een onwrikbaar geloof voor de rest van hun leven.
Alzoo is 't Zal wel gaan een voorbeeld geworden voor alle andere
studentenkringen, een voorwerp van ontzag en eerbied voor vriend en
vijand. Meer dan eens hebben wij de verstandigste onzer verstokte
Franskiljons, ja menigen leider der liberale Franschgezinden met
afgunstigen weemoed en verkropte bewondering hooren spreken over die
geheimzinnige meesleepende kracht, die in het 't Zal wel gaan verscholen
ligt. ‘Votre jeunesse a une foi, un idéal’, zuchtten zij. ‘La nôtre doute...’
De helden van het jubelfeest van 't Zal wel gaan, dat te gelijk zeer ernstig en zeer
studentikoos bleef, waren natuurlijk de grijze stichter Julius Vuylsteke(1) met zijne
twee laatst overgeblevene tijdgenooten uit de jaren 50, Leo Van

(1) In 't Zal is Vuylsteke zoo populair gebleven, dat sedert lange jaren iedere wekelijksche zitting
er begint met het ‘Evangelie van den dag’, dat bestaat in het luidop voorlezen van een der
studentengedichten van Julius uit de jaren 50.
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Aelbroeck en Prosper Claeys, en met zijne waardige volgelingen Julius Sabbe, Julius
De Vigne en Dr Karel Barbier, van Veurne, die als voorzitter van den Bond der
oud-leden het feest van 't Zal zoo knap en zoo gemoedelijk leidde. Al de vrijzinnige
studentenkringen van Gent en de taalminnende studentengenootschappen van Brussel,
Luik en Antwerpen hadden zich laten vertegenwoordigen door hunne afgevaardigden.
Ook het Amsterdamsche Studentencorps en de redactie van het Noord-Nederlandsch
studentenweekblad Minerva(1) van Leiden hadden uit Holland eene deputatie gezonden.
Op het feest werden door eene reeks van sprekers, behoorende tot al de geslachten
van 't Zal wel gaan, humoristische verslagen uitgebracht over de lotgevallen van het
Genootschap tijdens de afgeloopen halve eeuw. Wat de studenten betreft, zij besloten
de feestelijkheden met een uitstapje naar Brugge, dat in de stille schilderachtige stad
van Breidel en de Coninc grooten ophef maakte om allerlei redenen.

De zaak van Zuid-Afrika
Plotseling werd in 1899 de aandacht der Vlamingen op Zuid-Afrika nogmaals
gevestigd. Sedert lang voelden zij veel voor hunne taalbroeders aan de overzijde van
den Evenaar; maar nu werd het eene hartstochtelijke liefde.
De Hollander Hamelberg(2), die lange jaren in Zuid-Afrika had doorgebracht en
als consul-generaal van den Oranje-Vrijstaat naar Nederland was teruggekeerd, had

(1) Te dier gelegenheid gaf Minerva een prachtig feestnummer uit, versierd met talrijke illustraties
en portretten, o.a. dat van Julius Vuylsteke in zijnen studententijd.
(2) Over dien merkwaardigen Boerenvriend, zie Dr Hendrik P.N. Muller's belangrijk boek, Oude
tijden in den Oranje-Vrijstaat, naar Mr. H.A.L. Hamelberg's nagelaten papieren beschreven
(Leiden, 1907). Het zoo vruchtbaar optreden van Hamelberg te Maastricht wordt in zijne
uitvoerige levensschets door den schrijver vergeten.
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reeds in 1875, op het 14e Nederlandsch Congres te Maastricht, aan de Hollanders en
Vlamingen met nadruk herinnerd, dat de Boeren aan de overzijde van den Evenaar
hunne stam- en taalbroeders zijn en door hen minder verwaarloosd zouden moeten
worden.
Sedertdien was eerst in Noord-Nederland, daarna in Vlaamsch België eene warme
sympathie voor de Boeren ontstaan. In Vlaanderen waren in de jaren 70 Het
Volksbelang en het Willems-fonds de eerste apostelen geweest dier Boerophilie, die
zich vooral in 1881 ten onzent lucht gaf door een groot petitionnement aan het volk
en de regeering van Engeland, waar de namen van Julius De Geyter, Aug. Michiels
en Flor. Van der Ven te Antwerpen en van Prof. Émile de Laveleye te Luik,
onafscheidbaar aan verbonden zijn gebleven(1). Transvaal had alsdan van het Ministerie
Gladstone de erkenning zijner duurbevochten onafhankelijkheid verkregen en bloeide
verbazend; Oranje-Vrijstaat ging ook met rassche schreden vooruit, en de
Kaapkolonie, alhoewel in de macht der Engelschen, toonde evenzoo eene stijgende
neiging om zich insgelijks te ontwikkelen in eenen Nederlandschen geest. Eene
heerlijke toekomst scheen aldaar, in het ver verwijderde Zuid-Afrika, voor onzen
stam en voor onze taal weggelegd, met mannen van hooge beteekenis als Burgers,
Krüger, Reitz en Steijn.
Dat kon het imperialistisch jingoïsme in Engeland niet ongestoord laten gebeuren.
In vollen vrede waagde Dr Jameson zijnen gewapenden inval tegen Transvaal, met
het geld van den milliardair Cecil Rhodes en met de oogluikende goedkeuring der
Engelsche conservatieve Regeering (Januari 1899). De Zuid-Afrikaansche Republiek
geregeerd door den grijzen President Krüger, sloeg dien aanval gemakkelijk af en
schonk grootmoedig genade aan Dr Jameson, die met de wapens in de hand
krijgsgevangen was genomen. Doch de Engelsche minister Chamberlain knoopte
kort daarna met President Krüger godtergende

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 143-145.
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diplomatische onderhandelingen aan(1), die uitliepen op den wraakroependen oorlog
tegen Transvaal en Oranje-Vrijstaat (October 1899). En terwijl de twee grootste
dichters van Engeland, Swinburne en Kipling, hunne lier stemden om het nationaal
jingoïsme in echt barbaarsche tonen op te hitsen, steeg een kreet van afschuw en
verontwaardiging op in Europa en zelfs in de Vereenigde Staten over het uitbreken
van dien ongelijken kamp tegen de vrijheid der Zuid-Afrikaansche Boeren.
In Nederland en in Vlaamsch België voelde men daarenboven, dat die
Zuid-Afrikaanders bloed van ons bloed en vleesch van ons vleesch zijn. Het was als
een electrische schok, die het geheele volk van hoog tot laag deed trillen. In België
waren het alleen eenige Franskiljons, beursmannen en nijverheidsbarons, die koel
bleven of zich zelfs onbeschaamd voor Engeland verklaarden. In het rijke Nederland
opende men eene volksinschrijving, die honderdtallen duizenden guldens(2) opbracht.
Aan 't hoofd teekende Koningin Wilhelmina. In België, waar de officiëele wereld
met den Koning en de financiemannen integendeel niet meedeed, vloeiden nochtans
de geldoffers ook milddadig toe voor de bedreigde Boeren. Het Laatste Nieuws en
Le Petit Bleu van Brussel openden inschrijvingslijsten in de hoofdstad; te Antwerpen
en te Gent, ja schier overal zamelde men gelden in, onder de leiding van het Algemeen

(1) Tijdens die lange maanden van spanning had te Gent het 25e Nederlandsch jubelcongres in
Augustus 1899 plaats. Op voorstel van Max Rooses, die eene korte, doch aangrijpende rede
hield, werd de volgende motie onthaald op daverende toejuichingen: ‘Het XXVe Nederlandsch
taal- en letterkundig Congres doet een beroep op den vrijheidszin van het Engelsche volk,
dien het altijd zelf getoond heeft te bezitten, en hoopt, dat het dien vrijheidszin ook zal
eerbiedigen tegenover de beide Afrikaansche Republieken, en dat de onafhankelijke
ontwikkeling dezer gemeenebesten niet zal worden gestoord.’
(2) In Augustus 1901 had de Nederlandsche-Zuidafrikaansche Vereeniging reeds eene som van
één millioen 814.409 gulden ontvangen voor de Boeren. Dat maakt zoowat 3 millioen 650
duizend frank.
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Nederlandsch Verbond. Uit Antwerpen werd in December 1899 eene
Belgisch-Duitsche ambulantie naar Transvaal gezonden. Te gelijk vernam men uit
Zuid-Afrika de zoo snel opeenvolgende, zoo schitterende en schier ongelooflijke
overwinningen der heldhaftige Boeren op de Engelsche huurlegers, die als sneeuw
smolten en in Januari 1901 aan Engeland reeds meer dan 5 milliarden gekost hadden.
Daarbij overmeesterde een gevoel van rechtmatigen trots de Hollanders en de
Vlamingen. Het Volksbelang schreef lyrisch:
De Boeren, aangevoerd door Joubert, Cronjé, Botha, Delarey, Christiaan
De Wet, Kruitzinger, enz., waren slechts 18.000 a 20.000 man sterk tegen
250.000 Engelsche huurtroepen. Hun strijd herinnerde aan de heldendaden
van 't oude Griekenland tegen de legers der Perzen.
Wie zou nu nog niet fier zijn te behooren tot den Nederlandschen stam,
die in de slappe uitstervende negentiende eeuw zulke stoere helden kan
voortbrengen?
Niet alleen zijn wij de Boeren dankbaar voor hunne overwinningen, omdat
met die zegepraal het onvervreemdbaar volkenrecht en de zaak der vrijheid
en der onafhankelijkheid der volken zegepralen, maar ook omdat zij onzen
eigenen Nederlandschen gezichteinder - in Europa wel wat eng onder de
reuzenvolken, die ons omringen en drukken - helpen uitbreiden en
verruimen, en ons tot voorbeeld strekken om in 't uur van 't gevaar het
harnas te gespen, als zij, te willen wat is recht en te winnen wat men wil,
om nogmaals Ledeganck's beroemde woorden te gebruiken.
Sedert de middeleeuwen en de 16e eeuw was de Nederlandsche stam wel
eenigszins bekoeld. Het zaad der Klauwaards en der Geuzen scheen
verloren te zijn gegaan. Maar nu ziet men het heerlijk opschieten, tot
verbazing en geestdriftige bewondering der geheele beschaafde wereld.
Hoezee voor de Boeren!
Die algemeene sympathie gaf zich lucht door het aannemen van moties ten
voordeele van een scheidsgerecht tusschen Boeren en Engeland in de gemeenteraden
onzer groote en kleine steden, zoowel Waalsche als Vlaamsche: Brussel, Antwerpen,
Gent, Brugge, Luik, Ieperen, Dinant, Ath, enz., enz., alsook in onze provincieraden.
In Maart 1901 was het als eene ontploffing van meewarigheid,
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toen de grijze President Krüger, te Marseille ontscheepte en, te Parijs triomfantelijk
onthaald, ons land daarna langs de Waalsche gewesten doorreisde, om den Duitschen
Keizer te gaan vermurven, doch te Keulen door

President Krüger

een ijskoud telegram van Keizer Willem werd teruggezonden en naar Holland de
wijk nam, waar de jonge Koningin hem met groote blijken van waardeering ontving.
Zuid-Afikaanders hielden alom in België voordrachten(1).

(1) De Belgische clericale Regeering, die, op aandringen van koning Leopold II (zoo men
fluisterde) eene verregaande lafheid tegenover Engeland aan den dag legde, liet eenen dier
redenaars (Andries De Wet, neef van den reeds beroemden generaal Christiaan De Wet), in
Juli 1901 over de grenzen zetten, eenige uren nadat hij te Gent eene groote volksvergadering
had geroerd en bewogen voor de zaak der Boeren. Hij nam de wijk naar Parijs. Dit gaf
aanleiding tot hevige protesten in de pers en in de Kamer.
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die de geestdrift voor de Boeren steeds stijgen deden; maar daarbij kwamen nog het
afgrijzen en de verontwaardiging over de onmenschelijke behandeling van nagenoeg
60.000 vrouwen en kinderen in de gedwongene concentratiekampen, door den
Engelschen veldheer Lord Kitchener in Zuid-Afrika ingericht(1), terwijl de gewapende
mannelijke bevolking zegevierend het veld behield.

De Boerenzaak in de Kamers (1901)
In de Belgische Kamer werd eene motie ten voordeele der Boeren zonder moeite
aangenomen; maar in den Senaat werd zij, den 21 Mei 1901, verworpen met 37
stemmen tegen 22, dank zij de laffe houding van het clericaal ministerie en van zijne
meerderheid, gesteund(2) door eenige Anglomanen der linkerzijde als Montefiore
Levi (een Engelschman van geboorte), burgemeester De Mot van Brussel, den
Luikerwaal Dupont en graaf Goblet d'Alviella, een anders zoo voortreffelijk man;
terwijl integendeel Pastoor Keesen en de socialist Lafontaine den moed hadden geheel
de waarheid onbeschroomd te zeggen over de afschuwelijke

(1) Slechte voeding, ellendige huisvesting, koude, smetziekten en gemis aan ernstige
geneeskundige hulp hadden er een verschrikkelijk sterftecijfer voor gevolg, onder die tegen
hunnen wil krijgsgevangen weerlooze vrouwen en kinderen der strijdende Boeren. Dit alles
blijkt uit het onderzoek door eene Engelsche dame (Miss Hobhouse, zuster van den
Anglikaanschen bisschop van Heresford in Engeland) in Zuid-Afrika ingesteld en uit het
Blue Book zelf door de Engelsche Regeering uitgegeven. Het Engelsche volk bleef tot zijne
eeuwige schande doof voor al die klachten en vreeselijke onthullingen, die geheel de
beschaafde wereld deden rillen. Enkele mannen van hooge beteekenis verklaarden zich
nochtans voor de Boeren, als de leider der positivisten Frederick Harrisson, de beroemde
jurist en historicus James Bryce, oud-professor te Oxford en oud-minister, de groote journalist
en vredeprofeet William Stead, enz.
(2) Onder die 22 Boerenvrienden waren er slechts 4 clericale tegen 18 liberale senators.
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‘folterkampen’ en over het stelselmatig verbranden van 634 hoeven op achttien
maanden tijds. In November kwam de zaak van Zuid-Afrika opnieuw ter sprake in
de Kamer. De socialist Vander Velde interpelleerde de Regeering over het lot der
gemartelde en uitgehongerde vrouwen en kinderen der Boeren in de
concentratiekampen; maar de minister van Buitenlandsche Zaken de Favereau
weigerde er eenig antwoord op te geven en de bespreking werd tot in December
verschoven.
Dit debat over de Boerenkampen (12 en 19 December 1901) was buitengewoon
roerend en ten slotte zeer vernederend voor ons clericaal ministerie en zijne
Kamermeerderheid. De ondervraging werd gedaan door den leider der socialisten
Vander Velde, die niet alleen blijken gaf van zijn bekend schitterend redenaarstalent,
maar ook bewees een man van hart te zijn. Sedert 1830 werden in het Belgische
Parlement niet veel zoo verhevene en aandoenlijke redevoeringen uitgesproken. Ook
maakten Vander Velde's woorden eenen diepen indruk en deden meer dan eens eene
rilling van afschuw en medelijden door de Kamer loopen. Zijne hulde aan het
Engeland der politieke vrijheid, der volksregeering, der godsdienstige
verdraagzaamheid, der afgeschafte slavernij, der vrijzinnige wetten op het
handelsverkeer, der ingrijpende beschermingswetten ten voordeele der zwakken op
sociaal gebied; zijne hulde aan het Engeland van John Bright, Richard Cobden en
Gladstone bleef borg voor zijne gevoelens van achting en genegenheid jegens dat
groot volk, in wiens schoot hij, zooals hij er aan herinnerde, zijne jonge levensgezellin
had gevonden. Maar het oude Engeland der vrijheid en der edele idealen was
geworden het Engeland van Chamberlain, Cecil Rhodes en Kitchener. Met de stukken
uit het officiëel diplomatisch Blue Book der Engelsche Regeering, met de onthullingen
van eene Engelsche heldin, Miss Hobhouse, met het verslag der consuls van
Oostenrijk, Italië, Nederland, enz., te Pretoria, bewees Vander Velde zonder eenigen
bombast, maar met woorden van eene schitterende eenvoudige echte welsprekendheid,
hoe dringend het was, dat
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Europa eindelijk tusschenkwam, om aan de verschrikkelijke sterfte in de
Boerenkampen paal en perk te stellen, krachtens de bepalingen der Vredesconferentie
van Den Haag. Er waren oogenblikken, dat men de Kamerleden zag verbleeken van
aandoening en verontwaardiging, als bij voorbeeld toen de spreker zei:
De sterfte in de Boerenkampen is ongehoord. In één jaar zijn er op
54.000 kinderen 22.000 gestorven. In ééne maand, in September 1901,
stierven er 1.964, dus 432 op 1000. Als dit alzoo voortduurt, zijn er slechts
twee jaar noodig om al de kinderen der Boeren in de kampen uit te
moorden.
Vooral Vander Velde's laatste woorden waren roerend welsprekend:
Een tweetal weken slechts scheiden ons van Kerstdag. Dat de Engelsche
moeders, als ze weldra rondom den eeuwenouden Kerstboom zullen
vergaderd zijn, denken aan die in rouw gedompelde moeders van Transvaal.
Bij het kaarslicht van Kerstdag zullen zij misschien bezig zijn met het
naaien van het lijkkleed harer kinderen. Enkele dagen nog scheiden ons
van den verjaardag van Hem, die, negentien eeuwen geleden, zei: Misereor
super turbas. Dat ons medelijden ook ga tot die lijdende volksmassa's!
Laat ons allen, door ééne zelfde gedachte bezield, er voor zorgen, dat er
in gansch Europa eene machtige strooming van solidariteit ontsta, opdat
alle volkeren zich vereenigen in afwachting, dat de dag aanbreke, waarop
in plaats van vijandige natiën, er nog slechts volkeren zullen bestaan, die
met elkaar bevriend zijn en waar menschlievendheid het hooge woord zal
voeren.
Daarop antwoordde de Minister van Buitenlandsche Zaken de Favereau met eene
erbarmelijke redevoering, beneden alle critiek als vorm en toon, echt beschamend
voor den goeden naam van België. De Vigne gaf alsdan eene prachtige repliek, waarin
hij, met de onverbiddelijke strengheid van eenen rechter, de houding der clericale
Regeering aan de kaak stelde. Ziehier den aanhef dier rede:
De heer De Vigne. Te recht herinnerde de heer Vander Velde, dat de
taal der Boeren ook de onze is; en volgaarne zou ik mij van die taal
bedienen, mochten de omstandigheden het veroorloven. Doch...
De heer Janson. Spreek voor het land!

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

306
De heer De Vigne. De heer minister van Buitenlandsche Zaken zou mij
niet verstaan.
De heer Denis. Spreek voor de menschheid!
De heer De Vigne. Met aandacht luisterde ik naar de hartroerende
redevoering van den heer Vander Velde en naar het antwoord van den
heer Minister. Ik verwachtte mij aan diens verklaring. Niettemin zal zij
eene overgroote teleurstelling verwekken in het land, dat gehoopt had
redenaars van alle gezindheden te zien opstaan, om het edelmoedig voorstel
van den heer Vander Velde te ondersteunen. Steun vanwege de Regeering
heeft ontbroken. Zij vond zelfs geen enkel medelijdend woord. Hare taal
mag onverbiddelijk koel heeten.
Daarna toonde De Vigne onwederlegbaar aan, dat de zaak der Boerenkampen
buiten de eigenlijke politiek van Engeland lag en een vraagstuk was van zuivere
menschelijkheid. Ook hij wist de Kamer diep te vermurwen:
Miss Hobhouse verhaalt, dat zij in een kamp van Zuid-Afrika een aantal
kinderen zag, die aan roodvonk leden en er geen ander hospitaal was dan
eene tent met twee bedden. Het meerendeel der kinderen lagen op den
grond. Zij bood aan, eene ziekenverpleegster en beddekens te doen komen
op eigene kosten, wat haar dan zonder moeite werd toegestaan. Miss
Hobhouse vertrok vervolgens voor eenigen tijd, en, toen zij terugkwam,
vernam zij, dat de Regeering van de Kaap aan den bevelhebber van het
kamp geseind had om te vragen, of die zending wel noodig was. Daar de
bevelhebber neen had geantwoord, werd de ziekenverpleegster niet
gezonden. (Uitroepingen.)
Is het wel mogelijk, dat het beschaafde Europa tegenover dergelijke feiten
onverschillig blijve? Dat kan niet! En ons initiatief zou goedgekeurd
worden door alwie een hart in het lijf heeft. (Zeer wel! links. Toejuichingen
vanwege de socialisten.)
Ik hoop nog, dat de heer Minister, beter ingelicht, straks zal opstaan om
ons een hartverkwikkend en hoopvol woord toe te sturen. Aldus te handelen
ware de algemeene goedkeuring wegdragen van gansch het volk!
(Toejuichingen links.)
Daarna kwamen nog twee liberalen (Van de Walle en Janson) op hunne beurt eene
lans breken ten voordeele der vrouwen en kinderen onzer Transvaalsche broeders.
Maar de clericale rechterzijde antwoordde bij monde van den Antwerpschen clericaal
Delbeke met een harteloos Non
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possumus. Zeer breed, al te breed mat de redenaar de onloochenbare diensten uit,
die Engeland aan België heeft bewezen (hetgeen den socialist Demblon te recht deed
uitroepen: ‘Erkentelijkheid vergt geene lafheid!’) en Delbeke besloot met deze
bombastische uiting van eene echt verachtelijke platbroekerij:
Ongetwijfeld kan dit niet beletten, dat gevoelens van medelijden,
rechtvaardigheid en recht in ons volk niet te dempen zijn. Doch ik zeg tot
de Regeering en tot de Kamer: Wat er ook gebeure, doet nooit iets
onherstelbaar jegens Engeland! 't Ware een aanslag tegen het vaderland
en tegen het volk zelf. Wanneer het weldra tot berusting zal zijn gekomen,
zon het u dat voorzeker niet vergeven! (Zeer wel, rechts.)
Op die woorden werd de beraadslaging tot de volgende week verdaagd. Bij de
herneming der bespreking traden de twee voornaamste staatslieden der clericale
meerderheid op, Beernaert en Woeste, de eerste met schroomvallige bezadigdheid,
de tweede met wraakroepende hardvochtigheid. Woeste, die beweerde, dat de
Belgische onzijdigheid eene stelselmatige laffe onthouding vereischte in alle
buitenlandsche zaken, had de harteloosheid de volgende dagorde voor te stellen:
De Kamer, doordrongen van de plichten aan België door zijne
onzijdigheid opgelegd, en overtuigd dat de oorlogsvoerenden zich om de
rechten der menschelijkheid bezorgd toonen, gaat over tot de dagorde.
Vander Velde had integendeel zijn eerste voorstel tot het uiterste gemilderd om
het voor iedereen aanneemlijk te maken. Het luidde als volgt:
De Kamer, diep ontroerd door het ongewoon bedrag der sterfte en
inzonderheid door de sterfte der kinderen in de kampen van Transvaal en
Oranje, drukt den wensch uit, dat de maatregelen, door de Engelsche
Regeering genomen om die sterfte te verminderen, doeltreffend zouden
zijn, en gaat over tot de dagorde.
Het clericaal Ministerie kantte zich halsstarrig tegen die zoo gematigde platonische
verklaring en nam alleen de eenvoudige dagorde aan, waarbij zich Woeste aansloot
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onder het spotgelach der oppositie. De eenvoudige dagorde werd dan ook aangenomen
met 51 stemmen (al de clericalen met den eenigen Antwerpschen liberaal Frederik
Delvaux) tegen 46 (liberalen en socialisten, benevens den eenigen christen democraat
De Backer) en ééne onthouding (de clericaal Colfs). De Minister van Buitenlandsche
Zaken had verklaard de eenvoudige dagorde bij te treden, ‘omdat zij de thesis in zich
bevat, dat België in 't buitenland niet mag tusschenkomen, als zijne belangen geen
gevaar loopen.’ Zulks was de onzedelijke zedeles van dit zoo beschamend
Kamerdebat, dat in geheel het land, bij groot en klein, ook bij de meeste clericalen,
eene algemeene afkeuring en bij de verbitterden eenen diepen walg verwekte.

De Boerengeneraals in Vlaanderen (1902)
Het jaar 1902 brak aan en angstig stelde men zich de vraag, ondanks de schitterende
zegepralen(1) van Christiaan De Wet en van de andere Boerengeneraals op de
Engelschen: Hoe zal die afschuwelijke oorlog, gepaard met vrouwen- en kindermoord,
in Zuid-Afrika een einde nemen?
De Nederlandsche Regeering - het zal de onvergankelijke eer blijven van het
Ministerie Kuyper - waagde alsdan eene diplomatische poging bij Engeland ten
voordeele van den vrede, daar waar al de groote mogendheden roerloos zwegen en
toekeken. Doch het mocht niet helpen. Alleen rees Nederland in Europa nog in de
achting der volkeren. En België?
Intusschen stierven er voortdurend vrouwen en kinderen in de kampen, terwijl de
mannen op de slagvelden overwinnaars bleven, als generaal Delarey die

(1) De voornaamste der laatste veldslagen door de Boeren gewonnen waren die van Colenso,
Magersfontein, Stormberg en Tweebosch.
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den Engelschen bevelhebber Lord Methuen versloeg en krijgsgevangen nam, maar
dadelijk in vrijheid stelde om hem goede geneeskundige verpleging te bezorgen. Hoe
stak zulke edelmoedigheid gunstig af bij de behandeling der weerlooze vrouwen en
kinderen, beroofd van artsen en ziekenverpleegsters in de Engelsche
concentratiekampen van Lord Kitchener. Ten slotte werden de Boeren onder generaal
Cronjé toch eindelijk verslagen en gaven zij zich aan Engeland te Vereeniging over,
om de uitmoording van hunnen stam te voorkomen (Juni 1902). Zij verkregen tamelijk
gunstige voorwaarden, maar zij moesten, eilaas, de onafhankelijkheid hunner beide
republieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat prijsgeven.
Na die tragische onderwerping staken de voornaamste helden van dien mislukten,
doch onvergetelijken vrijheidsoorlog van bijna drie jaren, uit Zuid-Afrika den Oceaan
over om in Europa een laatste beroep te doen op het geweten en op het hart der
volkeren. Het eerst landde Steijn, de voorbeeldige schrandere oud-President van den
Oranje-Vrijstaat, gebroken door ziekte en smart, te Scheveningen aan, waar hij door
den stokouden Krüger werd bezocht, terwijl de Keizers van Duitschland en Rusland
in de haven van Reval, onder het bulderen der kanonnen en het defileeren van beider
oorlogsschepen, eene schitterende bijeenkomst hielden (Augustus 1902). Op het
Nederlandsch Congres, dat juist in die dagen te Kortrijk werd gehouden(1), verschenen
talrijke Zuid-Afrikaansche taalbroeders, waaronder mannen als Reitz, Mansvelt,
Louw, Broekhuizen, die door den voorzitter van 't Congres Julius Sabbe in zijne
openingsrede met roerende woorden werden verwelkomd en die er de eerbiedigste
en hartelijkste blijken van sympathie van Hollanders en Vlamingen genoten. Te
gelijk waren de drie onoverwinnelijke generaals Botha, Christiaan De Wet en Delarey
in Noord-Nederland aangekomen en zij werden met eene geestdrift onthaald, die
onbeschrijflijk was. Overal

(1) Ook op de liberale feestviering van den Guldensporenslag te Kortrijk (13 Juli 1902) werd
eene plechtige hulde gebracht aan de Boeren van Zuid-Afrika. (Zie verder, blz. 324.)
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hielden zij groote vergaderingen en zamelden zij geldoffers in voor hun diep geteisterd
vaderland(1).

De drie Boerengeneraals

(1) Ziehier eene kleine opsomming der gevolgen van den Zuid-Afrikaanschen oorlog: 30.000
huizen en boerderijen door de Engelschen stelselmatig afgebrand; 4000 Boeren gesneuveld,
16.000 gewond en verminkt; 20.000 vrouwen en kinderen gestorven, meestal in de Engelsche
concentratie-kampen. Te zamen 40.000 menschenoffers op 't altaar der vrijheid en
onafhankelijkheid gebracht door eene bevolking van ongeveer 300.000 Boeren in Transvaal
en Oranje-Vrijstaat.
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In September kwam het drietal helden ook naar België over met hetzelfde doel. Eerst
te Antwerpen was hun optreden een echte triomf. De Antwerpsche correspondent
van Het Volksbelang schreef daarover:
Vele personages van hoogen, hoogeren en hoogsten rang hebben wij reeds
te Antwerpen zien ontvangen: onze eigene souvereinen, prins en prinses
Albrecht, den Shah van Perzië, den onderkoning van Petchili, verschillende
vreemde vorsten, den Lord Mayor van Londen, allen in verschillend en
schitterend ornaat, dat duizenden toeschouwers aanlokte. Doch nooit was
er zooveel volk op de been, nooit woonden wij geestdriftiger onthaal bij
dan hetgeen de drie Zuid-Afrikaansche helden te beurt viel.
Onthaald in het huis van advocaat I. Van Doosselaere en in het paleis der schatrijke
menschlievende Mevrouw L. Osterrieth, op hunnen doortocht als koningen of meer
toegejuicht, trokken zij naar de Groote Harmonie, waar Botha en De Wet het woord
voerden. De Wet riep er met trillende stem uit:
Helpt ons terug op de been, bezorgt ons dak en kleeren, en wij
verzekeren u, dat wij de Nederlandsche taal in Afrika niet zullen laten te
loor gaan!
In October viel aan de drie Boerengeneraals dezelfde koninklijke ontvangst te
beurt te Brussel en te Gent.
Te Brussel werd alles geleid door een comiteit, waar Frans Reinhard en Julius
Hoste de ziel van waren. Ook de hoofdstad had nog nooit zulk eene ontploffing van
geestdrift gekend. Te Gent was de opgewondenheid der anders zoo kalme bevolking
niet minder. Hipp. Meert, de stichter van het Algemeen Nederlandsch Verbond, had
er met eenige Vlaamsche vrienden de grootsche receptie voorbereid. De
Boerengeneraals getuigden er, dat zij nog nooit vóór een talrijker gehoor waren
opgetreden dan te Gent in
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de groote zaal van den Nieuwen Circus. Daar zei de voorzitter der vergadering:
Wij zullen aller gevoelens, aller aandoening samenvatten in drie
woorden: onbegrensde bewondering, onbegrensde dankbaarheid,
onbegrensde liefde.
Onbegrensde bewondering voor den heldhaftigen strijd, dien een klein
volk als de Boeren gevoerd heeft tegen eene der grootste machten van de
wereld. Onbegrensde bewondering voor de mannen niet alleen, maar ook
voor de vrouwen en de kinderen.
Onbegrensde dankbaarheid voor den dienst, dien de Boeren, wanneer zij
hun vaderland, hunne vrijheid, hunne moedertaal verdedigden, aan de
menschheid hebben bewezen, door te toonen dat er boven het recht van
den sterkste de rechtvaardigheid is, boven het goud en de stoffelijke
belangen een ideaal, waarvoor een volk moet kunnen leven en sterven.
Onbegrensde dankbaarheid voor de les, die het kleine volk van Zuid-Afrika
aan de groote volkeren van Europa heeft gegeven.
Onbegrensde liefde; want dat volk is ons volk, dat volk is één met ons,
één van bloed en van taal, vleesch van ons vleesch.
De Boerengeneraals komen hier niet als bedelaars, maar om de betaling
te vragen van eene schuld van bewondering, dankbaarheid en liefde. Geeft
met milde hand, en legt in de schaal nog daarbij eene brok van uw hart.
Buiten de Koningin der Nederlanden en hare ministers hebben al de grooten
der aarde de Boeren verraden. Maar de volkeren van Europa hebben de
Boeren niet verraden.
Keert naar Zuid-Afrika terug en zegt het aan uwe levenden: Eens zal de
dag der gerechtigheid aanbreken, eens zal de zon der rechtvaardigheid
rijzen; en dan zullen de volkeren van Europa niet meer toelaten wat is
gebeurd.
Te midden der overstelpende opgewondenheid der Belgische bevolking werd zeer
opgemerkt, hoe de Franschdolle pers te Brussel (Chronique, Gazette, Soir), hare
onmachtige schimppijlen afschoot tegen ‘les Boers et les Boerophiles encombrants’.
De geldomhalingen brachten veel op, alhoewel de officiëele wereld en de
financiemannen zoo goed als onbetuigd bleven(1). Daarna trokken de drie Boeren(1) Te Antwerpen overhandigde Pol De Mont aan de generaals eene som van 20.000 fr., het
saldo der ambulantie-comiteiten; en ten huize van Mevrouw Osterrieth werd meer dan 3000
fr. omgehaald. Te Gent overhandigde Prof. Obrie 4000 fr., saldo der 20.000 fr. voor de
Boeren door het Gentsche Comiteit sedert 1901 ingezameld; en geldomhalingen op den dag
zelven gedaan brachten tamelijk veel op, zoodat nog eene som van 5000 fr. aan generaal
Botha kon nagezonden worden. Te Brussel schonk de Hollandsche Kolonie 5.000 fr. en werd
eene inschrijving geopend met drie giften van 1000 fr. (gravin de Renesse, gravin de Lalaing
en de socialistische senator Walthère de Sélys-Longchamps). - In Noord-Nederland waren
de geldoffers nog veel beduidender. Te Utrecht ontvingen de Boerengeneraals 17.216 gulden
benevens 1000 gulden van de studenten. Te 's Gravenhage richtten eenige Boerenvrienden
in de straten eene geldomhaling in; men ontving aldus zelfs enkele giften van 1000 gulden;
van 9 uren 's morgens tot 4 uren 's namiddags zamelde men meer dan 34.000 gulden in. In
steden van den tweeden rang als Arnhem, Middelburg en Groningen werden 11.000, 12.000
en 30.000 gulden omgehaald, enz., enz.
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generaals naar Parijs, waar hun dezelfde triomfantelijke ontvangst te beurt viel en
waar de Vlaming Camiel Huysmans van Le Petit Bleu hun tolk was.
Sedertdien verslapten natuurlijk de betrekkingen tusschen Vlaanderen en
Zuid-Afrika. Alleen zij hier aangestipt, dat een der knapste strijders voor eigen taal
en volksaard uit de Kaapkolonie, Prof. Viljoen, van het Victoria College te
Stellenbosch, in Juni 1903, ons land bezocht en met een paar Gentsche hoogleeraren
betrekkingen aanknoopte, die leidden tot het zenden van Zuid-Afrikaansche studenten
naar de Hoogeschool der Arteveldestad: te weten in Oct. 1903, P.J. du Toit en van
Cittert, in 1906 Leo Fouché, in 1907 W. de Villiers. Laat ons hopen, dat die zedelijke
en wetenschappelijke band niet zal verbroken worden tusschen de Vlamingen en
hunne taalbroeders aan de overzijde van den Evenaar(1).
Algemeen was in Vlaamsch België de aandoening, toen men in Juni 1904 uit
Zwitserland den dood vernam van den

(1) Vermelden wij hier nog, dat Dr A. Lodewijckx, oud-student der Gentsche Hoogeschool en
oud-medewerker van het groot Nederlandsch Woordenboek te Leiden, sedert 1904 doceert
aan de Zuid-Afrikaansche hoogeschool, het Victoria College te Stellenbosch bij Kaapstad.
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79jarigen oud-President Krüger. Hij overleed te Clarens aan den boord van het blauwe
Lemanmeer, in het land waar de oud-President Steijn integendeel zijne genezing had
gevonden. Deze laatste, zoo goed als hersteld, verliet Europa in Januari 1905. Te
Antwerpen, waar hij van de talrijke Vlaamsche Boerenvrienden, (met
tooneelvoorstelling, banket, ontvangst ten stadhuize door burgemeester Van Rijswijck,
receptie van Vlaamsche kringen, enz.), een plechtig afscheid nam, scheepte hij zich
in voor Zuid-Afrika, waar hij naast Botha, De Wet, Delarey en de andere
Boerenhelden zijnen burgerplicht ging hervatten(1).

De 600ste verjaring van den Guldensporenslag
In 1889 had Gent drie Vlaamsche feesten binnen zijne muren zien vieren: de
onthulling van het gedenkteeken ter eere van Jan Frans Willems, het 25ste
Nederlandsch jubelcongres en de inwijding van den Nieuwen Nederlandschen
Sschouwburg. In 1902 gebeurde ook zoo iets buitengewoons in de kleine stad Kortrijk,
met de viering van den Guldensporenslag, met het houden van het 27ste Nederlandsch
Congres en met het 6e Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres.
Sedert de verschijning van Conscience's Leeuw van Vlaanderen in 1839 was de
Guldensporenslag van 11 Juli 1302 de meest populaire bladzijde uit de gansche
vaderlandsche geschiedenis geworden in Vlaamsch België. De invloed van dien
historischen roman, die tot in de achterbuurten onzer steden en tot onder het stroodak
van den

(1) Te gelijk deden in Januari 1905 twee Zuid-Afrikaanders (generaal Kruitzinger en predikant
van Heerden) eene omreis in Europa om geld in te zamelen tot opbeuring van het zeer
bedreigde Nederlandsch onderwijs in Transvaal en in Oranje. In Vlaamsch België traden zij
op door de zorgen van het Algemeen Nederlandsch Verbond (dank zij de bemoeiingen van
Hipp. Meert) te Aalst, Brussel, Gent, Antwerpen, Mechelen, St-Nikolaas, enz. Te Gent werd
in de zaal 1100 fr. ontvangen.
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boerenarbeider door eene reeks van opeenvolgende geslachten verslonden werd, is
ongemeen groot geweest op het gemoed der Vlamingen. Zelfs bij de Walen werd in
Fransche vertaling Le Lion de Flandre even gretig gelezen en ook onder hen werden
aldus de helden van den Guldensporenslag bijna zoo populair als in de Vlaamsche
gewesten. Ook was het stellig aan Conscience's boek grootendeels te wijten, dat het
bronzen beeld van Breidel en de Coninc te Brugge op de Groote Markt aan den voet
van den Halletoren in 1887 is verrezen. Het Brugsch gemeentebestuur besliste alsdan,
dat de 11 Juli telken jare zou worden gevierd als nationale gedenkdag, en later zorgden
het Algemeen Nederlandsch Verbond en andere kringen er voor, om in de meeste
steden van Vlaamsch België, op dien dag, zooveel mogelijk voordrachten en
feestelijke bijeenkomsten jaarlijks in te richten. Doch de zeshonderdste verjaardag
van den roemrijken veldslag moest natuurlijk in 1902 met buitengewonen luister
herdacht worden.
Op het spoor der geschiedschrijvers van zijnen tijd (Aug. Voisin, Moke, enz.,)
had Conscience in 1839 als blakende Flamingant en als gevoelsmensch in den strijd
der Vlamingen van 1302 eerst en vooral eene botsing gezien tusschen twee rassen
en twee talen. In 1900 kwam Prof. Pirenne van de Gentsche Hoogeschool in een
uitstekend boek, dat veel opgang maakte(1), terloops bewijzen, dat in 't begin der 14e
eeuw noch rassenstrijd noch vaderlandsliefde in de moderne beteekenis bestonden,
noch in Vlaanderen noch elders in Europa. Maar de zuiver feodale oorlog van den
Vlaamschen Graaf tegen den Franschen Koning, die in 1300 op de kortstondige
inlijving van Vlaanderen bij Frankrijk uitliep, veranderde weldra in eenen
klassenstrijd, toen Koning Philips de Schoone de Vlaamsche democratie wilde
onderdrukken. Onder de oogen van het verbaasd Europa zag men eene
saamgestroomde bende ambachtslieden en boeren, met pijken, bijlen en staven
gewapend en aangevoerd door eenige edellieden met een paar dekens van Brug-

(1) Histoire de Belgique, deel I (Brussel, 1900).
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sche wevers en beenhouwers, de schitterende geharnaste onoverwinnelijke ridders
van het Koninkrijk Frankrijk, de bloem der militaire christenheid in West-Europa,
op Groeningerveld onder de muren van Kortrijk van hare hooge paarden doen tuimelen
en in een bloedbad versmachten. De annexatie van het graafschap Vlaanderen en
van de naburige gewesten werd hierdoor verhinderd en het ontstaan der latere
Nederlanden van de Bourgondische hertogen en van Keizer Karel V mogelijk
gemaakt. Het was ook de geboortedag van een alsdan nog in Europa onbekend gevoel:
de vaderlandsliefde, die moderne menschelijke hartstocht, de collectieve gehechtheid
aan den geboortegrond, dien men groot en vrij wil maken, ook ten koste van lijf en
goed.
Noch tegen Frankrijk (de vrijzinnige Fransche Republiek der 20ste eeuw heeft niets
gemeens met het feodale koninkrijk der 14e) noch tegen de Walen mocht aldus de
feestviering van 1902 gericht zijn. In dien breeden geest van algemeene nationale
feestvreugde zonder eenige achterdocht wilden de Vlamingen nu hunnen Sporenslag
herdenken.
De stad Kortrijk besloot, dat op het slagveld van 1302 een grootsch gedenkteeken
zou worden opgericht, waarvoor inschrijvingslijsten in omloop werden gebracht,
reeds verscheidene jaren op voorhand. In 1899 had men 12.000 fr. bijeen. Doch,
volgens de politieke gezindheid der Kortrijksche gemeenteoverheid, nam de beweging
al dadelijk een clericale tint aan, waartegen overigens de klaarziende partijgenooten
opkwamen. Alzoo teekende het clericaal weekblad van Antwerpen Ons Recht krachtig
protest aan tegen het ontwerp om geen Vlaamschen Leeuw, maar eene Walhallakapel
met een O.L. Vrouwenbeeld op het slagveld der Guldensporen op te richten(1), zooals
Prof. De Ceule-

(1) Ons Recht schreef: ‘Zou het waar zijn? Langs verschillende zijden wordt er bevestigd, dat
men op den Groeninger Kouter niet een beeld tot verheerlijking van den heldenmoed der
gemeentemannen van 1302, maar wel een Lieve-Vrouwenbeeld wil zetten. Zoodus dat,
evenals met de feesten van den Boerenkrijg gebeurde, de protestantsche, joodsche en
vrijzinnige Flaminganten uitgesloten zijn en den roem hunner vaderen niet mogen vieren?’
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neer van Gent het voorstelde op eenen clericalen Vlaamschen Landdag, te Kortrijk
in September 1899 gehouden. Een comiteit, uitsluitend uit clericale inwoners van
Kortrijk bestaande, wilde eerst het feest alleen inrichten; maar op aandringen van
het Willems-fonds, van het Algemeen Nederlandsch Verbond en van vele clericalen
buiten Kortrijk, werd eene gemengde jury aangesteld om over het gedenkteeken, dat
100,000 frank(1) zou kosten, uitspraak te doen.
Onder al de Belgische beeldhouwers werd een prijskamp uitgeschreven en in 1901
werd, na veel wrijving en knoeierijen, aan den Kortrijkschen beeldhouwer Godfried
De Vreese(2) opgedragen om zijn bekroond ontwerp uit te voeren. Het zou de Maagd
van Vlaanderen met haren Leeuw op een hoog voetstuk verbeelden, waarvoor een
gesneuvelde Fransche ridder met zijn omgeworpen paard zieltogend neerligt.
Nochtans kwamen er alweer onweerswolken op. Te Kortrijk was het algemeen
geweten, dat zekere politie-ambtenaren van Rijsel door de Fransche regeering belast
waren met nauwkeurig na te gaan wat er gebeurde, en dat zij geregeld hunne verslagen
naar Parijs moesten opzenden. Er werd gemompeld, dat het Belgisch Ministerie bang
was voor eene diplomatische tusschenkomst van Frankrijk en dat het aan het
stadsbestuur van Kortrijk op het hart

(1) Later werd het 136.000 fr.
(2) Clericalen van groot gezag, aangevoerd door Prof. Helleputte van Leuven, hadden het
onmogelijke gedaan om hunnen partijgenoot, den overigens talentvollen beeldhouwer Lagae,
ook een kind van Kortrijk, te doen bekronen. Na de uitspraak der jury staken zij nog gedurende
meer dan een jaar stokken in 't wiel, zoodat De Vreese slechts veel te laat aan de uitvoering
van zijn beeld kon beginnen en er op den dag van 't feest dan ook niet mee klaar was. De
clericale Oud-hoogstudentenbond van West-Vlaanderen had o.a. in 1901 aan den bevoegden
Minister, die eene staatstoelage van 70.000 fr. had toegekend, een dringend verzoekschrift
gezonden, waarin De Vreese's bekroond ontwerp als zedeloos werd aangeklaagd. Zelfs
clericale bladen, als Ons Recht van Antwerpen, schandvlekten zulke partijbekrompenheid.
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gedrukt had uiterst voorzichtig te handelen. Uit Brussel werd zelfs gedreigd met
intrekking der reeds toegestane Staatstoelage van 70.000 fr. voor het gedenkteeken,
indien het feest een anti-Fransch karakter moest aannemen. Aan den anderen kant
drongen de clericalen, geleid door den Kortrijkschen pastoor-deken De Grijse, er op
aan, dat de feesten een Roomsch-katholiek karakter zouden krijgen met Te Deum op
de Groote Markt, dankprocessie, solemneele mis, enz., vermeld op het officiëel
feestprogramma. Vergaderingen werden te Kortrijk op het stadhuis gehouden, waar
clericalen en liberalen er over twistten. Het Volksbelang (9 Nov. 1901) schreef
daarover:
Uit de beraadslaging schijnt te blijken, dat zelfs enkele katholieken der
Commissie begrijpen hoe roekeloos en dom zulke handelwijze zijn zou.
De Guldensporenfeesten van Kortrijk mogen niet ontaarden in
dankprocessies en solemneele missen.
Dat de katholieken te dier gelegenheid in hunne kerken bidden, niemand
zal het vreemd vinden. Maar dat ze die godsdienstoefeningen als officiëele
gedeelten van het feestprogramma zouden opdringen aan vrijdenkers,
protestanten, joden, socialisten of onverschilligen, die wellicht de
meerderheid der feestvierende duizenden zullen uitmaken, dit ware
eenvoudig al te gek.
Zooals een der leden op de zitting van Zondag ten stadhuize te Kortrijk
zeer verstandig deed opmerken, zou zulke ongepaste clericale overmoed
tot tegenbetoogingen en straatrumoer kunnen aanleiding geven, die de
feesten zouden storen en doen ontaarden in een politiek-godsdienstig
tweegevecht tusschen clericalen en liberalen, zonder van de socialisten te
spreken. Is dat het ideaal der feestviering te Kortrijk dezen zomer? Men
vergete het niet in de stad der Gulden Sporen: Die wind zaait, maait
onweder.
Eene hevige polemiek ontspon zich nu in de pers. De clericale bladen van
West-Vlaanderen (Gazette van Kortrijk, Patrie van Brugge, enz.) stonden heftig aan
de zijde van pastoor-deken De Grijse en van zijne onverdraagzame aanhangers; de
liberale pers drong er op aan om aan het nationaal feest een algemeen onzijdig karakter
te behouden, dat aller medewerking mogelijk zou maken. In December 1901 riep
eindelijk de Kortrijksche burgemeester Reynaert de afgevaardigden voor de liberale
kringen der stad bijeen
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en deelde hun een besluit van het Schepencollege mede, in de twee talen opgesteld,
waarbij hun aangekondigd werd, dat hunne wenschen van de hand gewezen waren.
Tijdens het onderhoud, dat op die mededeeling volgde, verklaarde de Burgemeester
onder meer, dat de Roomschkatholieke plechtigheden uit het officiëel feestprogramma
niet konden weggelaten worden, omdat de mindere man te Kortrijk overtuigd was
van de tusschenkomst van O.L. Vrouw en van St-Joris op het slagveld der Gulden
Sporen in 1302.
Die clericale oorlogsverklaring moest natuurlijk eene breuk voor gevolg hebben.

De moeilijkheden over de feesten
De officiëele Roomsch-getinte feestviering moest in Augustus plaats grijpen. De
algemeene raad der Belgische arbeiderspartij besloot namens de socialisten te Kortrijk
tegen den verjaardag van den veldslag (11 Juli) eene partijbetooging te houden ter
eere der Vlaamsche democratie van 1302. De liberalen van hunnen kant
beraadslaagden over hetgeen hun te doen stond. De Liberale Vlaamsche Bond van
Antwerpen nam de leiding der zaak in handen. Liberale afgevaardigden uit de
verschillende Vlaamsche steden kwamen in de Scheldestad bijeen en besloten
eenparig, dat men niet mee kon doen aan een feest, dat gepaard zou gaan met een Te
Deum, eene dankprocessie, eene solemneele mis, enz., als officiëele nummers op het
officiëel feestprogramma. Was zoo iets ooit in België gebeurd, wanneer men
standbeelden had opgericht aan Godfried van Bouillon, Rubens, Jacob van Artevelde,
Van Dijck, Breidel en de Coninc of andere helden en groote mannen? Die nieuwe
aanmatiging der Roomsche geestelijkheid kon door de vrijzinnigen niet ingevolgd
worden. Te gelijk besloten de te Antwerpen vergaderde liberale Vlamingen, dat zij
den 13 Juli 1902, zijnde den eersten Zondag volgende op den verjaardag van den
Sporenslag, te
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Kortrijk eene algemeene vaderlandsche betooging zouden inrichten, waartoe allen
in Noord en Zuid zouden worden uitgenoodigd buiten elken godsdienst- of partijgeest.
Blijkens eenen omzendbrief, door de twee voorzitters van den Vlaamschen
Volksraad Prof. J. Obrie en den kunstschilder Juliaan De Vriendt, den vader der
Gelijkheidswet, alsmede door den secretaris Frans Reinhard onderteekend, werden
al de leden van den Raad naar Kortrijk op denzelfden Zondag bijeengeroepen, om
aldaar eenen ‘Zitdag’ te houden en er met alwie zich bij hen aansluiten zou, een
bezoek aan het slagveld te brengen en er vaderlandsche liederen te zingen. Ook van
socialistische zijde werd aangekondigd, dat de arbeiderspartij twee dagen later, den
15 Augustus (O.L. Vrouw Hemelvaart) in de stad der Gulden Sporen eene
afzonderlijke betooging zou inrichten, waarop Fransche socialisten als Jaurès het
woord zouden voeren, tegelijk met Anseele van Gent namens de Vlaamsche en
Demblon van Luik namens de Waalsche socialisten. Il y en aura pour tous les goûts,
deed een blad leuk opmerken.
Een verzoenend driemanschap, bestaande uit den algemeenen voorzitter van het
Willems-fonds G.D. Minnaert, Julius Sabbe van Brugge en Ameye-Dobbelaere van
Isegem, beproefde nog eindelijk eene uiterste poging om de verbroken eendracht te
herstellen; maar zij stuitte op de halsstarrigheid der Kortrijksche clericale
stadsoverheid, die er alleen in toestemde het Te Deum niet op de Groote Markt, maar
in eene kerk te laten zingen, en tevens ‘eischte’, dat in ruiling daarvoor geene andere
betoogingen zouden plaats grijpen in Juli, dit alles in tegenspraak met hetgeen de
Kortrijksche Burgemeester eerst aan de drie apostels der toenadering beloofd had.
Nu was de breuk onwederroepelijk, ondanks het wanhopig streven in extremis van
Julius Sabbe in zijnen Brugschen Beiaard.
De heeren van het Kortrijksch stadhuis, die aldus (wel eenigszins tegen hunnen
zin) aan de Roomsch-katholieke geestelijkheid gehoorzaamden, lagen overigens niet
op
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een rozenbed. Uit Brussel deed reeds in Januari 1902 het volgende berichtje de ronde
in de Fransch-Belgische pers:
La Bataille des Éperons d'or.
Le gouvernement français s'est ému des manifestations qui se préparent
à Courtrai, en vue de la célébration du 600e anniversaire de la bataille des
Éperons d'Or, et il a fait exprimer à notre gouvernement l'espoir que cette
commémoration n'aurait pas le caractère anti-français que l'on semble
vouloir lui donner.
Le Comité organisateur, prévenu officieusement, a décidé d'cres et déjà
de célébrer en même temps que l'anniversaire de 1302 celui de la Belgique
indépendante de 1902. On laissera de côté les batailles de Bouvines et de
Groeninghe, pour glorifier la Belgique et son Roi.
Eene hevige polemiek volgde in de pers, vooral wanneer men vernam, dat de
Omwenteling van 1830 inderdaad in den officiëelen historischen stoet op hooger
bevel zou herdacht worden, alhoewel vroeger de clericalen zelve der officiëele
commissie, met Flor. Heuvelmans aan hun hoofd, erkend hadden, dat de herinneringen
aan 't jaar dertig bij het Guldensporenfeest niet op hunne plaats zouden zijn geweest
en er best uitgeweerd blijven zouden.
Intusschen hield men zich alom met de noodige toebereidsels bezig. De Vlaamsche
Volksraad wilde geen eigenlijke mededinging inrichten tegen de clericale officiëele
feesten van Augustus; maar de Liberale Vlaamsche Bond van Antwerpen met de
vrijzinnigen van Kortrijk, evenals de socialisten, hielden voet bij stek; en alzoo had
men drie groote betoogingen in 't verschiet, evenals er te Brugge in 1887 twee feesten
waren geweest voor de inhuldiging van het gedenkteeken ter eere van Breidel en de
Coninc(1). Het clericaal Nationaal Comiteit en het liberaal Vaderlandsch Comiteit
repten zich ijverig en gaven zich veel moeite om de gemoederen wakker te schudden;
maar het groote publiek zag niet zeer klaar in dat clerico-liberaal krakeel en dreigde
tamelijk koel te blijven, toen op den

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 212-222.
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vooravond der eerste feestviering van de liberalen, in Juli, iets onvoorziens gebeurde,
dat veel ophef baarde en de onverschilligheid plotseling kwam breken.
Maurice Maeterlinck, de beroemde Vlaming (hij is, zooals men weet, een geboren
Gentenaar), die in de Fransche letteren reeds alsdan eene zoo schitterende plaats had
veroverd, liet in den Figaro van Parijs eenen brief verschijnen, waarin hij, ter
gelegenheid van het aanstaande feest, zijne land- en taalgenooten der Vlaamsche
Beweging op zonderlinge scheldwoorden onthaalde.
Le parti flamingant - schreef hij in het veelgelezen Parijsch blad - s'efforce
de répandre la haine de la France. Il se compose d'une poignée d'agitateurs
que leur naissance obscure au fond des fermes et une éducation tardive
ont rendus incapables d'apprendre le français. Leur ignorance, naturellement
envieuse, s'est tournée en rancune... Ils s'assurent d'opulentes sinécures...
Hunne taal - zijne eigene moedertaal! - noemde Maeterlink ‘un informe et vaseux
jargon’. Iedereen verbaasde er zich over in Vlaanderen en in Holland, hoe blinde
vooringenomenheid aan eenen zoo verfijnden letterkundige zulk een onbeschoft
scheldartikel in de pen kon geven; maar de Franschdolle Belgische pers nam den
brief uit den Figaro met welgevallen over en de poppen gingen aan 't dansen. Nu
was het ijs der onverschilligheid gebroken en, zonder het te weten noch te willen,
had Maeterlinck door zijn grof artikel en door het gerucht, dat het maakte bij Waal
en Vlaming, bij Franskiljon en Flamingant, ten voordeele der betooging te Kortrijk
de machtigste réclame gedaan, die men had kunnen uitdenken.

De drie feestvieringen te Kortrijk (Juli en Augustus 1902)
Op den gestelden Zondag, 13 Juli 1902, kwamen in den voormiddag een dertigtal
leden van den Vlaamschen Volksraad bijeen in de Stadshalle, hun door de
gemeenteoverheid bereidwillig toegestaan, en zij hielden eene openbare
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beraadslaging ten gehoore van een publiek van eenige honderden Vlamingen. Die
openbare zitting werd geleid door Prayon in afwezigheid der twee voorzitters J. Obrie
en J. De Vriendt. Het Guldensporenfeest en de brief van Maeterlinck (aan wien men
besloot een telegram te zenden ‘met de betuiging van het diepste medelijden’) werden
er besproken, alsook het vraagstuk van het gebruik der Nederlandsche taal in den
Congo-Vrijstaat en van het afleggen van den koninklijken eed in de beide landstalen,
hetgeen eene herziening van artikel 80 der Belgische Grondwet eischte. Die beide
theoretische vragen, die niets gemeens hadden met het feest van den dag, werkten
als koud water op de gemoederen van het publiek. Daarna gingen de 30 leden van
den Volksraad den eerewijn drinken op het stadhuis, hun door Burgemeester en
Schepenen aangeboden, aan wie men namens den Volksraad de volledige
vervlaamsching van het stedelijk bestuur vroeg, en waar allerlei aandoenlijke
complimenten gewisseld werden onder het klinken met de bekers. Ten slotte werden
door den Vlaamschen Volksraad de merkwaardigheden van het Kortrijksch stadhuis
bezichtigd en eene wandeling gedaan naar de plaats, waar het gedenkteeken later
zou worden opgericht.
's Namiddags was de betooging van het liberaal Vaderlandsch Comiteit iets geheel
anders. In dichte scharen waren uit alle hoeken des lands de vrijzinnige Vlamingen
naar Kortrijk toegestroomd op de roepstem van den Liberalen Vlaamschen Bond
van Antwerpen. Men telde er 162 vlaggen, en de stoet, in gezwinden pas
voorbijtrekkend, duurde 18 minuten. Hoeveel duizenden deelnemers dit wel
veronderstelt, is moeilijk uit te rekenen. 't Weder was heerlijk, de geestdrift groot,
en de betooging was stellig grootsch en indrukwekkend in al haren roerenden eenvoud.
Men begaf zich met vliegende vaandels en muziek naar den Groeningerkouter, waar
drie redevoeringen werden gehouden in de opene lucht onder het hooge frissche
lommer van het Park.
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De eerste sprak de liberale senator van Kortrijk De Ridder, die het welkom der
inrichters aan al de aanwezigen toestuurde en de helden van Zuid-Afrika gelijkstelde
met de Vlamingen van 1302. Daarop volgde eene gloedvolle rede van Max Rooses,
die eene prachtige beschrijving gaf van den slag der Gulden Sporen, welke de
duizenden toehoorders rillen deed, en tevens de zedeles voor het nageslacht er uit
afleidde in breed verhevene beschouwingen. Zijne warme taal klonk als eene klok
over het plein, besloten met eenen donder van toejuichingen. Aan de derde rede
ontleenen wij deze woorden, die de beteekenis van het feest duidelijk kenschetsen:
Het is geen gevoel van opgerakeld middeleeuwsch ‘chauvinisme’, dat ons
hier vergaderd heeft met duizenden.
‘Chauvinisme’ is een vreemd woord. Het bestaat niet in onze taal evenmin
als in ons hart.
Geen haat, maar liefde bracht ons hier bijeen: liefde tot den geboortegrond,
vaderlandsliefde in de edelste en ruimste beteekenis van dat heilig gevoel
van ieder volk, dat leven wil.
De geschiedenis leert ons, dat de geboorteacte der moderne
vaderlandsliefde in Europa gedagteekend is uit Kortrijk 11 Juli 1302, en
dat die geboorteacte met het bloed der Vlamingen van den
Guldensporenslag is geschreven.
En wij, de zonen van die voorvaderen, wij zouden daar niet trotsch op
zijn? Wij zouden zwijgend en onverschillig zulke historische gedenkdagen
laten voorbijgaan?
Zoo diep zijn wij, Goddank! niet gezonken.
Wij weten - en dit geeft ons de noodige kracht in den hangen strijd voor
ons nationaal zelfbestaan - wij weten, dat wij behooren tot eenen stam,
die niet alleen de Klauwaards der veertiende eeuw, maar ook de Geuzen
der zestiende eeuw heeft voortgebracht.
En dat de heldenmoed in ons ras nog niet is uitgestorven, dat bewezen
onder onze oogen onze taal- en stambroeders de Boeren van Zuid-Afrika.
Een volk met zulk een verleden zal niet vergaan. Het zal de plichten der
toekomst weten te vervullen.
Laat ons hier allen het plechtig wachtwoord herhalen, dat in 1887 door
onzen Koning te Brugge werd verkondigd aan den voet van 't bronzen
beeld van Breidel en de Coninc: De Leeuw van Vlaanderen mag niet
slapen!
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Ten slotte werd in koor door duizenden monden Richard Hol's roerend lied Voor
Vlaandrens gouden kusten gezongen onder het ruischend bladerendak:
O dierbaarst land der aarde,
O Vlaanderland!

Het gedenkteeken van 1302 te Kortrijk

Den 17 Augustus begon het officiëel feest van de clericale gemeenteoverheid, dat
samenviel met de jaarlijksche stadskermis en eene volle week duurde. De volksoptocht
was zeer indrukwekkend en zeer typisch. Hij bestond vooral uit eene ontelbare
menigte Vlaamsche boeren, aangevoerd
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door hunne Roomsche priesters, waarvan velen van geestdrift en fierheid blaakten
en sigaren rookten. Pastoor Vanden Bulcke reed zelfs te paard aan 't hoofd zijner
boeren, gelijk de pastoors en paters der Brabantsche Omwenteling tegen keizer Jozef
II in 1789.
De officiëele feestcantate van Mestdagh, op eenen zeer middelmatigen tekst van
Theodoor Sevens geschreven, voldeed niet ten volle in de opene lucht. Een eenvoudig
volkslied, door duizenden monden gezongen, maakt veel meer indruk onder den
blooten hemel, zooals men den 13 Juli had ondervonden en ook reeds te Brugge bij
de Breidelfeesten in 1887. Eene groote officiëele redevoering werd in 't Nederlandsch
door Burgemeester Reynaert gehouden aan den voet van een voorloopig houten
facsimile van het nog niet voltooid gedenkteeken van beeldhouwer De Vreese. Op
het officiëel feestmaal ten stadhuize sprak de Burgemeester niet meer in de taal van
Breidel en de Coninc, maar in 't Fransch. Hij sprak ook niet meer van den Sporenslag,
maar van de kranige wijze, waarop het clericaal ministerie kort te voren de onlusten
te Brussel en te Leuven bloedig onderdrukt had. Den volgenden dag had een
Vlaamsche Landdag plaats, voorgezeten door volksvertegenwoordiger Juliaan De
Vriendt. De Kortrijksche pastoor-deken De Grijse drukte er op de zuiver clericale
beteekenis der feesten en randde hevig de socialisten en liberalen aan. Adelfons
Henderickx van Antwerpen verwekte er integendeel een groot rumoer door de clericale
Fransche pers wegens hare anti-Vlaamschgezindheid aan de kaak te stellen in zake
het wetsvoorstel Coremans. Hij noemde bij name de Métropole, den XXe Siècle en
vooral den Bien Public, die voor de katholieke Vlamingen, zei hij, was hetgeen de
Chronique voor de liberalen is(1). Wegens aanhoudende plasregens

(1) De Bien Public van 19 Augustus 1902, dit incident besprekende, schreef bitsig: ‘M.
Henderickx appartient à cette douzaine de derviches hurleurs, qui cherchent à s'imposer à
tout le peuple flamand et à excommunier quiconque ne dit pas amen à leurs propositions
irréfléchies. Cette coterie d'agités s'introduit dans toutes les réunions pour y prapager ses
intransigeances et cherche à suppléer à l'autorité qui lui manque, par la violence, la grossièreté
et le fracas. Ses injures sont sans conséquence. (Note de la rédaction).’
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kon tot tweemaal toe de historische stoet niet op de gestelde dagen uitgaan. Wij
zwijgen over het Te Deum en de solemneele mis.
Den 31 Augustus had het derde feest, dat der socialisten plaats. Duizenden
werklieden, ook uit het Walenland, waren naar Kortrijk gekomen met hunne roode
vlaggen. Onder het zingen der Marseillaise trokken zij door de straten om zich naar
een turnfeest te begeven, waar de Gentsche leider Anseele eene kleine redevoering
hield tot de turners, uitroepende: ‘De socialistische turnclubs moeten zich oefenen
voor den strijd, dien wij mogen verwachten, doch niet wenschen.’ Het turnfeest werd
door den regen gestoord, maar de stoet van den namiddag kon zonder water uitgaan.
In den optocht droeg men Fransche en Vlaamsche opschriften als: ‘Plaats voor de
werkers - De rijke patriciërs namen geen deel aan den Guldensporenslag - Les nobles
combattaient dans l'armée française - Onze voorouders streden voor het recht tot der
dood: wij ook - Dans l'armée flamande il n'y avait que des travailleurs - De
Klauwaards waren de socialisten der veertiende eeuw - Weg met allen rassenstrijd
en leve de Internationale - De strijd van Kortrijk was een strijd tegen de rijken - De
Breidels en de Artevelden van heden worden door de reactie laffelijk vermoord of
zonder genade in 't gevang geworpen.’ Die stoet, welke ook vrouwen en kinderen
telde, werd door het Gentsch socialistisch blad Vooruit op 10.000 personen geschat.
Van de drie betoogingen te Kortrijk was die der liberalen stellig de
indrukwekkendste en die der socialisten de minste. Wat de officiëele Augustusfeesten
betreft, zij liepen banaal af, ook wegens de afwezigheid van den Koning en van Prins
Albrecht, die de clericalen zoo gaarne op hunne feestviering hadden zien verschijnen.
Maar de totale indruk was toch groot. Geheel het land was in rep en roer
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geweest, opgeschud door de heftige herhaalde polemieken in de pers en door den
onbetamelijken brief van Maeterlinck. Niet alleen te Kortrijk, maar ook te Brussel,
te Antwerpen, te Gent, te Brugge, in schier al de Vlaamsche steden en zelfs in veel
dorpen had men op allerlei wijze den Guldensporenslag herdacht, niet zonder het
volksgemoed krachtig en diep aan te grijpen.

Het Nederlandsch Congres en het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig
Congres te Kortrijk (1902)
Na de aandoeningen der Guldensporenfeesten beleefde de anders niet al te bewogen
stad Kortrijk nog het houden van twee belangrijke wetenschappelijke bijeenkomsten:
het 27ste Nederlandsch taal- en letterkundig Congres in Augustus en het 6e Geneesen Natuurkundig Congres in September.
In iedere stad, waar een Nederlandsch Congres plaats heeft, stroomen de beschaafde
ingezetenen van beider kunne toe om te luisteren naar de sprekers uit Holland.
Vlaamsch België en Zuid-Afrika (soms ook van Java en van Noord-Amerika, zooals
op het Jubelcongres te Gent in 1899), die allen in dezelfde Nederlandsche moedertaal
de belangen, de droombeelden, de vooruitzichten en de idealen van onzen ontwaakten
stam komen bespreken en toelichten. Alzoo zijn die Congressen ook van invloed op
de stad, waarin zij gehouden worden: in Noord-Nederland, om de aandacht der
Noorderbroeders op onze Vlaamsche Beweging te vestigen en om er hun
belangstelling en liefde voor in te boezemen; - in Vlaamsch België, om onze
verfranschte burgerij in betrekking te stellen met de Nederlandsche beschaving, die
zij niet kent, en om haar eerbied voor die beschaving af te dwingen, zooals zij zich
uitdrukt in onze moedertaal.
Weinig steden van Vlaanderen zijn zoo diep verfranscht als Kortrijk, dat op de
Fransche grens uit de hand van Frankrijk eet en leeft. Fransch is alles wat de klok
slaat
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in de stad der Guldensporen. Doch het Nederlandsch Congres ging er niet voorbij
zonder de gemoederen der middelklasse te bewegen. De ‘burgers van Darlingen,’
zooals ze Conscience (die jarenlang in hunne stad leefde) reeds in 1861 zoo
onmeedoogend schetste, kregen nu voor het eerst het gevoel, dat de Vlaamsche
Beweging, die zij gewoon waren te bespotten, en de Nederlandsche stambeweging,
die hun volkomen onbekend was gebleven, eene macht waren, waarmede men
afrekenen moest.
Vooral op de leiders der beide oude partijen maakte het Nederlandsch Congres
eenen diepen indruk. Burgemeester Reynaert, die eenige dagen vóór de opening van
het Congres eenen werkman-raadslid (Robyn) in vollen gemeenteraad had durven
bespotten, omdat hij vraagde, dat de stadsrekening in de beide landstalen, en niet
meer uitsluitend in 't Fransch zou afgekondigd worden, hem triomfantelijk
toesnauwende, dat de cijfers der rekening in de twee talen waren; - diezelfde
Burgemeester sprak nu eene aandoenlijke welkomrede uit op hetzelfde stadhuis, om
de Congresleden te ontvangen en om hun zijne liefde voor onze nooit volprezen
moedertaal zoo officiëel mogelijk te betuigen. Niet zonder wreedheid - alhoewel
onbewust - was daarop het antwoord van den vertegenwoordiger der Nederlandsche
Regeering, Prof. G. Kalff van Leiden, toen deze den Burgemeester over zijne
Vlaamschgezinde gevoelens gelukwenschte en uitriep: ‘Gij hebt in Vlaanderen eene
gulden spreuk: In Vlaanderen Vlaamsch! Niet waar, Mijnheer de Burgemeester?’
Het geheele Congres barstte hierop in luide toejuichingen uit.
Iets dergelijks gebeurde den laatsten dag van 't Congres op het kleine stadhuis in
het naburige Harelbeke, tijdens de zoo roerende onthulling van eene gedenkplaat in
den gevel van Peter Benoit's nederig geboortehuisje. Daar liet ook de
vertegenwoordiger van het Schepencollege, (dat eerst veel stokken in 't wiel tegen
dat feest had gestoken), zijne roerende volzinnen ronken over de liefde voor de
moedertaal, wanneer Julius Hoste van Brussel luidop en te midden eener groote
opschudding uitriep: ‘Doe eerst al die Fransche
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opschriften als Cabinet de M. le Bourgmestre, enz., uit uw stadhuis verdwijnen; en
dan zullen wij u gelooven!’
Na de zitting op het stadhuis trok men naar de tooneelzaal van de ‘Zonen der
Arendsbeek’. Het versch te Antwerpen gesticht Benoit-fonds (door Edward Keurvels
op het Congres ingeleid als eene stichting tot bekostiging van geregelde uitvoeringen
der meesterstukken van den genialen zoon van Harelbeke), werd er voor goed op
stevige gronden gevestigd, toen de voorzitter Julius Sabbe er als 't ware bij opbod
op eenige minuten tijds voor het fonds eene jaarlijksche inschrijving van 1800 fr.
wist bijeen te krijgen, onder de juichende Congresleden van Noord en Zuid. Ook
voor de Nederlandsche muziek was te Kortrijk prachtig gezorgd door de uitvoering
van Benoit's Leie, van Tinels' Klokke Roeland en van het Kermistooneel uit Blockx'
Herbergprinses, evenals door eenen liederavond, waar niet minder dan 45 zangstukken
van 22 meesters uit Vlaanderen en uit Nederland door 14 zangers en zangeressen
werden vertolkt. In de feestzaal verdrongen zich telkens de dames en heeren der
verfranschte burgerij van Kortrijk, voor wie die rijke nationale kunst eene openbaring
was.
Onder de meer dan 900 leden van het Nederlandsch Congres telde men veel
Zuid-Afrikaansche Boeren, waaronder eenige mannen van beteekenis. De groote
edele figuur van Reitz, den gewezen Staatssecretaris der Transvaalsche Republiek,
beheerschte ze allen als zijne reuzengestalte. Hun aller tegenwoordigheid herinnerde
op aangrijpende wijze aan Vlamingen en Hollanders, de plichten van onzen stam in
Europa tegenover de taalbroeders in Zuid-Afrika, de glansrijke overwonnen, maar
ontembare helden van den vrijheidsoorlog. De instelling eener nieuwe afdeeling bij
het Congres, die der ‘stambelangen’, was ook een belangrijk teeken der tijden.
Na den roes der rumoerige feesten ter herdenking van 1302 en na het taalminnend
gewoel van het Nederlandsch Congres kwam in de laatste dagen van September eene
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kalme en bedaarde, maar in menig opzicht nog belangrijker bijeenkomst de overstelpte
‘burgers van Darlingen’ verbazen: de zesde bijeenkomst der Vlaamschgezinde
natuuronderzoekers en geneeskundigen onder de leiding van Prof. Julius Mac Leod,
van Gent. Meer dan 350 waren er daar bijeen, (en onder hen zag men ook
Noordnederlandsche geleerden als Prof. Zwaardemaker van Utrecht en Dr Muntendam
van Amsterdam), die gedurende een paar dagen in de afdeelingen en in de algemeene
vergaderingen over hunne natuur- en geneeskundige vraagstukken uitsluitend in de
Nederlandsche moedertaal beraadslaagden. Ook die betooging van de mannen der
zuivere wetenschap maakte indruk te Kortrijk en ook daarbuiten in Noord en Zuid.
Andere gebeurtenissen waren nog in 1902: de opschudding verwekt door de
benoeming aan het Koninklijk muziekconservatorium te Gent van twee
Vlaamschonkundige Walen, die onbekwaam waren hunne Franschonkundige
leerlingen uit de volksklasse te onderwijzen (Januari); de dood der 94jarige Mevrouw
Van Peene, die als tooneelspeelster in de eerste jaren na 1830 zooveel diensten aan
de dramatische kunst had bewezen (Februari); de dood van den nog jongen
talentvollen clericalen kampvechter der Vlaamsche Beweging te Antwerpen Adolf
Pauwels (April); de klacht in den Senaat gebracht door den liberalen senator van
Antwerpen Verspreeuwen over het feit, dat onze Belgische gezant in den Haag (graaf
de Grelle Rogier) geen Nederlandsch kende (Mei); het schandaal verwekt door den
Waalschen hoofdingenieur van bruggen en wegen van Luik, die verklaarde geen
gevolg te kunnen geven aan officiëele stukken van het provinciaal bestuur van
Belgisch Limburg, omdat zij in 't Vlaamsch waren opgesteld en niemand in zijne
bureelen dat ‘idiome’ verstond (Juni); de afscheidsvertooning te Antwerpen van den
knappen tooneelspeler Laroche, die uit de Scheldestad naar den Nederlandschen
schouwburg te Amsterdam overging, als vroeger Mevrouw Beersmans naar Rotterdam
(Augustus); de benoeming

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

332
door den clericalen minister van eenen derden Vlaamschonkundigen Waal aan het
Koninklijk muziekconservatorium van Gent, ondanks al de protesten der
Vlaamschgezinden en der Vlaamsche pers (September).

Dood van Julius Vuylsteke (1903)
Den 16 Januari 1903 overleed Julius Vuylsteke te Gent in den ouderdom van 67
jaren.
Na de verdwijning van Hendrik Conscience, van Jan Van Beers, van Guido Gezelle,
van de Maere en van Peter Benoit, was Vuylsteke ongetwijfeld de meest karaktervolle
persoonlijkheid onder de eerste geslachten van de leiders der Vlaamsche Beweging.
Reeds aan de Gentsche Hoogeschool was hij de erkende hoofdman der studenten,
die in 't Zal wel gaan nieuwe wegen openden voor de letterkunde en voor de politiek.
Door zijn overweldigend talent, door zijne redenaarsgaven, door zijnen sterken wil
beheerschte hij de geheele studentenwereld, zooals hij later de groep der liberale
Vlamingen in geheel Vlaamsch België beheerschte, aan wie hij de bekende leus
Klauwaard en Geus schonk, die hun als wachtwoord en als programma is bijgebleven.
De moeilijke taak, die Vuylsteke zich gesteld had, was de bekeering der
Vlaamschgezinden tot het liberalisme en de bekeering der liberalen tot het
Flamingantisme. Met het geschiedboek van zijn volk in de hand, bewees hij, dat de
Vlamingen der 14e eeuw groot geweest waren door hunne gehechtheid aan hunne
taal en aan hunne nationaliteit; dat Breidel en de Coninc en Zannekijn daarvoor hun
bloed vergoten hadden, en dat Artevelde daarvoor de bullen van den Paus op de
Vrijdagmarkt te Gent in 't openbaar had laten verbranden. Maar tevens herinnerde
hij, dat de Vlamingen in de 16e eeuw ook hun leven veil hadden om de nieuwe vrijheid
van geweten te veroveren, ondanks Roomsche Inquisitie, galgen, brandstapels,
beulezwaarden en vreemde huurlingen. En wie hield de Vlamingen in hunnen
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ellendigen toestand der 17e en der 18e eeuw, terwijl Holland eene groote mogendheid
werd? Het clericalisme. En wie ondermijnde na Waterloo den troon van den liberalen
koning Willem I en bracht ons de scheuring van 1830? Het clericalisme. En wie heeft
nog heden ten dage de meest verfranschte scholen in België? De bisschoppen, paters
en nonnen. Klauwaard en Geus, te gelijk en onafscheidbaar, zoo klonk daarom
Vuylsteke's wachtwoord. Terwijl in Antwerpen de partijen tijdelijk samensmolten
in de Meeting, verkondigde hij onbewogen te Gent de noodzakelijkheid der scherpe
afzondering van liberalen en clericalen, ook onder de Vlaamschgezinden.
In 1865 bekeerden zich de vrijzinnige Flaminganten der Scheldestad tot Vuylsteke's
leer en stichtten met De Geyter en Lenaerts den Liberalen Vlaamschen Bond.
Sedertdien zijn het alleen dungezaaide, ‘noch-mossel-noch-visch’ Flaminganten,
die, zonder eenigen invloed op de Belgische staatkunde, zich op een ander standpunt
dan Vuylsteke plaatsen. Aldus oefende hij eenen beslissenden invloed op den gang
en de inrichting der twee oude Staatspartijen van Vlaamsch België uit, en aan het
liberalisme in Vlaanderen deed hij eene Vlaamsche kuur ondergaan, die den zieke
nog niet gansch tot genezing bracht, maar toch grondig heeft hervormd.
Vuylsteke zelf speelde niet in de politiek de groote rol, waarvoor hij geschapen
scheen te zijn door zijne veelvuldige talenten. Van 1869 tot 1876 was hij lid van den
Gentschen Gemeenteraad, waar hij veel gezag verkreeg en het gebruik der moedertaal,
ondanks de hevige tegenkanting van Prof. Laurent, invoerde, alzoo de breede bres
openend waardoor achter hem Prof. Heremans, J. De Vigne, W. Rogghé, Cam. Siffer
en anderen het Gentsch stadhuis binnendrongen. In 1875 was hij candidaat voor de
Kamer, maar de liberale lijst mislukte. Het was een onherstelbare slag voor de
Vlaamsche Beweging; want in het Belgisch Parlement zou Vuylsteke, dank zij zijn
politiek beleid en stalen wil, als tacticus en redenaar ongetwijfeld eene belangrijke
rol gespeeld hebben, ten minste zoo groot als die van de
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Maere, Coremans en De Laet. Die politieke nederlaag gaf hem eenen knak. Hij zegde
vaarwel aan zijne praktijk als advocaat en aan de staatkunde, en nam den
Nederlandschen boekhandel van Willem Rogghé in 1875 over, dien hij tot zijnen
dood, om in zijn levensonderhoud te voorzien, met veel zwoegen in stand hield.
In zijne goede jaren had Vuylsteke zich ook als een krachtigen en zeer
oorspronkelijken dichter geopenbaard in zijne studentenliederen der Almanakken
van 't Zal wel gaan. Een jaar na Piet Paaltjens' geestige, doch oppervlakkige Snikken
en Grimlachjes, had Vuylsteke in 1868 zijne forsche en diepe zangen verzameld in
eenen bundel (Uit het Studentenleven en andere gedichten), die in Noord en Zuid
zijnen naam vestigde(1) en waarin vooral de Mijmeringen onvergankelijk zijn.
In die Mijmeringen verkondigde hij, dat de Vlaamsche Beweging tot het volk
moest gaan en voor het volk werkzaam moest zijn. Vooral geestesvoedsel nog meer
dan brood had de mindere man in Vlaanderen noodig. Daarom richtte Vuylsteke het
sedert een tiental jaren gesticht en kwijnend Willems-fonds na 1862 op geheel nieuwe
grondslagen in. Gedurende meer dan 35 jaren bleef hij de stuwkracht dier instelling,
op dewelke hij zijnen machtigen stempel drukte en die hij tot eene verbazende hoogte
bracht.
De uitgave van meer dan honderd vrijzinnige boeken in de volkstaal ten bate der
verachterde en verkwezelde Vlamingen, het bevorderen van het Nederlandsch
volksgezang, het oprichten van kostelooze volksboekerijen en het houden van
openbare volksvoordrachten op alle punten van het Vlaamsche land, waar één voor
één een veertigtal afdeelingen van 't Willems-fonds als zooveel brandpunten van
Vlaamschgezindheid en liberalisme tot stand kwamen, ziedaar het werk, waar
Vuylsteke de ziel van was. Van Conscience getuigde men te recht: Hij leerde zijn
volk

(1) Tweemaal herdrukt met Vuylsteke's andere verzen onder den titel van Verzamelde gedichten
(Gent, 1881 en 1887).
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lezen. Van Vuylsteke mag men zeggen: Hij leerde zijn volk denken en vrijzinnige
boeken lezen.
Van 184 leden in 1861 steeg onder Vuylsteke's leiding het Willems-fonds
trapsgewijze tot 4544 leden in 1884, om daarna, (zeker niet door zijne schuld, maar
ten gevolge der onweerstaanbare clericale reactie, die op den val van 't liberaal
ministerie Frère-Rolin-Van Humbeeck volgde), tot 2200 leden te vervallen. Die
achteruitgang van zijn vrijzinnig troetelkind, gepaard met de verbazende uitbreiding
van het in 1875 gestichte clericale Davids-fonds, beangstigde Vuylsteke in hooge
mate en heeft zijne laatste levensjaren versomberd; vooral toen eenige zijner vroegere
liberale vrienden hem uit de kolommen van twee Brusselsche weekbladen (Flandria
en De Flamingant) hardnekkig aanvielen in zijne eerlijkheid en hem beschuldigden
van het Willems-fonds als uitgever uit te buiten, hetgeen wel de wraakroependste
laster was, welken blinde partijhaat en afgunst uitdenken konden tegenover eenen
man, die de financiëele kieschheid en de onbaatzuchtigheid in persoon was. Dien
laster trok hij zich veel te sterk aan en in 1896 weigerde hij in het algemeen bestuur
van het Willems-fonds te blijven zetelen, waar hij tot dan toe de spil was geweest,
waar alles om draaide.
Streng, eenvoudig, bescheiden en oprecht nederig als hij was, had Vuylsteke zich
altijd hardnekkig onttrokken aan elk huldebetoon. In 1887 bezweek hij nochtans aan
den drang zijner vrienden in Noord en Zuid(1), die zijn 25jarig lidmaatschap in het
algemeen bestuur van het Willems-fonds vierden met de uitgave van zijne Verzamelde
prozaschriften (redevoeringen en vertoogen) en met een groot feestmaal van nagenoeg
300 dischgenooten, waarop er naast Hollandsche mannen van beteekenis (als Prof.
Quack van Amsterdam, Mr Banck van den Haag en den bekenden romanschrijver
J. Huf van Buren) veel leiders

(1) Omstreeks 850 personen uit alle gewesten van België en ook velen uit Noord-Nederland
hadden de noodige gelden bij inschrijving bijeengebracht.
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van het Vlaamsch liberalisme (als burgemeester Lippens, burgemeester Buls, Jan
Van Rijswijck, J. De Vigne, Julius Sabbe, enz.), aanwezig waren, met de bloem der
liberale Vlamingen en talrijke Vlaamschgezinde studenten, alsmede vijftien uit
Leiden. Vuylsteke's antwoord op de talrijke heilwenschen was onvergetelijk. Het
was zijn zwanenzwang als redenaar(1).
Te gelijk met de politiek en de letterkunde had ook Vuylsteke de vaderlandsche
geschiedenis beoefend. Vooral het tijdvak der Artevelden trok hem aan en op dat
gebied leverde hij werken, die hem onder de vakgeleerden eenen blijvenden naam
verwierven. Het was zijne laatste passie. Verbonden aan het stadsarchief, ondernam
hij de uitgave van een groot Oorkondenboek der stad Gent. Iederen dag kon men in
zijne laatste levensjaren den ouden Julius over straat zonder opkijken naar het stadhuis
zien stappen, om er in zijne geliefde oude perkamenten te gaan snuffelen en in ons
grootsch verleden zijne smarten en zorgen van het heden te gaan vergeten. Alles wat
hij als geschiedschrijver voortbracht, wordt door zijne vakgenooten geroemd als een
toonbeeld van schroomvallige zorg, grondige geleerdheid, onberispelijke
nauwgezetheid en scherpe critiek. In dat opzicht was hij zonder weerga.
Natuurlijk was Julius Vuylsteke geen lid der Koninklijke Vlaamsche Academie(2).
In 1889 werd hij tot lid der Koninklijke Academie van Brussel gekozen; wel tegen
zijnen wil, want hij had eenen afkeer van alle wereldsche glorie. Hij was overigens
een schuchtere mismoedige grijsaard geworden, gebogen onder ouderdom, ziekte
en ongelukken, hij, die in 't begin zijner loopbaan als het ware de verpersoonlijking
was geweest van de krachtigste hoedanigheden: wil, energie, koppigheid, initiatief,
organisatiegeest; hij, de geboren meester en leider van anderen,

(1) Voor de omstandige beschrijving van dat jubelfeest zie het aanhangsel op deel III van Julius
Vuylsteke's Verzamelde prozaschriften (Gent, 1888).
(2) Zie ons voorgaande deel, blz. 187-190.
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voortvarend, onvermoeibaar, standvastig, hoekig, forsch en kloek, die men alsdan
terecht ‘de Vlaamsche rots’ had gedoopt.
Door eenen samenloop van ongunstige omstandigheden, die hem vervolgden van
de wieg tot aan het graf, en door eene ophooping van tegenslagen, zoo talrijk en
afgewisseld, dat zij onder tien menschen verdeeld, nog ruim te veel zouden geweest
zijn, is Vuylsteke's loopbaan, na eenige jaren van schitterenden glans, eene soort van
tragische en onverdiende schipbreuk geweest. Maar de groote diensten, die hij bewees,
en de nuttige daden, die hij volbracht, overleefden den man, op wiens levensloop de
spreuk zoo volkomen van toepassing is: Aliis inserviendo consumor (Om anderen te
dienen verteer ik mijzelven). Hij diende immers zijn leven lang het Vlaamsche volk
met eene opoffering zijner eigene belangen en eene onbaatzuchtigheid zonder weerga.
Algemeen was dan ook bij vriend en vijand, bij groot en klein de eerbiedige
hoogachting voor dien kleinen man, zonder fortuin noch hoogen rang, die het sieraad
mocht heeten van de groep der liberale Flaminganten(1).

Het Julius Vuylsteke - fonds
Men zag het wel op den dag zijner begraving.
Om te gehoorzamen aan zijn testament, gedagteekend

(1) Men zie over hem: Max Rooses, Julius Vuylsteke (Nederlandsch Tijdschrift, Brussel, 1868,
herdrukt in zijn Schetsenbock); G. Kurth, Julius Vuylsteke poète (Revue de Belgique, Brussel,
1870); P. Bergmans, Julius Vuylsteke et la poésie contemporaine en Belgique (Le Monde
poétique, Parijs, 1888, heruitgegeven onder dien titel: L'oeuvre poétique de Julius Vuylsteke
(Gent, 1903); Omer Wattez, Julius Vuylsteke (Le Monde poétique, Parijs, 1896); P. Fredericq,
Dichter Julius Vuylsteke en het pessimisme in de letterkunde (Tijdschrift van het
Willems-fonds, Gent, 1907; M. Rudelsheim, Julius Pieter Vuylsteke (Gulden Winckel, Baarn,
1902); P. Fredericq, Julius Vuylsteke (1836-1903) (overdruk uit Het Volksbelang van 17
Januari 1903); J. Vercoullie, Levensschets van Julius Vuylsteke (Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, Brussel, 1905).
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van Mei 1895, werd Vuylsteke ‘op de eenvoudigste wijze burgerlijk begraven, zonder
rouwkapel of versierde lijkkamer, zonder bloemen, kronen of kransen, zonder alle
dergelijke praalvertooning.’ In dat stuk verlangde hij ook ‘uitdrukkelijk’, dat er ten
sterfhuize noch op het kerkhof volstrekt geene lijkreden zouden uitgesproken worden;
dat zijn lijk zou neergelegd worden niet in eenen grafkelder, maar ‘in den vollen
grond op zijn volgnummer’ en dat er ‘geen gedenkteeken boven zijn graf of elders
te zijner gedachtenis zou worden opgericht’.
De begrafenis geschiedde aldus in allen eenvoud; maar geleerden en kunstenaars
van naam, politieke mannen en magistraatspersonen, burgers van allen rang en stand
verdrongen zich vóór den nederigen boekwinkel der Koestraat en vergezelden
zwijgend, met de omfloerste vlaggen der Vlaamsche maatschappijen aan 't hoofd,
de doodkist van Julius Vuylsteke, die op het Gemeentekerkhof buiten de Brugsche
Poort in de groeve nr 839 werd neergelaten. Naast den lijkwagen stapten Burgemeester
Braun, Dr Barbier, senator E. Bergmann (Tony's broeder), Julius De Geyter, J. De
Vigne, Max Rooses, Minnaert, enz. Al de afdeelingen van 't Willems-fonds hadden
hunne afgevaardigden gezonden, waaronder J. Vercoullie, Fl. van Duyse, J. Sabbe,
A.C. Vander Cruyssen, I. Van Doosselaere, Fl. Vander Ven, P. De Swarte, A. Matton,
Hamendt, Gillis, De Wulf, enz.
Tot de vrienden en kennissen, die, zonder zijn bepaald verbod, wellicht zouden
bijgedragen hebben tot het bekostigen van bloemen of van een gedenkteeken, had
Vuylsteke in zijn testament ‘het verzoek’ gericht, dat zij hunne giften zouden besteden
‘aan eenig nuttig Vlaamsch vrijzinnig werk, bepaaldelijk aan de ondersteuning van
het Willems-fonds.’ Nog vóór zijne begrafenis las men in Het Volksbelang:
Wij vernemen, dat eenige vrienden van den duurbaren afgestorvene
zich reeds vereenigd hebben, om inschrijvingen in te zamelen tot het
oprichten van een Julius Vuylsteke-fonds, dat onder onze
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Vlaamsche bevolking goedkoope volksboeken zou verspreiden, in den
Vlaamschgezinden liberalen geest geschreven, dien Vuylsteke gedurende
meer dan veertig jaren heeft verdedigd.
Bij het terugkeeren van het Gemeentekerkhof hielden den 19 Januari eenige
vrienden en vereerders ten huize van Prof. Paul Fredericq eene bijeenkomst, waarin
eenparig besloten werd als herinnering aan Julius Vuylsteke, die van geen steenen
of bronzen gedenkteeken hooren wilde, een monument naar zijn hart op te richten
door het samenbrengen van een kapitaal tot ondersteuning van zijn Willems-fonds,
om de uitgave te bezorgen van vrijzinnige volksboeken over letteren, kunst,
natuurwetenschappen, staatkunde, sociale belangen, landbouw, nijverheid en
ambachten. Vooraleer te scheiden teekenden de stichters onder elkander in voor eene
som van nagenoeg 4.500 fr. Een paar dagen later had men reeds twee giften ontvangen
van 1.000 fr., zeven van 500 fr., drie van 200 fr., zeven van 100 fr., vier van 50 fr.,
enz. Het Volksbelang vermeldde het feit met het volgend commentaar:
Deze inschrijving is eene gebeurtenis zonder weerga in de geschiedenis
der Vlaamsche Beweging. Welsprekender hulde kon aan de nagedachtenis
van Julius Vuylsteke niet worden bewezen.
Er was door de stichters besloten geworden eenen omzendbrief te verspreiden in
Noord en Zuid. Nog voordat hij gedrukt en rondgestuurd was, had men reeds 11.000
fr. op veertien dagen tijds bijeen. Vier weken na Julius' begraving was de som tot
13.000 fr. gestegen, die van zelf toegevloeid waren. Weldra gingen inschrijvingslijsten
rond te Gent, Antwerpen, Brussel, Brugge, Oostende, Nieuwpoort, enz. Overal
teekenden de leiders der liberale partij, ook meer dan éen Franskiljon, soms voor
aanzienlijke sommen in, zoo groot was de toovermacht van Julius Vuylsteke's naam
onder de vrijzinnigen van geheel België. In 1908 bereikte men eindelijk de som van
26.800 fr.(1), na afbe-

(1) Daaronder vindt men eene gift van 1500 fr., 4 giften van 1000 fr., 12 van 500 fr., 1 van 250
fr., 9 van 200 fr., 2 van 120 fr., 43 van 100 fr., 1 van 70 fr., 1 van 60 fr., 52 van 50 fr., 1 van
43 fr., 1 van 40 fr., 7 van 30 fr., 1 van 27 fr., 33 van 25 fr., 82 van 20 fr., 1 van 15 fr., 52 van
10 fr., 1 van 6 fr., 84 van 5 fr.; verder talrijke bijdragen van 2 fr., fr. 1-.50 en 1 fr. Daarvan
werd omgehaald: te Gent meer dan 7.150 fr., te Antwerpen meer dan 5.60O fr., te Brussel
meer dan 4.200 fr., te Veurne 1.200 fr., te Lier 1.005 fr., te Kortrijk 365 fr., te Luik 355 fr.,
te Nieuwpoort 226 fr., te Eekloo en te Oudenaarde elk 190 fr., te St-Nikolaas (Waas) 110
fr., te Maaseik, te Lokeren en te Waarschoot elk 100 fr., enz. Verder ontving men uit
Noord-Nederland 690 fr., van eenen Vlaming uit New-York 500 fr., van eenen Vlaming uit
de Kaapkolonie 50 fr., uit Batavia 20 fr. en uit Duitschland 40 fr., alsmede van eenen Vlaming
in Zwitserland gevestigd, 10 fr.
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taling der drukkosten van een lijvigen bundel, van meer dan 300 blz., die onder den
titel Klauwaard en Geus, eene bloemlezing uit de Vlaamschgezinde liberale
prozaschriften en gedichten van Julius Vuylsteke bevatte(1).
In 't vervolg zullen die 26.800 fr. onaangeroerd blijven en met den kroos (750 fr.)
zullen telken jare een of meer vrijzinnige volksboeken worden uitgegeven in overleg
met het Willems-fonds, waarvan de leden al die werken zullen ontvangen(2). Reeds
zijn de eerste nummers der uitgaven van het Julius Vuylsteke-fonds verschenen en
met gretig-

(1) Aanstonds na Vuylsteke's dood had reeds het Willems-fonds, onder den titel van
Historiebladen, eene bloemlezing uit zijne historische prozaschriften en gedichten
samengesteld en uitgegeven.
(2) Den 23 October 1904 vergaderden de stichters opnieuw te Gent en gingen over tot de
definitieve inrichting van het Julius Vuylsteke-fonds, dat gesteld werd onder eenen Raad
van beheer, bevattende drie en twintig leden, die voorzien in de vervanging der afgestorvenen
en waaronder de algemeene voorzitter en secretaris van het Willems-fonds van rechtsweze
zetelen. Die Raad van beheer werd als volgt samengesteld: Karel Barbier, geneesheer
(Veurne), Ernest Bergmann, senator (Lier), Karel Buls, oud-burgemeester (Brussel), N.J.
Cupérus, gemeenteraadslid (Antwerpen), C. De Bruyne, hoogleeraar (Gent), P.F. De Swarte,
oud-schepen (Nieuwpoort), J. De Vigne, volksvertegenwoordiger en schepen (Gent), Paul
Fredericq, hoogleeraar (id.), Ad. Hoste, uitgever (id.), Julius Hoste, dagbladschrijver (Brussel),
G.D. Minnaert, alg. voorzitter van het Willems-fonds (Gent), N. Paumen, oud-schoolopziener
(Maaseik), Max Rooses, conservator van het Museum Plantijn (Antwerpen), Julius Sabbe,
eere-leeraar aan het kon. atheneum (Brugge), E.H. T'sjoen, leeraar (Brussel), Leo Van
Aelbroeck, advocaat (Gent), V. Vande Walle, volksvertegenwoordiger (Mechelen), Is. Van
Doosselaere, provincieraadslid (Antwerpen), Jan Van Rijswijck, burgemeester en
volksvertegenwoordiger (id.), L. Vanderkindere, hoogleeraar (Brussel), J. Vercoullie,
hoogleeraar en alg. secretaris van het Willems-fonds (Gent), Aug. Vermeylen, hoogleeraar
(Brussel), Ad. Verspreeuwen, senator (Antwerpen).
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heid door het lezend publiek onthaald(1). Uit zijn graf predikt aldus de groote doode
nog zijn vrijzinnig Vlaamschgezind Evangelie van ‘Klauwaard en Geus.’ Doch hoe
zou Julius Vuylsteke, de ingekankerde pessimist, zelf zijne oogen wijd openstellen,
indien hij, op de aarde teruggekeerd, kon zien hoe zijne Vlaamsche liberale vrienden
en strijdmakkens, alleen met de toovermacht van zijnen naam, munt hebben kunnen
slaan voor de hem zoo heilige volksbeschaving!
Deze inschrijving, die boven de gunstigste verwachtingen gestegen was tot de niet
onbelangrijke som van bijna 26.000 fr., (de stichters van het Julius Vuylsteke-fonds
hadden eerst gehoopt 10 a 12.000 fr. bijeen te krijgen), was ook een treffend bewijs
van de kracht der liberale Vlaamschgezindheid en een teeken van blijde vertrouwen
in de toekomst bij het Belgisch liberalisme, ondanks de aanhoudende clericale
ministeries van 1884. Indien Vuylsteke tien of vijftien jaren vroeger was gestorven,
toen de liberale partij nog ontredderd en vertwijfelend was, zou men niet de helft der
ingezamelde gelden ontvangen hebben.
De clericale Vlaamschgezinden waren als verpletterd over den verbazenden uitslag
der inschrijving. Tot zoo iets gevoelden zij zich niet in staat in hunne eigene partij,
hoe onuitputtelijk de geldelijke hulpbronnen der Ultramon-

(1) Ziehier de lijst der uitgaven van het Julius Vuylsteke-fonds tot heden: Nr 1. J. Vuylsteke,
Klauwaard en Geus (19Q5). - Nr 2. Karel Buls, De geestesontwikkeling van België (1906).
- Nr 3. Het Volksonderwijs in België tot onder de wet van 1879 (1906). - Nr 4. De Schoolstrijd
in ons land, 1879-1884 (1907). - Nr 5. De School-verwoesting in België sedert 1884 (1908).
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tanen in België ook mogen zijn. Nochtans waren er onder hen, die het schitterend
welgelukken van het Julius Vuylsteke-fonds niet konden verduwen en die droomden
van eenen clericalen tegenhanger. In November 1904 besprak Onze Tijd voor God,
taal en volk van Brussel de zaak in een plechtig hoofdartikel, waarin te lezen stond:
Waar de liberale Vlamingen ruim vijf en twintig duizend franken hebben
kunnen verzamelen voor het stichten van een Julius-Vuylsteke-fonds,
zullen daar de katholieke Vlamingen niet eenige duizenden franken kunnen
bemachtigen, om tegenover het liberale Julius Vuylsteke-fonds een
katholiek Frans De Potter-fonds te ontwerpen, evenals Frans De Potter
zelf tegenover het liberale Willems-fonds het katholieke Davids-fonds
heeft in het leven geroepen?
Onze Tijd stelde voor ook eene bloemlezing uit te geven uit Frans De Potter's
historische en andere geschriften. Het ontwerp vond weinig bijval. Men beperkte
zich ten slotte tot eene inschrijving, die ongeveer 6.000 fr. opbracht en diende om te
Gent een huis te helpen bouwen voor de volksboekerij der plaatselijke afdeeling van
het Davids-fonds, gewijd aan de nagedachtenis van Frans De Potter. Eene nog
vollediger schipbreuk leed in 1906 het ontwerp om een Hugo Verriest-fonds te
stichten ter gelegenheid van zijn doctoraat honoris causa der Leuvensche
hoogeschool(1); de

(1) De Dietsche Warande en Belfort, het voornaamste tijdschrift der clericale Vlaamschgezinden,
schreef daarover: ‘Bij voorbijgaande geestdrift mag het ditmaal niet blijven. Zoo werd er
over gedacht in eene Vlaamsche vergadering te Leuven. Eenparig werd beslist de katholieke
Vlamingen op te roepen om een Hugo Verriest-fonds te stichten. Daartoe zou een kapitaal
van drie duizend frank moeten rondgehaald worden. De kroozen van dit kapitaal zouden
jaarlijks als prijs worden toegekend aan 't beste letterkundig werk, in den loop van 't vorig
jaar onder de eerstelingen onzer Vlaamsche schrijvers verschenen.’ Op de eerste bijeenkomst
der stichters te Leuven werden zestien inschrijvingen van 5 fr. ieder (te zamen 80 fr.)
ingezameld. In Januari 1903, bij de eerste vergadering van Vuylsteke's vrienden op den avond
zijner begrafenis, schreef men in voor eene som van 4.500 fr., zooals men zich herinnert.
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inschrijving bracht bitter weinig op, ondanks al den wierook door de clericale pers
zoo kwistig aan den bekenden pastoor den welsprekenden apostel der
Gezelle-vergoding, geschonken. Woorden zijn geene oorden, zegt de oude Vlaamsche
volksspreuk.

De Liederavonden van 't Willems-fonds (1903)
Nog vóór het einde van Vuylsteke's sterfjaar gaf het Willems-fonds een nieuw blijk
van zijn frissche levenskracht door de invoering der Vlaamsche ‘liederavonden’. Zij
werden te Gent in het Lakenmetershuis door Flor. van Duyse met zijne medeleden
van het Comiteit van het Willems-fonds ter bevordering van den Nederlandschen
zang geopend op Maandag 23 November 1903.
Om bij het volk de oude en nieuwe liederen ingang te doen vinden, wilde men
beproeven eerst de vrouwen te winnen; want wie de vrouw heeft, beschikt over het
huisgezin en wint te gelijk de mannen en de kinderen. Van 7 tot 8 uren 's avonds
zouden elken Maandag de vrijwillige zangeressen der Arteveldestad bijeengeroepen
worden in het ruim lokaal der Gentsche afdeeling van het Willems-fonds.
Niet zonder eenige bezorgdheid werd op den eersten avond door de inrichters de
aangewezen zaal binnengetreden. En ziet, tachtig vrouwen waren daar opgekomen
om liedjes aan te leeren. Den volgenden Maandag waren er nog veel meer en in
December sloot men de eerste reeks van negen aangeleerde liederen(1) met 310
vrijwillige zangeressen. In Ja-

(1) De eerste reeks bestond uit de volgende 9 liederen: Een vrouwken gezwind te spinnen zat
(G. Antheunis), Lentelied (W. De Mol), Van de twee Koningskinderen, Gelijk een roos in 't
groene veld, Roosjen uit de dalen (J.B. Volkerick), Bij Petrus (J. Vander Meulen), Het
Klooster van St-Arjaan, Moeders huis (E. Blaes), Slape, slape doe (G. Antheunis). - In Januari
1904 bestond de tweede reeks uit de volgende 14 liederen: Ik zat te spinnen vóór mijn deur
(Aug. Harder), Ik ken een lied (W. De Mol), Aan d'oever van een snellen vliet (Paesiello),
Ik heb met u gezongen (Fl. van Duyse), Een trommelaar met rooden mond (Fr. Reylof), En
over de weide (L.F. Brandts Buys), Ik moet u toch reis roemen (J.J.H. Verhulst), In het
zonnige hoveken (Fl. van Duyse), Zeg, kwezelken, wilde gij dansen?, Het blinde kind (E.
Blaes), Thuis in bloemenpotjes (Peter Benoit), Te gemoet gaan (E. Blaes), En als ons kindeken
braaf wil zijn (Flor. van Duyse), Twee rooskens (Fr. Andelhof).
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nuari 1904 nam men met eene tweede reeks liedjes nogmaals de proef. De uitslag
was nog bemoedigender. Men begon met 400 zangeressen om einde Februari met
500 te sluiten. Op den laatsten avond had men eenen wedstrijd onder de zangeressen
uitgeschreven. Dertig boden zich aan, droegen enkele der aangeleerde liederen voor,
de meeste op onberispelijke wijze, en kwamen overgelukkig en fier de uitgeloofde
prijzen ontvangen, bestaande uit exemplaren van Nederlandsche liederen uitgegeven
door het Willems-fonds.
Emiel Van Goethem schreef in Het Vaderland van Gent zijne schilderachtige
indrukken over de liederavonden neer als volgt:
Verleden Maandag hebben wij eens het hoofd in de zaal mogen
binnensteken, in de gansch vernieuwde schoone ruime zaal van het
Lakenmetershuis; en zelden hebben wij een zoo aangenaam uur
doorgebracht.
Zij waren daar wel met meer dan vijfhonderd zangeressen. O! ten minste
vijfhonderd, en van allen ouderdom en uit alle klassen, allen luisterend
met een aandachtig verlangen naar den voorzanger, om dan het liedeken,
dat hun voorgezongen werd, na te zingen; - en het duurde niet lang, of het
liedeken was gekend en werd door allen met luide stem en volle overtuiging
aangeheven.
Wij zeiden: van allen ouderdom en uit alle klassen. Ja zeker! Wij zagen
er meisjes van veertien, vijftien, zestien jaar, - en vrouwen van in de
veertig, de vijftig, de zestig... Eilieve! waarom niet? Men is toch nooit te
oud of te jong om te zingen; en wie zingt, die spreekt geen kwaad. Wij
zagen in een groepje moeder en dochter en misschien nog wel de
grootmoeder er bij. Wij zagen er een jong lief mamaatje; op haar schoot
had zij de kleine, die zij met de eene hand aan de borst drukte, terwijl zij
in de andere het
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tekstboekje hield. Wij zagen er het eenvoudige werkmeisje en de
netgekleede burgerjuffer ongegeneerd nevens elkander zitten, met dezelfde
liefde, de edele kunstliefde bezield, en enkel daar gekomen om te zingen
en om te leeren zingen.
Er zijn geene voorbehouden plaatsen voor niemand. Er heerscht eene
volkomene gelijkheid en er heerscht ook eene voorbeeldige overeenkomst.
Men heeft den tijd niet om een praatje te slaan, of men gevoelt er ook den
lust niet toe. Zoodra de klok zeven uur laat hooren, moet het zingen eenen
aanvang nemen. - ‘Nemen we nummer 4 van de tweede reeks’ sprak de
voorzanger. Een zucht van genoegen ging uit alle hartjes op. Het nummer
4 van de 2e reeks is een liedje van F, van Duyse, Ik heb met u gezongen,
op woorden van Pol De Mont; en het is voorzeker wel een der allerliefste
pereltjes van het allerliefst repertorium. Het werd gezongen met zoo een
gevoel, dat zangeressen van beroep het niet beter zouden kunnen doen;
en ze waren, zeggen we, daar met meer dan vijfhonderd!
- ‘En nu’, sprak de voorzanger, ‘nu nemen wij nummer 7 van de 1e reeks.’
O! dan klonk er een ‘Ha!’ van vreugde. Nummer 7 van de 1e reeks is eene
oude Vlaamsche melodie, in vroolijken trant, op welke Frans De Cort
luimige woorden geschreven heeft. Het liedeken heet Het Klooster van
Sint-Arjaan, en wij mogen u verzekeren, dat het in den smaak onzer
zangeressen valt:
Naar het klooster moet ge gaan, kind!
Naar het klooster van Sint-Arjaan, kind!
Waar er twee paar schoenen aan
Het beddeken staan, kind!

Dit is het refrein, dat aan ieder der zes koepletten herhaald wordt. Zes
koepletten? Eilaas ja, enkel maar zes, meer niet.
Op den avond der sluiting (8 Februari 1903) werd door den algemeenen secretaris
van het Willems-fonds Prof. J. Vercoullie lezing gegeven van eenen bedankingsbrief,
dien hij namens de toehoorderessen ontvangen had en waarin de volgende roerende
dankbetuiging voor de inrichters te lezen stonden:
Gij hebt niet alleen den zanglust naar goede Vlaamsche liederen onder
het volk opgewekt, maar ook nog in zedelijk opzicht menig goeds
teweeggebracht. Wij veroorloven ons U er een voorbeeld van aan te halen.
In onze nabijheid vertelde eene vrouw uit de werkende klasse, dat, sedert
de liederavonden bestaan, er in veel huisgezinnen een ommekeer plaats
heeft. Zoo zijn er in mijn buurt al drie, zeide ze,
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waarvan de man vroeger 's Maandags op estaminet (naar de kroeg) ging,
doch nu met ongeduld den terugkeer van vrouw en kinderen verwacht,
om te vernemen wat ze geleerd hebben en om zich dan 's avonds samen
en met andere geburen te oefenen en zich alzoo te vermaken. Zooals het
in mijne buurt gaat, zoo is het ook in andere, zeide deze vrouw. De
herbergen zullen er bij verliezen, maar de vrouwen er bij winnen. Ook is
er door het wekelijksch samenzijn onder de geburen van verschillenden
stand eene nadere vriendschap ontstaan, en nog soortgelijke gevallen zijn
er uit voortgekomen.
Daarom vernamen wij met genoegen, dat het Bestuur beslist heeft de
leergangen toekomenden winter te hernemen. Wij van onzen kant zullen
niet nalaten ons voortdurend te oefenen en nog altijd nieuwe leerlingen
aan te werven.
Tijdens die eerste proef te Gent waren enkele belangstellende Vlaamschgezinden
uit Antwerpen overgekomen en hadden niet zonder bewondering eenen der
liederavonden in het Lakenmetershuis bijgewoond. Zij besloten het ook in de
Scheldestad te beproeven, waar de Antwerpsche tak van het Algemeen Nederlandsch
Verbond de zaak flink in handen nam. Daar ook was de uitslag even schitterend. In
April 1904 had er de eerste liederavond plaats met 300 zangeressen en men sloot
met meer dan 500. Gaandeweg was de eerste zaal te klein geworden en was men
naar een ruimer lokaal moeten verhuizen: de groote feestzaal van De Beuckelaer,
die te Antwerpen aan het werk der liederavonden zijne krachtige hulp heeft geboden(1).
Op het 28ste Nederlandsch Congres te Deventer in Augustus 1905 werden de
Vlaamsche liederavonden bekend gemaakt door een Vlaamschen spreker tijdens
eene algemeene vergadering(2), die met de tegenwoordigheid van Koningin Wilhelmina
en van haren gemaal den Prins der Nederlanden werd vereerd; en sedertdien hebben
de liederavonden hunne triomfantelijke ronde in Noord en Zuid aangevangen. Te
Mechelen, te Diest, te Nieuwpoort, te

(1) Over de schitterende uitslagen der Antwerpsche liedenavonden kan men een belangrijk
verslag lezen in Neerlandia (Maart 1908)
(2) Zie de Handelingen van het Ned. Congres, blz. 283-288.
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Oostende, te Brussel, te Rotterdam, te Brugge, te Utrecht, enz., werden zij met veel
bijval beproefd, terwijl zij te Gent(1) en te Antwerpen onafgebroken iederen winter
werden voortgezet. Hunne inrichting is overigens uiterst eenvoudig. Ieder kan het
in zijne stad, in zijn dorp, in zijne omgeving, groot of klein, gemakkelijk doen. Een
oproep in de plaatselijke pers, eene geschikte zaal, een voorzanger of eene
voorzangeres, een tekstboekje kosteloos uitgedeeld of tegen lagen prijs aan de
deelnemers verschaft; - en de zaak is in orde.
En hoeveel is er niet aan gelegen! Verspreiding van onzen Nederlandschen
liederenschat is: verzedelijking in eigen land, versterking van vaderlandsliefde en
kunstsmaak en liefde voor de taal; versterking van den band, die den Nederlandschen
stam in de wereld stevig moet omslingeren. Eene politieke grens loopt van de
Noordzee tot aan Duitschland tusschen Vlamingen en Noord-Nederlanders.
Staatkundige, sociale, godsdienstige twistpunten verdeelen ons in Europa. Oceanen
en vastelanden scheiden ons van Zuid-Afrika en van de Nederlandsche koloniën.
Maar één band vereenigt ons allen: de taal. En hare meest populaire innigste
hartroerendste uiting is het lied. Daarom zijn de liederavonden eene zaak van zooveel
gewicht voor de zedelijke eenheid van onzen stam.
Hopen wij, dat het kind van Flor. van Duyse zal groeien en bloeien als meer dan
ééne andere nuttige instelling, die ook van uit het Lakenmetershuis te Gent is
uitgegaan.

Andere gebeurtenissen in 1903-1904
Andere gebeurtenissen van het jaar 1903 waren nog: het legaat van 12,000 fr. aan
het Willems-fonds door Dr

(1) Te Gent beproefde men het 't tweede jaar ook met de mannen; maar zij kwamen veel minder
talrijk op dan de vrouwen, die ondertusschen moesten wachten en ongeduldig werden. Men
keerde weldra uitsluitend tot de vrouwen terug. Te Antwerpen zingen mannen en vrouwen
ondereen, maar de laatste vormen de groote meerderheid.
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Victor De Hoon nagelaten, die reeds vroeger, tusschen 1887 en 1902, in drie giften,
3.650 fr. geschonken had aan dezelfde instelling (Februari); de honderdste vertooning
van Blockx' Herbergprinses te Antwerpen en de 100ste van zijne tweede opera De
Bruid der Zee in België (Maart); de onthulling van het witmarmeren borstbeeld van
Pastoor Guido Gezelle te Kortrijk in het tuintje der O.L. Vrouwenkerk, waarvan hij
zoo lang, als slachtoffer der afgunst en Franschdolheid van den Brugschen bisschop
Mgr Faict, een nederig ondergeschikte kapelaan was gebleven (April); de aankomst
der twee eerste Zuid-Afrikaansche studenten aan de Hoogeschool van Gent (October);
de verschijning der Bloemlezing uit de 43 Studenten-almanakken (1852-1902) van
't Zal wel gaan (November); de geheel Fransche inwijding eener nieuwe school voor
kerkmuziek te Mechelen onder het bestuur van den als Vlaamschgezinden toonkundige
zeer bekenden Edgar Tinel, die evenals de aartsbisschop Goossens eene plechtige
Fransche rede hield (id.); het Vlaamschspreken van koning Leopold II met ‘Boerken’
Van Brussel, volksvertegenwoordiger van St-Nikolaas, op een parlementair feestmaal
ten paleize te Brussel (December).
In 1904: het geval te Antwerpen van advocaat Adelfons Henderickx, die, als
plaatsvervangend rechter zetelende, tegen den voorzitter der rechtbank Taquet
opstond, om de bepalingen der taalwet De Vigne-Coremans van 1873-1889 stipt te
doen naleven, en daarvoor vóór het Beroepshof Van Brussel gedaagd werd (Januari);
het geval van den christen-democraat Minnebo in den Brugschen gemeenteraad, die
de clericale meerderheid haar Franschspreken en hare Franschdolheid verweet,
besluitende met den uitroep: ‘Moesten Breidel en de Coninc uit hun graf komen, zij
zouden u den Raad uitjagen!’ (April); de clericale studentenlanddag te Brugge,
waarop Prof. Scharpé van Leuven zijne geruchtmakende mededeelingen deed over
de houding van den Brugschen bisschop Mgr. Waffelaert tegenover de vervlaamsching
van het vrij middel-
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baar onderwijs (id.); de blaam door den minister van justitie Vanden Heuvel tegelijk
uitgedeeld aan voorzitter Taquet en aan advocaat Henderickx (id.); de pogingen van
den socialist Rochette in den gemeenteraad van Brussel om een Vlaamsch onderwijs
aan de Franschonkundige volkskinderen der hoofdstad te verzekeren (Juni); het
stelselmatig onderaan plaatsen der Vlaamsche opschriften na de Fransche (welke
laatste vroeger maar op den tweeden rang kwamen) in de Noordstatie te Brussel, op
bevel van Minister Liebaert, daartoe aangezet door een plechtig verzoekschrift der
Vulgarisateurs (id.); de verwerping met 12 stemmen tegen 8 en 2 onthoudingen in
den Kortrijkschen gemeenteraad van het voorstel Peel, strekkende om voortaan de
verslagen der zittingen in de moedertaal op te stellen en uit te geven (id.); de
verschijning van het geïllustreerd Vlaanderen-nummer van Neerlandia, het maandblad
van het Algemeen Nederlandsch Verbond (Augustus); liet geval van den voorzitter
der Dendermondsche rechtbank Blomme, die, ondanks het aandringen van den
Antwerpschen advocaat Crets, weigerde Fransche stukken in 't Nederlandsch te
vertalen voor Franschonkundige belanghebbenden (id.); het Vlaamsch Congres ter
eere van het H. Sacrament (Congrès eucharistique flamand) te Hasselt, waar Prof.
Helleputte van Leuven, de kardinaal van Mechelen Mgr Goossens, de Luiksche
bisschop Mgr Rutten en al de andere redenaars uitsluitend Vlaamsch(1) spraken (id.);
het 28ste Nederlandsch Congres te Deventer, door koningin Wilhelmina met den Prins
der Nederlanden allervriendelijkst bezocht (September); de verschijning van het
eerste deel (omvattende het tijdperk 1787-1844) van het standaardwerk van Theo
Coopman en Jan Broeckaert, Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd, uitgave
der Kon. Vlaamsche Academie (October); de aanstelling als hoogleeraar aan het
Victoria College te Stellenbosch bij Kaapstad (Zuid-Afrika) van

(1) Op de vroegere Congrès eucharistiques van Luik, Brussel, Namen, enz., was alles uitsluitend
Fransch geweest.
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den Vlaming Dr A. Lodewyckx, oud-student der Gentsche Hoogeschool en
medewerker aan Prof. de Vries' groot Woordenboek der Nederlandsche taal te Leiden
(December).

Majoor Stassinet te Gent en de taalwet Heuvelmans (1901-1903)
In 1904 leden de Franskiljons eene geruchtmakende nederlaag bij hunne wanhopige
poging om de zoogezegde taalwet Heuvelmans van 1897 te doen intrekken in het
Parlement, hetgeen overigens hun volle recht was te beproeven.
Hierboven(1) hebben wij den potsierlijken opstand geschetst, die tusschen de jaren
1897 en 1900 in den schoot zelven der burgerwacht geschied was, vooral te Gent,
om art. 137 der wet van 9 September 1897 op de Vlaamsche commando's te
verkrachten. Ondanks de herhaalde afkeuring in de Kamer van den bevoegden
Minister, die overigens zoo goed als niets deed om de wederspannige officieren en
manschappen tot gehoorzaamheid aan de wet te dwingen, was de opstand, drie jaren
na de afkondiging der wet in het Belgisch Staatsblad, geenszins geëindigd. De held
van dien opstand was en bleef majoor Stassinet der Gentsche artilleristen. Zooals de
Flandre libérale in April 1901 triomfantelijk liet weten, had de majoor de Fransche
commando's onverschrokken gehandhaafd.
Daartegen teekende de Gentsche tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond in
1901 opnieuw protest aan door middel van een krachtig plakkaat, en het riep de
afgevaardigden der Vlaamsche maatschappijen bijeen, die besloten de Gentsche
volksvertegenwoordigers Begerem (clericaal), De Vigne (liberaal), Anseele (socialist)
en F. Cambier (progressist) uit te noodigen de zaak in de Kamer te brengen, hetgeen
deze heeren allen beloofden te zullen doen

(1) Zie blz. 154-161.
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bij de eerste gepaste gelegenheid. Daarop kondigde de Flandre libérale aan, die
steeds optrad om majoor Stassinet goed te keuren in zijnen opstand tegen de wet,
dat deze (contre lequel se sont acharnés les journaux flamands) van generaal Van
Loo het bevel ontvangen had zijne commando's in 't Nederlandsch te doen. Majoor
Stassinet moest eindelijk het hoofd buigen. Maar men kende hem niet. Ziehier wat
er gebeurde, volgens Het Volksbelang:
De heer majoor reed vóór zijne manschappen en las den brief van
generaal Van Loo voor. Eenige zijner wachten riepen Hoe! hoe! als blijken
van afkeuring voor het schrijven van den Generaal. Verre van deze
onhebbelijke en ongeoorloofde protestatie van eenige wachten onder de
wapens dadelijk het zwijgen op te leggen en de tucht te doen handhaven,
heeft de majoor zich nagenoeg als volgt uitgedrukt:
‘Voilà la lettre que j'ai reçue. Heureusement je sais encore interpréter une
lettre. Le général dit que je dois commander en flamand et je me soumettrai
à son ordre. Mais il ne fixe pas la date à laquelle ces commandements
doivent entrer en vigueur. Comme il me faut un certain temps pour
enseigner ces commandements à mes officiers et sous-officiers, je ne puis
déterminer la date à laquelle je pourrai me conformer à cette lettre.’
Weer hoorde men eenige toejuichingen, waarop de majoor zijn paard met
de spoor prikkelde en statig de rijen voorbijdraafde, zoodat het kruis der
Leopoldsorde op zijne borst danste en schommelde.
Overigens vernam men te gelijk, dat ook te Antwerpen, te Brugge, te Oostende
en te Leuven eenige verstokte korpsoversten der burgerwacht de wet ontduikten of
zelfs openlijk lieten bespotten, als te Leuven, waar, op bevel van kolonel De Neeff,
kabinetsoverste van den bevoegden minister De Trooz, degenen onder de wachten,
die Vlaamsche commando's gevraagd hadden, in een hoekje afzonderlijk gedrild
werden, te midden der schimpscheuten van hunne wapenbroeders en van het
omstaande publiek. Intusschen liet de Minister met de opperbevelhebbers der
burgerwacht lijdzaam alles gebeuren. Daarover schreef de Vlaamsche Volksraad aan
Minister de Trooz:
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Die laakbare handelwijze van het hooger bestuur stellen wij met des te
meer spijt vast, Mijnheer de Minister, dat wij eerder gerechtigd waren te
verwachten, dat gij, in het belang van het noodige ontzag voor alle wetten,
met inbegrip van die op de burgerwacht, in het belang ook der openbare
orde en der algemeene zedelijkheid, de wetschendende officieren zoudt
gedwongen hebben den eed van gehoorzaamheid aan de wetten van 't
Belgische volk, door hen, krachtens art. 60 der wet, afgelegd alvorens in
bediening te treden, nauwgezet getrouw te blijven of, zoo niet, den degen
neer te leggen, welken zij door hunne eedbreuk onteeren.

De bespreking in de Kamer (1901)
Den 6 Augustus 1901 werd minister de Trooz bij de bespreking zijner begrooting
eindelijk in de Kamer onder handen genomen. De socialist Anseele riep uit:
De Minister van Binnenlandsche Zaken blijft even engelachtig goed voor
de bevelhebbers der burgerwacht, die de wet niet toepassen, als de Minister
van Arbeid voor de bazen, die hetzelfde doen met de arbeidswetten...
Het Vlaamsch is de taal van het kanalje, dat weet ge toch, niet waar?... De
heeren, die niet in 't Vlaamsch willen bevelen, kennen zoo goed Vlaamsch
als ik. Te Gent kennen 95 ten honderd der burgers de volkstaal zeer goed
en zij kunnen heel zuiver Vlaamsch spreken, als ze met de lieve
modemaakstertjes der stad minnepraatjes voeren. Maar, als het kind uit
die betrekkingen gesproten moet herkend worden, dan kennen zij noch de
taal noch de moeder.
O! het verschil tusschen de standen is grooter dan gij denkt. En wij
socialisten bewijzen eenen dienst aan den heer Minister, wanneer wij hem,
naar aanleiding van het besproken vraagstuk, doen opmerken, dat hij zich
door eenige rijke burgers bij den neus laat leiden. De wet moet toegepast
worden. Kunnen of willen de officieren in 't Vlaamsch niet bevelen, dat
men ze dan door anderen vervange.
Den volgenden dag sloeg De Vigne op hetzelfde aambeeld, doch met zijne gewone
bezadigdheid en gematigdheid:
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De wet is reeds vóór vier jaar aangenomen geworden en men moet er
thans de uitvoering van opleggen: anders zou de wet schijnen bestemd te
zijn om nooit volledig uitgevoerd te worden.
Aldus blijven te Antwerpen in het korps der jagers-verkenners en in eene
van de afdeelingen der schutterij de Fransche bevelen bestaan. Wat erger
is, men neemt geene nieuwelingen aan, zonder dat dezen eene verklaring
onderteekenen, waarbij zij de verbintenis aangaan zich nooit te verzetten
tegen de niet-uitvoering der wet! Dit is aldus de inrichting van de
ongehoorzaamheid aan de wet, en zij gaat uit van officieren, die zouden
moeten het voorbeeld geven van tucht, dit is van eerbied voor de wet.
Indien ik van Antwerpen naar Leuven overga, dan stel ik vast, dat daar in
geen geval de wet wordt nageleefd. Hier is ook nog eene bezwarende
omstandigheid: de overste der burgerwacht te Leuven is niemand anders
dan de kabinetsoverste van den heer Minister. Deze omstandigheid wordt
gewoonlijk uitgelegd in dezen zin, dat de heer Minister besloten is niets
te doen en de ontevredenen van Pontus naar Pilatus te verzenden.
Verder besprak De Vigne de Gentsche toestanden en bracht het nieuws, dat de
Minister majoor Stassinet tot de gehoorzaamheid had geroepen:
Toen is de achtbare Minister tusschen beide gekomen. Hij heeft doen
weten, dat hij wilde, dat de wet volkomen toegepast werd. Zij zal dus
voortaan uitgevoerd worden. De heer majoor Stassinet heeft het mij
persoonlijk verzekerd. Ik ben alzoo zeer gelukkig te kunnen vaststellen,
dat de tusschenkomst van den achtbaren Minister doelmatig is geweest.
Minister de Trooz antwoordde met eene rede, waarin, naast allerlei ingewikkelde
uitleggingen, de volgende verklaring van gewicht was:
Ik heb de eer aan den achtbaren heer De Vigne te antwoorden, dat de
bevelen, die ik gegeven heb, niet alleen te Gent toepasselijk zijn, maar dat
zij zich over de burgerwacht van geheel het Vlaamsche land uitstrekken...
Het artikel 137 bestaat. Ik heb het recht niet het in te trekken. Ik zal eerlijk
alles doen wat mogelijk is om iedereen te doen begrijpen, dat eerbied moet
betoond worden jegens de wet, en ik denk, dat ik de noodige maatregelen
genomen heb, opdat het zoo zij.
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Vóór het zenden van mijnen brief aan de generaals(1) was het Fransch
uitsluitend in gebruik in de speciale korpsen te Antwerpen, behalve eene
afdeeling, in de gansche burgerwacht te Leuven en in zekere speciale
korpsen te Gent. Sedertdien, dit is sedert de maand April, geschiedt het
onderricht en het beheer in het Vlaamsch. Ziedaar den huidigen toestand.
Het debat werd gesloten op eene krasse opmerking van Anseele:
Al de uitleggingen van den Minister ontkennen niet het feit, dat, wanneer
het er op aankomt de heeren der hoogere burgerij te doen gehoorzamen,
de wet niet toegepast wordt. Het is zoo. Die geven openlijk den brui om
al de wetten, om den heer Minister, om zijne schoone omzendbrieven. Ik
herhaal het: den dag, waarop de heer Minister eene wet tegen de werklieden
zal willen uitvoeren, dan zal men met geene omzendbrieven te werk gaan.
Men zal de wet uitvoeren, zonder aarzeling! Maar, onthoudt het wel: dien
dag zal ik het woord vragen om aan dit debat te herinneren en aan de mooie
verklaringen van den heer Minister.

Nieuwe schendingen der taalwet Heuvelmans
Men zou gaan denken, dat al de wederspannige officieren der burgerwacht na dit
plechtig debat in de Kamer en na het uitdrukkelijk bevel van Minister de Trooz zich
eindelijk zouden gewaardigd hebben de wet van 1897 niet verder te schenden. Men
zou zich vergissen. Den 5 November 1901 had er in den Antwerpschen gemeenteraad
eene interpellatie plaats over de Fransche commando's bij de jagersverkenners en bij
eene afdeeling der artilleristen. Al de pogingen om de officieren dier speciale korpsen
tot eerbied voor de wet te dwingen, waren zonder uitslag gebleven, zoodat de
Vlaamsche Volksraad en de Vlaamsche Wacht protesten en verzoekschriften gezonden
hadden aan den Gemeenteraad. De Beucker (zoon) stelde voor een radicaal middel
te gebruiken tegen dien onbeschaamden onwil: de

(1) De tekst van dien omzendbrief is te vinden in de Annales parlementaires van 1901,
blz. 2344, en de Nederlandsche vertaling er van gaf Het Volksbelang van 17 Augustus
1905.
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verwerping van de begrooting der burgerwacht. Zijne mederaadsleden Felix
Ceulemans en Tonnelier antwoordden met zeer ongepaste kwinkslagen. De Raad
besliste, dat de zaak niet hem, maar den Minister aanging, hetgeen zeer waar was.
Doch minister de Trooz vond dien opstand der Antwerpsche officieren tegen de wet
en tegen zijnen eigenen ministeriëelen omzendbrief van April waarschijnlijk zeer
natuurlijk; want hij deed niets om de verbreking der tucht en de wetschending te
beteugelen.
Maar niet alleen de Vlaamsche commando's werden bij de wet van 1897 ingevoerd.
Volgens art. 137 moesten ook ‘het beheer, de berichten en mededeelingen van de
overheden der burgerwacht worden onderworpen aan de voorschriften der (taal-)wet
van 22 Mei 1878’ (op het gebruik der moedertaal in bestuurlijke zaken) en moesten
‘de vervolgingen vóór de tuchtraden’ der burgerwacht onderworpen zijn aan ‘de
bepalingen der (taal-)wet van 3 Mei 1889 op het gebruik der Nederlandsche taal in
strafzaken.’ Noch in het inwendig beheer noch vóór de tuchtraden bekreunde men
zich om dat gedeelte van art. 137 der wet. Daarom richtte - natuurlijk zonder eenig
gevolg - het Nationaal Vlaamsch Verbond een grondig beredeneerd protest tot
Minister de Trooz (Januari 1902).
Wat had intusschen Majoor Stassinet te Gent gedaan? Eerst had hij gehoorzaamd
aan de wet, hetgeen hartroerende klachten van eenen zijner onderhoorige artilleristen
in de Flandre libérale uitlokte in Maart 1902. Wellicht door dien brief vermurwd,
voerde hij dadelijk de Fransche commando's weer in, onder voorwendsel dat de kader
der officieren nog niet genoeg op de hoogte was om zich in de volkstaal uit te drukken!
Daarop liet de Gentsche tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond in April eenen
krassen plakbrief op de muren der stad verschijnen, waar het besluit van was:
In ons land is de wet gelijk voor iedereen. Als majoor Stassinet niet
bekwaam is zijne manschappen te onderrichten, zooals de wet het
voorschrijft, dat men hem van zijn ambt ontzette.
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Te Antwerpen werden twee Vlaamschgezinde enderluitenanten der burgerwacht
(Weyler en Génard) die op het naleven der wet bij hunne oversten aangedrongen
hadden, vóór den tuchtraad gedaagd en veroordeeld (November 1902). Maar dan
gingen in de Scheldestad de poppen aan 't dansen. De Liberale Vlaamsche Bond, die
in 1895 de zaak De Bom zoo flink in handen genomen had, trad nu weer op en hield
eene openbare volksvergadering, waarop Max Rooses eene krachtige rede hield, die
diepen indruk maakte. De openbare denkwijze geraakte overal wakker. Toen
aangekondigd werd dat Prins Albrecht met de Prinses zijne vrouw de stad Leuven
zou vereeren met een officiëel bezoek, richtte zich het Nationaal Vlaamsch Verbond
tot den Gemeenteraad met een stuk, waarin te lezen stond:
De opperbevelhebber der Leuvensche burgerwacht(1), die sedert vijf jaar
art. 137 der wet van 9 September 1897 schaamteloos met de voeten treedt,
die meineedige officier is onwaardig om het bevel te voeren, ten aanhoore
van onzen toekomstigen Vorst. Het ware eene wezenlijke
Majesteitsschennis plegen, den vermoedelijken troonopvolger te doen
getuige zijn van eene verkrachting der wet, welke hij tot zending zal hebben
ongeschonden in eere te doen houden, als zijnde de door allen te ontziene
wil der Wetgevende Macht, waarvan Hij zelf een der aanzienlijkste takken
zal vertegenwoordigen.
In de Kamer stelde Coremans eene vraag aan Minister de Trooz, die antwoordde
den 16 December 1902:
In eenen omzendbrief van 22 November 1902, aan de hooren algemeene
opzieners en aan de heeren luitenanten-generaals opperbevelhebbers der
burgerwacht gezonden, heb ik voorgeschreven, dat de termijn voor de
volledige toepassing van art. 137 der organieke wet op de burgerwacht
uitzonderlijk zal mogen verlengd worden slechts tot 1 Januari 1904 en
alleen voor de korpsen, waar de heeren algemeene opzieners-bevelhebbers
die verlenging onontbeerlijk zullen achten... De omzendbrief van 22
November stelt een

(1) De heer De Neeff, kabinetsoverste van den bevoegden Minister de Trooz, zooals men
zich herinn[ert ...]

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

357
einde aan eenen overgangstoestand, die door de omstandigheden
gerechtvaardigd was.
Dat was, wel is waar, een nieuw uitstel onder eenen bedekten vorm, daar men aan
de Franskiljons nog een vol jaar schonk, om gerust de wet te schenden met de toelating
van den Minister; maar nu was ten minste als laatste termijn de nieuwjaarsdag 1904
aangeduid. De verbolgen officieren staken de hoofden bijeen en Le Matin van
Antwerpen kwam reeds in Januari 1903 met het nieuws voor den dag, dat hooge
overheden van de burgerwacht der Scheldestad zouden hebben verklaard, dat meestal
hunne officieren hun ontslag zouden nemen, moest de taalwet Heuvelmans toch eens
nageleefd worden. Gretig werd dit bericht met allerlei commentaren door de geheele
Franschgezinde pers van Brussel en elders overgenomen.
Integendeel vernam men in Juni, dat generaal Verstraete, opziener der burgerwacht
in de provincies Antwerpen en Brabant, krachtige maatregelen nam en zelfs te Leuven
eenen wederspannigen bevelhebber (majoor Vander Kelen) streng berispt had. Een
briefwisselaar meldde onder meer aan Het Volksbelang:
Hij werd vóór den Generaal geroepen en daar werd hem zoo duchtig de
les gelezen, dat hem wel alle lust tot herbeginnen zal ontnomen zijn. ‘Wet,
is wet’ verklaarde de Generaal, ‘en niemand heeft het recht zich daaraan
te onttrekken.’
Met genoegen stelde ik ook vast, dat Generaal Verstraete zijne bevelen in
't Nederlandsch mededeelde, in 't Nederlandsch de officieren erkende, in
't Nederlandsch in naam van den Koning de eereteekens overhandigde.
Dit alles is wel maar zooals het zijn moet; maar in een land als het onze,
waar men zoo licht met de taalwetten omspringt, is het een verheugend
feit te kunnen aanstippen: het mooie voorbeeld door Generaal Verstraete
gegeven.

Het doodgeboren wetsvoorstel Vander Kelen-Ligy (1904)
De laatste vervaldag (1 Januari 1904) naderde. De verbitterde Franschgezinden deden
nu wat zij van eerst af aan hadden moeten doen om de gehate Vlaamsche commando's
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kwijt te geraken: zij vroegen de herziening der wetgeving aan het Parlement. Al de
rest was tot dan toe niets dan echte anarchie geweest, door de hoogere standen met
de oogluikende welwillendheid van de Regeering ingericht.
Een wetsvoorstel van den liberaal Vander Kelen, majoor der burgerwacht(1), senator
en vice-consul van Frankrijk te Leuven, werd den 17 December 1903 door den Senaat
in aanmerking genomen, doch onder uitdrukkelijke voorbehoudingen van Minister
de Trooz, die waarlijk niet verdacht kon worden van overdrevene Vlaamschgezindheid
in de zaak der burgerwacht.
Te gelijk bracht Het Volksbelang de volgende verrassende tijding:
Dat vulgarisateurs-wetsontwerp werd aan den liberalen senator van
Leuven in de hand gemoffeld door den clericalen kolonel der Gentsche
burgerwacht, den heer Arthur Ligy, oud-volksvertegenwoordiger der
clericalen in het arrondissement Gent.
Het Volksbelang noemde het wetsvoorstel ‘een doodgeboren kind’ en daagde den
Senaat uit het aan te nemen na de les, die de Hooge Kamer in 1897-98 gekregen had
ter gelegenheid van de Gelijkheidswet-De Vriendt-Coremans. Reeds vóór het einde
van December 1903 werd het ontwerp naar de Commissie van den Senaat verzonden
en door haar verworpen met zes stemmen tegen éene en twee onthoudingen. Men
dacht, dat het begraven was. Doch nu namen de officieren van de ruiterij der
Antwerpsche burgerwacht (als echte Sinjoren) hunne toevlucht tot eene soort van
pronunciamento op zijn Spaansch: zij dienden hun ontslag in, liever dan aan de wet
(vijf jaar na hare afkondiging in het Staatsblad) te moeten gehoorzamen. Hun
heldhaftig voorbeeld werd weldra door een viertal(2) hunner Leuvensche collega's
gevolgd. Maar minister de Trooz zond

(1) Dezelfde, wien korten tijd te voren door Generaal Verstraete zoo duchtig de les was gelezen.
(2) Op 40 officieren der Leuvensche burgerwacht. Die vier waren officieren van het aristocratisch
korps der jagers-verkenners.
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hun Generaal Verstraete, die hun aankondigde, dat zij als ontslaggevers niet meer
herkiesbaar zouden zijn. Dit bekoelde dadelijk de opgewondenheid, en de ontslagen
werden ingetrokken.
Op eene ondervraging van den christen democraat De Backer over de incidenten
van Antwerpen en Leuven antwoordde Minister de Trooz in de Kamer (zitting van
23 Februari 1904):
De Regeering is vast besloten de wet van 9 September 1897 door allen
te doen eerbiedigen.
In den Senaat maakte men ook kort spel. Op het einde der zitting van 25 Februari,
toen men op het punt was in onbepaald verlof uiteen te gaan, stelde de voorzitter
graaf de Mérode Westerloo de vraag, of men nog in die laatste vergadering het
wetsvoorstel Vander Kelen in behandeling nemen zou. De Leuvensche senator
verklaarde daarop, dat er geene dringendheid bij was en dat hij er in toestemde de
bespreking uit te stellen. Men waande het wetsvoorstel reeds dood en begraven in
de Commissie; maar die onverwachte verrijzenis was van korten duur. Een drietal
weken later kwam de Senaat weer bijeen en in ééne enkele zitting (15 Maart 1904)
werd ‘het doodgeboren kind der firma Vander Kelen-Ligy’ voor goed ter aarde
besteld.

De verwerping in den Senaat (1904)
Zelden heeft eene Belgische Kamer zooveel spoed aan den dag gelegd om een
wetsvoorstel ter dood te veroordeelen. Immers, ons Parlement is voor zijne
breedsprakigheid bekend. Gewoonlijk wijdt men dagen, weken, zelfs maanden aan
dezelfde wet, vooral wanneer het Vlaamsche taalwetten geldt.
De beraadslaging, hoe kort ook, was leerrijk. Met krokodillentranen kwam eerst
senator Vander Kelen plechtig en herhaaldelijk verklaringen afleggen als de volgende:
Het geldt hier geene taalquestie. Een hooger belang noopte ons
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tot nederlegging van ons voorstel... Het geldt hier geene taalquestie, maar
de goede inrichting van 's lands strijdmacht... Ik ben Vlaming van hart en
ziel. Alles wat herinnert aan den roemrijken strijd mijner voorvaderen om
vrijheid en zelfbestaan, treft mij diep. Ook diende ik mijn voorstel in, om
mijnen plicht als goed burger te vervullen.
Het argument, dat in de oogen van den spreker het gewichtigste scheen, was, dat
de Luikerwaal generaal Londot, opperbevelhebber der burgerwachten in de provincies
Luik en Limburg, onbekwaam was om de wapenschouwingen der korpsen van Hasselt
en St-Truiden, in 't Vlaamsch aangevoerd, te leiden. Verder zeide Vander Kelen, dat
hij van zestien bevelhebbers van het Vlaamsche land brieven van aanmoediging
ontvangen had, waaronder natuurlijk van kolonel Ligy en van majoor Stassinet(1).
In zijn antwoord zei Minister de Trooz:
De heer Vander Kelen wijst op talrijke brieven van gelukwenschen hem
gezonden door officieren der wacht. Ik vermeen, dat die officieren den
achtbaren senator veroorloofden te verklaren, dat zij als zoodanig met hem
de wijziging der wet verlangen. De heer Vander Kelen knikt bevestigend.
Ik dring derhalve niet verdeer aan. Anders ware het vanwege die officieren
nog een ander vergrijp, en ik ben zeker, dat het niet zoo is.
Ambtshalve, als minister van Binnenlandsche zaken, ontving ik vanwege
eenen hoofdofficier der burgerwacht eene zeer belangrijke memorie. Die
officier, een korpsoverste, was, toen de zaak in behandeling kwam, tegen
het gebruik van het Nederlandsch bij de

(1) De overige, waren: Generaal Willaert, kolonels Meer en Hertogs, kapitein-bevelhebber
Vanden Abeele (Antwerpen); majoor Timmermans, kapitein-bevelhebber Suppes (Gent);
kapitein-bevelhebber Willems (Brugge); kolonel Van Imschoot en kapitein-bevelhebber De
Cock (Oostende); kolonel Servais (Mechelen); majoor-bevelhebber de Vicq de Cumptich
(Turnhout); luitenant-bevelhebber Vande Venne (Kortrijk); kapitein-bevelhebber Coenen
(Tienen). Deze bevelvoerders stonden over ruim 10.000 manschappen op de 15.321 van het
gansche Vlaamsche land, beweerde senator Vander Kelen. Dit bewijst alleen hoe
Franschgezind de meeste onder de opperofficieren der burgerwacht in Vlaamsch België
waren, hetgeen voor niemand een geheim was.
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burgerwacht. Thans bekent hij, dat de toepassing der wet niet de
moeilijkheden opleverde, die hij gevreesd had, en dat de Nederlandsche
commando's zoo gemakkelijk begrepen en zoo onberispelijk uitgevoerd
werden als vroeger de Fransche(1).
Tegelijk gaf de Minister het volgende overzicht aangaande de toepasssing der
taalwet Heuvelmans van 1897:
Onmiddellijk na de afkondiging der wet werd ze toegepast, behoudens
enkele uitzonderingen voor steden in het Vlaamsche land, onder meer te
Leuven. Zulke uitzondering bewijst enkel hoe toegevend de Regeering is
om de korpsen toe te laten zich op de commando's in 't Nederlandsch voor
te bereiden. Daartoe verstrekte ik uitlegging ter Kamer op 21 April 1900.
Op 27 Maart 1900 had ik reeds eenen omzendbrief uitgevaardigd, om de
generaals te verzoeken hunne officieren en manschappen vertrouwd te
maken met de Nederlandsche commando's en er de hand aan te houden
dat de Nederlandsche taal gebruikt werd voor onderrichting en bestuurlijke
briefwisseling. Op 22 November 1902 herinnerde ik zulks aan de
opperbevelhebbers met het oog op de algeheele toepassing der wet. Met
het uitvaardigen van mijnen omzendbrief van Januari 1904 eischte ik
onbedongen toepassing der wet, daar de bevelhebbers der burgerwacht
voldoende verwittigd waren.
Waarom geëischt, dat art. 137 streng worde nageleefd in al de
burgerwachtseenheden van het Vlaamsche land? Allereerst, omdat de wet
zulks oplegt; en verder omdat menig betreurlijk tuchtvergrijp werd
gepleegd.
Er zouden wel veel voorbehoudingen te maken zijn over dat zoogezegd historisch
overzicht. Maar de lezer zal ze zelf wel maken.
Ten slotte verklaarde zich de Minister tegen het wetsvoorstel met de beslissende
woorden:
Waren wij nog in 1897, dan zou ik eene grondige bespreking kunnen
aannemen over het vraagstuk door den heer Vander Kelen opgeworpen.
Thans echter wordt de wet van 1897 overal toegepast. Ze nu wijzigen leidt
stellig tot ontreddering der burgerwacht. Derhalve verzoek ik den heer
Vander Kelen niet verder aan te dringen.
Het overige der bespreking was onbelangrijk. Een Waal

(1) Er werd beweerd, dat de steller van dat verslag de Gentsche majoor Timmermans der
jagers-verkenners was, die nochtans een jaar later aan senator Vander Kelen in eenen
anderen zin had geschreven.
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(Libioulle, senator van Charleroi-Thuin) zeide, dat hij voornemens was voor het
wetsvoorstel te stemmen, maar dat hij zich zou onthouden, nu hij Vander Kelen's
uitleggingen gehoord had. De Antwerpsche senator Steenackers verdedigde bondig
de taalwet Heuvelmans en de Gentsche senator Lippens sprak een dubbelzinnige
redevoering uit, waarin hij de Vlaamsche commando's goedkeurde voor de massa
der burgerwacht, voor ‘de blauwen’, terwijl hij de Fransche commando's had willen
zien gebruiken voor de bijzondere korpsen der jagers-verkenners, artilleristen, enz.,
onder voorwendsel dat de leden dier korpsen gewoon zijn zich van de Fransche taal
te bedienen. Stellig waren er meer echte Vlamingen onder hen dan de spreker dacht.
Te recht zeide hij overigens:
De achtbare Minister verklaarde herhaaldelijk, dat de wet van 1897
toegepast wordt. Doch uit de bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden,
waarmede hij die verklaring doorspekt, blijkt ook, dat de wet eigenlijk
wordt toegepast volgens het goedvinden der Regeering! Wetten worden
gemaakt om toegepast te worden volgens den tekst door de Kamers
goedgekeurd en niet met de velerlei aarzelingen, door de Regeering daarbij
aan den dag gelegd.
Toen men tot de stemming overging, was de uitslag verpletterend voor de
Franskiljons. Het wetsvoorstel Vander Kelen werd verworpen met 36 stemmen tegen
16 en 4 onthoudingen (Libioulle, Lippens, Vanden Nest en De Ridder). Onder de 16
aanhangers van het wetsontwerp telde men (buiten de tien. Walen Lambiotte, Naveau,
Sainctelette, Boël, d'Andrimont, baron de Sélys, Fléchet, Houzeau de Lehaie,
Keppenne en Steurs) nog drie senators van Vlaamsche kiesdistricten: Mulle de ter
Schueren (Roeselare-Tielt), Vander Kelen (Leuven) en De Coster (id.), alsmede drie
uit het tweetalige Brussel: Wiener, De Gorge en graaf Goblet d'Alviella. De 36
verwerpers van het voorstel waren leden der clericale meerderheid, die hunnen
Minister gevolgd hadden, mitsgaders de 4 liberalen Boeyé (St-Nikolaas), Bergmann
(Lier), Picard (Henegouwen) en Verspreeuwen (Antwerpen).
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Het was de eerste maal, dat de Franskiljons het beproefden om eene Vlaamsche
taalwet door het Parlement te doen intrekken. Die besliste nederlaag in den tamelijk
Franschgezinden Senaat was niet van aard om hun veel moed in te spreken voor de
toekomst. Tot hiertoe hebben zij dan ook geene tweede poging durven wagen in die
richting(1).
Dit alles belette niet, dat de Franschgezinde opperofficieren der burgerwacht
daarom nog niet gehoorzaamden

(1) De bespreking in den Senaat had nog eenige naklanken. Te Antwerpen, waar enkele
Franschgezinde officieren der artilleristen vroeger hun ontslag ingediend hadden om het later
weer in te trekken, gebeurde iets zeer vermakelijks. De bewuste officieren kregen van de
meerderheid hunner manschappen zulke ondubbelzinnige wenken, dat zij beter zouden doen
bij hun ontslag te blijven, dat zij opnieuw aftraden en in April 1904 vervangen werden door
anderen, waaronder zelfs enkele Walen, die op weinige dagen de Nederlandsche bevelen
zoo goed machtig waren geworden, dat Generaal Verstraete er hun geluk over wenschte. Te Gent nam men de zaak onder de clericale Vlaamschgezinden tragisch op tegen kolonel
Ligy. De aanstaande Kamerverkiezingen waren nakend en men sprak van zijne candidatuur,
daar hij reeds vroeger lid der Kamer was geweest. De Vlaamsche Katholieke Landbond zond
dadelijk aan den voorzitter der clericale kiesassociatie (senator Léger) een vertoogschrift,
waarin o.a. te lezen stond: ‘Wij zijn innig overtuigd, dat, indien de naam van den heer Ligy
op de lijst der candidaten behouden wordt,... vele Vlaamsche katholieken zich zullen verplicht
achten zich bij de stemming te onthouden.’ Dit stuk was onderteekend door Prof. A. De
Ceuleneer als voorzitter en door ingenieur Edm. Fabri als secretaris van den Landbond.
Kolonel Arthur Ligy verdween overigens van de lijst der clericale candidaten; doch in Februari
1905 werd hij door Minister de Trooz tot generaal der Gentsche burgerwacht benoemd in
vervanging van generaal Van Loo, die in de zaak Stassinet ook eene zekere rol gespeeld had.
- Te Leuven werd een veldtocht tegen majoor Van der Kelen bij de verkiezing ondernomen.
Met de handteekeningen van J. Palmers en Maurits Josson van Brussel verscheen op de
muren van de stad der Roomsche Alma Mater een heftige plakbrief van den Vlaamschen
Volksraad, waarin den kiezers op het hart gedrukt werd ‘zich niet te onteeren’ door voor
‘dien Vlaamschhater’ te stemmen. Toch werd Vander Kelen herkozen als senator.
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aan de wet. In Augustus 1905 zag men aldus den Antwerpschen bevelhebber der
jagers-verkenners Albrecht zijne manschappen in 't Fransch aanvoeren tijdens het
officiëel Mérodefeest te Berchem in tegenwoordigheid van den troonopvolger Prins
Albrecht van België. Ondanks het gerucht, dat die onbeschaamde wetschennis in de
Vlaamschgezinde pers teweegbracht, hoorde men niet, dat Minister de Trooz er zich
in 't minst aan stoorde. In October 1904 zond zelfs het Antwerpsch blad Le Matin
het nieuwsje in de wereld, als zou de Minister van Oorlog Cousebant d'Alkemade
er aan denken bij de wet de Vlaamsche commando's der burgerwacht af te schaffen;
maar het bleek een perskwakkel te zijn.
Men zal later moeilijk kunnen gelooven, dat er zooveel jaren noodig zijn geweest
in een grondwettelijk koninkrijk als België om eene regelmatig gestemde en
afgekondigde wet te doen naleven door een gedeelte van 's lands gewapende macht.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

XI

[Deel III]
Lijst der portretten en platen die in dit boekdeel voorkomen
Blz.
Professor Aug. Wagener

3

Julius Vuylsteke

8

August Gondry

11

Baron de Maere

37

Pastoor Hugo Verriest

40

Adolf Pauwels

46

Guido Gezelle

52

De Beucker

61

Edward Coremans

128

Minister Van Humbeeck

151

Pol De Mont

157

Professor Julius Mac Leod

201

Lod. De Raet

221

Max Rooses

227

Leopold II

248

Karel Buls

251

Staatsminister Aug. Beernaert

286

Edward Keurvels

302

Henry Fontaine

303

Jan Blockx

307

Nederlandsche Opera te Antwerpen
(voorgevel)

310

Dezelfde (achtergevel)

311

Julius Sabbe

350

Julius De Vigne

357

Het Lakenmetershuis te Gent

370

Prins Albrecht

402

Burgemeester Jan Van Rijswijck

403

Emile de Laveleye

434
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Tot den lezer
Met dit stuk is onze Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging gesloten.
Zij gaat tot einde 1908.
Zooals de titel zegt en het boek nog beter bewijst, is het slechts eene schets.
Begonnen in October 1906, toen van het standaardwerk van Th. Coopman en Jan
Broeckaert (Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd) nog maar twee deelen
(gaande tot 1852) pas verschenen waren, werd mijn boek gelijktijdig met de volgende
gedeelten van dat onschatbaar bronnenarsenaal voortgezet, zonder dat ik ze nog kon
benuttigen, want ik was ze steeds vooruit.
Thans mocht dat werk zijn zesde deel beleven en is tot 1874 gevorderd.
Veel aanvullingen en terechtwijzingen op mijne Schets kunnen reeds uit de zes
deelen dier Bibliographie gehaald worden. De volgende deelen zullen er zeker nog
meer aanbrengen.
Dit was onvermijdelijk; maar men zal toch bekennen, dat er moed en liefde toe
noodig waren om de tamelijk zware taak aan te durven, voordat al het noodige
materiaal in eenieders bereik lag.
Was mijne poging al te voorbarig?
Met onzen ouden REINAERT zeg ik tot mijne verontschuldiging:
Diet beteren can, die maket bet:
ic weets hem danc! - Wie in sijn maken
sijn best doet, en is niet te laken.

Gent, Juli 1909.
P.F.
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Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche
Beweging
Hoofdstuk VIII
De strijd voor de vervlaamsching van het middelbaar onderwijs van
den Staat en van de meisjesscholen (1883-1908)
Men weet het, de school is in België sedert eene eeuw het slagveld der twee oude
staatspartijen: de liberalen en de clericalen, die begrijpen, dat wie over de school
beschikt, te gelijk de toekomst beheerscht door het kneden der opkomende geslachten.
Ook de school is het voornaamste slagveld der Vlaamsche Beweging, en nergens
is de strijd tusschen Flaminganten en Franskiljons zoo hardnekkig en zoo gewichtig
als op het gebied van het middelbaar en van het hooger onderwijs, daar de onschatbare
prijs der overwinning zijn zal: de verovering der leidende standen in Vlaamsch België.
De taalwet De Vigne-Coremans van 1883 was een groote stap vooruit geweest op
de baan der vervlaamsching van het vroeger zoo volledig verfranscht middelbaar
onderwijs in de gestichten van den Staat (middelbare scholen en koninklijke
atheneums). Maar, van den eersten dag af, wij hebben
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het reeds gezien(1), werd de uitvoering dier taalwet overal uitgesteld, ontdoken of
stoutweg tegengewerkt.
Kort na hare afkondiging was het liberaal ministerie Frère-Van Humbeeck in Juni
1884 gevallen. Sedertdien waren het clericale ministers, die voor hare toepassing
zorgen moesten. Hoe kweten zij zich van die taak?

De Vlaamsche Normale Afdeelingen te Gent
Wat vooral die uitvoering vertraagde of soms onmogelijk maakte, was het gemis aan
leeraars, bekwaam om de Germaansche talen, de geschiedenis en de aardrijkskunde,
ingevolge der nieuwe taalwet, in het Nederlandsch aan hunne leerlingen der
Vlaamsche atheneums te onderwijzen. Zulke leeraars konden alleen ernstig gevormd
worden aan de Gentsche hoogeschool, waar minister Van Humbeeck daartoe de
Vlaamsche Normale afdeelingen bij de Faculteit van wijsbegeerte en letteren gevoegd
had(2). Die Nederlandsche leergangen aanmoedigen en uitbreiden was de eerste plicht
der Regeering, indien zij de taalwet van 1883 eerlijk en spoedig wilde toepassen.
Door hunnen blinden haat tegen de verdachte hoogeschool van Gent misleid, deden
al de clericale ministers juist het tegendeel.
De eerste na den val van het liberaal kabinet was Victor Jacobs van Antwerpen,
die overigens slechts gedurende korte maanden minister bleef en met zijnen collega
Woeste, wegens beider verregaande impopulariteit, spoedig moest aftreden, door
koning Leopold II afgedankt. Zijn kortstondig verblijf in het ministerie der Wetstraat
te Brussel had Jacobs nochtans reeds gebruikt, om het openbaar Staatsonderwijs uit
al zijne macht te verwoesten. De Vlaamsche Normale afdeelingen van Gent ontsnapten
niet aan zijne aandacht. Daar waar Van Humbeeck zooveel leerlingen als

(1) Zie deel I, blz. 153-155, 168 en 169.
(2) Zie deel I, blz. 165-168.
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mogelijk toeliet en met milde studiebeurzen begiftigde, nam Jacobs in October 1884
een ongehoord besluit, waarbij slechts één enkele leerling mocht aangenomen worden!
Drie candidaten waren in het examen geslaagd. Met veel moeite bekwam Prof.
Wagener, de vader en de ziel der nieuwe instelling, dat ze alle drie toch zouden
toegelaten worden;

Professor Aug. Wagener

maar aan twee op de drie werd slechts eene halve studiebeurs toegewezen.
In October 1885 werd Thonissen minister. Hij ook beperkte het getal der aan te
nemen candidaten, ditmaal tot twee; en in October 1886, evenzoo, alhoewel er 12
candidaten waren ingeschreven voor het ingangsexamen. En dan had Thonissen nog
den droeven moed in eene officieele plechtige prijsdeeling te Brussel, den 26
September 1886, eene redevoering uit te spreken, vol van de roerendste Vlaamschge-
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zinde verklaringen, waarin hij krokodillentranen stortte over de ontoereikendheid
der Gentsche kweekschool, om hem de noodige leeraars te bezorgen tot uitvoering
der taalwet van 1883! En het volgend jaar verminderde Thonissen het bedrag der
studiebeurzen, die hij van 800 fr. op 500 fr. bracht(1), hetgeen dadelijk een bezadigd,
maar tevens krachtdadig protest van het Algemeen Bestuur van het Willems-fonds
uitlokte, natuurlijk te vergeefs.
En terwijl men die onmisbare kweekschool van Vlaamschkundige leeraars door
dergelijke kleingeestige en sluiksche middeltjes stelselmatig trachtte te ontvolken,
werd ze door Coremans in de Kamer (Maart 1885, en meer dan eens nog later)
geweldig aangevallen(2), als zijnde niet Vlaamsch genoeg, ofschoon zij te dien tijde
het eenige hoekje van geheel het Belgisch hooger onderwijs heeten mocht, dat niet
uitsluitend Fransch was, en terecht ‘eene Vlaamsche oase in de Fransche Sahara der
Belgische hoogescholen’ mocht worden geheeten. Zij telde immers in ieder der
studiejaren zeven nieuwopgerichte zuiver Nederlandsche leergangen.
Aan eenen anderen kant stelde Minister De Volder in April 1887 de diploma's van
de Fransche Normaalschool der Luiksche hoogeschool gelijk met die der Vlaamsche
Normale afdeelingen van Gent, zoodat de waarborgen voor de toepassing der taalwet
geheel en al in den wind werden geslagen, daar men te Luik niet zoo goed als te Gent
ingericht was, om bekwame Vlaamschkundige leeraars te vormen. Herhaalde protesten
van Prof. Wagener hielpen

(1) Daarmede kon een student aan de Gentsche hoogeschool natuurlijk niet rondkomen. Ook
stelde de Gentsche gemeenteraad, op voorstel van Prof. Wagener, kleine hulpbeurzen van
100, 200 en 300 fr. in ten voordeele der studenten van de Vlaamsche Normale afdeelingen.
(2) Op den clericalen Landdag, in Augustus 1889 te Kortrijk gehouden, herhaalde een Gentsche
dagbladschrijver (Karel Lijbaert) nog dezelfde onzinnige beschuldigingen van Coremans en
noemde die Vlaamsche afdeelingen ‘een broeinest der verfransching.’
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overigens tot niets, noch in 1887 noch in 1888, evenmin als het optreden van het
Algemeen Bestuur van het Willemsfonds(1). Terecht schreef daarover Het Volksbelang
van 14 Juli 1888:
In den loop der maand hebben te Gent en te Luik de eindexamens van
beide Normaalsholen plaats. Dank zij Minister De Volder, die nochtans
bijtijds, reeds in 1887, van den beganen misslag werd verwittigd, zal men
te Luik diploma's afleveren, om in de atheneums der Vlaamsche gewesten
sommige vakken in het Nederlandsch te onderwijzen; en die diploma's
zullen door schier uitsluitend Waalsche professors aan meestal verfranschte
leerlingen worden verleend, die op hun eindexamen eenige woorden
Nederlandsch zullen gesproken, maar onze taal nooit ernstig beoefend
hebben. En dan zullen die jonge heeren van Luik de taalwet van 1883 in
de Vlaamsche atheneums van Gent, Brugge, Antwerpen, Oostende,
Mechelen, Leuven, Hasselt en Tongeren komen toepassen, hun officieel
diploma ter hand! Werd er ooit met onze duurbare taalwetten en met de
toekomst der Vlaamsche Beweging op zoo onbeschaamde wijze gespot?
Doch dit was minister De Volder nog niet genoeg. Toen in 1889 de twee eerste
Vlaamsche gediplomeerden(2) uit Gent kwamen, liet men hen geruimen tijd zonder
ze te benoemen in de Vlaamsche atheneums, waar al de plaatsen begeven werden
aan de doctoren der louter Fransche, doch bisschoppelijke hoogeschool van Leuven.
Eindelijk kwam de genadeslag. Minister De Volder schafte in October 1890 de
Vlaamsche Normale afdeelingen van Gent af, maar hij bracht hunne leergangen over
naar de Faculteit van wijsbegeerte en letteren, krachtens de nieuwe wet op 't hooger
onderwijs. Het gevolg daarvan was, dat, al werd de

(1) De zaak werd breedvoerig besproken op de jaarlijksche algemeene vergadering van het
Willems-fonds te Gent den 28 October 1888. (Zie Jaarboek van het Willems-fonds voor
1889.)
(2) Het waren de verdienstelijke jonge geleerden Hipp. Meert (de latere stichter van het Algemeen
Nederlandsch Verbond) en Julius Frederichs, waarvan de eerste reeds verdiend had bekroond
te worden in eene prijsvraag der Kon. Vlaamsche Academie en de tweede reeds belangrijke
historische bijdragen geleverd had in het Nederlandsch Museum.
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Vlaamsche stichting van minister Van Humbeeck en van Prof. Wagener te Gent niet
uitgeroeid, maar onrechtstreeks behouden, de drie andere Belgische hoogescholen,
die voor dat Vlaamsch onderwijs hoegenaamd niet of slechts zeer gebrekkig ingericht
waren, op gelijken voet met de ernstige kweekschool van Gent werden gesteld, tot
groote schade van de eerlijke toepassing der taalwet van 1883.
Daarenboven bleef de Regeering ook halsstarrig in gebreke voor het nemen van
de dringende maatregels tot het aankweeken van leeraars in de natuurwetenschappen,
die bekwaam zouden zijn om die vakken in 't Nederlandsch te doceeren op de
Vlaamsche atheneums. Reeds den 9 December 1885 had het Algemeen Bestuur van
het Willems-fonds bij het Staatsbestuur aangedrongen, opdat aan de Hoogeschool
van Gent de noodige schikkingen genomen zouden worden. Te vergeefs werden die
klachten herhaald in verzoekschriften van 20 Mei 1889, van 30 Augustus 1891 en
van 10 September 1892, enz. Tot heden toe bleef men aan doovemansdeur kloppen(1).

De uitvoering der taalwet van 1883
Terwijl het aanwerven van degelijke Nederlandschkundige leeraars voor de Vlaamsche
atheneums door de clericale ministers aldus moedwillig werd tegengewerkt, moest
de uitvoering der taalwet natuurlijk onbevredigend blijven.
In Juni 1885 zond het Willems-fonds een verzoekschrift aan minister Thonissen,
waarin de vraag werd gesteld:
Zal men hier nog eens, zooals voor de twee vroegere taalwetten,
gedogen, dat ambtenaars door onwil en slenter de beste inzichten der
Regeering verijdelen, en hunne gemakzucht boven den wil des wetgevers,
boven de uitdrukkelijke bevelen hunner rechtstreeksche overheid stellen?
Het Algemeen Bestuur van 't Willems-fonds bekwam

(1) Zie het merkwaardig betoog in Het Volksbelang van 17 September 1892.
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daarop van den Minister een gehoor, waarin hem werd aangetoond, dat de taalwet
in de meeste onderwijsgestichten van den Staat eene doode letter bleef. Thonissen
vaardigde dien ten gevolge eenen omzendbrief uit tot de studieprefecten der atheneums
en tot de bestuurders der middelbare scholen, om hun de voorschriften van zijnen
liberalen voorzaat Van Humbeeck op het hart te drukken. In October 1885 verleende
Thonissen insgelijks een gehoor aan eenige Brusselsche Vlaamschgezinden en
beloofde hun ook het beste.
Middelerwijl hadden de Franskiljons der Vlaamsche gewesten den oorlog verklaard
aan de taalwet van 1883. Nog was het Ministerie Frère-Van Humbeeck niet gevallen,
toen reeds in Mei 1884 de Walen der Ruche Wallonne te Antwerpen eenen eersten
aanval beproefden en aan de overige liberalen der Scheldestad het mes op de keel
wilden zetten met het oog op de aanstaande Kamerverkiezing der maand Juni. Om
hen gerust te stellen moesten de leiders van den Vlaamschen Liberalen Kiesbond
(Jan Florus, Arthur Cornette en Jan Van Rijswijck) eene belofte van toegevingen
onderteekenen(1). In December 1885 kwam de liberale schepen van openbaar onderwijs
der stad Leuven Vital De Coster de ouders der leerlingen van het atheneum en van
de middelbare school openlijk opruien tegen de taalwet in eenen officieelen
omzendbrief, hetgeen een geruchtmakend incident verwekte, waarin Julius Hoste,
Reinhard, het Algemeen Bestuur van het Willems-fonds en zelfs het gerecht mee
gemoeid werden(2). In October 1886 richtten 330 huisvaders van Antwerpen een
verzoekschrift tot Minister Thonissen, om hunne zonen in 't atheneum der Scheldestad
aan de toepassing der taalwet te onttrekken; doch de Regeering gaf maar gedeeltelijk
toe, terwijl te Gent het Fransch regime, dat te Antwerpen was gevraagd en bekomen
voor de Waalsche leerlingen, inte-

(1) Men vindt den tekst dier belofte in Het Volskbelang van 24 en 31 Mei 1884.
(2) Zie deel I, blz. 166 en 167.
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gendeel werd geweerd en vervangen door een tweetalig stelsel van herhalingen voor
al de leerlingen.
Middelerwijl hadden op 26 September 1886 te Brussel twee belangrijke
vergaderingen plaats gehad. Minister Thonissen had op dien dag op eene plechtige
prijsuitreiking eene redevoering gehouden vol beloften voor de stipte

Julius Vuylsteke

naleving der taalwet; en te gelijk hadden de studenten der Vlaamsche
Staatsgestichten(1) eenen Landdag in de hoofdstad bijeengeroepen, die door niemand
minder dan

(1) In vele Vlaamsche atheneums waren taalminnende kringen onder de leerlingen ontstaan om
te waken over de uitvoering der taalwet: alzoo de Heremans-zonen te Gent, de Van
Maerlants-zonen te Brugge, de Julius-zonen te Oostende, en andere meer te Antwerpen,
Brussel, Mechelen, enz.
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door den grijzen Julius Vuylsteke, algemeenen voorzitter van het Willems-fonds,
werd geleid en met eene prachtige redevoering geopend, waarin de lijdensgeschiedenis
van het middelbaar onderwijs in Vlaamsch opzicht sedert 1830 werd geschetst(1). Op
dien Landdag kwamen talrijke leerlingen uit alle Vlaamsche steden allerlei misbruiken
en tekortkomingen aanklagen.

De taalwet in de Kamer
Voor het einde van 't jaar legde Minister Thonissen in de Kamer een verslag(2) neder
over de uitvoering der taalwet van 1883, hetgeen in de zittingen van 30 November
en 1 December 1886 aanleiding gaf tot eene woordenwisseling tusschen Coremans,
den Minister en de Walen Magis, Bara en Neujean, gezworen vijanden der Vlaamsche
Beweging. Buls, de eenige Vlaamschgezinde der linkerzijde, scheidde zich alleen
van de Walen af, die geene hatelijke overdrijvingen spaarden als naar gewoonte.
Coremans integendeel beschuldigde den Minister de taalwet op het Antwerpsch
atheneum te laten schenden. Alzoo stond Minister Thonissen als tusschen twee vuren.
Hij beloofde de wet met voorzichtigheid toe te passen en antwoordde aan de Walen,
dat de verbolgen ‘pères de famille’ van Antwerpen, voor wie Magis en zijne
bondgenooten in de bres gesprongen waren, zich aan de wet moesten onderwerpen.
Te recht zei hij:
Eene regeering, eene wet, die de keuze aan de ouders laten zou, zouden
belachelijk en dom zijn... Zoo gij de ouders laat begaan,

(1) Men vindt die merkwaardige rede in Julius Vuylsteke's Verzamelde prozaschriften, deel III,
blz. 84.
(2) Rapport fait aux Chambres par M. le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique en
exécution de l'art. 7 de la loi du 15 juin 1883. (Annales parlementaires, Documents no 31,
bij de zitting van 3 December 1886.) Zie daarover de zaakrijke beschouwingen van Julius
Vuylsteke in zijne Verzamelde prozaschriften, deel III, blz. 154 en volg.
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dan zullen zij slechts het behoud vragen van zulke leergangen, die hunne
kinderen in staat stellen zoo spoedig mogelijk geld te verdienen. Het
onderwijs zou algauw verminkt wezen. Een vader, die in Vlaamsch België
niet wil, dat zijn zoon de Nederlandsche taal leere, is een verblinde vader,
dien men niet mag aanmoedigen... Overigens acht ik deze debatten
gevaarlijk. Wij moeten die taaltwisten vermijden. Binnen de palen der wet
zal ik al het mogelijke aanwenden om de gemoederen te bedaren.
Alzoo werd de eerste parlementaire aanval tegen de taalwet van 1883 afgeweerd.
Eenige dagen later gaf het Verbond der Vlaamsche Liberale Vereenigingen een groot
manifest uit, waarin onder meer de Waalsche linkerzijde wegens hare vijandigheid
aan de taalwet van 1883 duchtig de les werd gelezen. Het stuk was onderteekend
door de bloem der liberale Vlaamschgezinden van Antwerpen, Gent, Brugge en
Brussel, waaronder de oud-volksvertegenwoordigers Aug. Couvreur, L.
Vanderkindere, J. De Vigne en A. de Maere-Limnander(1).
Als een vervolg op den Brusselschen Studentenlanddag van September 1886 mag
men dat gedeelte der buitengewone algemeene vergadering van het Willems-fonds
beschouwen, dat op 15 April 1888 te Antwerpen aan de toepassing der taalwet van
1883 werd gewijd. Daar ook hoorde men eene schaar leerlingen uit de atheneums
verslag geven over de wijze, waarop in vele Vlaamsche officieele gestichten de wet
zelden nageleefd, maar meestal ontdoken en geschonden werd. Die verslagen waren
nog degelijker dan te Brussel in 1886, en de vergadering besloot haar onderzoek met
het aannemen eener uitvoerige zaakrijke dagorde, die getuigde van den ernst,
waarmede geheel de bespreking was voorbereid geworden door Aug. Gondry, den
algemeenen secretaris, en Julius Vuylsteke, den algemeenen voorzitter, die beide
jarenlang in de bres stonden, om de bedreigde taalwet te verdedigen. Drie jaren later,
den 22 Februari 1891, had te Brussel een nieuwe Studentenlanddag plaats over de
uitvoering der taalwet in de offi-

(1) Zie deel I, blz. 201-203.
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cieele onderwijsgestichten. De talrijke grieven werden nogmaals aangeklaagd, vooral
voor Brabant, waar de wet algemeen geschonden werd, onder de oogluikende
werkeloosheid der Regeering, terwijl integendeel de toestand als meer bevredigend
werd bevonden voor de provincies Ant-

Aug Gondry

werpen, Oost- en West-Vlaanderen. Van Limburg sprak niemand.
Den 20 Januari 1892 bracht Coremans de zaak nogmaals in de Kamer en hij schreef
de niet-uitvoering der taalwet vooral toe aan den onwil der Waalsche ambtenaars
van het middelbaar onderwijs:
In de 20 Belgische atheneums zijn of waren er nog onlangs 15 Waalsche,
3 Hollandsche en 2 Vlaamsche studieprefecten. Op de 379 leeraars waren
er 269 Walen, 10 Hollanders, 10 Luxemburgers uit het Groot-Hertogdom
en 90 Vlamingen.
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In de 78 middelbare jongenscholen telde men als bestuurders 63 Walen,
1 Luxemburger en 14 Vlamingen. In 't gansche Walenland is geen enkel
Vlaamsch bestuurder te vinden, maar in het Vlaamsche land zijn de helft
der bestuurders Walen.
In onze 37 middelbare meisjesscholen telt men 21 Waalsche, 1
Luxemburgsche en 15 Vlaamsche bestuursters.
't Was dus te voorzien, dat de uitvoering der wet van 1883 zou
tegengewerkt worden. Ook is 't gebeurd, dat men in sommige atheneums,
zelfs te Antwerpen, het régime wallon heeft ingevoerd. Zoo handelende
miskent men den geest der wet. Dank zij dit Waalsch regime is 't mogelijk,
dat vele leerlingen al hunne middelbare studiën doen zonder Vlaamsch te
kennen.
Coremans drong er op aan, om eenen bijzonderen schoolopziener aan te stellen,
die zou belast worden met de stipte naleving der taalwet. Minister de Burlet
antwoordde, dat zulks overbodig was en dat de Regeering de hand zou houden aan
de uitvoering der wet. De Walen, over dit ontwijkend antwoord tevreden, behielden
het stilzwijgen in deze kleine schermutseling, die op eenen sisser uitliep gelijk meer
andere ondervragingen van Coremans.
Meer indruk had de Trooz (Leuven) gemaakt, toen hij reeds vroeger bij eene andere
gelegenheid in de Kamer (zitting van 3 Juni 1891) eene reeks stipte en bepaalde
feiten aangehaald had over de stelselmatige ontduiking der taalwet in het koninklijk
atheneum en in de middelbare school van Leuven, de stad waar Vital de Coster als
schepen van onderwijs zich berucht gemaakt had op dat gebied. Die nuchtere
aanmerkingen van de Trooz hielpen meer dan al de periodieke redevoeringen van
Coremans, die, door zijne vaak onbehendige en soms bombastische aanvallen, de
beste zaken in verdenking bracht bij vele zijner collega's in de Kamer, zoowel rechts
als links. Minister de Burlet gaf bevel aan de schoolopzieners van het middelbaar
onderwijs, in ieder atheneum en middelbare school der Vlaamsche gewesten een
omstandig onderzoek in te stellen. Overal moest de inspecteur de wederspannige
leeraars tot de orde roepen. Ernstige vermaningen werden aldus namens den Minister
op vele plaatsen uitgedeeld.
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De ‘Pères de famille’ te Gent
Van hunnen kant rustten de Franskiljons niet. In September 1893 zonden een
vijftiental Gentsche ‘pères de famille’ een verzoekschrift naar het besturend bureel
van het atheneum en van de middelbare school, om voor hunne zonen in de beide
gestichten het régime wallon als te Antwerpen te bekomen; maar hunne vraag werd
van de hand gewezen op het ongunstig advies der bestuurders van beide scholen.
Drie jaar later, in Januari 1896, werd de poging te Gent herhaald door een dertigtal
huisvaders. Nu besliste het besturend bureel van 't atheneum hunne vraag aan den
bevoegden Minister over te maken. De Regeering verwierp op hare beurt dien eisch
als ‘strijdig met den geest der wet.’
Dit verbitterde de Gentsche Franskiljons uitermate en zij luchtten hunne
misnoegdheid in de Flandre libérale tijdens den rumoerigen strijd over de
Gelijksheidswet De Vriendt-Coremans. In December 1896 kon men in dat
gezaghebbend dagblad artikels lezen, waarin de taalwet van 1883 aangeklaagd werd
als verbannende het onderwijs der Fransche taal uit het atheneum:
Le français est complètement sacrifié. Il est placé à l'arrièreplan. Il
arrivera un jour, où des gens très instruits ne connaîtront plus cette langue
que d'une façon rudimentaire et tout à fait insuffisante. Pourquoi essaie-t-on
d'extirper le français de nos provinces flamandes?
Het Volksbelang antwoordde daarop met het afkondigen der uurtabellen van het
Gentsche atheneum, waaruit bleek, dat aan het Fransch in alle klassen een veel grooter
getal uren les was toegekend dan aan onze moedertaal. In zekere klassen was de
verhouding zelfs van 22 1/2 uren tegen 4 1/2 of van 20 1/2 tegen 4 1/2, van 17 1/2
tegen 6 1/2, enz. Alleen in de twee lagere voorbereidende klassen der beroepsafdeeling
(nieuwere humaniora) was de verhouding minder overwegend gunstig voor het
Fransch, namelijk 11 uren
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tegen 10. Maar nergens kon er sprake zijn van eenig overwicht van het Nederlandsch
boven het Fransch.
Doch de Gentsche Franskiljons waren niet te bekeeren; hunne verbittering groeide
aan; er broeide iets onder hen, en weldra richtten zij zich stevig in, vooral met het
doel om de taalwet van 1883 op het atheneum en op de Staatsmiddelbare school te
bekampen.

De ‘Alliance française’ in België (1891)
Naast het ‘Mouvement wallon’ had men reeds vroeger tegen de Vlaamsche Beweging
eenen rechtstreekschen Franschen invloed van over de Zuidergrens zien gebruiken.
Men weet, dat de machtige en van Staatswege mild ondersteunde Alliance française
door generaal Faidherbe werd gesticht, om Frankrijk's zedelijke en letterkundige
macht in de wereld voor den ondergang te redden. In Mei 1891 stond zij onder het
bestuur van den hartstochtelijken reactionnairen dichter-politicus Paul Déroulède,
toen zij in ons land eene Section belge tot stand bracht door eenen oproep gericht tot
alle
patriotes éclairés qui, sans vouloir détruire nos dialectes flamands et
wallons, entendent conserver au français son caractère de langue officielle
qu'une saine tradition lui a toujours assurée.
Het reglement dier Section belge kondigde onbewimpeld aan:
Art. 1 - La Section belge de l'Alliance française a pour mission de
propager la connaissance et l'emploi de la langue française en Belgique et
plus spécialement dans la partie flamande du pays.
Dit doel zou nagestreefd worden door voordrachten, openbare vergaderingen,
letterkundige genootschappen, leergangen over Fransche taal en letteren, dagbladen,
tijdschriften, belooningen aan Fransche laureaten, geldelijken steun aan Fransche
scholen, enz.
Die inmenging der Zuiderburen in ons Belgisch huishou-
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den maakte ophef. Zelfs de zoo Franschgezinde Chronique van Brussel vond er eerst
graten in. Maar de Franskiljons sloten zich nog al talrijk bij de Section belge aan,
vooral te Brussel, waar een deel der Franskiljonspers verdacht werd geheime toelagen
der Alliance française te ontvangen, en waar de toenmalige Fransche gezant Bourée
aan de opstellers dier bladen Fransche ridderorden bezorgde en bij feestelijke
gelegenheden Fransche vlaggen te Brussel kosteloos liet uitdeelen.

‘L'Aurore’ van Parijs
Maar zijne opvolgers waren voorzichtiger, en in 1897 weigerde zelfs de Fransche
gezant de Montholon het eere-voorzitterschap van de Brusselsche afdeeling der
Alliance française, hetgeen in het Parijsch blad L'Aurore van Clemenceau als eene
soort van landverraad werd aangeklaagd. Een zoogezegde Belg, die Croisset-Waleffes
teekende, schreef er in Februari 1898 eene weeklacht in, waar wij het volgende aan
ontleenen:
Notre idée, exclusivement littéraire, était d'établir un comité régional à
Bruxelles et des comités locaux dans chaque chef-lieu de province, afin
de lutter contre la ‘défrancisation’ progressive du pays. Les statuts de
l'Alliance française exigent que le comité régional comprenne cinquante
membres au moins. Nous les choisîmes avec soin dans tous les partis
politiques, dans toutes les opinions religieuses, dans toutes les castes
sociales.
Les statuts de l'Alliance exigent que le ministre résident de France accepte
la présidence d'honneur du Comité. C'était un rôle tout indiqué. Il refusa.
C'était M. de Montholon. Et pourquoi? Les susceptibilités flamandes
l'effrayèrent. Il invoqua la cour, le monde, les préférences supposées du
ministère. Enfin il nous conseilla de renoncer à notre projet.
En de hoofdredacteur Clemenceau, alsdan oud-minister en een der leiders van de
radicale republikeinen in de Chambre des députés, schreef er bij:
La propagande germanique en ces dernières années s'est déployée avec
fureur dans tout le royaume de Belgique. On a signalé
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depuis longtemps l'attitude louche du roi, et rien n'est moins mystérieux
que les sympathies allemandes de la cour et les manoeuvres de l'élément
teuton, qui sont malheureusement accueillies par les populations flamandes
avec une faveur croissante.
Clemenceau voegde er bij, dat de schandalige weigering van den Franschen gezant
(cette scandaleuse résolution) zou geschied zijn op bevel van Hanotaux, minister
van buitenlandsche zaken der Fransche Republiek. Indien zulks waar was, dan zou
daaruit kunnen afgeleid worden, dat men te Parijs in de officieele wereld had ingezien,
hoe de onvoorzichtige houding van den vroegeren gezant Bourée den zedelijken
invloed van Frankrijk in België geenszins bevorderd had.
Eenige dagen later bevatte overigens L'Aurore eenen Brusselschen brief,
onderteekend Dorval, die geheel de tegenvoeter van Croisset-Waleffes' weeklacht
heeten mocht. Dorval vertelde er, dat op een banket der Fransche kolonie van Brussel
de voorzitter van de Chambre de commerce française der Belgische hoofdstad,
Charles Rolland, in eenen heildronk op den aanwezigen gezant de Montholon, zou
gezegd hebben:
Quant à l'Alliance française, dont le but est de propager la langue et les
idées françaises et qui peut ici entrer en conflit avec les membres des
sociétés belges, qui ont pour objet de propager la langue et les idées
flamingantes, notre ambassadeur ne pouvait lui donner son patronage
officiel sans intervenir dans les querelles entre Wallons et Flamands, qui
sont affaires intérieures de la Belgique.
En bij die wijze woorden voegde Dorval nog, dat hij met den Franschman Rolland,
sedert lang te Brussel gevestigd, een lang gesprek gevoerd had, waarin deze
onbewimpeld had verklaard:
Le Ministre de France ne pouvait pas patronner l'Alliance française sans
intervenir contre les Flamingants qui, d'ailleurs, sont loin d'être tous des
ennemis de la France et qui réclament souvent des choses fort justes. Ainsi,
j'ai des propriétés en pays flamand. Les paysans, mes voisins, ne parlent
que le flamand. Ils ne veulent
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pas qu'on leur envoie des gendarmes, des douaniers et des receveurs des
contributions qui ne parlent que le français; et ils ont bien raison. Quand
les Flamands réclament le droit d'être jugés, administrés, instruits,
commandés dans leur langue, ils ont raison; et les Français n'ont aucun
reproche à leur faire de ce chef.
Il est d'ailleurs inexact que les Flamingants aient des visées allemandes.
Ils protestèrent vivement, quand on le leur reprocha, et déclarèrent, que,
s'ils ne veulent pas être français de force, ils ne veulent pas non plus être
germanisés. Ils veulent être Flamands et rien que Flamands. Le mouvement
flamand est juste et populaire. Il est analogue au mouvement tchèque en
Bohème, au mouvement roumain de Hongrie. C'est un peuple qui réclame
le droit primordial d'être gouverné dans sa langue.
En om den Franschen gezant over zijne weigering van het eere-voorzitterschap
der Brusselsche afdeeling van de Alliance française te rechtvaardigen, werd de
welsprekende vraag gesteld:
Vous imaginez-vous les sociétés flamingantes réclamer le patronage de
la légation d'Allemagne ou de Hollande?
De poging om van de Alliance française in België een oorlogstuig tegen de
Vlaamsche Beweging te maken, was aldus mislukt. Toen zag men eenige slimme
Franskiljons te Gent iets beters verzinnen.

Het optreden der Gentsche ‘Vulgarisateurs’ (1898)
Het was pas na den maandenlangen strijd over de eindelijk aangenomen
Gelijkheidswet en pas na het geruchtmakend geval Hallet te Gent, dat de Franskiljons
der Arteveldestad maar niet konden verkroppen(1). Zij besloten een schijnheilig
Vlaamsch uithangbord te gebruiken en stichtten in Mei 1898 hunne Société flamande
pour la vulgarisation de la langue française, hetgeen hun weldra den naam van
‘Vulgarisateurs’ bezorgde, die hun bijgebleven is. Clericalen, liberalen en socialisten
van alle kleur, waar-

(1) Zie deel II, eerste stuk, blz. 218-222.
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onder de bisschop van Gent, Mgr. Stillemans, E. Steyaert, voorzitter der rechtbank,
Prof. A. Seresia, Prof. P. Van Wetter, Maurits de Smet de Nayer en de leider der
socialisten Anseele, sloten zich aan bij den nieuwen kring, die, naar men beweerde,
spoedig 500 leden telde.
Wat zouden zij aanvangen? Eerst werd die Société flamande op allerlei polemieken
in de Fransche en Vlaamsche pers onthaald en de spot werd haar niet gespaard(1).
Maar weldra werd de kring der Vulgarisateurs het brandpunt van den onverzoenlijken
oorlog, verklaard aan het atheneum en aan de middelbare school van Gent, omdat
er de taalwet van 1883 op de meest bezadigde en eene schier bedeesde wijze werd
uitgevoerd.
In April 1899 gingen eindelijk de poppen aan 't dansen(2). Aan al de ouders der
leerlingen van het atheneum werd een in te vullen briefje gezonden met de volgende
te beantwoorden vragen:
Désirez-vous qu'on en revienne au régime de la loi du 15 juin 1881 qui
admettait le français comme seule langue véhiculaire?
Désirez-vous voir étendre le régime de la loi du 15 juin 1883, c'est-à-dire
voir exclure le français comme langue véhiculaire et adopter le flamand
comme langue d'enseignement pour tous les cours?
Dit was, met de commentaren, die er bijgevoegd waren, een meesterstuk van
schijnheiligheid. De eenige vragen, die eerlijk zouden zijn geweest, hadden moeten
luiden:
Zijt gij tevreden met de toepassing der taalwet van 1883?
Of moet men ze volgens u inkrimpen of uitbreiden?

(1) Opgang maakte vooral het koddig relaas van vijf ingebeelde Fransche voordrachten, die in
December 1898 door de leiders van de Société flamande der Vulgarisateurs in zooveel
Vlaamsche dorpen uit den omtrek van Gent zouden zijn ingericht. (Zie Het Volksbelang van
10 en 24 December). Eenige dagbladen waren er zelfs ingeloopen, o.a. de Bien Public van
Gent, Le Soir, Le Patriote en Het Laatste Nieuws van Brussel.
(2) In dezelfde maand April richtten de Gentsche Vulgarisateurs hun berucht ‘herberg-referendum’
in tegen de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. (Zie daarover verder in Hoofdstuk
IX.)
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Niemand immers had gevraagd om het Fransch uit te roeien en het Nederlandsch in
alle lessen in te voeren, hetgeen tegen de taalwet zelve zou geweest zijn.
Het Volksbelang had aangeraden geen antwoord te geven op dat oneerlijk referendum
der Vulgarisateurs.
Op de 290 geraadpleegde ouders(1) antwoordden slechts 165, terwijl 125 zich niet
gewaardigden zulks te doen.
Onder de antwoorden waren er 123, die niet tevreden waren met de wet; de overigen
(met de 125 onthouders) waren ten getalle van 167. En nochtans kraaiden de
Vulgarisateurs victorie.

Het ‘Institut Rachez’ te Gent (1899)
Dit was voor hen eene voorbereidende manoeuver om te beproeven het atheneum
en de middelbare school in den grond te boren en te vervangen door een zuiver
Fransch gesticht, dat tegen het begin van het volgend schooljaar in October 1899
geopend werd als eene succursale van het Brusselsch Institut Rachez.
De stad Gent werd letterlijk afgeloopen door eenige betaalde en onbetaalde zeloten,
om leerlingen uit het atheneum

(1) Dat was het cijfer opgegeven door de Vulgarisateurs; maar er werd beweerd, dat zij niet 290
ouders, maar al de ouders, ten getalle van 320, hadden geraadpleegd, hetgeen het percent
der antwoorden nog kleiner maakte. - Het Recht van Antwerpen kondigde in Mei 1899 eenen
gepeperden open brief af van den volksvertegenwoordiger Flor. Heuvelmans aan den voorzitter
der Gentsche Vulgarisateurs E. Steyaert, die den toupet gehad had zijnen steun te vragen. Het besturend bureel van het atheneum, waarin een paar Vulgarisateurs zetelden, die groote
ijveraars waren ten voordeele van het Institut Rachez, had aan Minister Schollaert zijn oordeel
over het referendum gevraagd. Het Algemeen Bestuur van het Willems-fonds schreef van
zijnen kant aan den Minister een bezadigd vertoog op 13 September 1899, waarin de ware
toestanden werden hersteld. De Minister gaf overigens geen gevolg aan het referendum. Den
13 Juni 1899 had hem de Waal Tournay in den Senaat daarover ondervraagd, maar de Minister
antwoordde ontwijkend.
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en uit de middelbare school te trekken en naar het Franschgezind gesticht te lokken.
Eenige liberale aristocraten, die nochtans zelve hunne opvoeding op het atheneum
genoten hadden, gaven het voorbeeld en zonden hunne zonen naar het Institut Rachez,
hopende de massa der mindere ouders mee te sleepen. Dit alles was te vergeefs. Het
atheneum weerstond aan de crisis en tot zijne verdediging kwam zelfs een Bond van
zijne oud-leerlingen tot stand, om het tegen zijne verblinde vijanden te verdedigen.
Vele liberalen keurden overigens de houding hunner partijgenooten onder de
Vulgarisateurs beslist af. Bij de openingszitting der Hoogeschool, waarop naar
gewoonte de talrijke laureaten van het atheneum de gebruikelijke boekengeschenken
van den algemeenen wedstrijd tusschen al de Belgische gestichten moesten ontvangen,
sprak Burgemeester Braun in October 1899 eene redevoering uit, waarin eene zinsnede
algemeen opgemerkt en toegejuicht werd. De Burgemeester stelde vast, dat het
Gentsch atheneum eene crisis doorleefde; maar hij voegde er bij, dat de behaalde
zegepralen der leerlingen wel van aard waren om te bewijzen, dat de vijandigheid
tegen dit gesticht ‘op onbillijke en onrechtvaardige gronden’ berustte(1).
De Franschdolheid der Vulgarisateurs werkte ten slotte op de zenuwen van velen,
die met de Vlaamsche Beweging niets gemeens hadden. Zoo zag men den
hoofdopsteller der Flandre libérale, advocaat Gustaaf Abel, wiens blad als

(1) Het toeval wilde, dat Burgemeester Braun zich op die plechtige zitting ter rechter hand bevond
van Prof. P. Van Wetter, rector der Hoogeschool, die, zelf vroeger laureaat van het atheneum,
zijnen zoon uit dat gesticht getrokken had om hem naar het Institut Rachez te zenden. - In
Augustus 1900 zat Rector Van Wetter de prijsdeeling der leerlingen van het Institut Rachez
voor; doch 's anderendaags woonde hij als lid van het besturend bureel van 't koninklijk
atheneum ook die van dit laatste gesticht bij; en op de algemeene vergadering van de Anciens
étudiants verklaarde hij, dat het officieel onderwijs het eenige onderwijs is, dat het vertrouwen
van de ouders verdient, omdat het geregeld is door de wet en onder het toezicht staat van het
openbaar gezag. Inter utrumque (Tusschen beide in) is overigens de kenspreuk der Gentsche
Hoogeschool sedert 1817.
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het ware de tolk der Gentsche Franskiljons scheen te zijn, een hoofdartikel in den
Messager de Bruxelles van 5 Augustus 1899 onderteekenen, waarin te lezen stond:
Il se manifeste à Gand depuis peu une tendance à dédaigner le flamand.
On n'en veut plus. On lui fait la guerre. Des parents retirent leurs enfants
de l'athénée pour les envoyer dans un institut privé, où, paraît-il, le français
prédomine. On se rend avec ostentation à la distribution des prix de cette
école et des esprits libéraux lui font de la réclame au détriment de
l'enseignement officiel. Les cléricaux en sont enchantés, à coup sûr.
Qu'il soit désagréable de devoir suivre, presque sans transition, des cours
dont la langue véhiculaire est le flamand, nous en convenons. L'instruction
des premières années doit avoir préparé les élèves à cette étude. Mais c'est
vouloir systématiquement sacrifier l'intérêt des enfants que de les éloigner
de la pratique du flamand. C'est les jeter désarmés dans la lutte pour la
vie. En effet, il devient de plus en plus difficile d'occuper une fonction
publique ou une position libérale, lorsqu'on ne connaît que le français.
Je ne sais quelle idée aristocratique préside à cette horreur du flamand qui,
il faut bien le dire, est le plus répandu chez le populaire, parmi les gens
aux mains sales ou dans le monde des gagnepetit. Si le flamand n'est pas
toujours la langue de la mère, il est certainement celle du peuple. Les
grandes masses la parlent et même n'entendent qu'elle. Si l'on veut se faire
comprendre des ouvriers, si l'on craint de perdre contact avec les petits et
les humbles, si l'on souhaite que la guerre des classes, au lieu de s'accentuer
de plus en plus, perde de son intensité, c'est dans sa langue qu'il faut parler
au peuple. Et malheureusement beaucoup de libéraux méconnaissent à cet
égard l'importance du flamand.
Dit ernstig en verheven woord, opzettelijk geschreven voor de Gentsche
Vulgarisateurs, die de schrijver zoo goed kende, kon niet verdacht zijn vanwege
eenen zoo hartstochtelijken aanbidder der Fransche taal als de hoofdopsteller der
Flandre libérale, vooral daar in andere gedeelten van datzelfde artikel veel gezegden
te gelijk voorkwamen, waaruit genoeg bleek, dat hij zelf alles behalve een Flamingant
was.

Andere heldendaden der Vulgarisateurs
Maar de Vulgarisateurs hadden ooren om niet te hooren. Den 19 November 1899
hielden zij eene plechtige
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vergadering in den Cercle artistique, om prijzen uit te deelen aan de leerlingen der
stadsscholen, die zich in de studie der Fransche taal onderscheiden hadden. Uit de
tweetalige redevoering van den voorzitter Steyaert, die den schepen van onderwijs
De Ridder over zijne tegenwoordigheid bedankte, halen wij de volgende pereltjes
aan, gericht tot de leerlingen der Fransche leergangen:
Nous sommes avant tout des Flamands...
Vous avez été exposés aux sarcasmes et aux railleries de vos petits
compagnons flamingants!!...
On a entendu des flamingants cette parole odieuse: Wat Walsch is, valsch
is! (Ce qui est wallon est faux.)(1)
Nous n'avons pas, nous autres, un regret pour le régime hollandais, auquel
trop de nos concitoyens réservent leurs sympathies. Pour nous autres, la
devise: ‘L'union fait la force’ est et restera toujours la vérité. (Longs
applaudissements.)
De aanwezige liberalen, die meer dan eens, en te recht, in de Flandre libérale en
elders, de Omwenteling van 1830 aangeklaagd hadden als eene der redenen van het
zegevierend papendom in België, zullen bij die woorden wel eene zure tronie
getrokken hebben; maar zij zwegen, nu zij een kartel gesloten hadden met de clericalen
tegen de taal van koning Willem I en van hunne eigene vaders en moeders. Te recht
schreef Het Volksbelang over die redevoering:
Wij zijn overtuigd, dat zooveel jezuitisme, ten toon gespreid tegen de
Vlaamsche Beweging, van aard is om aan de blinden de oogen te openen
over de ware doeleinden onzer Gentsche Vulgarisateurs.
Een jaar nadien, den 11 Februari 1900, sprak de voorzitter Steyaert eene tweede
redevoering in denzelfden trant op de jaarvergadering(2) der Vulgarisateurs uit. Zelfs
Maerlant, Jacob van Artevelde, Willem den Zwijger, Le-

(1) Nochtans moest die voorzitter der rechtbank niet zoo onwetend zijn, om dat wachtwoord
van Maerlant en van de Klauwaards der 14e eeuw niet te beschouwen als van toepassing
op de Walen, maar op de Franschen.
(2) Het jaarverslag stelde vast, dat de Association flamande te Gent en daarbuiten reeds 650
leden telde.
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deganck, Van Peene en Prudens van Duyse riep hij uit hun graf als getuigen op tegen
de Flaminganten! Op het banket verklaarde een jonge Gentsche advocaat (Van
Brabandt) heel ernstig:
Nous voulons opposer une action vraiment nationale aux efforts
criminels de quelques égarés sans patrie.
Die verfranschers van Vlaanderen, welke de Vlaamschgezinden met den naam
van ‘sans patrie’ dorsten schandvlekken, dat was eene geniale uitvinding à la Steyaert!
Overigens vervolgde Van Brabandt in dezer voege:
Il y a en pays flamand un parti sciscionnaire qui veut le déchirement de
la patrie et qui ne s'en défend pas. Ses adeptes regrettent de demeurer
Belges. Ils revendiquent ouvertement l'annexion des Flandres à l'Allemagne
(!!!) à défaut d'une réunion pure et simple avec la Hollande, leur patrie
d'élection. (!!!)(1)
Te gelijk hadden de Vulgarisateurs een heftig smaadblad De Taalkwestie uitgegeven
en aan de leerlingen der volksscholen een strooibriefje laten uitdeelen, waarin te
lezen stond, dat de Vlaamschgezinden ‘uitbuiters van het volk’ zijn, ja ‘eene bende
uitbuiters, welke er gedurig op uit zijn, om alle vette en welbetaalde plaatsen in te
palmen.’ Dadelijk liet het bestuur der Gentsche maatschappijen(2) eenen bezadigden
plakbrief op de muren der stad verschijnen, om tegen zooveel waanzinnigen laster
protest aan te teekenen.
In Januari 1901 gingen eenige Gentsche Vulgarisateurs

(1) De groote gebeurtenis van dit onvergetelijk banket der Gentsche Vulgarisateurs in het
Posthotel was de toast van eenen rijken en aristocratischen fabrikant, die aan het slot
zijner rede zijne welsprekendheid samenvatte in den weinig aristocratischen, maar
allerkrachtigsten uitroep: ‘Godverdomme!’ (Historisch). Dit bracht niet weinig
opschudding onder de 120 dischgenooten en bleef lang in het geheugen der gansche
stad Gent.
(2) Namens den Vlaamschen Liberalen Kiesbond, het Willems-fonds, Zetternamkring, Rust
roest, 't Zal wel gaan, den Vlaamschen Katholieken Kiesbond, het Davids-fonds,
Snellaertskring, het Nationaal Vlaamsch Verbond, de Rodenbach's vrienden en het Algemeen
Nederlandsch Verbond.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

24
naar Antwerpen eene afdeeling hunner Société flamande stichten, hetgeen in de pers
der Scheldestad heftig besproken werd en een plechtigen protestbrief van den
Liberalen Vlaamschen Bond aan de andere liberale politieke korpsen uitlokte, waarin
verklaard werd:
In plaats van ons volk te zoeken te beschaven door het op natuurlijke
wijze te ontwikkelen bij middel zijner eigene taal, zoekt zij het te
vervreemden van zijn eigen aard en ras. Om hierin te gelukken acht die
maatschappij geen middel beter geschikt dan alle Vlaamschgezinden te
beschimpen, te belasteren, tegen te werken. Mocht hieromtrent eenigen
twijfel bij u bestaan, dan verzoeken wij u het blad De Taalkwestie, door
die maatschappij te Gent uitgegeven, te lezen. Gij zult u dadelijk kunnen
overtuigen, dat wij in geenen deele overdrijven.
Als Vlaamschgezinden achten wij, dat de aansluiting bij die maatschappij
eene daad is van vijandelijkheid tegenover ons. Wanneer die daad wordt
gepleegd door een politiek man, aanzien wij zijne houding als vijandig
aan de grondbeginselen verdedigd door onzen Bond.
Wij zouden het een wezenlijk gevaar voor de eendracht in de liberale partij
achten, moest een of meer hoofden dier partij zich aansluiten bij die
keurbende der anti-Vlaamschgezinden, en kunnen niet nalaten u voor dit
gevaar te waarschuwen.
Het clericale Handelsblad beweerde, dat die brief in den schoot van den
Vooruitstrevenden Bond op spotgelach en gefluit zou onthaald geweest zijn. De
Bond hield weldra eene algemeene zitting, waarop de leugen gelogenstraft werd, en
onder luid applaus verklaarde een der leiders, Groesser:
Wij zullen waken! En intusschen geven wij hier aan de Vulgarisateurs
eenen raad: Wanneer zij aan onze werklieden Fransch willen leeren, omdat
eene tweede taal noodzakelijk is, zouden zij op hunne beurt het goede
voorbeeld moeten geven en de taal van het volk aanleeren. (Langdurige
toejuichingen.)
De zaak is zoo moeilijk niet. Wij kunnen op klinkende voorbeelden wijzen.
De heer volksvertegenwoordiger Tonnelier en de heer schepen Desguin,
ofschoon beiden in 't Fransch opgevoed en geboren Walen, hebben zich
door studie en wilskracht de Vlaamsche taal eigen gemaakt. Dat is ware
democratie, dat is echte vooruitgang. (Bravo.)
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Het geval van Prof. van Hamel te Gent (1901)
Kort daarna had men te Gent het geruchtmakend geval van Prof. A.G. van Hamel.
Die Groningsche hoogleeraar, een erkend geleerde op het gebied der Romaansche
philologie en tevens begaafd medewerker aan het grootste Noord-Nederlandsch
tijdschrift De Gids, meende op de jaarvergadering der Vulgarisateurs te moeten
optreden, om ze geluk te wenschen en de Vlaamschgezinden scherp af te keuren.
Dat geschiedde op Zondag 10 Maart 1901, een dag voordat Peter Benoit (den Vrijdag
te voren overleden), te Antwerpen met koninklijke eerbewijzen begraven werd.
S'il se produisait en Hollande - zei Prof. van Hamel onder de geestdriftige
goedkeuring der vergaderde Vulgarisateurs - contre le français une levée
de boucliers pareille à celle dont les Flandres sont le théâtre, elle paraîtrait
grotesque et odieuse, mais surtout grotesque, à nos compatriotes.
Deze onverwachte en zoo verbazende inmenging van eenen Hollander in onze
Belgische twisten lokte natuurlijk in geheel het land eene heftige polemiek uit, die
weldra naar Noord-Nederland oversloeg, waar Prof. van Hamel onder de voornaamste
persoonlijkheden der liberale partij gerekend werd. In Vlaamsch België was Het
Volksbelang stellig de tolk der Vlamingen, toen het schreef:
Zoolang Prof. van Hamel zich vergenoegde met in Noord-Nederland, waar
de Fransche taal en de Fransche invloed geenszins gevaarlijk zijn voor 's
lands nationaliteit, den apostel der Alliance française uit te hangen,
overigens tot groot ongenoegen van vele zijner landgenooten, die hem
hunne afkeuring niet sparen, - zoolang was die liefhebberij nog al
onschuldig.
Maar, nu dat hij den Moerdijk oversteekt, om in 't hartje van
Vlaamsch-België de verfransching te komen aanbevelen en ophemelen,
gaat hij stellig de palen der kieschheid en der redelijkheid te buiten.
Wat te denken van eenen Nederlander, die, terwijl zijne taal- en
stamgenooten van Zuid-Nederland eenen bangen jarenlangen kamp voeren,
om hunne en zijne bedreigde taal te verdedigen tegen eene eeuwenoude
opslorping door het Fransch, en die aldus het
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taalgebied zijner eigene Nederlandsche moedertaal in Europa trachten te
verdubbelen in uitgebreidheid door het Vlaamschlezend publiek te brengen
tot de Noord-Nederlandsche letterkunde, de natuurlijke bron van lafenis
voor hunne Germaansche volksbeschaving; - wat te denken van den
Nederlander, die zijne taal- en stamgenooten komt tegenwerken en
beschimpen in hun eigen land, in de hoofdstad van Vlaanderen, en er
behoefte aan gevoelt, om in 't openbaar en met ophef te komen heulen met
de ergste vijanden van zijne taal en van zijnen stam in België?
Onze Gentsche Vulgarisateurs vergissen zich deerlijk, als zij meenen, dat
een recruut als Prof. van Hamel van Groningen hun voordeel en versterking
kan aanbrengen. Ieder rechtschapen gemoed voelt zich door zulke eene
onbegrijpelijke houding gekrenkt en keert zich af met medelijden en
minachting.
Of weet Prof. van Hamel wellicht niet, wie de heeren zijn, die hem
uitnoodigen om in het Vlaamsche Gent ten voordeele van het Fransch te
komen paradeeren? En dat nog wel, terwijl Peter Benoit op de lijkbaar lag
uitgestrekt! Moet men den hooggeleerde ook rangschikken onder de
naïeven, welke zich laten beetnemen door een handvol vossen in
schapenvachten, die onze moedertaal en onzen stam zoo innig liefhebben,
dat zij ze zouden willen opeten? In dit geval worde hem barmhartig het
Evangelisch voorschrift toegepast: Vergeef hem, Heere, want hij wist niet
wat hij deed.
Aan de voornaamste bladen van Nederland en België zonden alsdan achttien der
meest bekende Vlaamschgezinden van Gent, Antwerpen, Brussel en Brugge, zonder
onderscheid van politieke kleur(1), een open manifest, om protest aan te teekenen
tegen Prof. van Hamel's ‘onverklaarbare handelwijze.’ Dat kalm en krachtig stuk
maakte eenen diepen indruk bij onze Noorderbroeders, die over 't algemeen even
geërgerd waren als de Vlamingen. Niemand minder dan de bekende
anti-revolutionnaire hoogleeraar, journalist en Staatsman Dr. Abraham Kuyper stond
aan 't hoofd der polemiek tegen Prof. van Hamel in

(1) Het stuk was onderteekend door Th. Coopman, A. De Ceuleneer, W. De Vreese, Juliaan De
Vriendt, Paul Fredericq, Flor. Heuvelmans, Julius Hoste, Hipp. Meert, G.D. Minnaert, J.
Obrie, Prayon-van Zuylen, Max Rooses, Julius Sabbe, Juliaan Vander Linden, Jan Van
Rijswijck, J. Vercoullie en Julius Vuylsteke.
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zijn gezaghebbend orgaan De Standaard, van Amsterdam (nr van 18 Maart), waarin,
onder den titel van Pijnlijk, een kort, doch striemend artikel voorkwam, dat de ronde
deed in de pers. Prof. van Hamel verdedigde zich in brieven en Dr. Kuyper antwoordde
er op, zoodat de zaak meer en meer gerucht maakte in Nederland en in België.
Het pleidooi pro domo van Prof. Van Hamel was buitengewoon zwak. Zelfs in
zijn eigen vaderland werd hij algemeen veroordeeld. Zijn optreden te Gent was dan
ook al te onkiesch en al te ergerlijk geweest.

De brief der 34 Gentsche hoogleeraren aan Prof. van Hamel
Doch andere hartstochtelijke vragen van den dag rezen weldra op in de pers en het
geval van Prof. van Hamel was in Noord en Zuid reeds bijna vergeten(1), toen de
Flandre libérale van 7 Juni uit het Journal des Débats van Parijs eenen brief overnam,
door 34 Gentsche hoogleeraren aan Prof. van Hamel geschreven, om hem volmondig
goed te keuren en warm geluk te wenschen.
Ziehier dien brief, die zonder dagteekening werd afgekondigd:
Monsieur le Professeur,
La sympathie que vous avez témoignée à l'Association flamande pour la
vulgarisation de la langue française, a été mal interprétée par une partie
de la presse flamande et a déplu à quelques-uns de nos compatriotes. Elle
vous a exposé à des attaques, dont l'excuse est dans l'exagération d'un
sentiment respectable, mais contre lesquelles il est de notre devoir de
protester.

(1) Middelerwijl hadden de Gentsche Vulgarisateurs aan Burgemeestr Braun geschreven, om
hem te vragen het voorbeeld van Burgemeester Van Rijswijck niet te volgen, die, bij de
ontvangst van Prins Albrecht en Prinses Elisabeth te Antwerpen, ze in de moedertaal der
Vlamingen verwelkomd had. Zij noemden dat ‘inconvenant’ en beriepen zich op ‘la politesse
la plus élémentaire’. Noch Burgemeester Braun noch Prins Albrecht stoorden zich daaraan.
(Zie verder in Hoofdstuk XII.)
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Nous venons vous dire combien ces attaques injustes nous ont été pénibles;
et, en même temps, considérant le puissant concours que votre parole
autorisée a prêté à la défense de nos idées, nous vous prions d'agréer
l'hommage de notre reconnaissance et de notre très haute estime.
Vous comprenez comme nous que les deux langues en usage en Belgique
méritent une égale sollicitude de la part des pouvoirs publics et un respect
égal dans la vie privée. Pour autant que la valeur et le caractère de l'homme
dépendent des sons dont il se sert pour exprimer sa pensée, chacune de
ces langues est un élément essentiel de notre nationalité.
Et, si l'une nous unit à nos chers voisins du Nord et à la noble race
germanique, l'autre est recherchée par tous les peuples civilisés; car elle
appartient à l'une des grandes nations du monde, à laquelle la civilisation,
entre autres bienfaits, doit le groupe le plus considérable des chefs-d'oeuvre
de la littérature des trois derniers siècles.
Dans un discours resplendissant de la clarté, du calme, de l'élévation qui
sont les dons de la science, vous avez affirmé ces idées. Vous avez ainsi
mis en lumière le moyen à l'aide duquel l'on opère la fusion des races au
sein d'une nation, en attendant le rapprochement des peuples dans la
fraternité universelle.
Veuillez agréer, Monsieur le professeur, l'assurance de notre considération
la plus distinguée.
(Get.) Th. Swarts, Alf. Seresia, Albert Callier, P. Thomas, P. Van Wetter,
J.J. Van Biervliet, Dr De Neffe, Eugène Dauge, Albéric Rolin, H.
Schoentjes, L. Montigny, F. Keelhoff, J. Massau, P. De Permentier,
Georges Hulin, V. De Brabandere, V. Foulon, E. Haerens, M. Delacre, C.
Servais, F. Wolters, Cl. Dusausoy, Edmond Van Aubel, F. Plateau, Dr Van
Ermengem, J. Van Rysselberghe, abbé A. Renard, Dr Ch. Van Bambeke,
J. Boulvin, Dr Ch. Van Cauwenberghe, E. Discailles, Adh. Motte, Dr H.
Leboucq, Dr R. Boddaert.
De opschudding te Gent en in Vlaamsch België was niet gering. Die plechtige en
geestdriftige goedkeuring van Prof. van Hamel's ‘onridderlijke daad,’ door 34 zijner
Gentsche collega's uit het hooger onderwijs, wekte algemeene verbazing bij al wie
de polemiek gevolgd en de brieven en artikels gelezen had, gewisseld tusschen Prof.
van Hamel en degenen, die hem in Noord en Zuid hadden afgekeurd. Hoe zal men
in latere dagen gaan denken over
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zoo 'n stuk, vol verhevene wijsgeerige bespiegelingen over taal, letterkunde,
nationaliteit en dies meer, doch uitloopende op gelukwenschen aan iemand, die zijne
eigene taal, letterkunde en nationaliteit was komen ondermijnen te midden van de
meest hardnekkige en schijnheilige vijanden van zijnen stam in Vlaamsch België?
Zoo iets is maar in ons gezegend landje gebeurlijk.
Onder de 34 Gentsche hoogleeraren vond men natuurlijk al de Franskiljons der
hoogeschool; maar onder hen waren er toch enkele, wier goede trouw blijkbaar
misleid was en die het stuk onmogelijk zouden onderteekend hebben, indien zij de
toespraken van Prof. van Hamel, de striemende afkeuring van Dr. A. Kuyper van
Amsterdam en van talrijke Noord-Nederlanders, de protesten der Vlaamschgezinden,
de armzalige uitvluchten en verontschuldigingen van Prof. van Hamel zelven in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, enz., gelezen hadden, zooals zij in Het Volksbelang
en in meer andere Vlaamsche bladen zorgvuldig waren opgenomen geworden, terwijl
de Fransche pers, door velen van de onderteekenaars uitsluitend gelezen, er zoo goed
als niets van mededeelde.
Daarenboven was het stuk zoo laat verschenen, omdat men nog al veel moeite had
ondervonden om de handteekeningen bijeen te krijgen. Eenige Fransgezinde professors
waren van huis tot huis gedurende weken den brief aan hunne collega's gaan aanbieden
en zij hadden nog al vele weigeringen moeten verduren. Zoo waren zij geraakt tot
34 handteekeningen (op 70 hoogleeraren der Gentsche hoogeschool), waarvan schier
de helft gevonden werden onder de veelal Franschgezinde en Waalsche professors
der natuurwetenschappen en der technische scholen.(1)

(1) Ziehier de verhouding der onderteekenaars voor de onderscheidene Faculteiten: in de
wetenschappen en technische scholen 16 op 24 hoogleeraren, in de rechten 6 op 12, in de
wijsbegeerte en letteren 5 op 14, in de medecijnen 5 op 15, onder de rustende hoogleeraren
2 op 5; te zamen 34 op 70 professors der Gentsche Hoogeschool.
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Natuurlijk bracht het stuk van de 34 Gentsche professors nogmaals de poppen aan
't dansen, vooral in de Vlaamsche pers, waar het opnieuw protesten, opene brieven,(1)
enz., tegen Prof. van Hamel in regende, zoodat de wierook zijner onvoorzichtige
vrienden eene zwakke vergoeding was voor het vernieuwd losbreken van het reeds
gesust onweder, overigens eene echte ‘tempête dans un verre d'eau’, maar wel
kenschetsend voor den gemoedstoestand van velen in Noord en Zuid. Iedereen behield
natuurlijk zijne overtuiging; alleen Prof. Van Hamel liet er van zijne veeren.
Doch de Vulgarisateurs bleven voortwerken. Kort na het geval van Hamel te Gent
stichtten zij ook te Antwerpen een Institut Rachez, om de leerlingen uit de
Staats-middelbare school en uit het Koninklijk atheneum te trekken.

De uitslagen der taalwet van 1883
In die Antwerpsche gestichten werd te dien tijde de taalwet van 1883 eerlijk, maar
op zeer gematigde wijze toegepast. In andere officieele gestichten (als te Brussel,
Elsene, Oostende en Leuven) werd integendeel de wet schier niet uitgevoerd. Nu en
dan klaagde een of ander Vlaamsche volksvertegenwoordiger er over in de Kamer(2),
maar men stoorde er zich weinig aan in de officieele onderwijssferen. In 1906 stelden
de leerlingen der atheneums zelven een onderzoek in, waarvan zij den uitslag bekend
maakten in hun orgaan De Goedendag; doch die gegevens waren tamelijk onvolledig
of zelfs onnauwkeurig. Het Volksbelang

(1) Een juweeltje van humor en fijne scherts was een open brief (van Max Rooses?) in De Nieuwe
Gazet van Antwerpen (nr van 7 Juni 1901), die de ronde deed in de pers (o.a. overgenomen
in Het Volksbelang van 15 Juni).
(2) In December 1903 hield alzoo de christen-democraat De Backer (Aalst) eene belangrijke en
krasse redevoering over de ontduiking der taalwet van 1883.
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(15 Juli 1905) kondigde daarop een stipt overzicht af over den toestand in al de
atheneums van Vlaamsch België.
Daaruit bleek, dat alleen te Antwerpen (ondanks het Waalsch regime(1) toegestaan
aan 28 % der leerlingen, schier allen Russen, Polakken, Oostenrijkers, enz.) de wet
ernstig nageleefd werd. De toestand was betrekkelijk goed te Gent en te Brugge,
minder goed te Mechelen, Hasselt, Tongeren en Oostende, zeer onbevredigend te
Leuven, Brussel en Elsene. Men vergete niet, dat een-en-twintig jaren reeds waren
verloopen sedert de afkondiging der taalwet van 1883!
En toch was er oneindig veel gewonnen. Een nieuw Vlaamschsprekend en
-schrijvend geslacht van zonen uit den goeden burgerstand werd nu in de atheneums
van Vlaamsch België gevormd en was reeds gedeeltelijk in de maatschappij getreden,
hetgeen weldra zeer goede en groote gevolgen hebben moest. Men zag het o.a. op
den Landdag van den Bond der leerlingen gehouden te Leuven op 6 Augustus 1906
en den dag daarna te Brussel voortgezet. Daar werd vernomen, dat De Goedendag
door 700 abonnenten gelezen werd.
Herhaaldelijk jammerde de Vlaamsche clericale pers over het vormen van liberale
propagandisten voor het Vlaamsche land in de officieele scholen, terwijl de colleges
der paters en bisschoppen verfranschte Vlaamschonkundige mannen vormden. Frans
De Potter en andere kopstukken der partij voorspelden de intellectueele overrompeling
van Vlaanderen door het opkomend liberaal geslacht(2). En van liberale zijde zag men
meer en meer in, hoe nuttig de hervorming van 1883 was geweest.
Niemand minder dan Burgemeester Hertogs, Jan Van Rijswijck's opvolger te
Antwerpen, getuigde in Januari 1907 in eene plechtige redevoering, uitgesproken
bij de

(1) Over dat Waalsch regime, dat alleen in de atheneums van Brussel, Elsene en Antwerpen
werd toegestaan, zie Het Volksbelang van 26 Januari 1907.
(2) Zie verder in Hoofdstuk IX.
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uitreiking der prijzen aan de bekroonden van 't atheneum der Scheldestad, dat de
toepassing der taalwet van 1883 te Antwerpen uitstekende vruchten had afgeworpen:
Die uislagen bewijzen, dat het gebruik van het Nederlandsch als voertaal
bij de lessen in enkele vakken weldoende heeft ingewerkt op heel het
onderwijs. We mogen het wel bekennen: in vroegeren tijd stond ons
atheneum op verre na niet zoo hoog als thans en maakten wij in den
palmares van den algemeenen kampstrijd een heel schamelijk figuur.
Het is slechts na de toepassing der wet van 1883, dat de toestand van
lieverlede verbeterde, tot we eindelijk heelemaal aan de spits kwamen van
al de gestichten van middelbaar onderwijs in het land.
Die verbetering geschiedde geenszins ten nadeele van de Fransche taal,
waarin gij leerlingen niet minder dan 26 onderscheidingen behaaldet tegen
29 in het Nederlandsch, dus nagenoeg evenveel...
Zijn deze feiten niet leerrijk en wijzen zij niet gebiedend op de
verplichtingen om af te breken met een verfranschend stelsel van opvoeding
en onderricht, dat indruischt tegen de natuur?
En het jaar nadien hield Burgemeester Braun te Gent, op de plechtige
openingszitting der Hoogeschool (20 October 1908), eene redevoering, waarin hij
even onbewimpeld verklaarde:
Qu'il me soit permis de tirer argument des succès remportés par l'athénée
au concours général, pour établir que l'observation scrupuleuse de la loi
concernant l'emploi du flamand n'empêche nullement les élèves d'acquérir
des connaissances très sérieuses en langue française. En effet, notre athénée
remporte deux fois les plus hautes distinctions pour cette langue en
première et en seconde des humanités modernes; dans les autres classes,
il obtient deux accessits, trois mentions et deux nominations avec sept
concurrents. Pour le cours d'histoire et de géographie, enseigné par le
flamand, notre athénée a remporté un prix d'honneur, deux mentions
honorables et trois nominations avec la seule classe appelée à concourir
en ces matières.
Que reste-t-il, après cette démonstration, de cette allégation, maintefois
produite contre notre athénée, que le français y est complètement sacrifié
au flamand?
Les parents devraient bien se rendre compte que la connaissance du
flamand est devenue une nécessité absolue dans notre pays et saisir avec
empressement l'occasion qui leur est offerte, de fournir
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à leurs enfants le moyen de se familiariser avec cette langue, sans préjudice
à la connaissance approfondie du français et des autres branches du
programme.
Hetzelfde kon gezegd worden voor de atheneums en middelbare scholen van geheel
het Vlaamsche land.

Onze taal in de meisjesscholen
De liberale taalwet van 1883 was ook toepasselijk op de middelbare scholen voor
meisjes.
Zulke zijn er niet veel in Vlaamsch-België (waar de opvoeding der vrouw vooral
in de handen der nonnen is), en de taalwet werd er steeds zeer gebrekkig ten uitvoer
gebracht; maar toch was er de toestand van lieverlede verbeterd en in zekere kleine
steden bijna goed geworden. In elk geval was het een ideaal, vergeleken bij hetgeen
in de ontelbare kloosterpensionaten en andere clericale nonnekensscholen der
Vlaamsche gewesten gebeurde. Daar was 't al Fransch wat de klok sloeg.
Vele van de zusters, die er 't onderwijs gaven, behoorden tot geestelijke orden,
wier overheden in Frankrijk gevestigd zijn, en waren soms zelven van Franschen
oorsprong, zoodat België schier als een vreemd land in die gestichten werd behandeld.
Bijna alle leerboeken, atlassen, leesboeken, enz. waren uit Frankrijk afkomstig. In
zekere van die nonnenscholen leerde men al de departementen van Frankrijk met al
hunne steden en voor elke stad al hare nijverheidstakken, terwijl er over de negen
provincies van België zoo goed als gezwegen werd, enz., enz. Men kan het moeilijk
gelooven, maar het was en is zoo(1). Dat niet alle Vlamingen er in berustten, spreekt
van zelf. In de dagbla-

(1) In October 1905 vertelde het clericaal weekblad Onze Tijd van Brussel, dat in het
meisjespensionaat der Fransche nonnen, gezegd ‘les Dames de Rousbrugge’, te Ieperen de
kinderen verplicht waren aan 't hoofd van al hunne geschrevene schooltaken en van al hunne
schrijfboeken de spreuk te plaatsen: Tout pour la France!
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den en tijdschriften der clericale Vlaamschgezinden kon men nu en dan bittere
klachten hooren over die stelselmatige blinde verfransching van de Vlaamsche meisjes
der katholieke burgerij, de meerderheid der toekomstige moeders van Vlaanderen.
Wat vooral wraakroepend heeten mag, zijn de middelen door de masoeurkens
gebruikt om hunne leerlingen te beletten hunne moedertaal onder elkander te spreken
onder voorwendsel, dat zij dus doende niet genoeg Fransch zouden leeren.
Op dat gebied zijn er vele bijna ongelooflijke dingen, eilaas! onloochenbare feiten,
die zich schier algemeen voordeden - en nog voordoen - in de meeste dier geestelijke
pensionaten en meisjesscholen. In November 1886 schreef het clericaal
Vlaamschgezind weekblad Het Recht van Antwerpen:
Wanneer eene der leerlingen zich het natuurlijk recht veroorlooft
Vlaamsch te spreken, dan bieden de verfranschte soeurs haar tot straf
eenen ouden versleten sleutel aan. Dat heet ‘la clef flamande’, het
brandmerk der misdadige; want die verroeste sleutel dient tot bespotting
voor de gestrafte, als een teeken van melaatschheid, en tevens tot les voor
de andere en als een voorbeeld tot gehoorzaamheid in de verbastering.
Aan dezen sleutel was gewoonlijk eene geldboet verbonden. In zekere gestichten
kon men er zich nochtans van ontslaan, door de medeleerlingen af te spieden en den
sleutel over te geven aan wie betrapt werd op een enkel woord verboden Vlaamsch.
In Augustus 1899 klaagde de clericale Nijptang van Antwerpen de volgende
ongelooflijke misbruiken aan, die zich aldaar voordeden in een nonnengesticht der
Terninckstraat voor weesmeisjes:
Telkens dat de weesmeisjes hunne moedertaal spreken, worden zij
gestraft; en de straf is van aard om den spotlust der medeleerlingen op te
wekken. Zoo bijvoorbeeld moet het Vlaamschsprekende kind op de
speelplaats alleen in 't midden staan of in eenen hoek. De
ongehoorzaamheid wordt als het strengste vergrijp in dit gesticht ge-
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straft. Welnu de ergste soort van ongehoorzaamheid is het
Vlaamschspreken. Het wordt den meisjes op het hart gedrukt die laatste
soort van ongehoorzaamheid wel gewetensvol in de biecht aan den
biechtvader te vermelden. In geval die ongehoorzaamheden (namelijk
Vlaamschspreken) een zeker getal keeren plaats hebben, dan wordt de
absolutie geweigerd.
Vóór eenige jaren bestrafte men de kinderen in dit gesticht op eene andere
wijze. Toen namen de masoeurkens bij elke overtreding van 't
bevel-Franschspreken een stuk geld uit den spaarpot dier arme
weeskinderen, zoodat somtijds op één jaar de som, welke aan eene dier
meisjes onttrokken werd, tot twintig frank toe beliep. Thans is dit
dwangstelsel vervangen door het ‘biechtpunt,’ wat al even wraakroepend
is.
In Maart 1892 vaardigde eindelijk de Aartsbisschop van Mechelen eenen
omzendbrief tot de nonnekens uit, om haar te verplichten in zijn kerkelijk gebied (de
provincies Antwerpen en Brabant) de Nederlandsche taal in hare scholen behoorlijk
te onderwijzen, en hij stelde kanunnik Muyldermans, bekend als Vlaamschgezind,
tot opziener over die scholen aan. Maar de klachten bleven even talrijk als vroeger,
daar de nonnekens zich bitter weinig stoorden aan de bevelen van Mgr. Goossens.
In de andere bisdommen werd nagenoeg dezelfde comedie gespeeld.
In December van hetzelfde jaar hield de hoofdopsteller van den Gentschen Bien
Public, de pauselijke graaf Verspeyen, die zeker door niemand kon verdacht worden
van Vlaamschgezindheid, eene Fransche voordracht te Antwerpen over de plichten
der katholieke vrouwen in België. Ter loops betreurde hij het, dat de christene
vrouwen van Vlaanderen vergeten, dat zij Vlaamsch zijn, en hij stelde vast, dat zij
noch Conscience noch Snieders konden lezen. Daarover schreef Het Recht:
Wij betreuren, dat de heer Verspeyen de gelegenheid niet heeft te baat
genomen, om naast het kwaad het geneesmiddel te doen kennen. Wij gaan
het doen.
Onze hedendaagsche juffers lezen noch Conscience noch Snieders, omdat
zij nooit Vlaamsch geleerd hebben. Het zijn allemaal leerlingen der nonnen
en masoeurkens, welke geen Vlaamsch onderwijs kunnen noch willen
geven en die - wat erger is - grootendeels anti-Vlaamschgezind zijn.
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Daar de masoeurkens en nonnen noch naar de gezonde rede noch naar de
bevelen der hooge geestelijkheid luisteren, zijn wij van gevoelen, dat, om
een groot kwaad te genezen, er radikale middelen moeten gebruikt worden.
Als eene inwretende wonde bestaat, dan kan men die niet genezen met
‘pommade à l'eau de rose’; maar dan neemt men het snijmes en men snijdt
de wonde uit.
Wij denken, dat de hooge geestelijke overheid het recht en de plicht heeft
die kloosterscholen te sluiten, welke de bevelen van den
Kardinaal-aartsbisschop niet willen uitvoeren. Dat men één enkel gesticht
alzoo straffe, de andere zullen spoedig tot inkeer komen. Het is meer dan
tijd, dat er een einde aan die gedurige verfransching der richtende standen
kome, wat in vaderlandsch en sociaal opzicht zulk groot gevaar oplevert.
In dezelfde maand December 1892 hield pastoor Hugo Verriest te Antwerpen in
den Nederduitschen Bond eene voordracht over het ongezonde in ons Vlaamsch
volksleven, en ook hij klaagde de verfransching der nonnenscholen onbarmhartig
aan. Toen hij in 't vorig jaar eene kloosterschool voor meisjes bezocht, ondervroeg
de masoeur hare leerlingen in 't Fransch. Pastoor Verriest verzocht daarna de kinderen
ook hun Vlaamsch leesboek eens te nemen; doch zij keken zeer verbaasd op, want
zulk een boek kenden ze niet. Met de Vlaamsche spraakleer was 't hetzelfde: ze
hadden er geene...
Ik haal hier - zei pastoor Verriest - slechts eenige feiten aan, waarvan ik
zelf getuige geweest ben. Ik verzwijg er vele andere; want, moest ik alles
vertellen wat ik weet, gij zoudt mij niet willen gelooven, zoo ongehoord
zijn de misbruiken in ons onderwijs.

Baron de Maere over de Vlaamsche vrouwen (1894)
Nog veel belangrijker was het optreden van de Maere twee jaar later te Gent op eene
openbare zitting der Koninklijke Vlaamsche Academie. Den 21 Juni 1894 hield hij
er eene aangrijpende lezing over ‘de rol der vrouw in de Vlaamsche Beweging.’(1)
Na gewezen te hebben

(1) Zie Verslagen en mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie, 1894, blz. 243-261. Ook
afzonderlijk verschenen. - Herhaaldelijk werd door de Vlaamschgezinden de Franschdolheid
van het schoone geslacht in Vlaanderen aangeklaagd in romans, tijdschriften, bladen, enz.
Een der eersten, die dat belangrijk vraagstuk aanroerde, was Hendrik Conscience in zijnen
roman Siska van Roosemael (1844). Dat boek maakte op het vorig geslacht veel indruk en
wordt heden nog gretig gelezen.
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op de menigvuldige veroveringen der Vlaamschgezinden op allerlei gebied sedert
den aanvang van onzen taalstrijd in Vlaanderen, besloot hij:
Paleizen, parlementen, ministeriën, stadhuizen, gerechtshoven hebben wij
veroverd en bezet; het geheele land behoort ons toe: slechts ééne vesting,
één bolwerk, één burg staat daar onaangeroerd

Baron de Maere

vóór ons en blijft ons tarten en daagt ons uit: het is ons eigen huis.
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Met het oog op de hoogere standen in Vlaanderen zei hij terecht:
Hier heerscht steeds de vrouw, en met haar de vreemde taal, die zij onder
hare bescherming heeft genomen.
En als de oorzaak van dien tegenzin der beschaafde vrouwen voor de Nederlandsche
moedertaal gaf hij op:
Is het niet, omdat eene kloof is ontstaan tusschen den geest en het gevoel
der vrouw, meer en meer door eene klimmende beschaving veredeld en
verfijnd, en de ruwheid eener taal, die ruw is gebleven, omdat zij,
uitsluitend gesproken door het volk, zich niet kon verheffen boven het peil
der nederige en verlaten standen, waar zij alleen tot wisseling der gedachten
diende? Kon men eischen, dat zulk een onvolmaakt en onvoltooid werktuig
door de kiesche hand eener vrouw zou worden gehanteerd? Ziet men
bovendien niet, dat elders ook dezelfde toestand door dezelfde oorzaak
wordt geboren?
En de Maere wees op de Engelschgezindheid der dames in Zuid-Afrika, waar,
evenals in Vlaanderen, voor de vrouwen der hoogere standen de Nederlandsche taal
eene keukentaal is geworden. Het is de plicht der Vlaamsche mannen om de vrouw
te bekeeren door zelve eerbied te toonen voor hunne moedertaal en voor hare zuivere
uitspraak. En hij zeide verder:
Hoe kan de vrouw, behalve door den persoonlijken invloed van haren
man, tot onze bondgenoote worden gemaakt?
Door de school, door de school alleen. De keuken moet worden gesloten
en de school geopend. Maar de school moet worden gewijzigd, niet alleen
wat het onderwijs zelf betreft, maar ook wat het onderwijzend personeel
aangaat.
En indien dit konde gebeuren, Mijne Heeren, indien eens eene beschaafde,
eene zuivere en welluidende taal in de gestichten, waar onze dochters hare
opvoeding genieten, konde worden onderwezen; indien niet alleen de
lessen en het aantal uren dier lessen, door de verordeningen
voorgeschreven, in werkelijkheid werden gegeven; indien het onderwijs
werd toevertrouwd aan leeraressen, die zelve de taal kennen en spreken
met den tongval, welke haar aangenaam maakt en het oor streelt; - hoe
spoedig zoude dan hier ook niet eene geheele omkeering plaats hebben?
Wie onzer is niet getroffen, wanneer hij aan gene zijde van den
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Moerdijk de zangrijke en reine Hollandsche taal zoo sierlijk en gemakkelijk
uit den mond eener beschaafde vrouw hoort vloeien? Welke teleurstelling,
als hij bij zijne terugkomst de gebrekkige, ja de platte of de stijve en
gemaakte taal zijner vrouw en dochters moet ondergaan?
Onze zangeressen van de Nederlandsche opera te Amsterdam, Mevrouw Beersmans
en onze andere Vlaamsche tooneelkunstenaressen der Hollandsche schouwburgen
hebben bewezen, dat ook onze vrouwen onberispelijk Nederlandsch kunnen spreken.
Wanneer men - zoo ging hij voort - de straten onzer stad doorwandelt, is
men verwonderd een zoo groot aantal Engelsche gouvernantes of bonnes
te ontmoeten, die met de kinderen aan hunne zorgen toevertrouwd zuiver
Engelsch spreken. Waarom moeten hier te Gent en geheel Vlaanderen
door de Hollandsche gouvernantes, zelfs de Hollandsche dienstboden
geheel onbekend zijn?
Aan het Institut de Kerchove (voor juffrouwen te Gent) heeft men eene
Parijsche institutrice gehecht, om aldaar het ware ‘accent français’ in te
voeren en het Gentsche Fransch te keeren. Waarom doet men dat niet voor
de Nederlandsche zustertaal, die dan toch gelijke rechten heeft of moest
hebben?
En met deze guldene woorden besloot de Maere zijne roerende en verhevene rede:
Uit de hoogte moet de verbetering komen, want het lager volk spiegelt
zich immer aan de hoogere standen. De taalbeweging in Bohemen is sterk,
omdat de machtige adel van dat land de volkstaal onder zijne bescherming
heeft genomen en spreekt, om den Duitschen invloed te stuiten.
Konde dit in Vlaamsch België worden verkregen; konde slechts een klein
aantal vrouwen van aanzien en gezag, van vermogen en hooge geboorte
zich over het geestesleven van het volk ontfermen, - dan zoude haar alles
reddende invloed als een hemelsche dauw nederdalen tot de laagste klassen
der bevolking; en de kloof, die thans bestaat tusschen de twee groote
standen onzer maatschappij - de Franschsprekende burgerij en het
Vlaamschsprekende volk - zoude voor altijd zijn gedempt.
De Vlaamsche vrouw zoude dan zijn niet alleen de schatbewaarster van
onze taal, van onze zeden, van ons eigen leven; zij zoude zijn de
engelbewaarder van den geheelen Vlaamschen stam.
Die puike toespraak, die als het ware de zwanenzang was van eenen der begaafdste
redenaars van Vlaanderen,
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maakte eenen diepen indruk op de vergadering en had ook daarbuiten eenen grooten
weerklank.

Pastoor Hugo Verriest over de Vlaamsche vrouwen (1906)
Twaalf jaar later klonk in dezelfde Koninklijke Vlaamsche Academie het woord van
Pastoor Hugo Verriest (zitting van 16 Mei 1906).

Pastoor Hugo Verriest

In dien vreemden ietwat gezochten, doch zoo eigenaardigen vorm, die tevens aan
Gezelle en aan Multatuli denken doet, die hem kenmerkt en die zoo verschillend is
van den kristalhelderen en smaakvollen eenvoud van de Maere's welsprekendheid,
besprak de bekende Gezellevereerder het vraagstuk van de verfransching der dochters
uit onzen Vlaamschen boerenstand(1).

(1) Zie Verslagen en mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie, 1906, blz. 407-430. - In
September 1905 sprak de bekende clericale Antwerpsche schrijfster Mej, Marie Belpaire op
het vlaggefeest van een boerengilde ten Noorden der Scheldestad en riep de boeren toe: ‘Nu
zendt ge uwe dochters naar Fransche nonnekens, die hun Fransche complimenten en Fransche
saluaden leeren. Zij gaan gekleed gelijk de juffrouwkens uit de stad met pluimen van twee
centen en strikken van een oordje; ze spelen piano, maar kunnen de koeien niet meer melken
en versmaden den gezonden en heiligen arbeid van 't veld. Boeren, weest op uwe hoede!’

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

41
Pastoor Verriest had als titel gekozen: ‘Wat er in Vlaanderen roert en wat er stil
blijft.’ Hij had het alleen over West-Vlaanderen en schetste er den toestand onzer
taal en beschaving in een dorpje, het kleine Ingooigem tot voorbeeld nemende met
zijne 1600 zielen, waar hij parochiepastoor is. Welnu, in zulke achterhoeken van
West-Vlaanderen ‘roert de mannenwereld en blijft de vrouwenwereld stil.’ Na een
aangrijpend tafereel opgehangen te hebben der ontwakende geestesbeweging van
boeren, dorpsheeren, priesters, seminaristen en clericale studenten, ging hij tot de
sluimerende vrouwenwereld over:
De moeder bezie ik, de dochter, het kind. Niets roert.
Ik kenne er twee misschien of drij Vlaamsche moeders, die ik met genegen
preutschheid vereerend noemen zou; maar in die menigte daar is alles
Fransch.
Geen moeder draagt in haar hoofd een beeld van hooger Vlaamsche vrouw.
Geen moeder draagt in haar hert eene liefde voor hare taal, voor haar volk,
voor haar eigen wezen. Zij droomt het vreemde, zoekt het vreemde, betracht
het vreemde en spreekt wat gebrekkig Fransch, waar zij preutsch mede is.
En indien dat slecht Fransch wat vlotter en gemakkelijker van de lippen
rolt, zij peinst met hoogmoed, dat zij Fransch kan, en spot met andere
vrouwen, die ‘dat schoon Fransch’ even slecht, maar wat min vloeiende
spreken kunnen. Zij wil van hare dochter een half-Fransche juffrouw
maken.
De dochter, de juffrouw, het burger- en boerenmeisje, het meisje uit dat
minder volk. Dat volksmeisje zou willen Fransch kunnen en gaat dienen
bij de Walen of in Frankrijk, om wat geld te winnen en Fransch te leeren.
Het boerenmeisje komt uit de school met wat armzalig Fransch in den
mond en in de pen en wat onpassende, onware en gemaakte manieren; en
doolt ongemakkelijk, ontvreemd, ontworden in zijn
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ouders huis, met vreemde begeerten in hoofd en hert, en onhebbelijk staan
en gaan en zitten en zwijgen en spreken: bot.
Het burgermeisje pronkt buiten en boven zijnen staat en ziet wel hoe
belachelijk de boerendeerne is, die groote juffrouw zijn wil, maar bekijkt
nooit in den spiegel haar eigen onverstandige leelike Fransche lippen en
zotte kleeder- en lijfdracht.
De juffrouw meent, dat zij Fransch kan, spreekt Fransch, schrijft Fransch,
zingt Fransch, zal trachten Fransche dame te worden; gelooft, dat zij hooger
staat en weet niet hoe verstandig volk vol medelijden horkt en verwonderd
beziet, schokschoudert, een bitter woord zegt of spot met al die gebroken
woordscherven, die zouden moeten het prachtwerk eener taal zijn.
Geen twee Vlaamsche burgermeisjes, geen twee Vlaamsche juffrouwen
kenne ik in Vlaanderen; geen ééne misschien.
Het ontaardend kindeke groet mij en zegt: Loué soit Jésus-Christ. En de
vriendelijke dame zwatelt mij: Vous ne prendrez pas de mauvaise part,
M. le curé; mais je déteste le flamand. En de juffrouw, als men haar vraagt
of zij Vlaamsch spreekt, antwoordt met dien welbekenden plooi van neus
tot lippen: Un peu!
Fransch! Geen wonder, niet waar? Alle bronnen, die spruiten en laven
moeten, zijn Fransch. Alle vingers, die wijzen moeten, wijzen Fransch.
Alle licht komt uit Franschen dag. Alle beschaving wendt naar het Fransch.
Alle voedsel voor geest, hert en ziel wordt bediend met Franschen lepel.
Evenals de Maere vond Pastoor Verriest den wortel van het kwaad in de clericale
kostscholen voor meisjes, waarvan er een vijftigtal in West-Vlaanderen alleen bestaan,
benevens 350 lagere scholen. En leuk besloot hij in dezer voege:
Mijne Heeren der Vlaamsche Academie, ik wilde wel, dat iemand in
het stille door u belast wierde dat onderzoek te doen: uit onze kostscholen
voor jonge dochters (uit onze colleges en gestichten voor jongens ook!)
de prospectussen te verzamelen, de bons points te verzamelen, de cartes
mensuelles te verzamelen, en de programma's der prijsdeelingen. Daarbij,
in die scholen, de Vlaamsche wetenschap en geleerdheid, de Vlaamsche
opvoeding en beleefdheid, het gevoel van eigenweerde en hoogachting
voor stam en taal en eigen wezen, - de Vlaamsche ziel te gaan opzoeken.
Eén woord, hetzelfde, kwam uit aller mond: Ons dringendste werk is de
vrouwenwereld en wel bijzonderlijk de vrouwenopvoeding te
vervlaamschen.
Niets roert daar, niets leeft daar, niets groeit of bloeit: de stille wateren
der Doode Zee.
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Die zoo eigenaardige schilderachtige toespraak van Pastoor Hugo Verriest vond,
evenals de Maere's rede, weerklank in Vlaanderen; maar verder dan bij vrome
wenschen en vrij bittere jammerklachten heeft men het nog niet gebracht. De wereld
der clericale meisjesscholen blijft verfranscht in merg en been, en de onderwijzende
nonnen zijn over geheel Vlaanderen de hardnekkigste vijandinnen der vervlaamsching
van het vrouwenonderwijs.
Vooral sedert de afschaffing van het Concordaat door de Fransche Republiek en
sedert de uitdrijving van vele kloosterorden uit Frankrijk, is het gevaar nog veel
grooter geworden. Het ‘Combisme’ heeft voor gevolg gehad eene ware overrompeling
van België door Fransche paters en nonnen, die zich overal (en niet het minst in de
Vlaamsche gewesten) in prachtige kasteelen te platten lande en in paleizen binnen
de steden genesteld hebben, om er de zonen en dochters der clericale Vlamingen te
verfranschen.
De clericale Vlaamschgezinden zijn overigens de eersten, om het bedenkelijke
van den toestand in te zien; maar zij zijn machteloos.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

44

Hoofdstuk IX
De lijdensgeschiedenis van Coremans' wetsvoorstel op het vrij
middelbaar onderwijs (1883-1908)
Zoodra in Juni 1878 het liberaal ministerie Frère-Van Humbeeck aan 't roer gekomen
was, hadden de liberale Vlaamschgezinden eenen veldtocht ondernomen tegen de
verfransching der atheneums en middelbare scholen van den Staat in de Vlaamsche
gewesten. Die onderwijsgestichten werden (en worden nog), zooals men weet, schier
uitsluitend door kinderen van liberale ouders bezocht, terwijl de clericale huisvaders
hunne kinderen aan de nog veel talrijker gestichten der bisschoppen, jezuieten,
jozefieten en verdere paters en nonnen toevertrouwen.
Op minder dan vijf jaren tijds waren de liberale Vlaamschgezinden er in geslaagd,
aan hun ministerie en aan de toenmalige overwegend Waalsche linkerzijde de taalwet
van 1883 af te dwingen. Te recht schreef te dien tijde de Antwerpsche correspondent
(Max Rooses) uit die stad aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant:
De liberale partij heeft in dezen haren plicht, haren vollen plicht vervuld,
hoe luide het hare politieke tegenstanders mogen ontkennen. Dat de
katholieke partij nu slechts zorge, dat het onderwijs in de gestichten van
priesters en kloosters even degelijk hervormd en even goed Nederlandsch
gemaakt worde.
Juist één jaar na de afkondiging der taalwet van 15 Juni 1883 viel het liberaal
ministerie en werd het in Juni 1884
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vervangen door eene clericale regeering, waarvan de Antwerpenaar Victor Jacobs,
collega en vriend van Coremans, als minister van Binnenlandsche zaken en openbaar
onderwijs deeluitmaakte en die op eene verpletterend sterke en door en door
Vlaamsche rechterzijde steunen mocht. De kansen schenen aldus buitengewoon
schoon te staan voor eene uitbreiding der taalwet van 1883 tot het vrij middelbaar
onderwijs der bisschoppen en der kloosterorden. Aller verwachtingen werden nochtans
bedrogen.
Immers, hadden de liberale Vlaamschgezinden eenen hardnekkigen strijd moeten
leveren tegen de Franskiljons en Walen in en buiten hunne eigene partij, om de
taalwet van 1883 te veroveren, de taak der clericale Vlaamschgezinden bleek weldra
nog oneindig zwaarder te zijn, daar hunne bisschoppen en kloosterlingen van beider
kunne, wier middelbare gestichten meer dan vijfmaal talrijker waren dan die van den
Staat in de Vlaamsche gewesten, van geene mildering der aldaar heerschende
verfransching hooren wilden, ondanks de steeds luider wordende klachten en
bedreigingen hunner anders zoo volgzame Vlaamschgezinde partijgenooten.

De eerste pogingen der clericale Vlaamschgezinden
Reeds den 10 September 1883 had een Landdag van clericale studenten te Mechelen
plaats, waarop besloten werd de geestelijke overheid eerbiedig te verzoeken aan de
Vlaamsche taal in 't katholiek onderwijs de plaats te geven, die haar toekomt(1). Maar
de geestelijke overheid had zich niet gewaardigd op dit eerbiedig verzoekschrift
eenig antwoord te geven.

(1) Reeds in 1877-78 stelden eenige leden van Met Tijd en Vlijt (o.a. Alb. Rodenbach en Depla)
voor, een verzoekschrift aan de bisschoppen te zenden, om de vervlaamsching der geestelijke
colleges te vragen. De Voorzitter Prof. P. Willems verzette er zich tegen en vele studenten
namen hun ontslag uit het Leuvensch taalminnend genootschap.
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In April 1884 kwam de zaak ter sprake op de algemeene vergadering van het
Davids-fonds, die in de promotie-zaal der katholieke hoogeschool te Leuven, onder
voorzitterschap van Prof. Paul Alberdingk Thijm werd gehouden. Adolf Pauwels,
alsdan nog student, stelde voor eene com-

Adolf Pauwels

misse te benoemen, ‘liefst uit leeken(1) bestaande’, ten einde bij de bisschoppen aan
te dringen op de noodzakelijkheid, om het vrij middelbaar onderwijs te vervlaamschen

(1) De Landwacht schreef, dat men de voorkeur gaf aan de leeken, ‘omdat deze niet juist in
dezelfde verhouding staan tegenover de bisschoppen als de priesters. Hebben deze laatsten
tot plicht zich zonder tegenspreken aan het woord der kerkvoogden te onderwerpen, de leeken
hebben vrije vleugelen en kunnen, als 't noodig is, met de bisschoppen in discussie treden.’
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in den zin der taalwet van 1883 ‘als minimum’. Lambert Van Rijswijck ondersteunde
het voorstel en er werd besloten een vertoogschrift aan de bisschoppen te zenden,
vragende dat ‘de bepalingen der nieuwe wet ook van kracht zouden zijn in de
gestichten afhangende van de geestelijkheid.’ Maar wat kon men daar van verwachten?
Kort nadien, in November 1884, vergoelijkte zelfs de algemeene secretaris van 't
Davids-fonds, Frans De Potter, in zijn blad De Vlaamsche Wacht, het straffen der
schoolkinderen te Gent, die in een clericaal gesticht beboet werden, wanneer zij op
de speelplaats buiten de schooluren hunne moedertaal spraken(1). Dit stelsel werd
overigens in veel andere gestichten toegepast. Een jaar daarna meldde de
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle (April 1885), dat in 't hartje van
West-Vlaanderen, in het Klein Seminarie van Mgr. Faict te Roeselare, de leerlingen
slechts één enkel uurtje les ter week in de moedertaal kregen, en dan nog in sommige
klassen door middel van het Fransch! Ook dat was nagenoeg de regel overal.
Den 21 April 1885 kwam de vervlaamsching van het vrij middelbaar onderwijs
nogmaals ter sprake op de algemeene vergadering van het Davids-fonds te Leuven.
De Beucker vroeg zelfs eene Vlaamsche hoogeschool. Kanunnik. Antoon Stillemans
(nu bisschop van Gent) en pastoor H. Claeys kwamen er tegen op en beweerden, dat
De Beucker overdreef. De ondervoorzitter, L. Mathot, stelde voor, om aan de
bisschopen, jezuieten en andere paters nogmaals te vragen in hunne gestichten de
wet van 1883 toe te passen. Prof. P. Willems wenschte eene wet, waarbij de kennis
der moedertaal voor al de ambtenaren in de Vlaamsche gewesten verplichtend werd
gemaakt. De student Ad. Pau-

(1) Ziehier zijne redeneering: ‘Ja, de kinderen worden beboet, wanneer zij tijdens de speeluren
Vlaamsch spreken; maar wij hebben er volstrekt niets tegen. Het wordt gedaan om op de
goede uitspraak der kinderen te letten en hen gemeenzaam te maken met eene menigte
Fransche woorden en spreekwijzen, welke nooit in de klasse ten berde komen.’
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wels sprong De Beucker bij. Het nemen van een besluit werd uitgesteld, totdat al de
afdeelingen den toestand zouden onderzocht hebben, iedere in hare stad.
Den 5 September 1885 werd te Antwerpen een groote Vlaamsche Landdag door
den Nederduitschen Bond bijeengeroepen in den Cirk der Jezusstraat, waar een
duizendtal(1) belangstellenden opgekomen waren, meestal studenten van de clericale
colleges of van de katholieke hoogeschool van Leuven, mitsgaders een 50-tal priesters.
De Beucker zat voor. De sprekers waren schier allen(2) katholieke studenten, die de
ongehoorde verfransching van het middelbaar onderwijs der bisschoppen en paters
met eene vurige overtuiging en soms fijne scherts kwamen aanklagen onder de luide
toejuichingen en lachbuien der toehoorders. Ziehier eenige staaltjes uit de toespraken,
ontleend aan het verslag van de Nieuwe Rotterdamsche Courant:
In vele colleges der geestelijkheid is het streng verboden Vlaamsch te
spreken ook tijdens de speeluren. Wie dit verbod overtreedt, krijgt een
verroesten sleutel, dien hij zich om den hals moet hangen en waarmede
hij als een brandmerk op de open plaats moet rondwandelen. In de colleges
der Jezuieten werd één uur les in het Nederlandsch per week gegeven,
maar de les was gesteld op den Zaterdag namiddag van 2 tot 3 uren. Op
ditzelfde uur nu moesten de leerlingen, minstens eens in de maand, te
biechten gaan, zoodat noodzakelijk altijd een vierde der klas afwezig was.
Verleden jaar had men twee uren Vlaamsche les op het programma
gebracht; maar de leeraar der volgende les kwam altijd een half uur te
vroeg binnen.
Echt grappig waren de tooneeljes, die plaats grepen tusschen

(1) Het is het cijfer opgegeven door Max Rooses, alsdan correspondent van De Nieuwe
Rotterdamsche Courant. Clericale bladen spraken van 2000.
(2) Zooals Lebon, Laporta, Plessers, Ad. Henderickx, De Visschere, Em. Schiltz, benevens twee
der Brusselsche Hoogeschool De Veen en Schepens. De student Adolf Pauwels was een der
meest toegejuichte. Reinhard van Brussel en volksvertegenwoordiger Coremans namen ook
het woord op 't einde der vergaderng. Jan De Laet, L. Mathot, Julius Hoste, enz., bevonden
zich onder de aanwezigen.
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schooloversten en Vlaamschgezinde leerlingen. De prefect van het O.L.V.
Jezuietencollege te Antwerpen had een dier muiters op zijne kamer doen
komen en hem toegeduwd: ‘Hoor eens, wij hebben nu genoeg van dien
Vlaamschgezinden kul (sic). Houdt het niet op, dan vliegt ge!’ Een ander
maal was hij in de klas verschenen en had gedonderd tegen die jonge
‘révolutionnaires d'un orgueil qui m'effraie.’
Gij hadt de jonge muiters die standjes moeten hooren en zien vertellen.
Hoe de heer overste met den rug tegen zijnen lessenaar geleund was, hoe
de knaap had moeten blijven staan, hoe ruwheid en beleediging
doorstraalden in den toon der anders zoo zalvende en gewatteerde heeren.
Gij hadt ook de driestheid der opstandelingen moeten hooren: zij zouden
den pater provinciaal schrijven; en, zoo dit niet baatte, dan zouden zij zich
wenden tot den generaal der Jezuieten te Rome. Van een beroep op den
Paus was er voor het oogenblik nog geen spraak; maar ik twijfel niet, of
dit volgt later.
Ik kan u de duizend kwellingen der schooltirannen niet vertellen, die daar
werden ten gehoore gebracht en die onvermijdelijk zijn, waar de overheid
rechts en de schooljeugd links trekt. Die strijd moet in vele onzer scholen
eene scherpte bereikt hebben, waarvan men zich nauwelijks een denkbeeld
vormt. Zoo verhaalde een der sprekers, dat hij met uitsluiting bedreigd
was, omdat hij het Latijnsche woord regina met de doffe g zooals in
Nederland en Duitschland, en niet met de sissende g, zooals in Frankrijk
en ten onzent gewoonte is, had uitgesproken, en omdat hij zijnen naam
(Alfons) met f en niet met ph schreef...
Hoe de aanwezige jezuieten in het nauw zaten, hoeft niet gezegd.
Eenige dagen vóór den Antwerpschen Landdag had het Davids-fonds te Mechelen
eene buitengewone vergadering gehouden. Frans De Potter bracht er verslag uit over
het onderzoek door de afdeelingen ingesteld in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen,
Brabant en Limburg. De Vlaamsche Wacht schreef daarover:
De slotsom van het onderzoek is, dat er in de jongensscholen nog veel,
zeer veel te verbeteren is; maar dat, wat de scholen voor juffrouwen betreft,
te Gent gelijk te Mechelen, te Brugge gelijk te Hasselt, het hoog tijd is
een gansch ander programma in te voeren. In de meeste kloosterscholen
voor juffrouwen leert men schier geen Vlaamsch.
Mgr. Rutten, vicaris-generaal (heden bisschop) van Luik, verzekert, dat
het Vlaamsch onderwijs in gemeld bisdom niet zoo slecht
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staat als het verslag van den algemeenen secretaris beweert... De zeer eerw.
heer kanunnik Stillemans, superior van het klein Seminarie te St-Nikolaas
(heden bisschop van Gent), geeft de beste inlichtingen omtrent den toestand
van het onderwijs in de bisschoppelijke scholen.
De heer De Beucker is het niet geheel en al met den vorigen spreker eens.
Hij randt in krachtige bewoordingen de verfransching onzer jeugd aan...
Ten slotte stelt hij voor: Dat het hoofdbestuur eene commissie zou
benoemen, om de beste en meest practische middelen op te zoeken, ten
einde het onderwijs in onze scholen van hoog tot laag te vervlaamschen.
De Studentenlanddag van Antwerpen had eene dagorde aangenomen, waarvan het
voornaamste gedeelte als volgt luidde:
De Landdag verzoekt hunne doorluchtige Hoogheden de Bisschoppen
van ons land en de kloosteroversten in het middelbaar onderwijs der
Dietsche gewesten van af October 1885, op de Nederlandsche taal toe te
passen het stelsel der wet van 15 Juni 1883.
De Roomsche kerkprelaten antwoordden, met eenen ontvangstbrief vol eau bénite
de cour:
Niets ligt de Bisschoppen meer ter herte dan de Vlaamsche taal in hunne
onderwijsgestichten te doen kennen en beminnen. In hunne oogen is het
hedendaags eene verplichting, dat men zich op de beoefening van 't
Vlaamsch ernstig toelegge. Er zullen met dat inzicht afdoende maatregels
door hen genomen worden.
Maar Gij zult verstaan, Mijne Heeren, dat zij zelven moeten oordeelen
over de middelen, die daar geschikt voor zijn. Ten anderen, de Bisschoppen
zullen noodzakelijk rekening houden van den toestand, die verschillend
kan zijn van bisdom tot bisdom, van gesticht tot gesticht. In alle geval
moogt Gij desaangaande in de bezorgdheid van uwe opperherders volle
betrouwen stellen. Meer dan iemand hebben zij er belang bij priesters te
vormen, die, om het woord te voeren en de pen te hanteeren, het Vlaamsch
ten volle machtig zijn.
Die vloed van zalvende volzinnen bevatte in den grond geene de minste belofte
van eenige duidelijke hervorming. Zooals men destijds zei, de clericale Vlamingen
kregen niets dan ijdele woorden: ‘Zooveel appels als peren’. Toen een jaar later, in
April 1886, het Davids-fonds opnieuw te Leuven vergaderde, was er toch iets van
de bis-
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schoppen bekomen. Frans De Potter kondigde er triomfantelijk aan, dat in de laatste
vergadering der dekenen van het aartsbisdom Mechelen kardinaal Goossens eenen
bevelbrief had voorgelezen, dien hij voornemens was aan de bestuurders van alle
geestelijke onderwijsgestichten te zenden om hun aan te raden aan hunne lerlingen
den catechismus in hunne moedertaal aan te leeren. ‘De cette manière - schreef de
Bien Public - le Nederduitsche Bond d'Anvers et le Landdag des étudiants catholiques
flamands ont vu accomplir leurs voeux sur le point le plus important de l'éducation
de la jeunesse.’ Ook werd, volgens hetzelfde blad, dat blijkbaar uitmuntte in het
droog-komische, de verklaring van De Potter onthaald ‘avec enthousiasme.’

Guido Gezelle's optreden (1885)
Middelerwijl werden de bisschoppen eenigszins bang voor de gisting in de
papencolleges. En wien gebruikten zij om die beweging te smoren? Niemand minder
dan den dichter Guido Gezelle, den afgod der West-Vlaamsche studenten, den
martelaar der Vlaamschgezindheid, het slachtoffer van zijnen Franschdollen bisschop
Mgr. Faict(1). Hoe Pastoor Guido Gezelle(2) zich daartoe kon leenen, zal wel altoos
een raadsel blijven. Wat er ook van zij, te Tielt, op een officieel feest van 't
Davids-fonds, in 't bisschoppelijk college van Mgr. Faict, in een gesticht als hetgene,
waaruit hij zelf eenige jaren vroeger door zijnen bisschop als leeraar onmeedoogend
gebannen was geworden wegens zijne Vlaamsche propagande onder de leerlingen,
hield Pastoor Guido Gezelle den 30 September 1885 ‘op hooger bevel’ eene rede,
waarin hij de West-Vlaam-

(1) De zoo Franschgezinde Brugsche Bisschop was nochtans de zoon van eenen eenvoudigen
Vlaamschen herbergier van Leffinge bij Oostende, zooals men weet.
(2) Alsdan in ongenade te Kortrijk als priester sine cura in O.L. Vrouwenkerk.
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sche studenten ruw op de vingers tikte uit hoofde hunner ‘blauwvoeterie’
(Vlaamschgezindheid). Hij brandmerkte hen als
Vlamingen, wier nuttelooze beweging te vergelijken is bij een deel vreemde
sprongen en aardige tuimelperten, ja, bij nameloos guitenwerk en
verwaande ruitenbrekerij van machtelooze kinders, wier ouders naderhand
de boete betalen.

Guido Gezelle

Te gelijkertijd miskende hij de onloochenbare diensten bewezen aan onze
moedertaal door Koning Willem I, bij de Vlamingen beter bekend (zei hij) onder
den naam van ‘Jantje Kaas’, en randde hij zelfs den eerbiedwaardigen Gentschen
professor uit den Hollandschen tijd, Pastoor Schrant, aan, dien hij met ironische
verachting ‘een van die vrijmakers, een van die zoogezeide heroprichters onzer
Vlaamsche moedertale’ noemde. Daarop volgde een ge-
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weldige uitval tegen de algemeene Nederlandsche taal, ‘het letterkundig Hollandsh’
en zijne ‘wanschapenheid’, die ‘kwade ziekte’, dien ‘kwapenning’, welken men
volgens oud gebruik smadelijk aan den disch moest nagelen als valsche munt. En
die redevoering, waarin zooveel kleingeestige bekrompenheid aan 't woord was,
besloot Pastoor Guido Gezelle met eene reeks juichkreten, bekroond ten laatsten
door een ‘Leve Monseigneur!’ ter eere van Mgr. Faict van Brugge, den vervolger
der West-Vlaamsche studenten en den man, die hemzelven gedurende lange jaren
hardnekkig verdrukt had. Welk eene deerniswaardige platbroekerij. Die uitgebreide,
schier officieele toespraak(1) van Guido Gezelle te Tielt blijft eene onuitwischbare
smet op zijn karakter, het valt niet te loochenen.
Gezelle's redevoering kwam slechts drie weken na den geestdriftigen Landdag
van Antwerpen in den Cirkschouwburg en moest er een antwoord op zijn.
De verslagenheid was groot onder de jeugd, die in haar tijdschrift De Vlaamsche
Vlagge, van Brugge(2) (wier abonnenten op geheimzinnige wijze moesten bediend
worden, om aan de vervolgingen der geestelijke overheid te ontsnappen), een vinnig
antwoord daarop afkondigde, waarin men Guido Gezelle zijn verraad verweet en
hem er aan herinnerde, wat hij zelf van de bisschoppelijke Franschdolheid had moeten
lijden en hoe hij altijd door het stu-

(1) In haar geheel kan men ze lezen in het Jaarboek van het Davidsfonds voor 1886, blz. 101-120.
(2) De Vlaamsche Vlagge onder de bescherming van Sinte Luitgaarde, tijdschrift voor het
Vlaamsch studentenvolk, verschijnende voor elk schoolverlof. Met 't kruis in top - zoo varen
wij - door 't wereldtij - ten hoogen Hemel op (gesticht in 1875). - De voornaamste tijdschriften
der clericale Vlaamschgezinde studenten zijn, buiten De Vlaamsche Vlagge, nog de volgende:
De Student (gesticht in 1880), Kwaepenninck, 't Daghet in den Oosten (Limburg), De
Vlaamsche Wekker, De Kabouter uit het Land van Loon (1888), De Knodse (1888), Jong
Antwerpen (1890). De liberale Vlaamschgezinde studenten hebben maar één tijdschrift: De
Goedendag (gesticht in 1892); maar ook, zij worden niet vervolgd wegens hunne
Vlaamschgezindheid gelijk hunne makkers der clericale colleges.
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dentenvolk werd ondersteund en aanbeden. Maar de aanbidding bleek sterker te zijn
dan de wrok over dat verraad. Hem werd vergiffenis geschonken, in deze roerende
woorden:
Gij zijt onze Dichter, de koning onzer Dichters. Gij zijt onze Schrijver,
de koning onzer Schrijvers. Gij zijt onze Taalkender (sic), de koning onzer
Taalmeesters. Niemand kan achter U. Daarbij Gij zijt het begin, de
oorsprong, de bronne van geheel onze taal- en volksbeweging in
West-Vlaanderen; en dat en zullen wij nooit vergeten. Gij zijt onze glorie,
onze hoogmoed; en dat en zullen wij nooit vergeten. Wij, uw woord van
Tielt vergetende, rechten eens uw standbeeld op in Vlaanderen: Aan den
Meester.
De oorlog was nu verklaard tusschen De Vlaamsche Vlagge en het Brugsche
bisdom. De moedige redactie kondigde eene reeks bijtende en tevens geestige opene
brieven af aan Bisschop Faict, aan zijnen hulpbisschop De Brouwer, aan den opziener
der bisschoppelijke colleges kanunnik Dambre, enz. Die brieven verschenen natuurlijk
zonder den naam hunner schrijvers, met de verklaring:
Wat zou er ons, collegestudenten, gebeuren, moesten wij onze artikels
onderteekenen? 't Minste ware, dat het ons verboden wierde te schrijven.
't Meeste, dat men ons buitensmijte...
Wij kennen een college, waar, als er een nieuwe professor binnenkomt,
de overste hem roept en hem zegt, dat hij al zijne collega's niet en mag
betrouwen noch er mede vriend zijn; dat eenigen eenen slechten geest
hebben; en, als hij, de jonge professor, iets kwame te hooren, dat hij het
zoude bekend maken. Aan de oude professors zegt die overste, dat jonge
nieuwe heeren soms een kwaden geest hebben; dat zij, de oude, wel zouden
doen van te waken, en, hoorden zij iets van den nieuwen professor, dat zij
het zouden bekend maken.
Uit iedere klasse zijn leerlingen bij den overste geroepen en gevraagd naar
hetgeen er in de klasse gedaan en gezeid wordt. Uit iedere speelplaats
worden leerlingen uitgehoord naar hetgene de bewaker wel doen en zeggen
mag. Op hunne beurt worden professors en bewakers ondervraagd naar
de gezindheid van die en die leerlingen.
Wij vragen U, eerwaarde Heer, of zulk een leven van wederzijdsch
bespieden wel dragelijk is. Wij vragen U wat er van het bespieden der
meesters door de kinders te denken en te zeggen staat. Wij
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vragen U: hoe kan er ruste zijn of worden in zulke onrust en algemeen
mistrouwen?
In 1886 zond Tijd en Vlijt een verzoekschrift aan de Kamer, om de uitbreiding der
taalwet van 1883 tot de vrije colleges der bisschoppen en paters te vragen. Den 5
September 1886 riep de Nederduitsche Bond de clericale studenten op naar eenen
nieuwen Landdag te Antwerpen in den Cirkschouwburg. De Beucker zat weer voor,
omringd van Coremans en meer andere bekende katholieke Vlaamschgezinden der
Scheldestad. Nieuwe klachten en bedreigingen tegen de bisschoppen werden er niet
gespaard. De jonge West-Vlaamsche advocaat E. De Visschere, pas uit de Leuvensche
hoogeschool gekomen, maakte bekend, dat Mgr. Faict van Brugge aan de studenten
zijner bisschoppelijke colleges verbod gedaan had Landdagen bij te wonen, en dat
hij de Vlaamsche gilden onder die studenten had afgeschaft. De spreker werd
bijgesprongen door de Leuvensche studenten Adolf Pauwels en Plessers. Een student
van het Jezuietencollege van Antwerpen (Adelfons Henderickx) verklaarde, dat er
in zijn gesticht eenige verbetering was aan te merken. Maar op dat oogenblik deelde
de voorzitter De Beucker mede, dat twee der ingeschreven sprekers, leerlingen van
jezuietencolleges, van het woord afzagen, omdat hunne leermeesters bedreigd hadden
ze weg te zenden uit hunne scholen, indien zij op den Landdag dorsten spreken,
hetgeen een onweder in de zaal deed uibarsten. De Vischere gaf de moraal van den
Landdag in zijn bijtende woorden:
Er zijn er velen, die achter een masker met een valsch en bedorven herte
schoone woorden tot ons spreken, doch niets verrichten. Maar wij, die met
open herte strijden, wij moeten hun dat masker van vóór het gezicht rukken.
Aldus aangerand in 't openbaar, wilde de hoogere geestelijkheid zich den schijn
geven iets te doen. De aartsbisschop Mgr. Goossens zond den 1 October 1886 eenen
omzendbrief aan de oversten der onderwijsgestichten, aldus luidende:
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L'étude de la langue flamande doit être l'objet de votre constante
sollicitude. Le nombre d'heures de leçons sera déterminé d'après la situation
spéciale de chaque établissement, de l'avis conforme de MM. les
inspecteurs. Le résultat des concours flamands entrera en ligne de compte
pour les places d'excellence.
Dat was alles. Van toepassing der taalwet van 1883 geen woord. ‘'t Was al poeier
in de oogen’ schreef bitter het clericaal studententijdschrift Onze Vlaamsche Wekker.
‘Zand in de oogen’ was in beter Nederlandsch de weergalm van De Vlaamsche
Vlagge.
Doch de clericale studenten lieten den moed niet zinken(1). Den 13 April 1887
hielden zij eenen ‘gouwdag’ te Leuven, waarop de studenten Serafien Lambrecht,
Adelfons Henderickx, Adolf Pauwels, enz., als sprekers optraden, en waar besloten
werd aan den aartsbisschop van Mechelen te vragen de boeten op het
Vlaamschspreken af te schaffen, ‘die schandelijke belasting geheven op het natuurlijk
recht van den vrijen Vlaming’. Den 24 April hielden zij eenen ‘gouwdag’ te Hasselt(2),
waar de student N. Theelen van Tongeren uitriep:
O dat verfoeilijk stelsel van afspioenen, overdragen, aanklagen, dat in
onze verfranschte scholen in voege is. In zeker bekend ge-

(1) Men vindt nog veel andere citaten en beschouwingen in de merkwaardige openingsrede door
Julius Vuylsteke gehouden op de Algemeene vergadering van het Willems-fonds te Gent (2
October 1887), in zijne Verzamelde prozaschriften, deel III, blz. 112-170. - Uit De Vlagge
vernam men destijds, dat de priesters en de paters der geestelijke colleges hunne leerlingen,
‘die weerlooze jongens, duivelden en vernederden’, ze ‘zothoofden, kwade geesten,
revolutiemakers’ heetten, ze ‘afspiedden en vervolgden’, ja wegjaagden uit de school,
‘alleenlijk omdat zij Vlaamschgezind waren’, ze lasterden als aangedaan met hoogmoed en
zedenbederf, en hun verboden Vlaamsche brieven naar hunne ouders en familie te schrijven.
(2) In het tijdschrift De Student van Leuven las men: ‘Op de speelplaats mogen de leerlingen
(van het bisschoppelijk college van St-Truiden) de taal hunner moeder niet spreken; doch
op Zon- en feestdagen mag men Vlaamsch spreken. Men hoopt nog meer te verkrijgen.’
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sticht worden de Vlaamsche sprekers door omgekochte makkers
achtervolgd, afgeluisterd, aangeklaagd: 10 centiemen boet voor elk
Vlaamsch woord. Het is onteerend, eene laffe dwingelandij!
Op de algemeene vergadering van het Davids-fonds te Leuven in Mei 1887 werd
beslist aan den aartsbisschop en aan de bisschoppen te vragen, dat zij eindelijk de
taalwet van 1883 tot hunne gestichten zouden uitbreiden. Verscheidene geestelijken,
onder anderen pastoor Cleynhens, trachtten de vergadering van dat voorstel te doen
afzien; doch de redevoeringen van De Beucker, Ad. Pauwels en E. De Visscher
verwekten eene onbeschrijflijke geestdrift, toen zij die drogredenen weerlegden. De
bespreking was op zekere oogenblikken buitengewoon warm, zoodat Frans De Potter
in het Fondsenblad verklaarde er geen volledig verslag te willen van geven, ‘tegen
het katholiek onderwijs en de hooge geestelijkheid.’ Den 22 Augustus 1887, tijdens
de heugelijke Breidelfeesten, werd te Brugge ook een Landdag gehouden, waarop
de klachten tegen de bisschoppen herhaald werden. De Beucker sprak er zelfs van
zich rechtstreeks tot Paus Leo XIII te richten. Te vergeefs zocht de
Noord-Nederlandsche pastoor Brouwers, die ook als spreker optrad, de Belgische
prelaten wit te wasschen. Hij werd door gemor en geschreeuw belet zijne pleitrede
voort te zetten. In zijne vlammende redevoering zegde De Beucker:
Dat moet eindigen! Wij vragen aan de Hoogweerdige Heeren
Bisschoppen, dat zij daarmede gedaan maken!
In 1888 herbegonnen de clericale studenten hunne gouwen landdagen te houden
te Leuven, te Lier, te Peer in Limburg, enz., ondanks de tegenkanting der
geestelijkheid. Den 15 September had te Gent een onzijdige Vlaamsche Landdag
plaats, voorgezeten door Prayon-Van Zuylen, waarop apotheker Ronse eene heftige
en kleurrijke beschuldigingsacte tegen de verfransching in de clericale scholen van
Gent met donderende stem en heesch van verontwaardiging kwam voordragen; maar
noch in zijn eigen blad (den clericalen Lichtstraal) noch in het Fondsenblad, waarvan
een opsteller aan het bureel zetelde, trof men er
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niets dan eenige kleurlooze woorden over aan. Gelukkig had de redactie van Het
Volksbelang voor een volledig verslag dezer beruchte philippica zorg gedragen.
Is het te verwonderen, dat een manifest van den Nederduitschen Bond (November
1888) de bittere(1) bekentenis aflegde:
Jammer genoeg, het vrij (clericaal) onderwijs blijft, wat onze taal betreft,
in vele gestichten, die door kloosterlingen bestuurd worden of onder de
voogdij der hoogere geestelijkheid staan, op het officieel onderwijs nog
verre ten achter.

Het eerste amendement van Coremans (1889-90)
Blijkbaar zochten de bisschoppen de aanhangers der Vlaamschgezinde hervorming
van het vrij middelbaar onderwijs met beloften en goede woorden af te schepen en
te paaien; maar dezen konden niet langer om den tuin worden geleid. Wat zij van de
geestelijke overheid en van de kloosterorden niet vermochten te bekomen, wilden
de clericale Flaminganten hun nu bij de wet laten voorschrijven. Doch zelfs de anders
zoo voortvarende en luidruchtige Coremans wachtte tot in December 1889, om eene
eerste poging in die richting aan te durven. Het was ter gelegenheid van de bespreking
der nieuwe wet op het hooger onderwijs, dat hij aan de Kamer voorstelde langs eenen
omweg de vrije gestichten der geestelijkheid aan de taalwet van 1883 te onderwerpen.
In de zitting van 23 December stelde Coremans voor, de getuigschriften, die
toegang verleenden tot de hoogescholen en eene bijgevoegde stem bij de verkiezingen
waarborgden, ook voor het vrij middelbaar onderwijs in verband te brengen met de
taalwet van 1883, tot ver-

(1) Even treffend was de bekentenis van Dr. Van Steenkiste te Brugge in de clericale Burgersgilde,
op 4 Februari 1889, waar hij in Vlaamsch opzicht de leerlingen van het atheneum vergeleek
met die der papencolleges. (Uitvoerig in De Klauwaert, overgenomen in Het Volksbelang
van 16 Maart 1889.)
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vlaamsching van de atheneums van den Staat. Zijn amendement luidde als volgt:
Die getuigschriften moeten, te beginnen van Juli 1895, aanduiden welke
Nederlandsche leergangen, ten getalle van twee ten minste, door de
studenten, die zich voor 't examen aanbieden, gevolgd zijn geweest,
overeenkomstig de artikelen 2 en 3 der wet van 15 Juni 1883.
Te gelijk lichtte Coremans zijn voorstel volgender wijze toe:
Krachtens de wet van 15 Juni 1883, bepalende dat ten minste twee
leergangen in 't Nederlandsch zullen onderwezen worden in 't Vlaamsche
land, kunnen mijne amendementen geene hoegenaamde moeilijkheid
veroorzaken voor 't vormen der jury.
Zij hebben geene andere strekking dan de vrije gestichten te overhalen om
te doen wat de officieele gestichten reeds doen krachtens de wet van 1883,
't is te zeggen de vrije gestichten verplichten insgelijks twee leergangen
in de Nederlandsche taal te onderwijzen.
Veel schoolbestuurders in 't Vlaamsche land wenschen, dat mijne
amendementen gestemd worden, opdat ze zouden kunnen antwoorden aan
de ouders, die vragen, dat men hunne kinderen vooral Fransch zouden
leeren; zij zouden wenschen tegenover die ouders met eene wet gewapend
te zijn.
Mijne amendementen veranderen weinig aan den tegenwoordigen toestand
in de vrije middelbare gestichten. Dus zouden er in 't Vlaamsche land twee
leergangen in de Nederlandsche taal gegeven worden te beginnen van de
zesde tot de rhetorica, dit te rekenen van October eerstkomende.
Wij hebben het recht om de voorwaarden onzer wetgevende tusschenkomst
te bepalen. Wat mij betreft, ik stem er maar in toe geneesheeren, advocaten
en ingenieurs te fabriceeren, voor zooveel zij bekwaam zijn in 't Vlaamsche
land hunne maatschappelijke plichten te vervullen, hunne Vlaamsche
klanten te verstaan, Nederlandsch te schrijven en te spreken, enz., om de
ongeleerde massa beter te onderwijzen. Daarom is het noodig de moedertaal
te kennen.
Ondanks zekere onverstandige tegenkanting, leverde de wet van 1883 de
beste uitslagen op in 't officieel onderwijs. Thans bevinden ouders en
leerlingen zich zeer goed bij het toen uitgedachte stelsel; en dat zal ook 't
geval wezen met de bepalingen, die ik de Kamer verzoek te stemmen.
Deze woorden getuigden van een overdreven optimisme, alsof alles op wielkens
ging afloopen; maar, indien Core-
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mans zich inderdaad de minste illusie over het lot van zijn amendement gemaakt
had, dadelijk werd hij ontgoocheld. Minister De Volder en de leider der clericale
meerderheid Woeste kwamen krachtig op tegen het voorstel namens de heilige
grondwettelijke vrijheden van taalgebruik en onderwijs. Woeste beriep zich zelfs op
zijnen eed van getrouwheid aan de Grondwet! Aandoenlijk mocht stellig die eerbied
en die liefde in zijnen mond heeten voor eene Grondwet, waarvan de vrijheden door
geheel de ultramontaansche partij en door haar opperhoofd den Paus herhaaldelijk
veroordeeld werden. Maar alle middels zijn goed, als men de Vlaamsche Beweging
in de Kamer eenen schijnheiligen steek onder water wil toebrengen.
Onnoodig te zeggen, dat de liberale Waalsche Kamerleden Houzeau de Lehaye
(Bergen), Paternoster (Zinnik) en anderen den clericalen minister en Woeste
bijsprongen. Dupont (Luik) riep zelfs melodramatisch uit: ‘Met uw stelsel zult gij
tot de bestuurlijke scheiding der beide deelen van België geraken!’ Te vergeefs
ondersteunden Vanden Bemden (Antwerpen) en Helleputte (Maaseik) de voorstellen
van Coremans, die met zitten en staan, zelfs zonder hoofdelijke stemming, verworpen
werden. Dit bewees genoeg den onwil van het clericaal ministerie, dat destijds over
eene meerderheid der twee derden in de Kamers beschikte.

De opschudding onder de Vlaamschgezinden
De opschudding was groot onder de Vlaamschgezinden en de clericalen onder hen
waren niet weinig teleurgesteld en verbitterd.
In den Nederduitschen Bond van Antwerpen geeselde de voorzitter De Beucker
de paapsche schijnflaminganten der Kamer op eene wijze, die geheel de clericale
wereld en zelfs het Parlement ontstelde. Op Woeste en De Volder, die gesproken
hadden, en op Jacobs, die gezwegen had, was zijn philippica vooral gemunt.
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Woeste! - riep de grijze vader De Beucker verontwaardigd uit - Woeste!
de Vlaming zegt het u: Gij hebt de rol van Judas gespeeld! Misschien hebt
Gij u laten verleiden door de 30 zilveren knoopen van den ministerfrak!
Hebt gij niet nagedacht, dat gij, met de Vlaamsche zaak te verraden, de
zaak uwer lastgevers verraden hebt; dat gij politieke zelfmoord pleegdet
en dat, als gij recht hebt op de dankbaarheid der Walen, gij dood zijt voor
Vlaanderen! Van heden af zijt gij een goed candidaat voor het Walenland.
Stel van nu af

De Beucker

uwe candidatuur te Doornik tegenover den heer Bara. Dat kan ons weinig
schelen... Waarom hebt gij, Victor Jacobs, gezwegen?... Hoe hebt gij, een
zoo uitstekend advocaat, vergeten, dat het volk, 't welk God u
toevertrouwde, door u diende verdedigd te worden?... Wat zal ik nu zeggen
van een minister De Volder?... Het is waar, dat de heer De Volder geen
representant is, en wij durven dan ook gelooven, dat hij het nooit zal
worden in het Vlaamsche land(1). Geluk-

(1) Kort daarna werd De Volder door de clericalen te Oudenaarde als
volksvertegenwoordiger gekozen.
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kig, dewijl hij geen stemrecht heeft in de Kamer, kan hij ons enkel kwaad
doen met zijne tong.
En het voornaamste Vlaamschgezind clericaal dagblad Het Land van Brussel bracht
het verrassend bericht, dat volgt:
Wij waren minder verwonderd over den bekomen uitslag, daar wij weten,
dat onze ministers elke bespreking over Vlaamsche belangen slechts met
tegenzin en vrees te gemoet zien. Onlangs nog drukte een minister, wien
men sprak over Coremans' inzicht amendementen neer te leggen bij het
wetsontwerp op de hoogescholen, zich volgender beteekenisvolle wijze
uit: On a fait assez de flamingantisme à la Chambre pour cette année.
Maar Het Land liet er dadelijk op volgen:
Wij hebben de partij verloren, omdat wij te goedzakkig, te vertrouwend
geweest zijn. Wij hebben vertrouwd op de billijkheid onzer eischen; wij
hebben goedzakkig gemeend, dat geen rechtschapen man ons het goede
recht ontzeggen kon.
Wij hebben de tanden niet laten zien en men heeft ons, gelijk het
Zondagsblad van Wareghem zegt, ‘fijn gefopt’.
Wij hebben vergeten, dat wij nooit iets bekwamen van onze regeerders
tenzij afgedwongen. De jongste les diene. 't Is niet te laat.
Overal werden dergelijke klachten gehoord, protestvergaderingen gehouden en
petities gezonden aan den Senaat, die het gedane kwaad ging herstellen, verzekerde
men luide; maar toen de wet vóór de hooge Kamer kwam, was de uitslag dezelfde
als in de lagere.

Het amendement Van Put in den Senaat
Van Put (Antwerpen) had den 4 Maart 1890 met zijne clericale collega's baron de
Coninck, Dellafaille de Leverghem en Whetnall, het voorstel Coremans in dezen
gewijzigden, bondigen vorm overgenomen:
De getuigschriften zullen, te beginnen van de maand Juli 1895, de
Nederlandsche leergangen vermelden, ten minste ten getalle van twee,
door de candidaten gevolgd, overeenkomstig artikelen 2 en 3 der wet van
15 Juni 1883.
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Verdedigd door Dellafaille en door baron de Coninck, maar aangevallen door Walen
en clericalen, werd het voorstel verworpen met de verpletterende meerderheid van
41 stemmen tegen 6. Dellafaille had de voorgewende ongrondwettelijkheid van het
voorstel zonneklaar weerlegd met een enkel woord: ‘Indien wij het recht niet hebben
Nederlandsch in de wet voor te schrijven, uit welk recht brengen wij er dan Grieksch
en Latijn in?’ Maar een gepatenteerde Vlaamschgezinde, een der pleegvaders der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Lammens verklaarde, dat de wetgever geenen
dwang, hoe gering ook, mocht uitoefenen op het vrij onderwijs (dat der bisschoppen,
jezuieten, jozefieten, enz.), ‘het vrij onderwijs, eene der kostbaarste veroveringen
van 1830.’ Minister De Volder had overigens, evenals Lammens en anderen, allerlei
roerende verklaringen van Vlaamschgezindheid afgelegd, maar zijn besluit was: ‘Het
amendement mag niet aangenomen worden. Het is ongrondwettelijk!’
De ontgoocheling der clericale Vlamingen, die in hunne pers en op hunne
vergaderingen stellig op den Senaat hadden gerekend, was groot, wanneer zij slechts
een halfdozijn stemmen zagen geven aan het voorstel, dat ze reeds zegevierend
waanden. Daarmede was de zaak der vervlaamsching van het clericaal middelbaar
onderwijs voor eenige jaren begraven, terwijl de taalwet van 1883 gaandeweg beter
werd toegepast in de officieele atheneums en middelbare scholen.
Natuurlijk was de verbittering der teleurgestelde clericale Vlaamschgezinden niet
gering. Den 13 April 1890 hielden de studenten der geestelijke colleges eenen
Landdag te Roeselare. Hun orgaan De Knodse, met eenen rouwband verschenen,
werd er uitgedeeld. Men las er in:
Een omzendbrief van Mgr. den Bisschop werd naar de colleges
gezonden, dezelfde, naar het schijnt, als in 't jaar 78, binst (sic) den beloken
tijd (van Guido Gezelle's vervolging).
Die Latijnsche omzendbrief werd op den Landdag onder hevig gemor voorgelezen.
Het bisschoppelijk verbod klonk als volgt:
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Illis (alumnis) prohibendum esse ire in conventus, qui vocantur
Landdagen. (Het moet den leerlingen verboden worden de vergaderingen
bij te wonen, die Landdagen geheeten worden).
In zekere gestichten had men dien omzendbrief aan de leerlingen medegedeeld in
't Fransch met het streng commentaar:
La moralité est en danger ainsi que la discipline et le respect pour
l'autorité. C'est pourquoi il est sévèrement défendu aux élèves de se rendre
aux meetings ou autres réunions semblables.
Dit alles was tergend; maar iedereen boog het hoofd onder den krulstaf der
bisschoppen. In Kamer en Senaat was dan ook de nederlaag zoo verpletterend geweest,
dat Coremans zelf nog vier jaren liet verloopen, voordat hij eene tweede poging dorst
wagen.
Gedurende die vier jaren was de toestand ongeveer onveranderd gebleven in het
middelbaar onderwijs der bisschoppen, der paters en der nonnen. De klachten hielden
natuurlijk aan. In het clericaal studententijdschrift Kwaepenninck las men in 1889
over Mgr. Faict van Brugge:
De bisschop en zijne werkendste (sic) raadsleden zijn de grootste
vijanden der Vlaamsche Beweging in West-Vlaanderen. Wij zochten onze
vijanden overal, maar wij zochten te leege. Niet de kleine pastoortjes zijn
vijandig, maar het komt van hooger.
In Januari 1890 verstoutte zich de Oud-hoogstudentenbond van West-Vlaanderen,
samengesteld uit oud-leerlingen der talrijke bisschoppelijke colleges der provincie,
een eerbiedig, doch dringend vertoogschrift te zenden aan Mgr. Faict, waarin onder
anderen geklaagd werd over de weigering der Heilige Communie(1) aan leerlingen
van het

(1) Men las er: ‘gelijk men in het college te Roeselare op den feestdag van Ste Luitgaarde de
studenten kleingeestig het recht ontzegt ter H. Tafel te naderen.’
De Oud-hoogstudentenbond klaagde ook nog het volgende aan over de papencolleges: ‘Waar
de studenten in openbare plechtigheden, zooals op de grootsche bedevaart van den Heiligen
Bloede te Brugge, gedwongen worden hunnen Onze Vader in 't Fransch te bidden te midden
der toegestroomde Vlaamsche menigte van den lande.’ Het geheele stuk is te vinden in De
Klauwaert (Brugge) van Januari 1890.
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college te Roeselare wegens hunne Vlaamsche gevoelens. Die jongelingen hadden
onder elkander eene gilde van Ste Luitgaarde gevormd, en bij de nadering van het
eeuwfeest der Gulden Sporen (1302) al te warm hunne overtuiging lucht gegeven;
en daarom werden zij behandeld als onwaardig de sacramenten der Kerk deelachtig
te worden. Den 13 April had een clericale Studentenlanddag te Roeselare plaats;
maar weinige leerlingen der papencolleges waren opgekomen, daar Mgr. Faict hun
verbod gedaan had de vergadering bij te wonen, zooals bleek uit eene reeks
verontschuldigingsbrieven, die onder luid gemor werden voorgelezen. De voorzitter,
de grijze Dr Van Steenkiste van Brugge, verklaarde in zijne openingsrede:
't Is lang, dat de Geuzen gezeid hebben: Il faut s'emparer du mouvement
flamand. Zij hebben daarvoor hunne wet op het middelbaar onderwijs
gestemd. Zij hebben wel gedaan voor de Vlaamsche Beweging en zullen
daar de vruchten van plukken. De leerlingen hunner scholen spreken goed
onze tale. Dat kan ik getuigen voor de leerlingen, die uit het atheneum van
Brugge komen. De leeraars wakkeren hen aan met woord en daad tot de
studie en het beoefenen der moedertale. Door letterkundige oefeningen,
die de meesters bestieren, leeren de studenten er het woord in het Vlaamsch
voeren en ook voor de vuist spreken.
Waar zijn onze vrije onderwijsgestichten, waar dit gedaan wordt? Waar
zijn de studenten onzer colleges, die genoeg onze tale machtig zijn om ze
behoorlijk te schrijven en vloeiend te spreken, als zij hen op eigen hand
niet en oefenen en er hunne vrije uren niet aan besteden? En die dezen
moed hebben en deze wilskracht, worden door de overheid met een slecht
oog aanzien.

De Kardinaal Aartsbisschop van Mechelen Mgr. Goossens (1891)
In Juni 1891 ontving de kardinaal aartsbisschop Goossens te Mechelen in zijn paleis
eene afvaardiging van clericale Vlaamschgezinden van aanzien, optredende namens
den Vlaamschen Katholieken Landsbond, en bestaande uit Prof. De Ceuleneer van
Gent, Frans De Potter, Prof. Helleputte van Leuven en Janssens, de beide laatste
volksver-
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tegenwoordigers. Volgens Het Belfort had ‘de afvaardiging vanwege Mgr. Goossens
de belofte gekregen, dat hij trachten zal verbetering in den toestand te brengen.’ Doch
nog in den loop van het zelfde jaar werd de aartsbisschop in clericale
Vlaamschgezinde bladen (Ons Recht, De Student, enz.) heftig aangerand, omdat hij
de goedgezinde studenten wegens hunne Vlaamsche gevoelens vervolgde en niets
veranderde aan de verfransching zijner colleges. In Januari jammerde wanhopig de
clericale Vlaamsche Gazet van Brussel: ‘Onze kardinaal Mgr. Goossens blijft blind,
stekeblind.’ Inderdaad, minder dan een jaar nadat hij de afgevaardigden van den
Vlaamschen katholieken Landsbond met goede woorden naar huis gezonden had,
liet hij, in April 1892, door al de bestuurders zijner colleges aan hunne leerlingen
eenen omzendbrief(1) bekend maken, waarin te lezen stond:
Chers élèves,
Son Eminence le Cardinal Archevêque me charge de vous faire connaître
qu'il sera désormais interdit aux élèves des séminaires, collèges et instituts
épiscopaux:
1o de faire partie (sans autorisation spéciale de leurs supérieurs ou
directeurs) d'associations, conférences ou sociétés quelconques autres que
celles instituées au sein de ces établissements; d'assister aux assemblées
quelconques qui tiennent les dites associations ou sociétés;
2o de lire, de prêter ou de propager des publications comme il en a paru
dans ces dernières années, où, sous les dehors du zèle pour la cause
flamande, le respect de l'autorité se trouve gravement atteint; de s'abonner
à ces publications; d'y collaborer soit directement, soit indirectement.
Ces mesures ont été prises dans votre intérêt, chers élèves. Elles ont été
imposées par l'affection que vous portent vos supérieurs ecclésiastiques.
Vous aurez à coeur de vous y conformer... Ce me sera une vraie joie de
constater une fois de plus que les élèves sont ardemment désireux d'obéir
à l'autorité religieuse et à tous ceux qui la représentent comme à Dieu
même.

(1) Die omzendbrief werd in zijn geheel veel later in de pers openbaar gemaakt, namelijk in Ons
Recht van begin 1905. Hij werd overgenomen door Het Volksbelang van 11 Februari 1905.
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Men kan bedenken met welke verkropte woede de clericale studenten den nek hebben
gebogen onder deze geheime goedsappige oekase van hunnen aartsbisschop, die
maar twaalf jaar later in het groote publiek bekend werd. Alsdan schreef Het
Volksbelang (11 Februari 1905):
Gij, leerlingen en oud-leerlingen der officieele atheneums, die de weldaden
van de taalwet De Vigne-Coremans van 1883 hebt genoten en die nooit
aan zulke bekrompene wraakroepende inquisitoriale vervolgingen hebt
blootgestaan, kunt gij u een denkbeeld vormen van het droevig slavenlot
van uwe clericale makkers in de bisschoppelijke jezuieten- en
jozefietencolleges?
Neen, niet waar? Dit gaat uwe verbeelding te boven. En die arme jongens
dulden dat. Zoudt gij dat geduld hebben?
En Ons Recht, dat het aartsbisschoppelijk geheim stuk in 1905 afgekondigd had,
voegde er bij, dat het geenszins verouderd was:
Nog hangt die brief als een dreigend zwaard boven het hoofd onzer
studenten. Nog wordt op bepaalde tijden in enkele colleges er kennis aan
de studenten van gegeven.

De vervolgingen in de Jezuietencolleges (1892)
Te gelijk waren de klachten niet minder algemeen aangaande de voortdurende
verfransching in de Jezuietencolleges en de vervolgingen tegen hunne
Vlaamschgezinde leerlingen(1). In die colleges waren bijna dezelfde voorschriften en
verboden uitgevaardigd als die van Mgr. Goossens in de zijne(2); alzoo was het den
studenten ontzegd deel te nemen aan de Vlaamschgezinde betoogingen. Toen nu in
Juli 1892 Peter Benoit te Antwerpen door duizenden

(1) Zie Het Volksbelang van 15 Februari 1890, 25 Juli en 5 Maart 1891, 28 Mei 1892, enz. Zie
ook de brochure Onze taal in het vrije onderwijs te Antwerpen (16 blz., 1902), waarin over
het ontstaan en de toepassing der taalwet van 1883 gehandeld wordt en eene verpletterende
omstandige vergelijking voorkomt tusschen de officieele en vrije scholen der Scheldestad.
(2) Zie den brief van Vindex in Ons Recht (Augustus 1892).
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in Vlaamsch België gefeest werd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan zijner
Vlaamsche Muziekschool, meenden de studenten der Antwerpsche Jezuieten dit
verbod te mogen over het hoofd zien. Stond Peter Benoit niet buiten en boven alles
met zijne heerlijke nationale muziekbeweging? Zij schaarden zich dus in 't gelid en
voegden zich met de vlag hunner gilde Eigen taal, eigen zeden, bij de andere ontelbare
feestvierende kringen en bonden, die uit alle hoeken van Vlaamsch België naar de
Scheldestad samengestroomd waren tot eene Vlaamsche zee. En wat gebeurde er?
Hier laten wij het woord aan eenen briefwisselaar van Ons Recht:
Nauwelijks was de stoet ter eere van Peter Benoit in beweging, of een
knecht der jezuieten achtervolgde drie kwart uurs lang de studenten. De
pater-prefekt loerde door een venster en een half dozijn leeraars stonden
nevens den stoet. 's Anderendaags werden de studenten bijeengeroepen
in de groote zaal van het gesticht. Pater Superior zegde met spijt vernomen
te hebben, dat 20 studenten aan de betooging Benoit hadden deelgenomen.
Zij zouden nog 14 dagen op school geduld worden voor den goeden naam
der ouders en dan vernemen, of zij mochten wederkomen. Voor de minste
fout, die zij intusschen zouden begaan, zouden zij onmiddellijk
doorgezonden worden.
Den volgenden dag werd de belhamel en tevens de vlijtigste leerling onder
een voorwendsel verbannen uit het College. Hij wendde zich tot Pater
Superior. Deze zegde bevel gekregen te hebben van hooger hand. De vader
kwam naar de school. Men wilde hem niet aanhooren. Invloedrijke
Vlamingen trokken zich de zaak aan en op hun verzoek ging onze
volksvertegenwoordiger de heer Coremans de zaak bepleiten bij Pater
Superior. Hij deed daar de hatelijkheid der vervolging uitschijnen, wees
op de schreeuwende onrechtvaardigheid verdiende prijzen te ontnemen
en drong aan op intrekking der genomen maatregelen. Verloren moeite...
Geweld is tegenwoordig het ordewoord. Paus Leo XIII zegde nochtans
zeer kort geleden: ‘Alle geweld zou tegen den wil Gods zijn, tegen zijne
leering, tegen het karakter, waarmee ik bekleed ben, tegen de macht,
waarover ik beschik.’
Dit ongehoord voorval verwekte als eene ontploffing van verontwaardiging in de
pers en in de wereld der clericale Vlaamschgezinden. Ook daarbuiten natuurlijk.
Maar niets hielp en de Jezuieten wilden hun ongelijk niet erkennen.
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Zelfs werden nog negen andere studenten weggejaagd uit hun St-Ignatiuscollege,
zooals te Antwerpen zelf in eenen Landdag van het Nationaal Vlaamsch Verbond
den 13 November 1892 openbaar werd aangeklaagd door Herman Peeters. Andere
redenaars, waaronder Ad. Pauwels, schandvlekten de verfransching der clericale
scholen, en een spreker, een goed katholiek, wier naam niet wordt gemeld, zeide,
dat het onderwijs gegeven in het St-Norbertusgesticht hem zoozeer geërgerd had,
dat hij zijnen zoon naar de middelbare school van den Staat gezonden had, waar
overigens de katholieke leerlingen een behoorlijk godsdienstonderricht ontvingen.
Die verklaring verwekte eene groote opschudding(1).
Reeds in Augustus had Ons Recht den volgenden noodkreet geslaakt:
De conservatieve partij zal gestraft worden door hetgeen zij gezondigd
heeft. Dit is door het verfranscht onderwijs. Zij heeft bekwame geleerde
sprekers noodig. Die kunnen maar gevormd worden door een degelijk
Vlaamsch onderwijs. De conservatieve partij zal die sprekers missen,
omdat haar onderwijs Fransch is.
In September herhaalde de Vlaamsche Gazet van Brussel die jammerklacht voor
de hoofdstad:
Wij willen, dat eenieder de verantwoordelijkheid drage van zijne daden.
Als degenen, die aan 't hoofd van het vrij onderwijs staan, den toestand
van 't vrij onderwijs niet veranderen, indien het geslacht, dat er gaat
uitkomen, op dezelfde leest geschoeid moet zijn als de vorige geslachten,
dan zal het weldra met de behoudsgezinde partij in het arrondissement
Brussel geheel en al gedaan zijn. Liberalen en socialisten geven er iederen
zondag voordrachten. Van den katholieken kant hooren wij van niets
gewagen.
Op een feest van den Katholieken Werkmanskring van Leuven, op 20 November
1892, riep Mgr. Rutten, vicaris-generaal (nu bisschop) van Luik, uit:

(1) In het gedrukt prospectus van het ‘Collège épiscopal de l'Immaculée Conception à Furnes,
établissement placé sous la haute direction de S.G. Monseigneur l'Evêque de Bruges’ stond
te lezen: ‘Tant au Collège qu'en promenade, les élèves parlent toujours le français.’
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Ja, het is met weemoed en pijn aan het hart, dat wij thans vaststellen,
dat de hoogere standen (nu het zoo noodig, ja noodzakelijk is, tot hunne
broeders de werklieden te gaan om de goddelooze dwaalleer van den vijand
te verijdelen) in de onmogelijkheid zijn het te doen, omdat zij hunne taal
niet kennen.

De vervolgingen te Mechelen Jozef Feskens (1893)
In Januari 1893 vernam men met verontwaardiging, dat drie leerlingen van het
aartsbisschoppelijk St-Romboutscollege te Mechelen door kanunnik E.A. Van Ballaer
onder de oogen van kardinaal Goossens uit het gesticht weggezonden waren wegens
hunne Vlaamschgezindheid, omdat zij ingeschreven waren op De Student, een
verboden clericaal studententijdschift(1).
Die kanunnik had een Latijnsch bevel uitgevaardigd, luidende als volgt:
Scripta periodica ut De Student et similia in aula episcopali examinata
fuerunt et judicata. Alumni Seminarii in posterum non possunt illa legere,
multo minus ea propagare, imo debent ea destruere. (Tijdschriften als De
Student en soortgelijke werden in het Aartsbisdom onderzocht en
veroordeeld. De leerlingen van het Seminarie mogen ze niet lezen, noch
minder verspreiden, maar moeten ze integendeel vernietigen).
Het jaar te voren was een leerling uit het Seminarie van Mechelen om gelijke
redenen reeds weggejaagd. ‘Allen waren voorbeeldige studenten, op wier gedrag
niets te zeggen viel’, verzekerde Ons Leven van 13 Januari, het blad van de
Vlaamschgezinde zuigelingen der Leuvensche Alma Ma-

(1) De echt wraakroepende bijzonderheden werden omstandig verteld in eene brochure getiteld
Het schandaal van Mechelen; onderteekend ‘eenige Vlaamsche katholieke ouders’. - Daarop
volgden nog drie uitdrijvingen, die met even wraakroepende bijzonderheden gepaard gingen,
welke breedvoerig verteld werden in De Student van Leuven (1892, dertiende jaar, 2e afl.).
Een der weggejaagde jongens kon in geen ander clericaal college van België aangenomen
worden en ging naar Holland studeeren door de welwillende meewarigheid van den abt van
Tongerloo.
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ter. Als middelen van opstand daartegen gaf Ons Leven op: plakbrieven verspreid
door geheel het Vlaamsche land, verzet bij de volksvertegenwoordigers, alsmede bij
‘Zijne Eminentie den kardinaal Aartsbisschop’ zelven en beroep bij ‘Zijne Heiligheid
den Paus’.
Dit plan werd ten deele ten uitvoer gebracht. Alzoo vergaderde de Oost-Vlaamsche
raad van den Vlaamschen katholieken Volksbond te Gent om over den toestand te
beraadslagen. Aan het relaas van Ons Vlaanderen ontleenen wij 't volgende:
Na het verslag gehoord te hebben van het onderhoud, dat de heer
voorzitter had met den eerw. pater provinciaal der Jezuieten, met den
bestuurder van het St-Romboutsgesticht te Mechelen en den rector van
het St-Ignatiusgesticht te Antwerpen, werd met algemeene stemmen het
volgend besluit genomen:
1o Een Latijnsche brief zal aan den Generaal der Jezuieten gezonden worden, om
hem onder Vlaamsch, dat is vaderlandsch oogpunt, met den toestand van het
onderwijs in de Jezuietencolleges bekend te maken. In dien brief zal men er
ook op aandringen, dat hij den eerw. pater provinciaal last geve de wet van 15
Juni 1883 in de Jezuietencolleges toe te passen.
o Een schrijven, waarin dezelfde vraag gedaan wordt, zal men zenden aan de
2
bevoegde overheid en aan het leeraarskorps van al de bisschoppelijke colleges(1).

Te Antwerpen, Brussel, Leuven en elders verscheen in Maart 1893 een heftige
plakbrief op de muren, waarin de Bisschoppen, zonder ze te noemen, aan de kaak
werden gesteld:
Ontzachelijke verantwoordelijkheid voor dezen, die de christene Vlaamsche
studentenbeweging, in plaats van ze aan te wakkeren en te besturen, pogen
te verlammen en te dooden.
Als onafkankelijke christene Vlaamsche volksmannen keuren wij die
onredelijke en noodlottige handelwijze dan ook ten sterkste af.
Katholieke leerlingen, wier gedrag en zedelijkheid niets te wenschen laten,
uit een college verbannen om de eenige en uitsluitelijke reden, dat zij het
verbod overtreden een Vlaamschgezind, door en door christen
studententijdschrift te lezen, - wij heeten zulks een

(1) Ook werd beslist de weggezonden leerlingen te helpen en te beschermen.
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ongehoorde onverschoonbare daad. God betere 't! Vlaamsch en katholiek!
Op den Vlaamschen katholieken Zitdag van Brugge, in Augustus 1893, sprak Dr
Laporta van Lier eene geweldige redevoering uit over de tegenkanting der Vlaamsche
studentenbeweging door de geestelijkheid. Hij deed eenen warmen oproep tot de
katholieke studenten, om die vervolging moedig te trotseeren. Hij sprak ten slotte
over het geval van den seminarist Jozef Feskens, die, ten onrechte verdacht van in
het clericaal tijdschrift Het Belfort een Vlaamschgezind artikel geschreven te hebben,
uit het Seminarie van het Aartsbisdom Mechelen werd weggezonden, in geen ander
seminarie des lands meer aanvaard werd en eindelijk naar Engeland moest oversteken,
om er zijne studies voort te zetten en priester gewijd te worden. Dr Laporta keurde
tevens met diepe verontwaardiging de handelwijze af der oversten van het Mechelsch
seminarie, die kort geleden aan Feskens verboden hadden er zijne oudstudiemakkers
de hand te gaan drukken(1).
Verscheidene andere sprekers kwamen op met eene lange litanie van staaltjes over
verfransching en taalverdrukking in de clericale onderwijsgestichten. Fl. Peeters van
Antwerpen riep uit, dat zij, die weigerden een nationaal onderwijs te geven, over de
grenzen zouden moeten gezet worden, geestelijken zoowel als wereldlijken. Zonder
het te weten, was hij aldus, in theorie ten minste, een voorlooper van den Franschen
minister Combes. Practischer, maar niet minder kras trad Prof. De Ceuleneer van
Gent op met

(1) In de seminaries der bisdommen Luik en Doornik werd J. Feskens geweigerd, omdat het
hem te Mechelen afgeleverd getuigschrift de melding droeg: ‘Son flamingantisme était sur
le point de le mettre en insubordination à l'égard de l'autorité diocésaine.’ Hij werd kapelaan
in Engeland te Glassop bij Manchester. Aan zijne oud-studiemakkers van Mechelen werd
verboden hem te ontvangen, te herbergen of zelfs te spreken. Het bevel luidde. ‘Vous serez
frappé vous-même, si vous osez parler à M. Feskens.’ - Het Brusselsch weekblad Vlaamsch
en Vrij kondigde zijne levensbeschrijving met portret af.
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het voorstel tot het stichten van eenen bond van huisvaders, die eischen zouden van
de oversten der gestichten, waar zij hunne kinderen naartoe zonden, dat het onderwijs
er te gelijk Vlaamsch en katholiek weze. Brieven schrijven aan de Bisschoppen baatte
niet. De redding lag, volgens hem, alleen in het amendement door Coremans in 1889
neergelegd, maar door Kamer en Senaat zoo lichtzinnig verworpen. De naleving der
wet van 1883 moest door het Parlement verplichtend gemaakt worden voor het vrij
middelbaar onderwijs der Bisschoppen en der kloosterorden, ondanks de tegenkanting
van Woeste(1).
Op dien Brugschen Zitdag werd besloten tot het oprichten eener nieuwe
staatkundige partij in Vlaamsch België, de ‘Vlaamsche katholieke Volkspartij’. Zij
moest ‘volgens plaatselijke omstandigheden handelen, om haar eigen programma
en hare eigene candidaten te doen zegepralen, en desnoods zich daarvoor verstaan
met andere kiesvereenigingen, die godsdienst, huisgezin en eigendom eerbiedigen.’

Het tweede amendement van Coremans (1894)
Coremans, die den Brugschen Zitdag bijwoonde, beleefde er een zeer onaangenaam
uurtje zijns levens, wanneer hij zich tegen het uitsluitend Vlaamschspreken in de
aanstaande Kamer van het algemeen stemrecht verklaard had. Ingenieur Fabri en
advocaat Planquaert van Gent, mitsgaders advocaat Pauwels van Antwerpen en
Pastoor Daens van Aalst, stonden tegen hem de radicale oplossing voor en werden
geestdriftig toegejuicht, terwijl Coremans zoo goed als uitgejouwd werd. Reeds nam
hij driftig zijnen hoed om de zaal in arren moede te verlaten, toen Prof. Helleputte
van Leuven hem redde door het afsteken van eenen verzoenenden handigen warmen
speech, die de rust herstelde(2).

(1) Zie het breedvoerig verslag van Het Fondsenblad.
(2) Zie deel II, blz. 114 en 115.
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Wilde Coremans wellicht zijne geschokte populariteit dadelijk herstellen? Elf jaren
na de afkondiging der taalwet van 1883 beproefde hij het ten tweede male, om de
Bisschoppen, Jezuieten en Jozefieten langs eenen omweg te dwingen. Bij de
bespreking der kieswet over het meervoudig stemrecht kwam hij in Februari 1894
nogmaals aandragen met een amendement, dat voor doel had de taalwet van 1883
onrechtstreeks tot het vrij middelbaar onderwijs uit te breiden(1).
Bij art. 17, dat handelde over de dubbele stem toegekend aan de bezitters van
zekere diploma's, stelde hij het volgende amendement voor:
De certificaten vermeld onder de letter F, afgeleverd te rekenen van de
maand Juli 1900, zullen de Vlaamsche leergangen moeten vermelden,
welke gevolgd werden, ten minste twee in getal, door de dragers der
certificaten, ingevolge artikels 1, 2 en 3 der wet van 15 Juni 1883.
In zitting van 13 Februari 1894 ontstond daarover een heftig debat. Bij monde van
Minister de Burlet bestreed de Regeering het voorstel hardnekkig; het kabinetshoofd
schermde natuurlijk met de bedreigde vrijheid van onderwijs, de heiligste van allen
voor de bisschoppen, terwijl van hunnen kant de Walen hun hart ophaalden aan
allerlei aanvallen. Alzoo riep Scoumanne (Bergen) uit, dat de wet overbodig was,
daar er in 1900 geene Vlamingen in Begië meer zouden te vinden zijn! Het
amendement werd ten slotte verworpen met 67 stemmen tegen 42 en 5 onthoudingen.
Tot ieders verbazing bevond zich Buls onder de tegenstanders en Woeste onder de
voorstanders van Coremans' voorstel.
In 1889 had Woeste zijn uiterste best gedaan om Coremans' eerste poging te doen
mislukken; nu schaarde hij zich integendeel aan zijne zijde. Over die onvoorziene
bekeering schreef het liberaal weekblad De Flamingant van Brussel:

(1) Daartoe was besloten geworden op den Vlaamschen Katholieken Zitdag te Brugge (Augustus
1893) en in den Vlaamschen Volksraad te Brussel (November 1893).
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Volgens den heer Woeste (in 1889) mocht de wetgeving de vrije
onderwijsgestichten, zelfs onrechtstreeks, niet dwingen het onderwijs in
deze of gene taal te geven. En drie, vier jaren nadien stemt hij voor eene
wetsbepaling, die nochtans dezelfde gevolgen moet hebben. Wanneer was
de heer Woeste rechtzinnig? Maar 't is waar, sedertdien hebben wij het
algemeen stemrecht verkregen; en de heer Woeste is een helderziend man,
waar het de belangen en de toekomst zijner partij betreft.
De heer Woeste heeft ingezien, dat de bepaling, door den heer Coremans
voorgesteld, de vrije onderwijsgestichten noodzakelijkerwijze moest
vervlaamschen, de katholieke burgerij in staat stellen zich tot het volk te
wenden, om in zijne taal aldus den wassenden invloed van het socialisme
te keer te gaan; en de heer Woeste heeft niet geaarzeld. Hij heeft versmaad
wat hij vroeger aanbad en aanbeden wat hij weleer versmaadde. Dat andere
katholieke mannen, als Schollaert, De Lantsheere, enz., zulks niet begrepen,
verwondert ons. Helleputte, Janssens en andere leiders der democratische
partij, hebben, van hun standpunt af, meer vooruitzicht getoond.
Van hunnen kant waren de clericale Vlaamschgezinden natuurlijk zeer
verontwaardigd over de houding van hun ministerie en van hunne almachtige
Kamermeerderheid. Prof. A. De Ceuleneer(1), voorzitter van den Vlaamschen
katholieken Landsbond, schreef eenen bitteren langen brief aan het Gentsche clericale
Fondsenblad van kanunnik Verschueren, waarin hij verklaarde:
Menigvuldige pogingen zijn sedert jaren bij de hoofdmannen van het
vrij onderwijs aangewend geworden. Men heeft hun gesproken van hunne
plichten en ook van hunne belangen. Alles is zonder werkelijken uitslag
gebleven.
Wij katholieke Vlamingen, wij willen een Vlaamsch katholiek onderwijs.
Men heeft niets willen doen. Wat blijft er ons dan over? Voor de toekomst
te zorgen, dat in de kiezingen enkel oprechte Vlaamsche
volksvertegenwoordigers gekozen zouden worden, die in de Kamer niet
alleen met woorden, maar met daden onze belangen zouden verdedigen.

(1) In het clericaal tijdschrift Het Belfort (jaargang 1890) had Prof. De Ceuleneer een uitgebreide
studie geplaatst, waarin hij bewees, dat de Belgische wetgever, zonder in het minst de vrijheid
van onderwijs te krenken, niet alleen het recht, maar ook den plicht heeft zekere voorschriften
op te leggen aan het vrij onderwijs in ruiling van de door den Staat toegekende officieele
voordeelen.
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Prof. De Ceuleneer besloot aldus zijnen brief:
Wij koesteren de hoop, dat onze Gentsche senators het voorstel Coremans
in den Senaat zullen hernemen en dat de Senaat op het besluit der Kamer
terug zal komen.
In 1889 hadden de clericale Vlaamschgezinden ook hunne hoop gesteld op den
Senaat, die ze jammerlijk had bedrogen in hunne verwachtingen. Dezen keer was de
teleurstelling nog vollediger. Er was in de hooge Kamer zelfs geene spraak meer van
Coreman's verworpen amendement. Deze tweede mislukte poging leverde opnieuw
het bewijs, dat de clericale Regeering en de clericale meerderheid der Kamers, op
bevel der bisschoppen en der jezuieten, vastbesloten waren geene wetsbepalingen
in te voeren, om het vrij onderwijs in verband te brengen met de taalwet van 1883.
Alleen de bekeering van den zeer invloedrijken Staatsminister Woeste was, dacht
men, van hooge beteekenis. Aan die laatste redplank voor hunne begoochelingen
klampten zich nu de ontmoedigde clericale Vlaamschgezinden vast. Zoo Woeste
maar wilde, dan zou alles later wel gaan! Doch later, na de verkiezingen, veranderde
Woeste nogmaals en werd opnieuw een der bitterste vijanden der hervorming.
Alom werd luidruchtig aangekondigd, dat men in die tweede parlementaire klopping
niet berusten zou en dat Coremans eene nieuwe taalwet aan het clericaal ministerie
en aan de almachtige clericale meerderheid der Kamers zou afdwingen. Maar
nogmaals liet hij eenige jaren - niet minder dan zeven - verloopen, ondanks het
stijgend ongeduld zijner partijgenooten in en buiten Antwerpen. Was de toestand
ondertusschen misschien verbeterd? Geenszins. Steeds werden te vergeefs dezelfde
klachten geslaakt en dezelfde bedreigingen geuit. In een Antwerpsch manifest van
Mei 1894 stond te lezen:
Op zich zelven genomen is er misschien hier en daar wel eene schaduw
op het onderricht van het Vlaamsch in de officieele onderwijsgestichten
van Antwerpen. Vergeleken met den toestand in onze vrije scholen, vooral
in de Jezuietengestichten, is het schier de volmaaktheid... Wij zullen eenen
oogslag werpen in de vrije gestichten onzer stad, namelijk O.L.
Vrouwencollege en St Ignatius-
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gesticht onder het bestuur van het Gezelschap Jezu, St Jan
Berchmanscollege en St Norbertusgesticht, afhangende van het bisdom
Mechelen.
In het officieel onderwijs vinden wij doelmatig ingerichte leergangen van
Vlaamsche taal, en het is onder de welwillende bescherming der leeraren,
dat de studenten hunne moedertaal leeren kennen en liefhebben. In het
vrije onderwijs daarentegen, waar de Vlaamsche taalwetten eene doode
letter zijn gebleven, zien wij juist het tegenovergestelde gebeuren.
Treedt een onzer Antwerpsche vrije onderwijsgestichten binnen, en gij
zult moeite hebben u te verbeelden, dat gij u nog op Vlaamschen grond
bevindt. Alles gebeurt daar in het Fransch, alles werkt er samen om de
Vlamsche jongens stilaan van hunnen aard te vervreemden.
In de Jezuietengestichten vooral heerscht de verfransching... Minder bitter
moeten onze klachten zijn voor wat betreft de bisschoppelijke gestichten.
Dat belet echter niet, dat er ook in deze gestichten veel, zeer veel te
verbeteren valt. Zelfs is het daar, dat de studenten het meest gestraft
worden, wanneer zij op de speelplaats en elders Vlaamsch spreken. In het
algemeen genomen nochtans, zijn de bisschoppelijke scholen boven de
Jezuietengestichten te verkiezen, wat de taal betreft.

Mgr. De Brabandere van Brugge (1894)
In 1894 stierf Mgr. Faict, de Brugsche bisschop, die bekend stond als een der
hardnekkigste Franskiljons van België. Men herinnert zich, dat hij Guido Gezelle,
Hugo Verriest en al de andere Vlaamschgezinde priesters onmeedogend vervolgde
gedurende de lange jaren, dat hij den bisschopszetel bekleedde. Van zijne halstarrige
koppigheid in het verfranschen van de leerlingen zijner scholen, is reeds meermaals
in de voorgaande bladzijden gebleken. Nu was zijn opvolger Mgr. De Brabandere,
die hem als hulpbisschop had bijgestaan in den laatsten tijd. Hoe zou hij zich gedragen
tegenover de Vlaamsche Beweging?
In Juli 1894 bood hem de Oud-hoogstudentenbond van West-Vlaanderen een
huldeschrift aan, om hem bij zijne intrede geluk te wenschen. Zinspelende op de
door hem gekozen spreuk In te confido (Op u stel ik mijn vertrouwen),
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bezwoeren zij hem gehoor te geven aan de algemeene klachten der Vlamingen:
Wij spreken voorzeker waarheid, als wij zeggen, dat het heden
onmogelijk is voor Vlaamsche ouders aan hunne kinderen in de (vrije)
scholen van Vlaanderen eene Vlaamsche opvoeding te bezorgen.
Met allerlei betuigingen van eerbied en genegenheid verzochten de clericale
Vlaamschgezinden, dat hun Bisschop er in toestemmen zou:
1o Dat in het Vlaamsch zou mogen geschieden al hetgeen betreft het
onderricht van den godsdienst: gebeden, geestelijke oefeningen, lessen
van godsdienst, sermoenen, en zoo voorts.
2o Dat de vaderlandsche geschiedenis, het verhaal van het groot verleden
onzer Vlaamsche voorouders, in 't Vlaamsch onderwezen worde.
3o Dat de studenten van Vlaanderen zouden mogen Vlaamsch spreken op
zondagen en feestdagen en tijdens hunne wandelingen op den buiten, en
dat deze spreekoefeningen in deugdelijke en sierlijke tale zou gedaan
worden.
4o Dat, in zake van wiskunde en natuurlijke wetenschappen, de Fransche
lessen telkens in het Vlaamsch ofwel, eenmaal op drij, in 't Vlaamsch
zouden gegeven worden.
En 5o dat de prijsdeelingen, waar zoovele Franschonkundige ouders naartoe
gaan, ten grooten deele in het Vlaamsch zouden geschieden en dat men
die omstandigheden zou benuttigen om onze gezonde Vlaamsche
letterkunde te verspreiden en onze goede Vlaamsche strijders te
ondersteunen.
Op dit nederig, doch veeleischend stuk kwam geen antwoord. Dan trokken vier
afgevaardigden naar het bisschoppelijk paleis van Brugge: Dr Eug. Van Steenkiste,
advocaat Em. De Visschere, Dr Depla en notaris Persijn. Mgr. De Brabandere ontving
die heeren zeer minzaam(1), maar verklaarde hun, ‘dat er in zijn bisdom in Vlaamsch
opzicht

(1) Een omstandig relaas dier bijeenkomst, blijkbaar opgesteld door de afgevaardigden, vindt
men in den clericalen Klauwaart (no van December 1894), een blad dat te Antwerpen gedrukt
werd, maar opgesteld door Brugsche clericalen, die in hunne stad geenen drukker voor hun
onafhankelijke proza hadden kunnen vinden.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

79
weinig kon veranderd worden.’ Verder antwoordde hij nog:
Wat aangaat onze colleges, het programma der studies is overlast, meest
door het onderwijs der doode talen, en 't en is niet mogelijk ze nog meer
te belasten met den tijd aan 't Vlaamsch leeren nog uit te breiden. Van den
anderen kant, alle vervlaamsching van leergangen, die nu in 't Fransch
gegeven worden, ware zooveel tijd aan 't Fransch ontnomen; en 't is
geweten, de oefening in 't Fransch is nog ontoereikend en mag dus niet
ingekrompen worden.
In hun verslag over hun onderhoud met den bisschop stelden de afgevaardigden
nog het volgende te boek:
Zijne Hoogweerdigheid is ten andere van gedacht, dat het Vlaamsch in
zijne colleges deugdelijk aangeleerd wordt en ten allen gevalle beter als
in de Staatsmiddelbare scholen, hetgeen door de uitslagen der prijskampen
tusschen vrije en Staatsscholen genoegzaam bewezen wordt.
Op die bisschoppelijke snoeverij, die zoo regelrecht in strijd met de waarheid was,
antwoordden de afgevaardigden zeer gevat:
Indien er in de vrije gestichten studenten gevonden worden, die 't
Vlaamsch machtig zijn, hebben zij zulks voornamelijk te danken aan hunne
eerste opvoeding en onderwijs en aan hun eigen werk en oefening, en niet
aan 't gebrekkig Vlaamsch onderwijs, dat zij in de colleges genoten hebben.
De Bisschop zeide ten slotte, dat hij ‘een onderzoek had begonnen om te zien, of
het mogelijk was de gebeden gedeeltelijk te vervlaamschen’; dat ‘hij persoonlijk niet
ongenegen was om aan de kinders éénen dag ter weke Vlaamsch te laten spreken,
alhoewel er aan dien wensch, uit hoofde der noodzakelijke oefening van 't Fransch,
moeilijk kon toegegeven worden’; verder, ‘in zake van prijsboeken, dat er zoo weinig
deugdelijke Vlaamsche voorhanden zijn en dat hun prijs te hoog was.’
Voelende dat de Bisschop in den grond niets wilde toestaan, vroegen de
afgevaardigden wanhopig: ‘wat er ons, Vlaamsche ouders, te doen stond met onze
kinderen, aan wie wij een Vlaamsch en vaderlandsch onderwijs begeer-
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den te verschaffen?’ Waarop zij uit den mond van Monseigneur ten antwoord kregen:
Onze kinderen, voornamelijk onze dochters, zullen het verder brengen
met Fransch als met Vlaamsch.
Het verslag van dit onderhoud, dat met ingehouden humour is opgesteld, besluit
op die laatste verklaring heel leuk met de woorden: ‘Daarop hebben wij van Zijne
Hoogweerdigheid verlof genomen.’ Het is een tafereeltje zonder weerga van de
blinde Franschdolheid en van het despotisme onzer Vlaamsche bisschoppen, evenals
van de lijdzame hulpeloosheid en onmachtige onderwerping der clericale
Vlaamschgezinden, peints par eux-mêmes, zooals de Franschman zegt.
Allerlei staaltjes der bisschoppelijke Franschdolheid zouden kunnen aangehaald
worden. Hier is er een, uit het jaar 1898 en geplukt in Onze Vlagge, orgaan der
West-Vlaamsche studenten, sprekende over het afsterven te Oostende van eenen
ijverigen medestrijder:
De doodbrieven, voor magen, vrienden en kennissen bestemd, meldden,
dat de dierbare afgestorvene ‘lid van den Katholieken West-Vlaamschen
Studentenbond’ was. De Eerw. heer Overste van het O.L. Vrouwegesticht
van Oostende, waar onze Vlaamsche vriend studeerde, liet aan de ouders
weten, dat geen één der leerlingen uit zijn gesticht aan de begraving zou
mogen deelnemen, indien de woorden: ‘lid van den Katholieken
West-Vlaamschen Studentenbond’ niet uit den doodbrief werden geschrapt.
Van die bedreiging werd natuurlijk rekening gehouden. De Eerw. heer
Overste, om zijn gedrag te verrechtveerdigen, beweert aldus gehandeld te
hebben uit vrees voor Zijne Hoogweerdigheid den Bisschop (van Brugge).
Even talrijk als vroeger bleven de waarschuwingen der clericale Vlaamschgezinden
aan hunne leiders en aan de Bisschoppen over het gevaar dier blinde verfransching.
In Onze Tijd ‘voor God, taal en volk’ van Brussel (7 Januari 1899) stond te lezen:
Het Vlaamsch wordt niet op voldoende wijze onderwezen in onze
katholieke gestichten... Onze jonge advocaten, geneesheeren, enz., die met
den besten iever bezield zijn en volgaarne het hunne tot
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de katholieke propagande zouden bijdragen, zijn tot onmacht gedoemd.
Buiten Brussel kan men geene andere voordrachten houden dan Vlaamsche;
en vraagt toch geene Vlaamsche voordrachten aan de mannen, die uit onze
katholieke gestichten komen; daartoe zijn zij volkomen onbekwaam.
Tegenover dien toestand is aan de bestuurders onzer katholieke gestichten
de plicht opgelegd, zonder verder uitstel het Vlaamsch in hunne gestichten
degelijk en behoorlijk in te richten. Wordt dit niet gedaan, dan zullen onze
katholieke propagandisten weldra overrompeld worden door de
socialistische en liberale propagandisten, die uit de Staatsgestichten komen
en er goed Vlaamsch hebben geleerd.
En nog altijd bleef Coremans werkeloos in de Kamer en dorst hij zijn sedert lang
aangekondigd wetsvoorstel maar niet neerleggen. En zoo was men tot in 1901
gekomen! Sedert de taalwet van 1883 waren aldus achttien volle jaren nutteloos
voorbijgegaan zonder één stap vooruit te geraken. Onloochenbaar hadden in dezen
de clericale Vlaamschgezinden het bewijs geleverd van een voorbeeldig geduld
tegenover de Franschdolle geestelijkheid; doch nu scheen dat geduld toch ten einde.

Coremans' wetsvoorstel (1901)
Den 9 Augustus 1901 kwam Coremans in de Kamer met een bepaald wetsvoorstel
voor den dag, dat medeonderteekend werd door zijne collega's Colaert (Ieperen), de
Corswarem (Hasselt), Raemdonck (St-Nikolaas), Van Cauwenbergh (Lier) en J. Van
der Linden (Brussel). Het bepaalde, dat de getuigschriften, voorzien door de wetten
van 10 April 1890 en van 12 April 1894, waarbij de toegang tot eene hoogeschool
en eene tweede kiesstem aan hunne dragers verleend werden, - dat die getuigschriften,
te beginnen van Juli 1910 de bevestiging (zouden) inhouden, dat de titularis
van het getuigschrift ten minste twee leergangen, behalve het Duitsch en
het Engelsch, in 't Vlaamsch heeft aangeleerd, gelijkvormig de wet van
15 Juni 1883; of dat hij een bijzonder exa-
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men in het Vlaamsch heeft afgelegd op ten minste twee vakken(1), die hem,
behalve het Duitsch of het Engelsch, in 't Vlaamsch onderwezen zullen
zijn geworden, gelijkvormig de wet van 15 Juni 1883.
De clericale Vlaamschgezinden juichten en rekenden reeds op eene spoedige
overwinning. De liberale Vlaamschgezinden drukten hunne voldoening uit, dat
Coremans, hoe laat ook, nogmaals storm liep op de verfransching der zoogezegde
‘papencolleges;’ maar zij maakten alle voorbehoud op de waarde van zulke
getuigschriften afgeleverd door de bestuurders der vrije scholen, die gewoon zijn
deze stukken met de meeste vrijgevigheid aan hunne leerlingen uit te reiken en
bijvoorbeeld geregeld bevestigen, dat hunne studenten volledige humaniora (dat is
van zes jaren studie) gevolgd hebben, wanneer die studenten maar vijf jaren op de
schoolbanken gezeten hebben.
Den 26 November 1901 doorstond het wetsvoorstel Coremans in de Kamer de
proef der ‘prise en considération.’ De parlementaire week was bijzonder woelig
geweest, ter gelegenheid van de legerwet en van eene ondervraging van den socialist
Vander Velde over het lot der gemartelde en uitgehongerde vrouwen en kinderen
der Boeren van Zuid-Afrika in de Engelsche concentratiekampen(2). Daarmede ging
de zaak der vervlaamsching van het middelbaar onderwijs schier onopgemerkt voorbij.
Toch had zij tot eene korte, maar belangrijke woordenwisseling aanleiding gegeven.
Tegen Coremans' wetsvoorstel hadden zich de bevoegde minister de Trooz en de
leider der rechterzijde Woeste beslist gekant, alhoewel zij in 1894 beide voor 't tweede
amendement van Coremans gestemd hadden, dat in den grond juist hetzelfde beoogde.
Te recht bemerkte daarop Het Volksbelang:
Duidelijk blijkt uit de woorden van den Minister en van den almachtigen
tuchtmeester van het clericaal ministerie, dat de Vla-

(1) Die twee vakken, buiten Engelsch en Duitsch, zijn, zooals men weet, de geschiedenis
met de aardrijksche en de natuurlijke wetenschappen, volgens een ministerieel besluit
tot uitvoering van de taalwet van 1883.
(2) Zie deel II, blz. 303-308.
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mingen zich op eenen nieuwen hardnekkigen strijd mogen voorbereiden,
willen zij die nieuwe taalwet er ook door krijgen.

De strijd breekt los
De onwil der bisschoppen en der kloosteroversten en de zoogezegde
ongrondwettelijkheid van het opleggen van 't Nederlandsch, als voertaal voor het
onderwijs van een paar vakken in de vrije scholen, zulks waren de groote hinderpalen,
die moesten uit den weg geruimd worden. Vele clericale mannen van gezag namen
nogmaals de moeite breedvoerig te bewijzen, dat de Grondwet en hare duurbare
vrijheden niets te maken hadden met die vervlaamsching, welke reeds voor de
officieele onderwijsgestichten bij de taalwet van 1883 geregeld was(1). Wat de
bisschoppen betreft, op hen had men minder vat. Nochtans werd ook beproefd de
Roomsche kerkprelaten, die oppermachtig over hunne bisschoppelijke colleges den
schepter zwaaien, tot inkeer te brengen.
Den 18 Januari 1902 besloot de Gentsche tak van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, met de eenparige stemmen zijner clericale en liberale leden, dat men eene
afvaardiging aan de bisschoppen zenden zou(2). Den 6 Fe-

(1) Vooral vermeldenswaard waren het betoog van ingenieur A. Van Waesberghe uitgegeven
door het Algemeen Nederlandsch Verbond (1902), de voordracht van Prof. Ad. De Ceuleneer
der Gentsche hoogeschool in den Nederduitschen Bond te Antwerpen (in druk verschenen,
1902), de vlugschriften van den Brugschen advocaat De Visschere en van zijnen Antwerpschen
confrater Adelfons Henderickx (1903).
(2) Dit besluit werd door al de andere takken van Vlaamsch België eenparig bijgetreden in hunne
algemeene vergadering te Brussel (2 Maart 1902); maar later besliste het dagelijksch bestuur,
‘dat het best zou zijn dergelijke stappen niet te laten doen door een onzijdig organisme als
het Verbond, maar dat over te laten aan katholieke organismen als de Vlaamsche katholieke
Landsbond’, zooals op de algemeene vergadering van het Verbond te Oostende in Juli 1903
werd medegedeeld.
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bruari vergaderde het algemeen bestuur van het Davids-fonds te Leuven en nam
insgelijks het besluit op de bisschoppen te werken: al de afdeelingen zouden
aangemaand worden, om het wetsvoorstel Coremans te ondersteunen en om een
eerbiedig vertoogschrift te zenden aan de bisschoppen der Vlaamsche gewesten. Te
dier gelegenheid legde aldaar Frans De Potter, de ware stichter van het Davids-fonds,
alsdan bestendige secretaris der Kon. Vlaamsche Academie, de volgende
merkwaardige verklaring af over de minderheid der clericale onderwijsgestichten
tegenover de officieele atheneums en middelbare scholen:
Moet het zoo voortduren, dan zal over twintig jaar de Koninklijke
Vlaamsche Academie uitsluitend samengesteld zijn uit leden, die van eene
gansch andere gezindheid zijn dan de onze, en deze Vlaamsche instelling
zal, tot groot nadeel van onzen godsdienst, in handen van goddeloozen
zijn. Van nu af reeds bestaat de grootste meerderheid dergenen, die
bekroond worden in de prijskampen door de Academie uitgeschreven, uit
andersdenkenden, die hunne studieën deden in de officieele scholen, waar
de wet van 1883 betreffende het gebruik van 't Vlaamsch hare vruchten
begint af te werpen(1).
Bij het naderen der algemeene Kamerverkiezingen hield in Mei 1902 de
Nederduitsche Bond te Antwerpen eene groote politieke vergadering, waarin
Coremans namens zijne collega's der Scheldestad plechtig beloofde zijn wetsvoorstel
door te drijven, en een nieuwe candidaat, advocaat

(1) Deze verklaring lekte uit in de clericale pers (Ons Recht) door eene onbescheidenheid
en geheel tegen den zin van Frans De Potter. In zijn verslag over het bestuurjaar 1903
bekende ook de algemeene schrijver van het Davidsfonds overigens, dat zijne
maatschappij nu werken uit het Engelsch of uit het Hoogduitsch vertalen moest, wegens
het gemis aan goede Vlaamsche schrijvers zijner richting: ‘Zal het Vlaamsch eens
degelijk worden onderwezen in al onze katholieke scholen, dan zullen ongetwijfeld
wel meer goed beslagen schrijvers van onze richting opstaan en ons lezenswaardige
resultaten hunner studiën mededeelen. Thans - het moet tot ons aller leedwezen en
beschaming gezegd - worden de meeste voortreffelijke Vlaamsche werken geleverd
door oud-leerlingen van de Staatsscholen.’
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Adelfons Henderickx, sprak er in denzelfden zin als Frans De Potter in het
Davids-fonds:
Men begint te begrijpen, dat onze katholieken uit de hooge standen
tegenover de liberalen en socialisten altijd in minderheid zullen staan.
Immers, onze volksredenaars en schrijvers zijn meestal liberalen en
socialisten, dank zij de wet, die in de officieele gestichten, waar zij hunne
opvoeding genoten, het onderricht van het Vlaamsch verplichtend maakt,
terwijl men daar in de jezuietencolleges en seminaries niet van weten wil.
Ziedaar de oorzaak van onze minderheid.
Men wil maar niet begrijpen wat kwaad men doet aan de katholieke zaak,
hoe machteloos men de strijders maakt op katholiek en vooral op
maatschappelijk gebied. Pater Rutten, die op de algemeene vergadering
van het katholiek maatschappelijk Congres het woord voerde, verstaat de
zaak wel. ‘De taal - zegde hij - moet waken, dat de hoogere standen in
voeling blijven met het volk. En het is niet genoeg de taal gebrekkig of
onvolledig te spreken; men moet ze kennen, in den grond kennen en er
zich sierlijk in uitdrukken, opdat men er naar luistere. Immers - voegde
de pater er bij - men eet liever uit eene reine telloor dan uit eenen
ongewasschen schotel’.
Maar Adelfons Henderickx meende er te moeten bijvoegen:
Van de katholieken moeten wij het bekomen, want van de tegenstrevers
is niets te verwachten. (Daverende toejuichingen).
Dit laatste was eene zeer onbillijke en ijdele kiesparade; want de spreker wist zoo
goed als iedereen, dat in de Kamer zijne liberale tegenstrevers Jan Van Rijswijck,
Verheyen, De Vigne, Van de Walle, Buyl, Termote en meer anderen Coremans'
wetsvoorstel krachtig zouden steunen, terwijl de hardnekkigste tegenstand komen
zou van de Regeering met minister de Trooz aan 't hoofd en van de clericale
meerderheid met hare leiders Woeste, Beernaert, Schollaert en andere kopstukken.
De dagelijksche polemiek van den Bien Public en van de overige hoofdorganen der
groote Fransche clericale pers liet daar geen den minsten twijfel over.
Integendeel stond de clericale Vlaamsche pers dapper in 't harnas en bracht
verrassende bekentenissen aan den
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dag. Alzoo het weekblad De Tijd, ‘voor God, taal en vaderland’ van Brussel:
Het is noodlottig, dat vele der aanvoerders der katholieke partij in het
Vlaamsche land, wegens het verfranscht vrij katholiek onderwijs, de
volkstaal niet genoeg machtig zijn. Vooral te Brussel, waar de buiten heel
Vlaamsch is, laat de toestand te wenschen over... En wat doet men in de
vrije onderwijsgestichten? Wordt er degelijk Nederlandsch aangeleerd?
Hoegenaamd niet. Hoe langer hoe meer wordt alles verfranscht. Ware het
niet van de Vlaamsche studentenbeweging, dan zou geen enkel student
een behoorlijken volzin in 't Nederlandsch kunnen bouwen. Bovendien
kon geen enkel student, die het niet uit zijn eigen leerde, behoorlijk
Nederlandsch spreken. Het wetsvoorstel Coremans moet er door, of de
katholieke partij gaat verloren in het Vlaamsche land.

Het jaar 1903
Alweer verliepen er maanden. Alhoewel het gerucht verspreid werd, dat vele liberalen
en socialisten bereid waren om voor de nieuwe taalwet te stemmen(1), verroerde
Coremans niet in de Kamer. Nochtans had de Koninklijke Vlaamsche Academie zijn
wetsvoorstel aan de Regeering plechtig aanbevolen en waren de clericale
maatschappijen en bonden druk in de weer met meetings, voordrachten,
vertoogschriften en verdere minder en meer luidruchtige propagandamiddelen. Aan
drie afgevaardigden van den ‘Oud-hoogstudentenbond’ van West-Vlaanderen deelde
volksvertegenwoordiger Colaert van Ieperen, een der medeonderteekenaars van 't
wetsontwerp, in Januari 1903 de blijde tijding mede, dat Woeste bekeerd was, hetgeen
de clericale Vlaamschgezinden van eene spoedige zegepraal deed droomen; maar 't
bleek weldra een valsch gerucht te zijn.
Eene nog bitterder teleurstelling was de mislukking van

(1) Alsdan hadden de clericalen nog 26 stemmen meerderheid in de Kamer, zoodat de bijtreding
van slechts een gedeelte der rechterzijde volstond om de taalwet er door te krijgen, indien
de twee oppositiepartijen ook een aanzienlijk getal ja-stemmens leverden.
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den grooten clericalen Studentenlanddag van Antwerpen (26 April 1903). De
vergadering was wel zeer geestdriftig, de redevoeringen waren zeer talrijk en werden
zeer warm toegejuicht; maar geen enkel politiek kopstuk der clericale partij was
verschenen op dien Landdag, die nochtans door den Nederduitschen Bond van
Antwerpen, de moedervereeniging aller clericale Vlaamschgezindheid, was
bijeengeroepen. Coremans zelf was afwezig, door ziekte verhinderd. Het Fondsenblad
schreef met bitterheid in zijn verslag: ‘De (acht) Antwerpsche
volksvertegenwoordigers en (vier) senators schitterden er door hunne afwezigheid.’
Overigens was geen enkel lid van Kamer of Senaat opgekomen. Het was eenvoudig
eene meeting der jeugd. Slechts jongere clericalen zonder invloed noch gezag traden
er op en voerden er het woord, terwijl de uitgenoodigde leiders der partij wegbleven
en, buiten een drietal, zelfs geene schriftelijke verontschuldiging over hunne
afwezigheid ingezonden hadden. Die groote Antwerpsche Landdag moest een bewijs
van kracht zijn; hij getuigde integendeel van onmacht. Maar de jeugd, dat is de
toekomst, had ten minste de tanden getoond en nogmaals had zij de wraakroepende
verfransching der ‘papencolleges’ heftig aangeklaagd. Over dezen Landdag en het
gesprokene aldaar richtte overigens de clericale Fransche pers eene echte ‘conspiration
du silence’ in. Ook een deel der Leuvensche studenten dorsten de beweging niet
meer aanhangen (zelfs niet het bekende taalminnend genootschap Met Tijd en Vlijt)
en zij zwegen den Landdag van Antwerpen dood in Ons Leven, hun Vlaamschgezind
tijdschrift, op bevel van den Rector magnificus der Hoogeschool, naar men beweerde.
Schier alleen bleef het Antwerpsch weekblad Ons Recht manmoedig in de bres staan,
als de vox clamantis in deserto der clericale pers.
Coremans zelf scheen alle vertrouwen verloren te hebben, alhoewel de twee
linkerzijden der Kamer bereid waren voor zijn wetsvoorstel te stemmen en hij maar
een tien- a twintigtal leden der clericale meerderheid te winnen had om te zegepralen.
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Die raadselachtige werkeloosheid lokte heftige polemieken uit tusschen clericale en
liberale Vlamingen. Ook de Nederduitsche Bond van Antwerpen hield op 6 Juli 1903
eene woelige zitting over de dubbelzinnige houding van Coremans' Antwerpsche
collega's Delbeke en Segers, die, beweerde men, reeds in 1901 geweigerd hadden
zijn wetsvoorstel te onderteekenen en er zich nu beslist vijandig aan zouden toonen.
Ter gelegenheid van de louter Fransche prijsdeelingen der meeste scholen van
pastoors, paters en nonnen in Vlaamsch België schreef Onze Tijd van Brussel in
Augustus over den onwil der geestelijke overheden:
Zedeles: Men wil uit eigen beweging niet doen wat de gezonde rede en
de sociale toestanden als een allereerste behoefte opleggen. Welnu, dan
moeten er dwangmaatregelen komen. Daarom zullen de katholieke
Vlamingen, die het wel meenen met de toekomst van onzen stam en van
ons land, met grooteren ijver dan vroeger optreden, om het wetsvoorstel
Coremans tot wet te doen maken.
In Augustus 1903 hield de Vlaamsche katholieke Landsbond eenen tweedaagschen
Landdag te Dendermonde, waarop Prof. De Ceuleneer, Fl. Heuvelmans, Adelfons
Henderickx, enz., namens den Landsbond, het Davids-fonds, den Nederduitschen
Bond en meer andere clericale vereenigingen aandrongen op het spoedig aannemen
van Coremans' wetsvoorstel. In November deed de algemeene vergadering van het
Willems-fonds hetzelfde.
In November hield ook een der meest gezaghebbende hoogleeraren van Leuven,
de medicus Dr Gustaaf Verriest (broeder van den bekenden Gezelle-vereerder pastoor
Hugo Verriest) eene geruchtmakende voordracht te Antwerpen over de
vervlaamsching van het vrij onderwijs. Vele priesters en geestelijke leeraars van
katholieke verfranschte gestichten bevonden zich onder zijne toehoorders, en advocaat
Lamproye, voorzitter der katholieke hoogeschooluitbreiding der Scheldestad, leidde
de voordracht van den Leuvenschen professor in met de verklaring, dat de leerlingen
der papencolleges, wat hunne kennis der moedertaal betreft, ver beneden de leerlingen
der atheneums stonden,
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‘tot groot nadeel der katholieke partij en der katholieke grondbeginselen.’

Het wetsvoorstel in de afdeelingen der Kamer
Zou er alweer een parlementaire zittijd voorbijgaan zonder de behandeling van het
wetsvoorstel, dat in Augustus 1901 neergelegd was geworden en nog niet eens in de
afdeelingen der Kamer geraakt was? Een gedeelte der clericale Vlaamsche pers
(Handelsblad, Ons Recht) kwam tegen die verdaging op. De clericale kopstukken
staken de hoofden bijeen; in December werd de zaak in eene geheime vergadering
der rechterzijde besproken en eindelijk zouden, beloofde men, de afdeelingen der
Kamer aan 't onderzoeken gaan. Doch er lekte tegelijk uit, dat Woeste en minister
De Trooz plechtig zouden verklaard hebben, dat Coremans' wetsvoorstel moest
verworpen worden als schendende de artikels 17 en 23 der Grondwet (vrijheden van
onderwijs en van taalgebruik). Te gelijk trad de voorzitter der Kamer Schollaert met
een ander voorstel te voorschijn, dat voor doel had de ongrondwettelijke bezwaren
uit den weg te ruimen. Het bestond hierin, dat, zoo de leerling zijne studiën deed in
de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen of in de
arrondissementen Brussel en Leuven, zijn getuigschrift, te beginnen met 1 Juli 1910,
zou moeten vaststellen, dat hij ten minste 8 uren per week aan het onderwijs van het
Nederlandsch besteed had, tenzij hij gestudeerd had in een gesticht onderworpen aan
de bepalingen der taalwet van 1883. Dit voorstel verbaasde iedereen. In eens de
papencolleges dwingen ten minste 8 uren Nederlandsche les per week in al de klassen
aan al hunne leerlingen te geven, was blijkbaar een overdreven eisch, waar niemand
ernstig zou willen van hooren spreken. Ook noemde men Schollaert's voorstel ‘het
verraderlijk amendement.’
De zes afdeelingen der Kamer beraadslaagden in December 1903. In vier werd
Coremans' voorstel aangenomen
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met eene kleine meerderheid en veel onthoudingen, in twee werd het verworpen.
Van de 73 aanwezige leden hadden 37 er voor gestemd, 16 tegen en 20 hadden zich
onthouden. In bijna al de afdeelingen hadden de meeste clericalen verklaard, dat zij
aan Schollaert's stelsel zouden de voorkeur geven. De middelafdeeling, die uit één
lid per afdeeling bestond, werd dan ook samengesteld op eene zeer onrustbarende
manier: Woeste, Beernaert, De Bruyn, Huyshauwer, Helleputte en Van Cauwenbergh.
De twee eerste, de beide invloedrijke oud-ministers, hadden zich tegen Coremans
verklaard in de geheime zitting der rechterzijde, Woeste wegens de zoogezegde
ongrondwettelijkheid en Beernaert uit vrees voor het later aan banden leggen van de
vrijheid der onderwijzende kloosterorden, naar het voorbeeld ten dien tijde gegeven
door het ministerie Combes in Frankrijk.
De clericale Vlaamschgezinden waren in rep en roer. Al hunne hoofdmannen
klampten zich beslist aan Coremans' wetsvoorstel vast, uitgenomen Prof. De Ceuleneer
van Gent, die dadelijk Schollaert's stelsel onder zijne bescherming nam, in tegenspraak
met al zijne talrijke mondelinge en schriftelijke betoogen van vroeger. Integendeel
hield Prof. Helleputte, volksvertegenwoordiger van Leuven, in den schoot van Tijd
en Vlijt eene voordracht, waarin hij krachtig verzet aanteekende tegen de houding
van de leiders der rechterzijde en beweerde, dat er in de Kamer clericalen genoeg
waren om Coremans' wetsontwerp er door te halen, zelfs zonder de hulp van liberalen
of socialisten. Te Leuven had ook het algemeen bestuur van het Davids-fonds den
3 December eene zitting gehouden, waarop besloten was geworden afgevaardigden
te zenden aan Schollaert en aan minister De Trooz. Onbewimpeld schreef Het
Fondsenblad van Gent over die zitting:
Er is uit de beraadslaging gebleken, dat de meeste tegenstand op te
merken is bij onze staatkundige vrienden. Moest het wetsvoorstel Coremans
niet gestemd worden, dan zullen de tegenkanters vóór het Vlaamsche volk
de verantwoordelijkheid dragen van hun verzet.
En Ons Recht schreef van zijnen kant te Antwerpen:
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Wij hebben de bewijzen in handen - en als 't er op aankomt zullen wij
klaarder spreken - dat hemel en aarde samenspannen om de wet Coremans
te wurgen. En toch zal dit niet baten. De katholieke Vlamingen willen en
zullen de vervlaamsching van 't vrij onderwijs bekomen. Zij willen niet
te kiezen hebben tusschen katholieke, doch verfranschte gestichten, en
half vervlaamschte, doch neutrale scholen Zij willen een onderwijs voor
hunne kinderen tevens katholiek en Vlaamsch. Zij willen het en zullen het
bekomen, al moesten er ook in den strijd slijkspatten vliegen en vuistslagen
vallen op mannen, die, tegen hunne zending in, de zijde kiezen der vijanden
van het Vlaamsche volk.
Te Turnhout gaf destijds de Katholieke Volksbond een feest, waarop graaf de
Merode en al de overige clericale leden der beide Kamers van dat kiesdistrict aanwezig
waren. De voorzitter der vergadering Dieltjes richtte hun als volgt het woord toe:
Gij, senators en volksvertegenwoordigers van het meest Vlaamsche
arrondissement van het land, zult weldra geroepen worden om uitspraak
te doen over een punt, dat een der grieven van de Vlamingen wegneemt.
Als Vlaamsche vertegenwoordigers zult gij het ontwerp Coremans
verdedigen en stemmen. En dan zullen wij hier nogmaals feest vieren.
Het samengestroomd publiek onthaalde die verklaring op daverende toejuichingen
en op het aanheffen van Miry's Vlaamschen Leeuw. Meer andere beteekenisvolle
voorvallen van dien aard zouden kunnen aangehaald worden. Aan den anderen kant
bleven de clericale en andere Franskiljons niet onwerkzaam. Ons Recht klaagde de
vervolgingen aan, die zekere Vlaamschgezinde priesters en leerlingen van
papencolleges of seminaries te lijden hadden ‘van hooger hand.’

De Landdag te Brussel (1904)
Om lucht te geven aan de algemeene opgewondenheid werd te Brussel op 24 Januari
1904 een groote Vlaamsche Landdag bijeengeroepen. Niet zonder onbehendige
aanmatiging had het Nationaal Vlaamsch Verbond slechts
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met twee onbeduidende jeugdige kringen (het Vlaamsch Bondgenootschap van
Leuven en de Vlaamsche Wacht van Antwerpen) de inrichting uitsluitend op zich
genomen, zonder eene enkele van de machtige vereenigingen der Vlaamschgezinde
liberalen te kennen. Doch deze stapten daar overheen en waren ook talrijk opgekomen
in de niet al te groote, doch goedbezette schouwburgzaal der Robinière, waar de
clericale Vlamingen overigens in overgroote meerderheid waren.
Het was geenszins eene van die indrukwekkende betoogingen als de Landdag van
1873 tot het afdwingen der eerste taalwet of als die van 1897 tot het bekomen der
Gelijkheidswet De Vriendt-Coremans; maar men hoorde er veel belangrijke
openbaringen. De voormalige christendemocraat Léonce Du Catillon, nu medewerker
van Julius Hoste's liberale Vlaamsche Gazet, kwam bekend maken, dat de priesters
van het Collège St-Louis met de paters van het jezuietencollege van Brussel, die
sedert jaren gezworen vijanden waren en elkander hardnekkig concurrentie aandeden,
nu plotseling verzoend waren op den rug der Flaminganten en een broederlijk verbond
gesloten hadden tegen het wetsvoorstel Coremans. De Brusselsche clericale
volksvertegenwoordiger Carton de Wiart zou de factotum en bewerker van dat
aandoenlijk verbond zijn geweest. Volgens denzelfden spreker waren de Belgische
bisschoppen op het vraagstuk verdeeld(1); maar, voegde hij erbij, ‘in België zijn de
Jezuieten meester,’ hetgeen een rumoerig incident vanwege de aanwezige clericalen
verwekte. Ook vertelde Du Catillon, dat hij gestudeerd had in het bisschoppelijk
college van Tielt (West-Vlaanderen), ‘het meest Vlaamschgezinde van Vlaamsch
België’, en dat de bibliotheek der leerlingen daar niets anders bevatte dan levens van
pausen en heiligen, blauwe boekjes, een paar deeltjes van Guido Gezelle met Lodewijk
De Coninck's Menschdom verlost tegenover ontelbare Fransche werken.

(1) Er werd verzekerd, dat van de zes Belgische kerkprelaten Mgr. Rutten van Luik de eenige
was, die niet vijandig was aan het Nederlandsch en aan de Vlaamsche Beweging.
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Van zijnen kant vertelde pastoor Daens, volksvertegenwoordiger van Aalst, dat men
in het Ste-Barbaracollege der Paters Jezuieten te Gent een enkel uurtje of soms slechts
een half uurtje Vlaamsche les ter week kreeg; men vertaalde er Ledeganck's Drie
Zustersteden in 't Fransch en op die Fransche vertaling werden de letterkundige
uitleggingen gegeven in 't Fransch. Ook kenden de leerlingen der Gentsche Jezuieten
hunne moedertaal slechts zeer gebrekkig. Adelfons Henderickx verzekerde, dat tegen
de clericale Flaminganten ‘geen enkel middel, zelfs niet het vuigste en lafste,
onbeproefd was gelaten.’ En hij voegde er bij: ‘De leiders onzer partij hebben meer
afkeer voor de Vlaamschgezindheid dan liefde voor den godsdienst.’ Camille
Huysmans verklaarde namens de socialisten, dat zij allen, Vlamingen en Walen, voor
Coremans' voorstel in de Kamer zouden stemmen. En pastoor Daens riep uit: ‘De
tegenstrevers der taalwet Coremans zullen in de Kamer te vinden zijn onder de
katholieke leden, en daar alleen.’ Ten slotte beloofde hij aan de Kamer voor te stellen
buitengewone zittingen te houden, om nog vóór de verkiezingen der volgende
Meimaand de taalwet in behandeling te kunnen nemen, hetgeen hij inderdaad
vruchteloos beproefde. Een ander gevolg van den Landdag was ten minste, dat de
liberale volksvertegenwoordiger Buyl van den voorzitter Schollaert niet zonder
moeite de belofte bekwam, dat de middelafdeeling der Kamer zou bijeengeroepen
worden.
Intusschen liep het gerucht, dat Carton de Wiart en Arthur Verhaegen elk een
nieuw stelsel aan de middelafdeeling naast die van Coremans en van Schollaert
onderwerpen zouden. Zelfs de Vlaamsche clericale pers begon Coremans' wetsvoorstel
algemeen te laten schieten. Wat de Fransche clericale dagbladen betreft, zij stelden
voor, alles blauw blauw te laten en de hangende taalwet ‘in de scheurmand te werpen’,
zooals L'Ami de l'Ordre van Namen en na hem Le Courrier de Bruxelles schreven.
Bij dit alles verroerde Coremans niet, hetgeen de algemeene verbazing verwekte,
zoodat De Vlaamsche Gazet de vragen stelde:

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

94
Waarom vraagt de heer Coremans de bijeenroeping der middelafdeeling
niet? Waarom geeft hij, de oude strijder, de rechterzijde niet van de spoor?
Hij beschikt op dit oogenblik over eene meerderheid voor zijn wetsontwerp
in de Kamer. Waarom zwijgt hij en laat hij zijn voorstel in stilte begraven?
Maar Coremans wist beter. Hij kon geen ijzer met handen breken, gezien het
halsstarrig veto der bisschoppen en der jezuieten, waartegen de rechterzijde niet dorst
handelen. Ook Prof. P. Mansion der Gentsche Hoogeschool en de hoofdredacteur,
de pauselijke graaf Verspeyen, waren in eene reeks hoofdartikels van den Bien Public
tegen Coremans' voorstel te velde getrokken, en zij werden algemeen toegejuicht in
de clericale Fransche pers. Te gelijk liep het gerucht, dat de geestelijkeid en de paters
een vijandig referendum onder de ouders hunner leerlingen gingen inrichten, om de
Kamer met petities tegen Coremans te overstelpen. Het plan bestond stellig een
oogenblik, maar men dorst het niet ten uitvoer brengen.
Den 10 Maart 1904 ontvingen Coremans, Vander Linden, Raemdonck en Van
Cauwenbergh te Brussel in de lokalen der Kamer eene plechtige afvaardiging van
clericale Vlaamschgezinden, aan wier hoofd Prof. G. Verriest van Leuven stond met
Frans De Potter en twee Leuvensche studenten, die reeds veel geijverd hadden voor
de taalwet, Frans Van Cauwelaert en Leo Van Puyvelde. Men drong er op aan, dat
Coremans' voorstel de eenige goede oplossing was en dat er niets van de hooge
geestelijkheid, die sedert dertig jaren doof bleef, te verwachten was. Men was het
eens, dat de zoogezegde ongrondwettelijkheid aangevoerd werd uit onkunde met of
uit vijandigheid tegen het wetsvoorstel. Nadat de platonische wensch was geuit, dat
de bespreking vóór de groote verkiezingen der maand Mei zoude geschieden, scheidde
men zeer vriendelijk.
Den 18 Maart 1904 hield eindelijk de middelafdeeling der Kamer eene eerste
vergadering, waarop Coremans en Vander Linden als onderteekenaars van het
wetsvoorstel uitgenoodigd werden. Zij verdedigden hun kind, dat een-

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

95
drachtig door Woeste en Beernaert als ongrondwettelijk bestreden werd. Die twee
clericale Staatsministers, die elkander geen goed hart toedroegen en soms in de Kamer
zelve heftig aan 't kijven gingen, geraakten nu voor een tijdje verzoend en eensgezind
op den rug der Flaminganten, evenals de pastoors en de jezuieten der twee
mededingende en vijandige colleges van Brussel.
Nu begonnen de gemeenteraden der Vlaamsche gewesten, op aandringen der
Flaminganten, wenschen te stemmen ten voordeele van de spoedige bespreking der
taalwet in de Kamer. Te dier gelegenheid legde de liberale burgemeester Braun te
Gent de volgende zeer opgemerkte verklaring af:
Wij moeten bekennen, dat het wetsvoorstel Coremans goed is en veel
sympathie ontmoet bij het grootste gedeelte van de bevolking der
Vlaamsche provincies. Nu meer dan ooit is de kennis der Vlaamsche taal
eene noodzakelijkheid geworden voor de begoede en de middelstanden.
Binnen eenige jaren zal niemand, die geen Vlaamsch kent, tot een openbaar
ambt kunnen benoemd worden in Vlaanderen. Van heden af is zelfs een
candidaat, die zich vóór onverschillig welk kiezerskorps aanbiedt,
onmogelijk, indien hij de Vlaamsche taal niet kent noch spreekt.
Ik zelf, die Waal van geboorte ben, ondervind hoe moeilijk het is, wanneer
ik gedwongen ben Vlaamsch te spreken in 't openbaar, om mij behoorlijk
van die taak te kwijten. Ik maak mij overigens geene illusies. Daaraan zal
het te wijten zijn, dat ik nooit populair zal zijn bij het volk; doch ik hoop,
dat men mij zulks uit hoofde van mijnen Waalschen oorsprong vergeven
zal. Meer dan iemand erken ik de noodzakelijkheid voldoende Vlaamsch
te kennen, en daarom steun ik het voorstel.

Mgr. Waffelaert van Brugge (1904)
In 't begin van April 1904 had te Brugge een tweedaagsche Landdag der clericale
Vlaamsche studenten plaats. Dezen keer was de staf der clericale kopstukken met
gouverneur en burgemeester aan 't hoofd in de zaal aanwezig, alsmede een
Noord-Nederlandsch priester, Dr Wouters, leeraar aan het Roomsch Seminarie te
Leiden.
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Men had gevraagd eene mis te doen zingen in de Bloedkapelle, hetgeen geweigerd
werd. Toch werd eene mis gezongen bij de Paters Discalsen in tegenwoordigheid
van 600 studenten, die er in stoet naartoe trokken.
De groote gebeurtenis van den Landdag was de verklaring, voorgelezen door Prof.
L. Scharpé van Leuven, namens den Brugschen bisschop Mgr. Waffelaert. Deze
prelaat had aan de leerlingen zijner colleges verbod gedaan den Landdag bij te wonen,
over welk verbod de Leuvensche hoogleeraar hem was gaan spreken. De
West-Vlaamsche bisschop keurde het streng af, dat de leerlingen van het middelbaar
onderwijs verschenen op Vlaamsche landdagen en feesten; maar hij voegde er bij,
dat het onderwijs der moedertaal in de gestichten van zijn bisdom slechts ‘betrekkelijk
goed’ was. ‘Die toestand moet nog verbeteren, merkelijk verbeteren. Ik wensch en
ik wil het.’ Hij was zelfs bereid aan de leeraren zijner scholen bevel te geven, hunne
leerlingen aan te wakkeren later te Leuven lid te worden van Met Tijd en Vlijt.
Die bisschoppelijke verklaring werd op tweeërlei wijze opgevat. De eenen zagen
er eene belofte van Vlaamschgezindheid in, de anderen eene bedreiging tegen de
‘Blauwvoeterie’ der Westvlaamsche papencolleges, en eenen terugkeer tot het stelsel
van onderdrukking en vervolging uit de veertig sombere jaren van wijlen Mgr. Faict.
De student Leo Van Puyvelde drong nogmaals aan op de noodzakelijkheid van
Coremans' taalwet en raadde aan, ‘gezien den dreigenden bisschopsstaf, in stilte voor
het wetsontwerp te ijveren.’ Toen de stichter van het Algemeen katholiek
Studentenverbond, die voorzat, zeide, dat, nu de leerlingen der colleges aan
vervolgingen blootgesteld waren, zij zich meer dan ooit moesten aansluiten bij de
studenten der Hoogescholen, werken in katakomben, ijveren tegen alles en allen om
eene wet ter vervlaamsching hunner colleges te bekomen, - stonden de gouverneur,
de burgemeester en de schepenen op en verlieten te zamen de zaal. Tusschen den
eersten en den tweeden dag der zittingen werden nachtelijke geheime vergaderingen
der
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hoofdmannen gehouden om den tegenstand voor te bereiden en te regelen in ieder
gewest. Ons Recht schreef onbewimpeld:
De Brugsche Landdag der studenten heeft de aandacht van alle
Vlamingen op de hun zoo dierbare studentenbeweging gevestigd. Een
ooggetuige beweert, dat er zonder de minste overdrijving over de 600
studenten den Landdag bijwoonden en dat men over de 60 priesters in de
zaal telde. Treurig is het, dat het Bisdom van Brugge de vreugde over dit
welslagen moest komen storen. Den studenten der colleges wordt het
verboden aan de beweging deel te nemen. Flaminganten en Franskiljons
weten zeer goed, dat de beste krachten onzer beweging in de colleges
gekweekt worden. Men wil dus onze beweging eenen doodelijken steek
toebrengen. Welnu, wij hopen, dat die slag zal afgeweerd worden en dat
onze nazaten evenals wij, van kindsbeen af, en voor het geloof en voor
hun landaard zullen leeren strijden, ten spijt van wie 't benijdt. En kost dit
strijd en vervolging, Palma sub pondere crescit en Sanguis martyrum
semen Christianorum. Dat is Latijn, dat wij zelf ook eens op het college
leerden verstaan en benuttigen.
De Brugsche bisschop liet het niet bij zijn verbod aan de leerlingen der
Westvlaamsche bisschoppelijke gestichten. Den 14 Juli riep Mgr. Waffelaert in zijn
paleis de priesters-bestuurders (principalen) zijner colleges bijeen en las hun eene
Fransche allocution voor(1), waarin hij verklaarde:
Welk is het voldoende deel, dat de landtalen in 't programma der
humaniora vergen? of beter: dat onze Vlaamsche taal vergt? Want
inzonderheid over deze werd geredetwist.
Wij aarzelen niet te antwoorden, dat, nu onze programma's overladen zijn
en er rekening dient gehouden te worden met wat men van de lagere
leergangen mag verwachten, het deel, dat aan 't Vlaamsch in onze colleges
toegekend is, alles vertegenwoordigt wat mogelijk is te doen(2); dat wij in
onze gestichten zooveel en beter doen dan om het even welk ander bisdom
en dat de bekomen uitslagen daar getuigenis van geven.

(1) Zij werd in haar geheel opgenomen in de Revue pratique de l'enseignement moyen van het
Brugsche bisdom (afl. Oct. 1904); maar niemand wist er van, totdat Ons Recht van Antwerpen
ze ontdekte en in haar geheel vertaalde (April 1905).
(2) Dit was in tegenspraak met 's bisschops beloften aan Prof. Scharpé.
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Daarna voer de bisschop uit tegen de Flaminganten:
Men moet zich wachten de gekke pretentie (sotte prétention) van zekere
lieden(1) in te volgen, die zich, men weet niet met welk recht, de zending
toeeigenen het onderwijs en dat der Vlaamsche taal in het bijzonder te
verdedigen juist tegen degenen, die de goddelijke zending hebben gekregen
de jeugd op christene wijze te onderrichten en op te voeden.
Aan de bestuurders der colleges legde Mgr. Waffelaert ten slotte den plicht op, de
gehoorzaamheid aan de geestelijke overheid op 't gebied van 't onderwijs in het hart
te prenten van hunne leerlingen, die wellicht reeds aangetast schenen met ‘die
verderfelijke stelsels van Jansenisten, koppigaards en schijnheiligen.’
In April had van zijnen kant de Pater jezuiet J. Verest eenen geregelden kruistocht
begonnen in de gezaghebbende Revue Générale van Brussel(2) tegen Coremans'
wetsvoorstel, en de geestelijke overheid ging voort met de gevoelens der opkomende
jeugd zooveel mogelijk te smoren. Alzoo werd te Geel eene Vlaamschgezinde
studentengilde ontbonden verklaard wegens hare Coremansgezindheid. Ook werd
op bevel der bisschoppen eene kwistige verspreiding bezorgd aan de brochure Het
Vlaamsch in het Onderwijs, door J. Boudewijns (pseudoniem van den Pater jezuiet
Vermeersch.)

Verdere gebeurtenissen van 1904
De Middelafdeeling der Kamer was middelerwijl heel bedaard aan 't werk gegaan
en veel tijd werd met allerlei

(1) De bisschop ried de Flaminganten aan ‘hun geweten te onderzoeken en zich vóór God
af te vragen, of hunne daden met hunne woorden overeenstemmen en of zij zelven
den eenvoud, de rechtschapenheid, de zuiverheid der Vlaamsche zeden hebben
behouden.’
(2) Tegen Pater Verest's betoog lieten de clericale Vlaamschgezinden twee Fransche brochures
verschijnen, die op 2.000 ex. verspreid werden.
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middeltjes gewonnen; toen Woeste en Beernaert eendrachtig kwamen voorstellen
eerst en vooral de taalwet van 1883 op de atheneums van den Staat te verscherpen
door de afschaffing van het facultatieve régime wallon van haar art. 5. Ons Recht
zag klaar in die verraderlijke taktiek en schreef bondig, maar krachtig:
't Waalsche regiem.
Katholieken! men wil u op den doolweg brengen. Men wil in de gelederen
der aanhangers van het ontwerp verdeeldheid zaaien. Men wil Coremans
in eene wijziging doen toestemmen, die strekt om hem stemmen te
onttrekken, zonder dat er op de rechterzijde een enkele zou bijgewonnen
worden. Coremans wil dit niet. Opgepast voor de listen van Woeste en
zijns gelijken.
Als antwoord op die bedreiging van Woeste en Beernaert vergaderden, in Juli
1904, de liberale burgemeesters van Brussel en zijne voorsteden op het stadhuis der
hoofdstad, onder voorzitterschap van den Franschgezinden De Mot, om integendeel
bij de Regeering aan te dringen op eene milde toepassing der taalwet van 1883 door
handhaving van het régime wallon.
In Augustus had een grappig voorval plaats in den Provincieraad van Antwerpen.
Een wensch der liberale minderheid ten voordeele van Coremans' wetsontwerp werd
er bij gelijkheid van stemmen aangenomen door 22 liberalen en 3 clericalen, terwijl
25 clericalen tegenstemden. Het gros der almachtige rechterzijde van den Raad had
reeds de zaal verlaten, daar men op 't einde der zitting was en de clericalen toch
meenden genoeg in meerderheid te zijn, om eenen anderen onbepaalden wensch te
stemmen, die van Coremans en zijne taalwet geene melding maakte.
Ons Recht schreef daarover:
Katholieke Vlamingen, er is, zooals ge ziet, eene helsche samenzwering
tegen onze taal en ons ras gesmeed. De hoogere geestelijkheid, de Fransche
bladen en tijdschriften zijn rusteloos aan 't werk tegen ons. Het gebeurde
in den Antwerpschen Provincieraad geeft ons eenen voorsmaak van wat
er in de Kamers geschieden zal. Men bewerkt de gekozenen, men doet ze
in een verbintenis tegen ons treden. Zij kennen onzen wil, maar staan op
de zijde van onzen
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vijand. Welaan dan, als 't zijn moet, tegen hen in, over hen heen, vooruit!(1)
Het Handelsblad van Antwerpen schreef ook kort daarna:
Wanneer zullen onze leiders en onze hoogere geestelijke overheid de
noodzakelijkheid inzien van Coremans' wetsvoorstel? Wanneer het officieel
onderwijs een leger van liberale Vlaamsche redenaars zal gevormd hebben,
om over den heelen buiten de katholieke zaak af te breken? En als we dan
een Combes-gouvernement zullen hebben, dan zullen we daar schoon
staan met de verfranschte opvoeding der katholieke jeugd! Dien dag zullen
niet wij de schuld dragen van het gebeurde, maar zij, die vandaag de eersten
zouden moeten zijn om eenen dam tegen de verfransching op te werpen
en die, jammerlijk, de laatsten zijn.

De clericale Landdag te Antwerpen en de afval van het ‘Fondsenblad’
Te Antwerpen werd den 11 en 12 September 1904 onder voorzitterschap van den
oud-volksvertegenwoordiger Heuvelmans een Landdag van den Vlaamschen
Katholieken Landsbond gehouden, waar vele sprekers eene dreigende taal lieten
hooren. Men had 25 clericale volksvertegenwoordigers der Vlaamsche gewesten
uitgenoodigd. Een enkele was aanwezig. Niemand van de Antwerpsche Kamerleden
had zich gewaardigd op te komen. Een priester (De Cock, van Leuven) bestempelde
het onderwijs der moedertaal in de bisschoppelijke colleges als ‘ellendig’. Advocaat
De Visschere (Brugge), advocaat Van Dieren (Leuven), S. Lambrecht (Turnhout),
Alfons Sevens (Gent) verklaarden herhaaldelijk, dat de Vlamingen in de verkiezingen
niet meer voor de candidaten stemmen zouden, die zich tegen Coremans' wetsvoorstel
gekant hadden. Student L. Van Puyvelde (Leuven) laakte hevig Mgr. Waffe-

(1) In den zuiver clericalen gemeenteraad van Turnhout werd met 12 stemmen tegen 10
een wensch uitgebracht tot verwerping van Coremans' voorstel.
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laert van Brugge. Lambrecht stelde al de bisschoppen ‘verantwoordelijk’. Een paar
redenaars trachtten te vergeefs de talrijke en zeer opgewonden vergadering tot bedaren
te brengen. Pastoor De Backer riep melodramatisch uit: ‘Denkt er aan, dat gij de
katholieke partij den genadeslag kunt toebrengen!’ Niets hielp. Met alle stemmen
buiten 4 werd de dagorde, voorgesteld door advocaat Van Dieren, geestdriftig
aangenomen. Zij luidde als volgt:
De Vlaamsche katholieke Landsbond eischt de onverminkte stemming
van Coremans' wetsvoorstel in den aanstaanden zittijd der Kamers. Bij
weigering zullen de Landsbond en alle katholieke Vlamingen hunnen steun
en hunne stem weigeren aan hen, die tegen dat voorstel gestemd hebben,
en zullen hen desnoods bestrijden.
De opschudding in de clericale pers was groot. De Bien Public had als het ware 't
hoofd verloren en noemde de leiders der clericale Vlaamschgezinden des
énergumènes. De Courrier de Bruxelles gaf aan de redenaars van den Landdag den
even vleienden naam van apaches(1).
Te gelijk kondigde het tot dan toe zeer Vlaamsch- en Coremansgezind Fondsenblad
van kanunnik Verschueren, dat een voortvarend Vlaamschgezind gemeenteraadslid
van Gent (Karel Lijbaert)(2) onder zijne opstellers telde, een plechtig hoofdartikel af
in zijn nr van 15 November 1904, waarin het verklaarde, op bevel van Mgr. Stillemans,
bisschop van Gent, Coremans' wetsvoorstel over boord te werpen. De bisschop had
zijnen wil bekend gemaakt door eene verklaring opgenomen in zijn orgaan De
Godsdienstige Week van Vlaanderen. De redactie van Het Fondsenblad beriep zich,
wel is waar, op het oordeel van allerlei gezaghebbende katholieken (kanunniken,
priesters, paters, Leuvensche hoogleeraren, enz.) ten voordeele

(1) Het woord was van den volksvertegenwoordiger Carton de Wiart, verzekerde men.
(2) In dien gemeenteraad was Karel Lijbaert kort daarvoor een der twee onderteekenaars geweest
van den wensch uitgedrukt ten voordeele van Coremans' wetsvoorstel.
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van Coremans' stelsel; maar het zeide tevens te zullen gehoorzamen aan den bisschop:
Niemand, die de betrekkingen kent, in welke wij tot de bisschoppelijke
overheid staan, zal van ons verwachten, dat wij voortgaan met eene
hervorming, hoe billijk wij die ook achten, te eischen, welke door haar
beschouwd wordt als gevaarlijk voor de vrijheid van onderwijs, een der
kostelijkste panden, welke zij tot plicht heeft te bewaren en te beschermen.
Dus, ons gedragende naar de voorbehouding, welke wij altijd gemaakt
hebben, achten wij het onzen plicht dien eisch te verzaken, om den wille
der hoogere belangen van den godsdienst, die ons verbieden iets te
betrachten wat de geestelijke overheid voor schadelijk of gevaarlijk houdt.
De ontzetting over die erbarmelijke onderwerping van een gezaghebbend orgaan
der clericale Vlaamschgezinden aan het veto der bisschoppen was diep en algemeen.
Nog nooit was eene zoo ongehoorde palinodie in 't openbaar vertoond geworden.
‘Diep medelijden en onbegrensde walg’ was het brandmerk van Het Volksbelang.
Integendeel wenschte de triomfantelijke Bien Public de afvallige redactie geluk over
haar ‘dignité, à laquelle tout catholique rendra hommage.’ Ook in Noord-Nederland
werd dit nieuw persverschijnsel streng besproken en zelfs de groote Kölnische Zeitung
hield er zich mee bezig.
Een blad merkte leuk op:
Alzoo krijgt Het Fondsenblad de vermaardheid der groote misdadigers,
die, vóór hunnen misstap nog in het duister levend, op eens eenen
Europeeschen naam krijgen.
Op een Congres der katholieke werken te Leuven in dezelfde maand November
gehouden, werd de sociale beteekenis van Coremans' voorstel door advocaat Van
Dieren, student Van Puyvelde en anderen krachtig besproken. De voorzitter (pastoor
Temmerman) beproefde te vergeefs de bespreking te sluiten op het oogenblik dat
kardinaal Goossens, aartsbisschop van Mechelen, de zaal binnentrad, hetgeen de
gemoederen nochtans niet kon bedaren. De primaat van België achtte het geraadzaam
niet langer getuige te zijn van dit onstuimig debat. Ons Recht gaf er het volgend
verslag over:
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Zijne Eminentie de kardinaal aartsbisschop van Mechelen stond toen
op om de zaal te verlaten, en de Eerw. heer Temmerman verklaarde, dat
Mgr. Goossens meer doen zou voor het Vlaamsch dan de Vlamingen zelve
verlangen; waarop Mgr. de benedictie gaf en onder het eenparig handgeklap
der talrijke toehoorders de zaal verliet.

Het jaar 1905
In November 1904 waren de Kamers als naar gewoonte bijeengekomen; maar slechts
einde Januari 1905 hervatte de middelafdeeling haar onderzoek over Coremans'
wetsvoorstel en in Februari trokken opnieuw afgevaardigden van clericale Vlaamsche
maatschappijen naar Brussel bij hunne volksvertegenwoordigers in de Kamer. Voor
de leden van het Vooruitstrevend democratisch Verbond hield alsdan
volksvertegenwoordiger De Vigne te Antwerpen eene voordracht, waarin hij
aantoonde, dat de clericale partij het hoogste belang had bij de uitbreiding der taalwet
van 1883 tot haar middelbaar onderwijs van pastoors en paters. Hij voegde er de zeer
opgemerkte verklaring bij:
Het zou kleingeestig wezen voor ons liberalen, zoo wij die beweging niet
steunden in de mate onzer krachten, zelfs indien wij vreesden, dat alleen
de katholieken er profijt konden uit halen. Liever hebben wij, dat het volk
naar hunne propagandisten luistert, dat het hunne dagbladen leest, dan dat
het verstompt blijft. De geestesbeweging is een eerste stap naar
vooruitgang, eene halve overwinning voor de liberalen. (Geestdriftige
toejuichingen)
Vervolgens berekende De Vigne de zwakke kansen van het wetsvoorstel wegens
de tegenkanting der hoogere geestelijkheid. Coremans zelf had geduldig moeten
wachten van Augustus 1901 tot December 1903, vooraleer zijn ontwerp in de
Kamerafdeelingen in behandeling kwam. En wat deed men sedertdien tenzij tijd
verliezen en uitsluieren? ‘Dat alles bewijst’ - besloot De Vigne - ‘dat het wetsvoorstel
bitter weinig kans heeft ooit gestemd te worden.’
Dit wellicht overdreven pessimisme van den liberalen
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vader der taalwet van 1883 scheen een spoorslag te zijn voor de clericale
Vlaamschgezinden. Den 20 Januari 1905 trok Prof. G. Verriest van Leuven nogmaals
met eenige afgevaardigden naar Brussel, om in 't Paleis der Natie de goedgestemde
Kamerleden te gaan bewerken. Pater Evers, algemeen scretaris van het Davids-fonds,
Van Kerckhoven-Donnez namens den Nederduitschen Bond, jonge advocaten en
studenten der vijf Vlaamsche gewesten vergezelden hem. Zij spraken beurtelings
met de volksvertegenwoordigers Coremans, Helleputte, Bethune, De Bruyn, De
Coster, J. Delbeke, Vander Linden en Begerem. Het Handelsblad schreef 's
anderendaags:
Het geheel van het onderhoud heeft toch dit bevredigende opgeleverd,
dat men zich mogelijk nog in dezen zittijd aan de bespreking zal mogen
verwachten, en dat ook de heer Woeste geene moeite zal doen om de zaak
verder te doen verdagen.
En Ons Recht voegde er bij:
Er komt eindelijk weer leven in de brouwerij. De katholieke Vlamingen
bewijzen, dat zij, trots onderduimsche en openbare tegenwerking, trots
beschimpingen en drogredenen, vast besloten zijn voet bij stuk te houden
en het wetsvoorstel Coremans blijven eischen onverwijld en onverminkt.
Zeker zal er van hoogerhand drukking worden uitgeoefend op de gekozenen
om ze tot verraad van de taalbelangen over te halen; maar wij hopen wel,
dat het volk, uit welk dan toch alle macht komt, zijnen invloed op tijd en
stond zal doen gelden om ze hun plicht voor te houden. De Vlaamsche
Beweging heeft overigens al vóór heeter vuren gestaan.
Doch eenige dagen later schreef Ons Recht met bittere ironie over den schier
hopeloozen toestand:
In de Kamer. Men wordt van langs om meer ongerust over den keer,
dien de zaken nemen. Reeds hoopt men het verlof te bereiken, zonder dat
er iets van de zaak te recht kome. En zoo is men rustig de
onafhankelijkheidsfeesten voorbij. Aanstaande jaar is een verkiezingsjaar.
Dan is het gebruik den zittijd heel kort te maken. En dan nog één kwaad:
dan zijn de verkiezingen van 1906 achter den rug en dan, dan is men gered.
Aanstaande jaar, vóór de verkiezingen, zoo gaat de ronk reeds, mogen de
katholieken geene betwiste vragen aanraken. Vlamingen, gaat gij u laten
foppen?...
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Dit jaar mag men van Coremans' wetsontwerp niet spreken: jubelfeesten,
union patriotique! En aanstaande jaar mogen de katholieken ook niet, uit
tucht, om de eenheid vóór den vijand... En die twee eenige kansen om ons
te doen gelden, de jubelfeesten van 1905 en de verkiezingen van 1906,
zijn verkeken en Coremans' wetsontwerp is begraven!

Het manifest der Ste Luitgaardisgilde van Dendermonde
Den 20 Februari 1905 vaardigde het bestuur der Sinte-Luitgaardisgilde van
Dendermonde(1) een welsprekend en zeer eerbiedig-stout manifest uit tegen de houding
der bisschoppen:
Met innige droefheid stellen wij als christene Vlamingen vast, dat indien
het wetsvoorstel Coremans nog niet gestemd werd, zulks vooral te wijten
is aan de tegenwerking van zijne Eminentie den kardinaal-aartsbisschop
van Mechelen en van de Hoogweerdige bisschoppen van Brugge en van
Gent.
‘Met allen eerbied en ootmoed, doch met oprecht leedwezen’ wees het stuk op de
vaderlandslievende houding der bisschoppen van Kroatië, Ierland en Polen, terwijl
onze hooggeachte Herders de zijde kiezen van de bevoorrechte hoogere
standen en deze bijgevolg tegen het miskende verongelijkte verdrukte volk
aanmoedigen en steunen in hunne vooroordeelen, in hunne onedele
antivlaamsche gevoelens en in hunne antisociale en gevaarvolle houding
ten opzichte der landstaal.
Nog krasser was het volgende:
Het heilig voorbeeld van den Zaligmaker zelven schijnt hier uit het oog
verloren. Trouwens onzen Goddelijken Meester vond men steeds,
gedurende zijn verblijf op aarde, te midden der zwakken en verdrukten
om ze te beschermen tegen alle onrecht en tegen den overmoed en de
willekeur der trotsche grooten, der plichtvergeten machtigen en
dwingelanden. Onze Heilige Verlosser schonk, ten andere, aan zijne
Apostelen de gaaf der talen, vooraleer zij zich over de wereld verspreidden
ter onderrichting der volkeren.

(1) Dit geruchtmakend stuk was onderteekend Het Bestuur zonder eenigen naam er achter.
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De opstand tegen de Vlaamsche bisschoppen, die volgens Mgr. Waffelaert wegens
‘hunne goddelijke zending’ alleen mochten gebieden, werd onbewimpeld gepredikt,
zij het dan ook in eenen uiterst eerbiedigen vorm:
Vlamingen! Zoozeer als wij betreurt gij welzeker, dat onze geestelijke
Hoofden zich aldus aan de spits van het leger der Franschgezinden plaatsen
en zich bijgevolg er aan blootstellen voortaan de geduchtste vijanden van
het Vlaamsche Volk genoemd te worden. Maar u daardoor laten
ontmoedigen zult gij niet.
In alle zaken onzen heiligen godsdienst betreffende blijven wij eerbiedig
onderworpen aan het onbesproken gezag onzer Hoog. Eerwaardige
Bisschoppen. Doch het bedoeld wetsvoorstel is een zuiver wereldlijk
belang, dat geenszins het geloof raakt; en, als dusdanig, behouden wij,
trouwe geloovigen, het onbeperkt en onbetwistbaar recht het te behartigen
en er de oplossing van na te jagen bij de wereldlijke overheden, die er
alleen en wel in 't belang der gansche natie over te beslissen hebben,
namelijk de Wetgevende Kamers.
Nog meer andere aangrijpende en verhevene beschouwingen bevatte dit uitvoerig
stuk, dat eene der treffendste was, die sedert jaren in de Vlaamsche Beweging waren
uitgevaardigd geworden, en dat in eenen nobelen, eerbiedigen, bezadigden toon was
opgesteld, die in België niet alledaagsch heeten mag. Het werd natuurlijk zooveel
mogelijk doodgezwegen door de clericale pers, Fransche en Vlaamsche, naar het
wachtwoord der verbolgene bisschoppen.
Het manifest der Dendermondsche Sinte-Luitgaardisgilde zeide slechts luidop wat
vele clericale Vlamingen stil in hun hart dachten, en de verbittering tegen de
Roomsch-katholieke kerkprelaten nam met den dag toe. Toen de verketterde en alom
geschuwde christene democraten te Antwerpen op Zondag 12 Maart met pastoor
Fonteyne en de advocaten Hector Planquaert(1) en Lebon,

(1) In zijne redevoering maakte Plancquaert onder een homerisch gelach bekend, dat onder de
tien familieleden van den Franschgezinden bisschop van Gent, Mgr. Stillemans, die de zoon
was van eenen eenvoudigen schoenmaker van St-Nikolaas en die de redactie van Het
Fondsenblad gemuilband had, er geene twee te vinden waren, die Fransch spraken.
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eene meeting hielden over Coremans' wetsvoorstel, waren vele leden van den
Nederduitschen Bond toegesneld en juichten zij geestdriftig toe, terwijl advocaat
Van den Broeck namens den Bond op het podium verklaren kwam, dat zijne clericale
vrienden op dat vraagstuk het geheel en al eens waren met de christene democraten.
Ons Recht, dat nagenoeg alleen in de gansche clericale pers stond om Coremans'
wetsvoorstel nog te verdedigen, schreef zonder omwegen:
De hoogere geestelijkheid verzet zich met hand en tand tegen de
Vlaamsche Beweging... Maar de ontevredenheid zal niet immer met
gelatenheid gepaard gaan; en dat het geestelijk gezag er deerlijk gehavend
zal van afkomen, lijdt geen twijfel... Met innige voldoening zien wij, dat
de Vlamingen zoowat alom feestelijk den bras geven van de slaafsche
onderwerping, die plichtvergeten kerkvoogden van ons zouden willen
eischen, waar 't geloof buiten kijf is en er slechts aristocratische haat voor
't volk en zijne taal op 't spel staan...
De bisschoppen staan onbetwistbaar aan 't hoofd van 't verzet tegen
Coremans' wetsontwerp. Coremans' wetsontwerp moet er door vóór 1906,
of de duivel zal dan de kaars houden!
Doch in de Kamer verroerde noch Coremans noch niemand, buiten pastoor Daens,
die zonder ophouden bij iedere gelegenheid vroeg, waarom de middelafdeeling van
zich niets liet hooren; doch telkens werd hij door den voorzitter Schollaert met allerlei
uitvluchten afgescheept. Tot de liberale leden van Kamer en Senaat richtte in April
de Liberale Vlaamsche Bond van Antwerpen het dringend verzoek ‘om door alle
middelen het behandelen van het wetsontwerp te bespoedigen en het bij de bespreking
vurig te ondersteunen en onverminkt te stemmen.’ Te gelijk bracht Ons Recht van
Antwerpen de hooger vermelde allocution (door Mgr. Waffelaert in Juli 1904 te
Brugge uitgesproken) aan het daglicht, hetgeen in de pers tamelijk veel gerucht
maakte.
Waarom bleef de middelafdeeling werkeloos? Als verslaggever had zij eerst den
Gentschen werkman-volksvertegenwoordiger Huyshauwer aangeduid; maar deze
was in Mei 1904 niet herkozen geworden. Nu vertelde men, dat
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Helleputte hem als verslaggever vervangen had, maar sedert geruimen tijd ziek was.
Over de werkeloosheid der Kamer wisselden Pastor Daens en De Vigne een paar
brieven(1), die enkele volksvertegenwoordigers schenen te hebben geprikkeld, daar
Anseele, Buyl en Pieter Daens, op het spoedig neerleggen van Helleputte's verslag
aandrongen. Maar toen kwam de voorzitter Schollaert triomfantelijk met de
verrassende verklaring: ‘De middelafdeeling heeft haren verslaggever nog niet
aangeduid;’ waarop Buyl den voorzitter verzocht de middelafdeeling tot meer
werkzaamheid aan te sporen. Heel bedaard antwoordde Schollaert als naar gewoonte
met de geijkte formule: ‘Er wordt nota genomen van de vraag des heeren Buyl.’ En
de middelafdeeling bleef slapen op hare beide ooren.
Tegen 14 Mei 1905 werd een nieuwe Landdag te Leuven belegd, waarvan de
bijwoning door een dringend manifest van het Algemeen Nederlandsch Verbond aan
al zijne leden werd aanbevolen. In den ruimen de Bériotschouwburg zetelden aan
het Bureel, naast den voorzitter Reinhard, de volksvertegenwoordigers De Vigne,
Buyl, Pastoor Daens en zijn broeder Pieter. Afwezige niet clericale Kamerleden
(Anseele, Van de Walle, Van der Velde, Van Langendonck) verklaarden zich bij
brieve ten voordeele van Coremans' wetsvoorstel. De clericalen waren in groote
meerderheid op dien Landdag, maar geen enkel Kamerlid hunner partij was
opgekomen, buiten Coremans, wien eene ovatie te beurt viel. De gebeurtenis van
den dag was de redevoering van De Vigne(2), die oorverdoovend werd toegejuicht,
toen hij verklaarde:
De wet van 1883 heeft goede uitslagen opgeleverd voor de
staatsgestichten. Zij is dus ook goed voor de vrije scholen. Thans wordt
eene degelijke kennis van het Nederlandsch gevergd van de politieke
mannen en van de propagandisten. We stellen er prijs op te staan

(1) Men zie die brieven in Het Volksbelang van 29 April en van 6 Mei 1905.
(2) Kort te voren had De Vigne in de eerste aflevering van De Vlaamsche Gids, het nieuw liberaal
tijdschrift van Max Rooses, een kristalhelder stuk over Coremans' wetsvoorstel laten
verschijnen.
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tegenover tegenstrevers, die ons het hoofd kunnen bieden liever dan
tegenover zulke, die ontwapend zijn. We houden van de Staatsschool,
maar zien toch liever de kinderen in de vrije school dan op straat. (Luide
toejuichingen.) De liberalen zullen in de Kamer schier zonder uitzondering
hunne stem geven aan Coremans' wetsvoorstel. (Ovatie).
De voorzitter dankt den heer De Vigne voor zijne edele en verhevene taal.
(Algemeene toejuichingen).
Vele bittere en dreigende woorden weerklonken van clericale zijde op dien
Landdag, die gehouden werd te Leuven, in de stad der Roomsch-katholieke Alma
Mater, in de wetenschappelijke citadel van het Belgisch ultramontanisme. Coremans,
Heuvelmans, Adelfons Henderickx haalden er de bisschoppen tamelijk ruw over den
hekel. Ook was de clericale pers zeer ongerust en hoogst ontevreden over den
Vlaamschen Landdag van Leuven.

Het nieuw stelsel van Helleputte (1905)
Doch nu gebeurde het lang verwachte mirakel: de middelafdeeling kwam bijeen. Al
hare leden waren aanwezig, benevens Coremans en Van der Linden. Uit hare
beraadslaging lekte, dat men na grondige bespreking een nieuw stelsel, dat van een
gemakkelijk examen over het Nederlandsch, in de plaats der getuigschriften van
Coremans' voorstel, aan 't verzinnen was. Het was eene uitvinding van Woeste en
van Schollaert en zij verwekte geene kleine beroering onder de Vlaamschgezinden.
Ons Recht trok beslist te velde tegen die nieuwe oplossing en noemde het
schilderachtig ‘eene doode musch.’ Een plakbrief van den Antwerpschen tak van het
Algemeen Nederlandsch Verboud brandmerkte het voorgesteld examen als ‘eene
fopperij op groote schaal.’ Den 22 Juni vergaderde de middelafdeeling opnieuw
onder voorzitterschap van Schollaert en al hare leden (buiten Woeste) sloten zich
aan bij het volgende voorstel van Helleputte:
Het getuigschrift zal maar alleen afgeleverd worden aan degenen, die een
examen zullen ondergaan hebben over de Vlaamsche taal,
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bestaande uit: 1o eene Vlaamsche vertaling, voor de oude humaniora uit
het Latijn of uit het Grieksch, - voor de hedendaagsche humaniora, uit het
Engelsch, het Duitsch of het Spaansch; 2o een Vlaamsch opstel zonder
woordenboek; 3o eene ondervraging in het Vlaamsch over de vakken, die
in den leergang van de rhetorikaklasse onderwezen worden.
Het examen zou plaats hebben vóór eene jury, benoemd bij koninklijk besluit en
bestaande uit een gelijk getal leeraars van het vrij en van het Staatsonderwijs, benevens
den bestuurder van het gesticht, waar de leerling ter school ging, en eenen voorzitter,
gekozen op eene dubbele lijst onder de leden der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Van der Linden en Vande Walle, bekende voorstanders van Coremans' wetsvoorstel,
stemden met de overige leden, ook Coremans zelf. Van Cauwenbergh werd tot
verslaggever der middelafdeeling benoemd, die nu hare taak eindelijk scheen volbracht
te hebben. Maar aanstonds begreep men, dat het nieuw stelsel een bedekt graduaat
was, waarvan de clericale meerderheid niet zou willen hooren, en daarenboven aan
de Vlamingen een examen zou opleggen, waar de Walen van vrijgesteld bleven.
Het doel was intusschen bereikt: er was alweer tijd gewonnen of liever verloren.
De Kamer ging nogmaals uiteen, zonder de hangende taalwet te hebben behandeld.
Den 2 en 3 September hield het Davids-fonds te Lier eenen plechtigen Landdag
ter gelegenheid der Belgische jubelfeesten. Schollaert zat voor, als eere-voorzitter
van de maatschappij. Het wetsontwerp Coremans kwam er ter sprake en op voorstel
van Adelfons Henderickx werd eene dagorde aangenomen, waarbij, onder meer,
gezegd werd:
De katholieke Vlamingen te Lier in Congres vereenigd..., blijven
overtuigd, dat Coremans' wetsvoorstel best het princiep huldigt van het
gebruik der moedertaal als voertaal in het onderwijs, en kunnen de
bezwaren, daartegen ingebracht, niet als ernstig beschouwen. Daar echter,
krachtens de stemming der middelafdeeling, Helleputte's voorstel de
prioriteit heeft voor de bespreking in de Kamers, kunnen zij zich aansluiten
bij gezegd voorstel, op voorwaarde nochtans dat het examen, in dat voorstel
voorzien, werkelijk ernstig weze en dat er de noodige verbeteringen worden
aan toege-

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

111
bracht, onder andere om te beletten dat studenten van het Vlaamsche land
zich aan de toepassing der wet zouden onttrekken.
Die dagorde was een openlijk berusten in het onvermijdelijke kwaad, dat in de
middelafdeeling was gebrouwd geworden. Coremans, die te Lier aanwezig was, werd
door den voorzitter Schollaert uitgenoodigd om het woord te voeren; en de oude
strijder vroeg zich af, - schreef Het Fondsenblad - ‘waarom de hoogere geestelijke
overheid met ons niet medewerkt om eenen dam op te werpen tegen den
modderachtigen stroom, die uit Frankrijk komt en geheel ons land verpest. Hopen
wij, dat zij tot betere gevoelens kome!’ (Zouden de bisschoppen ook misschien in
Coremans' oogen overgeloopen zijn tot het door hem uitgevonden parti de la France?)
Hij besloot zijne zwaarmoedige toespraak met de woorden:
Het is te hopen, dat tegen de verkiezingen van 1906 het wetsvoorstel
Helleputte-Schollaert zal aanvaard worden, zoo niet geheel, dan toch
grootendeels.
Coremans zelf liet aldus zijn eigen kind in den steek, om het nieuw ‘wetsvoorstel
Helleputte-Schollaert’ met slecht verborgen tegenzin bij te treden. Was zulks de
halfslachtige houding van het Davids-fonds, het Willems-fonds integendeel kantte
zich tegen de stelsels van Schollaert en van Helleputte en bleef aan Coremans'
wetsvoorstel getrouw, zooals het op bevel der jaarlijksche algemeene vergadering
in een vertoogschrift aan de Kamer heeft verklaard. Ook de Algemeene Raad van
den machtigen liberalen Onderrichtsbond sprak eenen dergelijken wensch eenparig
uit, op een uitvoerig en zeer merkwaardig verslag van niemand minder dan den
oud-burgemeester der hoofdstad Buls.
In November 1905 vergaderde de Kamer als naar gewoonte. Zou zij nog in dezen
zittijd de taalwet in behandeling kunnen nemen? Ons Recht zag klaar in den toestand,
en profeteerde de waarheid, toen het schreef, dat het ‘een twistappel was voor de
katholieken,’ naar het woord van eenen minister, en dat de bespreking zorgvuldig
zou vermeden worden in dit verkiezingsjaar 1906:
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Eerst moet de middelafdeeling nog vergaderen en moet zij nog eene
beslissing nemen en moet de heer Van Cauwenbergh zijn verslag
neerleggen: een werk van weken en weken. En een dezer dagen schiet als
een bliksemflits het akelige Te laat langsheen de telegraafdraden en
vermelden de bladen: De Kamer heeft hare dagorde vastgesteld en
Coremans' wetsvoorstel wordt verschoven. - Vlamingen, dat zal uwe schuld
zijn... Waar blijft gij met uwe vergaderingen, met uwe meetingen, met
uwe betoogingen, met uwe verzoekschrifschriften en verzetschriften, met
dien geestdrift, die al onze vroegere taalwetten voorafging en ze als
stormenderhand winnen deed?

Nieuw tijdverlies
Den 23 November 1905 stelde de liberaal Termote (Brugge) in de Kamer voor,
spoedig over te gaan tot de bespreking van Coremans' wetsvoorstel, ‘sedert meer
dan vier jaar neergelegd’, zooals hij deed opmerken. Na eenige woorden van
Coremans scheepte de voorzitter Schollaert beide weer af met de bemerking, dat
Van Cauwenbergh zijn verslag nog niet had ingediend, zoodat het voorstel tot
bespreking ‘voorbarig’ was. ‘Welnu, ik zal het dan later herhalen,’ zei Coremans
gelaten.
In December kwam de middelafdeeling opnieuw en herhaaldelijk bijeen. Woeste
las er eene nota voor ‘van de minderheid’ (dat was hij zelf alleen); en de andere leden
redetwistten ondereen over allerlei moeilijke vragen als daar zijn: Wat verstaat men
door ‘het Vlaamsche land’? Wat te doen met eenen leerling uit het Vlaamsche land,
die zijne rhetorikaklasse in 't Walenland uitdoet? Onder welk regime zal hij staan,
het Vlaamsche of het Waalsche? Mag men den leerling de keus der leerstoffen laten,
waarover het examen loopen zal? enz. Het was aandoenlijk hoe die heeren tot in de
minste bijzonderheden hunne taak ernstig opnamen. Tijdens de bespreking verklaarde
Van de Walle, dat hij zich in Mei uit verzoeningsgeest met Helleputte's voorstel
vereenigd had, maar dat hij nog steeds de voorkeur gaf aan Coremans' tekst. Schollaert
vond, dat Helleputte's voorstel ‘eene schreeuwende ongelijkheid’ voor de Vlamingen
daarstelde, daar zij aan een examen
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werden onderworpen om ter Hoogeschool te kunnen gaan, en de Walen niet. Hij
stelde voor opnieuw zijn vroeger voorstel te onderzoeken, daar de middelafdeeling
er nog niet over gestemd had. Van Cauwenbergh zeide, dat men aan de Walen ook
een examen moest opleggen, hetgeen Coremans en Helleputte bijtraden. Beernaert
en Woeste vonden zelfs Schollaert's formule ongrondwettelijk. De verwarring was
algemeen en na jaren scheen alles weer in kwestie gesteld. Toch werd verteld, dat
Helleputte een nieuw stelsel had uitgedacht: de vrije gestichten zouden namelijk de
keuze hebben tusschen het onderwijzen van twee leervakken door middel van het
Nederlandsch (taalwet van 1883), of het onderwijs in het Nederlandsch gedurende
8 uren per week (stelsel Schollaert), of het examen (eerste stelsel Helleputte). Alzoo
werd iedereen bevredigd, hoopte men, door dit wettelijk mengelmoes ofte hutsepot.
‘Al die voorstellen’ - schreef Het Volksbelang - ‘zijn zoo buitensporig, dat ze
neergelegd schijnen met de hoop van verworpen te worden; omdat “men” verlangt
niets te moeten doen, en tevens wenscht te kunnen verklaren, dat “men” iets heeft
willen doen.’(1)

Het jaar 1906
In de Nieuwjaarsdagen liet de Nederduitsche Bond op de muren van Antwerpen een
geel plakkaat uithangen, dat op den man afging met Woeste, den voornaamsten vijand
der voorgestelde taalwet, te lijve te gaan in dezer voege:
Coremans' wetsvoorstel.
De heer Woeste, de volksvertegenwoordiger van Aalst, die niet eens de
taal zijner kiezers kent, stemde in 1894 voor Coremans' wetsvoorstel tot
vervlaamsching der middelbare scholen. Hij stemde er toen voor, omdat
hij vóór eene herkiezing stond en omdat hij niet zou herkozen geweest
zijn, hadde hij anders durven stemmen.
Thans, daar ongelukkiglijk zijn mandaat in Mei niet vervalt,

(1) Zie in dat blad (nr van 6 Januari 1906) eene ernstige critiek der vooruitgezette voorstellen.
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durft die hatelijke vulgarisateur de laakbaarste middelen aanwenden om
de vervlaamsching onzer scholen te beletten.
Vlamingen! Zoo gij den heer Woeste bij de aanstaande verkiezingen niet
bevechten kunt, neemt dan, van nu af, het vaste besluit uit alle macht in
Mei elken volksvertegenwoordiger te bekampen, die met Woeste tegen
Coremans' wetsvoorstel zal hebben samengespannen.
Antwerpen, 6 Januari 1906.
De Nederduitsche Bond.
Eenige dagen later hield de Nederduitsche Bond eene onstuimige vergadering,
waarin de redenaars lang niet malsch waren. Heuvelmans zei vlakaf:
't Is nu reeds vijf jaar, dat de Vlamingen wachten. Zij zijn wel geduldig!
Men heeft ons reeds lang genoeg getergd.
Tegen de Antwerpsche volksvertegenwoordigers, die sedert lang Coremans in den
steek lieten, werden hevige bedreigingen geuit met het oog op hunne herkiezing in
Mei.
Eenparig werd eene dagorde aangenomen, waarin gesproken werd van ‘eene zoo
hardnekkige als oneerlijke tegenwerking’, van ‘slinksche middelen onder aanleiding
van Woeste’. Als ‘besluit’ volgde, dat bij de aanstaande verkiezingen van Mei in al
de Vlaamsche arrondissementen de vijandige clericale candidaten moesten vervangen
worden door voorstanders van Coremans' wetsvoorstel. De Nederduitsche Bond zou
de Vlamingen in al de kiesdistrikten te dien einde ‘met raad en daad bijstaan, door
zijne sprekers en door de meest doelmatige propaganda’, zelfs door het verschaffen
van candidaten, waar er zouden ontbreken.
Nu werd de politieke toestand gespannen en dadelijk zag men het gezaghebbend
Handelsblad, dat tot dan toe Coremans' stelsel had verdedigd, eenen halven omkeer
maken bijna in den trant der bekeering van Het Fondsenblad. Zijne vroegere vrienden
van den Nederduitschen Bond schold het nu openlijk uit voor ‘heethoofden,
lawaaimakers, kladpapieren anarchisten, leeuwen van kar-
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ton’, enz. De oneenigheid onder de clericale Vlaamschgezinden vermeerderde gedurig.
De middelafdeeling had eindelijk hare verwarde en pijnlijke beraadslaging gesloten
door het laatste voorstel van Helleputte (de vrije keus tusschen de drie voornaamste
stelsels) aan te nemen met 2 stemmen (Woeste en Beernaert) tegen 4 onthoudingen!
Die stemming zette de kroon op haar even langdurig als erbarmelijk knoeiwerk. Den
7 Februari legde Van Cauwenbergh het verslag der middelafdeeling neer en er
ontstond te dier gelegenheid eene schermutseling in de Kamer, waaruit bleek dat er
nog eene flauwe hoop kon behouden worden, dat de taalwet wellicht nog vóór de
verkiezingen van Mei zou behandeld worden.
Te Gent lieten alsdan eenige clericale Franschgezinde aristocraten eene petitie
rondgaan tegen de taalwetten en de Bien Public hernam den veldtocht, waarvan de
Pater jezuiet Verest de veldheer was. Woeste, beweerde men, zat achter de schermen
en zou in de Kamer eenen ‘goocheltoer’ spelen:
Op 't laatste oogenblik - schreef Ons Recht - als alles in de war zal staan,
zal hij een nieuw voorstel uit zijnen zak halen, dat zoo luidt: ‘Op 't einde
der humaniora zal de leerling zijne kennis van 't Vlaamsch bewijzen door
een examen, af te leggen vóór den overste van het gesticht, den professor
van rhetorika en den professor van Vlaamsche taal uit het gesticht.’
Nogmaals hielden de clericale Vlaamschgezinden vergaderingen, waarin zij
plechtige wenschen en bedreigingen stemden, terwijl de Fransche en Vlaamsche pers
der bisschoppen in en buiten Brussel in hare vijandige houding volhardde, met den
Gentschen Bien Public aan 't hoofd. Het bleek weldra uit den gang der Kamerdebatten,
dat de zittijd nogmaals zou gesloten worden, zonderdat men over Coremans'
wetsvoorstel zou hebben kunnen beraadslagen. Helleputte bekende het in Tijd en
Vlijt te Leuven; maar minister de Trooz kondigde aan, dat hij een stelsel uitgevonden
had, dat iedereen t' akkoord zou stellen, na de verkiezingen van Mei.
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Ons Recht van 8 April 1906 schreef bitter:
De Regeering, de meerderheid der Kamer, de hoogere geestelijkheid
houden ons letterlijk op de onwaardigste wijze voor den aap.
Dat blad voorspelde, dat, zoodra het zeker zou zijn, dat Coremans' voorstel in de
Kamer niet in behandeling kon komen, er in de verschillende kiesdistricten
oppositielijsten van Vlaamschgezinde clericalen zouden opdagen, zooals reeds voor
Turnhout aangekondigd werd. En Ons Recht voegde er bedreigend bij:
Er zullen er zooveel komen, dat er geene bisschoppen genoeg in België
zullen zijn, om bij die candidaten genade te gaan smeeken!
De misnoegdheid steeg ten top onder de clericale Vlaamschgezinden, die de
hoofden bijeenstaken en op eenige dagen tijds 400 mannen van aanzien en gezag uit
al de Vlaamsche gewesten bijeenkregen om een ernstig openbaar vertoogschrift, dat
in de Vlaamschgezinde dagbladen werd opgenomen, aan de clericale leden van
Kamer en Senaat te zenden. Sedert de bekende vertoogschriften der liberale leiders
aan de leden der linkerzijde bij het doordrijven der taalwet van 1878, had men zulk
een indrukwekkende petitie niet meer gezien. Alhoewel het stuk schier uitsluitend
en breedvoerig gericht was tegen het artikel 2 der middelafdeeling, waarbij voor
Brussel en zijne voorsteden eene uitzondering werd gemaakt, was het toch eene
belangrijke betooging, waar de leiders der clericale partij moesten mee afrekenen.

De taalwet de Trooz
Den 23 April 1906 kwam minister de Trooz namens de Regeering een fonkelnieuw
wetsvoorstel neerleggen, dat men te recht ‘de taalwet de Trooz’ doopte en dat, in
den vorm van amendementen op Coremans' wetsvoorstel, een nieuw stelsel uitdacht
om de moeilijkheid op te lossen, namelijk een soort van examen als het vroegere
graduaat,
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dat Vlaamsch zou zijn in de Vlaamsche gewesten en Vlaamsch of Duitsch ad libitum
in de Waalsche provincies. Voor de eerste maal sedert 1830 had een Belgisch
ministerie het initiatief genomen tot het neerleggen eener belangrijke taalwet; maar
men kon niet zeggen, dat er daardoor meer klaarheid in den verwarden toestand
gekomen was; immers het examen van Minister de Trooz was ingewikkeld en
overladen. Daarenboven, en dit was zijn grootste euvel, het wetsontwerp de Trooz
wilde de studie der Nederlandsche taal ook in het Walenland verplichtend maken en
versterken, zoodat men op de hevige tegenkanting der Waalsche Kamerleden van
alle richting rekenen mocht. Wellicht was dit het eigenlijke doel dier onverwachtte
ministerieele tusschenkomst in de reeds zoo verwarde zaak van Coremans' voorstel.
Het werd zeer slecht onthaald in de Vlaamsche pers. Ons Recht sprak van ‘de plompe
listen van den minister’; Het Handelsblad van ‘eene ware fopperij’; zelfs het
gemuilbande Fondsenblad keurde het af.
In de middelafdeeling der Kamer werd het dadelijk onderzocht. Door Woeste
verdedigd, werd het er door Coremans en Helleputte bekampt. Dit zegt genoeg. Bij
de stemming werd het aangenomen verklaard met 2 stemmen (Woeste en Beernaert)
tegen vier onthoudingen (Helleputte, Van Cauwenbergh, Van de Walle en Schollaert).
De leden, die zich onthielden, verklaarden de voorkeur te geven aan het oorspronkelijk
wetsvoorstel Coremans. Zooals men ziet, was het eenvoudig in Mei eene tweede
uitgave der potsierlijke stemming van Januari.
Daarna ging de Kamer nogmaals onverrichterzake uiteen. Den dag vóór de sluiting
der Kamerdebatten (10 Mei 1906) stelde Coremans weemoedig vast, dat zijn
wetsvoorstel alweer wachten zou, en hij vroeg de behandeling bij den aanvang van
den volgenden zittijd. Minister de Trooz beloofde zulks goedwillig tegen de volgende
maand November; maar niemand nam die ministerieele belofte zeer ernstig op, en
niet ten onrechte.
Ons Recht was woedend:
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De comedie is uit... De Vlamingen zijn aldus door 't ministerie met de
medeplichtigheid van verscheidene Kamerleden van 't Vlaamsche land op
eene schandalige, echt jezuietachtige wijze belogen en bedrogen geworden.
Maar al de geweldige bedreigingen der vorige maanden werden vergeten. Er was
geene sprake meer van den strijd aan te gaan tegen de Franschgezinde candidaten,
van sprekers en mededingers door den Nederduitschen Bond in alle Vlaamsche
arrondissementen te leveren, enz. De dag der verkiezingen naderde. Met Het
Handelsblad verklaarde Ons Recht, dat de katholieke Vlaamschgezinden ‘niets anders
kunnen doen dan, ondanks alles, te stemmen voor de Regeering.’ Het mooiste van
al was nog dit: de liberale Vlaamschgezinden (‘de vriendjes van Het Volksbelang’),
die sedert lange jaren niet opgehouden hadden dag aan dag aan te dringen op de
noodzakelijkheid van de taalwet, werden door Het Handelsblad aangeklaagd als
hebbende ‘evenveel schuld te dragen in het uitstellen van het wetsvoorstel Coremans
als de hevigste Franskiljons.’ En het tamme Fondsenblad gewaagde nog strenger
van deze ‘vertraging, waarvan alleen liberalen en socialisten de schuld zijn.’ Maar
Ons Recht rukte onverschrokken de maskers af in een striemend hoofdartikel, getiteld
Aan wie de schuld? Zijn antwoord was: aan de hoofden der papencolleges, aan de
Franschgezinde hoogere standen, aan de clericale dagbladpers ‘van hooger hand
gepatroneerd’, die allen Coremans' voorstel hadden ‘bevochten op eene wijze en
door middelen, zooals er tegen de hevigste vijanden van den godsdienst wellicht
nooit aangewend werden.’
Eenige dagen later schreef Ons Recht evenzoo met bittere verontwaardiging: ‘Wat
al kuiperijen er bedacht en samenzwerinkjes er gesmeed werden dezen zomer, is niet
te beschrijven.’

Aartsbisschop Mercier en de andere bisschoppen
De oppositie had gehoopt het clericaal ministerie bij de Meiverkiezingen van 1906
omver te werpen. Dit gebeurde
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echter niet, doch de meerderheid der Regeering in de Kamer was toch van 20 op
slechts 12 stemmen gevallen. Was de misnoegdheid der teleurgestelde clericale
Vlaamschgezinden niet van eenigen invloed geweest op die halve nederlaag? Het
kon moeilijk geloochend worden, en algemeen begrepen de kopstukken der partij,
dat zij eindelijk iets moesten doen. Maar wat? De bisschoppen en geestelijke orden
wilden in hunne onderwijsgestichten volkomen vrij blijven, en de Vlaamschgezinden
eischten eene taalwet om de vervlaamsching aan die gestichten op te dringen. De
moeilijkheid scheen voor geene oplossing vatbaar, toen de nieuwe aartsbisschop van
Mechelen als een deus ex machina optrad.
Mgr. Mercier, een eenvoudig hoogleeraar te Leuven, maar een geleerde van naam
en lid der Koninklijke Academie van Brussel, was onlangs over het hoofd der vijf
andere bisschoppen tot veler verbazing primaat van België geworden door 's Pausen
wil. Hij was een schrander geslepen man, en, ofschoon een Waal van geboorte, had
hij onze moedertaal aangeleerd. Men verzekerde, dat hij haar zeer genegen was en
dat hij overtuigd was van hare groote sociale en politieke beteekenis in den strijd der
partijen. In Juni 1906 hield hij te Mechelen in het aartsbisschoppelijk
St-Romboutscollege eene kleine Fransche toespraak, waarin hij zijne liefde en
bewondering voor de taal der Vlamingen uitte, maar zich vijandig verklaarde aan
elke wettelijke bepaling voor het vrij onderwijs. De Bien Public en de Jezuieten
waren opgetogen; doch de clericale Flaminganten konden niet gelooven, dat hun
‘Vlaamschgezinde aartsbisschop’ den oorlog verklaren zou aan Coremans'
wetsvoorstel.
Eene polemiek ontstond in de pers over Mgr. Mercier's woorden en eene officieuse
stenographie werd er van afgekondigd in de Voix de Malines van 10 Juni, waarin te
lezen stond:
Si vous me croyez sincère, je vous prie de faire tout votre possible à la
Chambre, à la province, à la commune pour qu'on ne vienne pas
commander dans nos collèges libres. Qu'on nous donne con-
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fiance. Dites-le dans vos meetings. Demandez-nous de faire ce que nous
pouvons. Vous le savez fort bien: il y a toujours des jeunes qui veulent
avoir le succès immédiat. Il faut savoir patienter. Ce que vous pouvez
demander, c'est de marcher raisonnablement. La liberté d'enseignement
est au-dessus de toutes les causes. Il faut que nous puissions faire ce que
nous voulons dans nos collèges libres.
Die zalvende taal was duidelijk genoeg. De aartsbisschop veroordeelde uitdrukkelijk
de aanhangige taalwet Coremans. Tegelijk kondigde Ons Recht eene tweede toespraak
af van den Bisschop van Brugge, eene Latijnsche, den 26 Mei 1906 in eene
vergadering zijner geestelijkheid (congregatio prosynodalis) uitgesproken(1). Mgr.
Waffelaert betreurde het, dat ‘velen reeds in België’ het Vlaamsch als een dialect,
en het Nederlandsch (‘de zoogenaamde Nederlandsche taal, met vreemde
bestanddeelen vermengd en verheerlijkt,’) als hunne moedertaal beschouwden. Dit
geschiedde door de schuld dergenen,
die, onder voorwendsel van taal, onvoorzichtig trachten den geloofsgeest
van het volk te vernielen of zelfs als niet bestaande te beschouwen. En 't
is inderdaad van het allerhoogste belang, dat, met het aannemen der taal,
niet ook de Nederlandsche letterkunde, zoo zij 't noemen, of de
Nederlandsche boeken en schriften overal worden aangenomen, gelezen
en verspreid. Niemand immers is het onbekend, dat diezelfde schriften
over het algemeen naar rationalisme ruiken en dikwijls naar
geloofscepticisme smaken.
Daarom achten wij het ons ten plicht onze geestelijken, inzonderheid de
jongeren, te waarschuwen, opdat zij er zorg voor zouden dragen, dat noch
zij zelf noch anderen als bijvoorbeeld leerlingen of vrienden de
onvoorzichtigheid zouden begaan dergelijke boeken te lezen of ter lezing
te geven. Zoo wij onze Vlaamsche taal moeten beminnen, bewaren en
verdedigen tegen den zuiderduivel der Fransche goddeloosheid, opdat
tegelijk met onze taal bewaard blijven ons vaderlandsch katholiek geloof
en onze vaderlandsche christene zeden, zoo moeten wij ze ook niet minder
bewaren en verdedigen tegen den noorderduivel van ketterij en rationalisme
(adversus septentrionalem haereseos et rationalismi daemonem).

(1) De Latijnsche tekst verscheen in het bisschoppelijk tijdschrift Collationes Brugenses. Men
vindt hem met de Nederlandsche vertaling in Het Volksbelang van 4 Augustus 1906.
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Na die oorlogsverklaring tegen de Nederlandsche taal, de Nederlandsche letterkunde
en de Nederlandsche boeken, die als kettersch gebanvloekt en verboden werden,
laakte de bisschop nog ten strengste de houding van die ‘zich noemende’ katholieken,
welke ‘zelfs het geestelijke gezag versmadende, alsof het zijn recht overschreed,
kost wat kost (per fas et nefas) hun eigen behagen in de Vlaamsche zaak betrachten.’
Dit was blijkbaar voor Coremans en zijne volgelingen gezegd. Die ‘veroordeeling
der Vlaamsche Beweging’, zooals Ons Recht ze noemde, was tegelijk ‘een monument
van naïeve onkunde op taalkundig gebied en van bekrompene onverdraagzaamheid,’
zooals Het Volksbelang(1) schreef.
Het bleek heel duidelijk, dat men van de bisschoppen niets dan tegenstand te
verwachten had. En nochtans kondigde de katholieke pers gedurig aan, dat Mgr.
Mercier een warm Flamingant was, die er binnen kort het bewijs zou van leveren,
met eene oplossing aan te brengen, beter dan die van Coremans' wetsvoorstel zelf.
Op eenen Landdag van den Vlaamschen katholieken Landsbond te Brugge werd
besloten te wachten naar de aangekondigde hervorming, beloofd door de bisschoppen,
en voorloopig Coremans' taalwet te laten rusten. Maar Ons Recht had geen betrouwen
en vertelde, dat, op een feestmaal, dat ten Noor-

(1) Het Volksbelang merkte daarbij geestig op: ‘Tusschen de jaren 1870 en 1880 was het een
hoofdbeginsel der speciale pastoorstaalkunde van den tijd, dat er vier Nederlandsche
tongvallen waren: het Limburgsch, dat op het Duitsch gelijkt, de taal van Bismarck den
jezuietenvervolger; het Brabantsch, dat in de groote steden Antwerpen en Brussel wordt
gesproken, de taal der vrijmetselaars; het Hollandsch, de taal der protestantsche ketters;
eindelijk het Vlaamsch (d.i. het West-Vlaamsch), de eenige goede zaligmakende taal der
katholieken.’ - Op eenen Landdag door den Vlaamschen Katholieken Landsbond, te Brugge
den 12 Augustus 1906 gehouden, spelde Adelfons Henderickx duchtig de les aan Mgr.
Waffelaert en verklaarde, dat men, trots allen eerbied voor Gezelle en het West-Vlaamsch,
het Nederlandsch en geene tongvallen moet gebruiken om de Vlaamsche Beweging te doen
zegepralen.
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den van Antwerpen plaats greep ter gelegenheid van het toedienen van het Vormsel
door den aartsbisschop, een clericaal volksvertegenwoordiger aan Mgr. Mercier zou
gezegd hebben: ‘Eh bien, Monseigneur, il faudra que vous autres vous trouviez un
moyen de nous délivrer de ce maudit projet de loi Coremans; car, nous députés, nous
sommes forcés de le voter.’

De bisschoppelijke onderrichtingen (1906)
Weldra vernam men, dat de Belgische bisschoppen te Mechelen, onder voorzitterschap
van hunnen primaat, eene vergadering hadden gehouden, waarin zij hunne Instructions
collectives over de vervlaamsching der papencolleges hadden vastgesteld. Einde
September werd er de tekst van bekend en in de pers alom besproken. Die Instructions
kwamen hier op neer:
1o In de voorbereidende afdeelingen (lagere scholen aan de colleges gehecht) zal
het onderwijs in alle vakken tweetalig zijn.
o In de colleges zelve komt nagenoeg hetzelfde stelsel, doch met beperking ten
2
nadeele van het Nederlandsch, dat alleen dienen mag om vakwoorden en
bepalingen te herhalen, doch niet genoeg kultuurtaal is om als voertaal van eenig
vak te dienen.

Te gelijk drongen al de bisschoppen (ook Mgr. Waffelaert) er op aan, dat niet eene
gewesttaal, maar het algemeen Nederlandsch zuiver zou gebruikt worden. Maar zij
voegden er bij, dat in de Hoogescholen, de officieele zoo min als de katholieke
Leuvensche, van geene vervlaamsching kon sprake zijn, omdat de katholieke
liefdadigheid geene twee hoogescholen te gelijk zou kunnen onderhouden en omdat
het Fransch noodzakelijk het Vlaamsch moet overheerschen in de loopbanen, waartoe
de universiteit voorbereidt. Uitdrukkelijk verklaarden de bisschoppen:
De humaniora-studiën zijn, wat haar wezen betreft, dezelfde bij al de
Europeesche volkeren. Zij zouden hun doel missen, indien zij de Belgen
binnen de enge grenzen van hun land insloten. Zij zijn bestemd om aan
den jongeling, welke ook zijne nationaliteit zij, de
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algemeene opleiding te schenken, die alleen hem toegankelijk maakt voor
een hooger onderwijs en de deur openstelt voor universitaire studiën,
wetenschappen, letteren en wijsbegeerte. Het is dus noodig, dat de voertaal
van het aldus begrepen onderwijs eene internationale taal zij en, in ons
land, kan dit natuurlijk niet anders zijn dan het Fransch... Het hooger
onderwijs in zijne verhevene opvatting heeft voor doel de algemeene
belangen der beschaving te bevorderen... En, daar eenieder mensch is,
vooraleer Belg te zijn, dit wil zeggen, daar de algemeene belangen der
beschaving hooger staan dan de partikuliere belangen van een volk, moet
de kultuur van het Fransch, voor wie geroepen is eene rol te spelen in de
algemeene beweging der gedachten, den voorrang hebben op het Vlaamsch.
Dit plechtig bevelschrift der Roomsch-katholieke prelaten verwekte bij al de
clericale Vlaamschgezinden eene diepe teleurstelling en bij de overtuigdsten geene
geringe verbittering. Was dat nu de oplossing der bisschoppen? Het Handelsblad
drukte onbewimpeld de ontevredenheid der Antwerpenaren uit, die reeds den 30
September met eenige Flaminganten der hoofdstad eene vergadering hielden, waarin
zij met Juliaan Vander Linden van Brussel aan 't hoofd weigerden, op eenen overigens
zeer eerbiedigen en waardeerenden toon, in de schikking der bisschoppen te berusten.
Eene polemiek was over het geheele land losgebroken. Pater Verest en Prof. Mansion,
welke beide (naar men beweerde) aan het opmaken der bisschoppelijke
onderrichtingen geholpen hadden, schreven elken dag in den Bien Public, dat men
de bisschoppen volgen moest en afzien van Coremans' noodlottig wetsvoorstel.
De Bien Public beweerde zelfs, dat elke tusschenkomst van den wetgever overbodig
was, nu al de vrije colleges de bevelen der bisschoppen naleefden. Als voorbeeld gaf
hij het Ste-Barbaracollege der Gentsche jezuieten op: ‘Nous constatons dans son
programme réformé que toutes les matières, à l'exception du français et du flamand,
doivent être enseignées dans les deux langues.’ Zulke tastbare leugens, waarbij de
jezuieten in hunne gestichten de taalwet van 1883 ver voorbij zouden streven,
herinnerden aan de onbeschaamde beweringen van den Aalsterschen
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clericaal De Sadeleer in de Kamer, tijdens de bespreking over de taalwet De
Vigne-Coremans in 1883.
Doch hetgeen het optreden der bisschoppen vooral bedorven had, was hunne
afkeurende uitspraak over de zaak der vervlaamsching van het hooger onderwijs, en
nog meer hunne verklaring, dat het Fransch als wereldtaal boven de moedertaal der
Vlamingen den eersten rang in gansch België moest behouden. Ons Recht schreef
bitter melodramatisch:
Goddank, nu is alle twijfel opgeheven. Nu weten wij met wien we te
doen hebben. Nu moet elk onbevooroordeeld man de blinddoek afvallen...
Mgr. Mercier! Mgr. Mercier! Wel, het Vlaamsche Volk zag met zooveel
vertrouwen tot U op. Gij waart zijn redder, zijn lieveling, zijn Marcellus,
nog voordat Gij tot uw hoog ambt geroepen werdt. Gij, Waal, gingt de
laatste veete tusschen de twee volksstammen doen vergeten. Gij gingt op
duurzame gronden de verbroedering stichten.
Voorbij, voor eeuwig voorbij! Nooit meer is de hoon uit te wisschen, dien
Gij met uwen naam onder dat vloekwaardig stuk te stellen, het Vlaamsche
volk toebracht. Gij zegt, dat wij door onze taal burgers van 2e klasse zijn
en blijven; dat wij door onze taal vassallen zijn en moeten blijven. Dat
vergeet een volk niet!
En Onze Tijd voor God, taal en Vaderland van Brussel schreef bedaarder, maar
niet minder kras:
Het geheele stuk laat een droeven indruk na. Men gevoelt zich
bemeesterd, niet door gramschap of verontwaardiging, maar door schaamte
en bittere teleurstelling, omdat de Hoogere geestelijke Overheid, alhoewel
het Vlaamsche volk niet ongenegen, blijkbaar medelijdend neerstaart op
ons wroeten en kampen; onbewust van 't edele doel, dat wij najagen;
onbewust ook van 't gevaar, dat ons bedreigt...
Zullen nu de Vlamingen eveneens denken als de bisschoppen? In een
woord, wordt Coremans' wet overbodig? Brugge, Gent, Brussel, antwoordt!
Antwerpen heeft gezworen: Neen!
Inderdaad, op eene vergadering te Antwerpen bijeengeroepen door den
Nederduitschen Bond (8 October 1906), werden de onderrichtingen der bisschoppen
als onvoldoende afgekeurd door redenaars uit Antwerpen, Brussel, Leuven, Lier en
Hasselt, na eene heftige bespreking van meer dan
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drie en half uur, gevoerd tegen eenige priesters(1), welke door de bisschoppen
afgezonden waren om hen te verdedigen. Adelfons Henderickx, die sedert Mei
volksvertegenwoordiger van Antwerpen was geworden, legde ten slotte de volgende
verklaring af, die oorverdoovend werd toegejuicht:
Sedert vijf en twintig jaar vragen wij aan onze geestelijkheid een
Vlaamsch onderwijs, en zes jaar hebben wij strijd geleverd voor het
wetsvoorstel Coremans. En nu dat wij den zege nabij zijn, zouden wij de
wapens moeten neerleggen? Dat kunnen, dat mogen wij niet.

De Kamer weer bijeen (1906)
Zoodra de Kamer in November weer bijeen was, werd de strijd nog heviger. Eene
groep afgevaardigden der clericale Vlaamschgezinden uit alle gewesten werden in
't Paleis der Natie ontvangen door hunne volksvertegenwoordigers Coremans,
Helleputte, Vander Linden, Desmaisières, Le Paige en Adelfons Henderickx, aan
wie zij hunne laatste kiesbeloften herinnerden aangaande Coremans' voorstel en die
zij aanspoorden te bewerken, dat de bespreking ervan aan het hoofd der dagorde zou
geplaatst worden, zooals minister de Trooz in Mei had beloofd. Van liberale zijde
kwam de knappe omzendbrief van den Liberalen Vlaamschen Bond van Antwerpen
hetzelfde vragen aan de leden der linkerzijde. Dat liberaal manifest uitte zich in zeer
strenge woorden over de onderrichtingen der bisschoppen. Ook Prof. Aug. Vermeylen
der Brusselsche hoogeschool gaf een kranig stuk in zijn tijdschrift Vlaanderen.
De clericale Vlamingen kwamen nu op met een tweede groot vertoogschrift,
waaronder 360 handteekeningen te lezen stonden van geneesheeren, apothekers,
rechters, advocaten, leeraars, hoogleeraars, notarissen, ingenieurs, groot-

(1) Het waren kanunnik Muyldermans, en pastoor Walraevens, leeraar aan 't klein bisschoppelijk
seminarie te Hoogstraten, benevens Prof. Frans Van Cauwelaert, van de katholieke Universiteit
van Freiburg in Zwitserland, oud-student van Leuven.
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handelaars, schepenen en gemeenteraadsleden van steden en dorpen, leden der
Koninklijke Vlaamsche Academie, enz.; met een woord, allen mannen van invloed
en velen van aanzien in hunne partij. Dit deftig, bezadigd en eerbiedig vertoogschrift,
dat openbaar werd gemaakt, was gericht tot de zes Belgische bisschoppen, die men
bedankte voor hunne goede bedoelingen; maar men weerlegde hun stelsel op grondige
en kernachtige wijze. De vooringenomenheid der bisschoppen voor het Fransch
boven het Nederlandsch werd als volgt beantwoord:
Nederlanders, Denen, Zweden, Portugeezen, enz., bezigen hunne taal
als hoofdtaal en voertaal in al de graden van 't onderwijs. Wij gelooven
niet, dat iemand zal beweren, dat zij daardoor binnen de enge grenzen van
hun land gesloten zijn en een hoogeren trap van ontwikkeling zouden
bereiken, indien zij Engelsch, Spaansch, Duitsch of Fransch tot voertaal
aannamen.(1)
Ten slotte herinnerden de 360 onderteekenaars aan hunne bisschoppen met allen
eerbied de guldene spreuk: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus
charitas.
Zooals Prof. Vermeylen in Vlanderean deed opmerken, waren de bisschoppelijke
onderrichtingen, hoe Franschgezind ook in den grond, toch een bewijs, dat de
Roomsche prelaten met de Vlaamsche Beweging moesten beginnen af te rekenen.
Tien jaren vroeger zouden zij zich om Coremans en zijne taalwet niet bekreund
hebben. Hun veto zou machtig genoeg zijn geweest om de rechterzijde te doen buigen.
Ten anderen was het vertoogschrift der 360 onderteekenaars het bewijs, dat de
clericale Vlaamschgezinden niet voornemens waren het hoofd deemoedig te bukken
onder den krulstaf van het episcopaat, zooals Mgr. Waffelaert in zijne beruchte
verklaringen het hun als een godsdienstigen plicht wilde opleggen. Het is te denken,
dat de Belgische kerkprelaten niet weinig verwonderd waren over dien onbuigzamen
wederstand der clericale Vlaamschge-

(1) In de December-aflevering van Vlaanderen schreef Lod. De Raet eene uitvoerige en
zeer merkwaardige wederlegging van de drogredenen der Belgische bisschoppen.
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zinden. Wat er ook van zij, eenige dagen later kon men in Ons Recht het volgend
berichtje lezen:
Mgr. Mercier, aartsbisschop van Mechelen, heeft eenen brief aan den
heer Van Kerckhoven-Donnez, voorzitter van den Nederduitschen Bond,
gericht, in antwoord op den brief der Vlaamsche intellectueelen aan de
Bisschoppen van België. Zijne Hoogwaardigheid laat weten, dat hij kennis
van dien brief aan zijne hoogeerwaarde collega's gegeven heeft en dat de
Bisschoppen welwillend zullen onderzoeken in welke mate het zou
voordeelig zijn met die wenschen rekening te houden.
Daar de bisschoppelijke dagbladpers niet ontwapende, maar integendeel het
beginsel van regeling bij de wet der vervlaamsching in de vrije clericale colleges
met gelijke en zelfs stijgende hardnekkigheid bleef bekampen, was het blijkbaar, dat
het episcopaat niet te bekeeren was, hetgeen overigens niemand verwonderde.
Sedert de opening der Kamer had Coremans herhaaldelijk gevraagd, dat men zijn
wetsvoorstel bespreken zou. Den 19 December drong er de liberaal Vande Walle
nogmaals op aan en Coremans liet bittere klachten hooren. Hij werd bijgesprongen
door zijnen partijgenoot J. Delbeke (Roeselare), geholpen door Woeste, (die nochtans
te gelijk aankondigde, dat hij de taalwet zou bevechten); en de Regeering gaf toe.
Er werd besloten, dat men beraadslagen zou, zoodra de aangekondigde mijnenwet
uit de voeten zou zijn, dat is na de Kerstvacantie. Dat was eindelijk toch een goede
stap vooruit.
Nog werd vóór nieuwjaar het bestuur van den Katholieken Vlaamschen Bond van
Brussel in 't Paleis der Natie ontvangen door Van der Linden, Nerincx, De Lantsheere,
De Coster, Wauwermans, Hellinckx en Renkin, volksvertegenwoordigers der
hoofdstad, die beloofden de bespreking te bespoedigen en erkenden, dat de
onderrichtingen der bisschoppen de taalwet niet overbodig maakten.
In een nieuw vertoogschrift van den Katholieken Vlaamschen Landbond werd
terecht opgemerkt, dat de onderrichtingen van geene kracht waren, noch in de talrijke
gestichten der paters jezuieten, jozefieten, enz., waar-
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over de bisschoppen geen toezicht hadden, noch in de private Instituts (Rachez,
Dupuich, Laurent, Robert, Michot, enz.) van Brussel, Gent en Antwerpen, die
duizenden leerlingen telden in de hoofdstad en in geheel het Vlaamsche land. Om
de zure pil wat te vergulden, beweerde het verzoekschrift, dat ‘niet alleen het vrij
onderwijs, maar ook en evenveel het Staatsonderwijs in het Vlaamsche land

Edward Coremans

te wenschen overlaat,’ hetgeen met de waarheid volkomen in strijd was, daar de
taalwet van 1883 sedert meer dan twintig jaren aan de atheneums en middelbare
scholen van den Staat op de verfranschte geestelijke scholen eenen onloochenbaren
voorsprong had gegeven.
Daarenboven bleek het weldra zonneklaar uit allerlei verpletterende mededeelingen
der dungezaaide clericale Vlaamsche bladen, die Coremans' wetsvoorstel dorsten
verdedigen, dat de veelbelovende bisschoppelijke onderrichtin-
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gen nergens op eene ernstige wijze door de eigene papencolleges der bisschoppen
werden nageleefd, in zooverre dat de jeugdige leden der Katholieke Vlaamsche
Wacht van Antwerpen zich verstoutten in Februari een breedvoerig en heftig
vertoogschrift in 't Nederlandsch (met eene Italiaansche vertaling) er bij, te zenden
aan den nieuwen Paus Pius X, om zijne tusschenkomst in te roepen ten voordeele
der Coremanswet bij de Belgische bisschoppen,
die wij - zeiden de onderteekenaars - wel kenden als de bedekte vijanden
van het Vlaamsche volk, maar die zich nu openlijk als zijne tegenstrevers
aanstellen... en aan katholieke dagbladschrijvers, voorstanders van het
wetsvoorstel Coremans, het zwijgen opleggen, terwijl zij de Franschgezinde
konfraters vrijelijk hunne pen in den haat en den hoon van den Vlaming
laten doopen en daarin voor geene dwaasheden of lage smaadwoorden
terugdeinzen.
Verder wezen de onderteekenaars op het voorbeeld van wijlen den grooten apostel
der Kroatische taal en nationaliteit Mgr. Strossmayer, dien zij voor eenen Poolschen
bisschop hielden. Ten slotte drukten zij de eerbiedige hoop uit, dat de Paus de
bisschoppen tot betere gevoelens zou brengen. Daar was wel weinig op te rekenen,
aangezien Ons Recht te gelijk schreef:
Wij hebben het bewijs, dat de hoogere geestelijkheid hardnekkig
voortgaat alles in 't werk te stellen om het wetsvoorstel te doen schipbreuk
lijden. Het is hier eene kwestie van To be or not to be; want, moest het
wetsvoorstel aangenomen worden, dan zouden de H.H. Bisschoppen eene
zedelijke nederlaag ondergaan en zou hun oppergezag er veel door
verminderen.

De bespreking in de Kamer (Mei, Juni en Juli 1907)
Veel langer dan men gedacht had, hield de mijnenwet, die ook een gewichtig
Vlaamsch debat deed ontstaan, de Kamer bezig, en zij bracht zelfs eene pijnlijke
ministerieele crisis te weeg, waarbij het hoofd der Regeering, 's Konings gunsteling,
de nieuwbakken graaf de Smet de Naeyer, met een drietal zijner collega's aftreden
moest, om
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plaats te maken voor een ministerie de Trooz. Zoo kon Coremans' wetsvoorstel, dat
na de Kerstvacantie in behandeling moest komen, niet vóór het Paaschverlof worden
besproken en kwam het slechts na de samenstelling van het nieuw ministerie aan de
beurt. Baron Descamps-David was nu de opvolger van de Trooz geworden, in het
Departement van Openbaar Onderwijs, dat herdoopt was geworden in ‘Wetenschappen
en Kunsten’, als het ware om duidelijk aan te toonen, dat de clericalen zich hoe langer
hoe minder bekreunden om het hun, eilaas, toevertrouwde openbaar onderwijs van
den Staat.
Minister de Trooz, de slimme vader der ‘taalwet’ door hem neergelegd in April
1906, bleef overigens de man, die in de bespreking namens de Regeering optreden
zou. Men vernam dan ook, dat hij als voorbereiding eenen vertrouwelijken
omzendbrief gezonden had aan de studieprefecten der atheneums en stadscolleges
van het Walenland, waarbij hun inlichtingen werden gevraagd over het aanleeren
van het Nederlandsch in hunne gestichten. Tegelijk liet Mgr. Mercier door de
diocesane schoolopzieners al de bisschoppelijke colleges inspecteeren, om na te gaan
hoe het er met datzelfde onderwijs stond. Ook schreef de aartsbisschop aan de
bestuurders der colleges voor, de beste Vlaamsche hand-, leer- en woordenboeken
op te sporen en ieder in zijn gesticht ‘een goede Vlaamsche leesbibliotheek’ te vormen.
Met ophef werd dit alles door de goedgezinde pers uitgebazuind, om te bewijzen dat
er geene taalwet meer noodig was; terwijl integendeel Ons Recht, Onze Tijd, De
Vlaamsche Vlagge, en vooral het knappe nieuwe Leuvensche weekblad Hooger
Leven, dat door enkele professors en oud-studenten der katholieke Alma Mater werd
opgesteld, met onloochenbare feiten kwamen bewijzen, dat men niets deed dan zand
in de oogen te strooien en de verfransching alom zoo goed als onaangeroerd liet
voortwoekeren. Dit waren de voorafgaande parades en manoeuvers vóór den grooten
veldslag.
In de zitting van 16 Mei 1907 - Coremans' wetsvoorstel was den 9 Augustus 1901
neergelegd geworden- be-
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gon eindelijk de bespreking in de Kamer. Tot op 't laatste oogenblik had men nochtans
kleine listjes verzonnen om haar nog wat te verdagen. Kort vóór de Paschvacantie
had alzoo Woeste te vergeefs beproefd eerst de kieshervorming aan de beurt te laten
komen; en, wanneer na Paschen de Kamer weer bijeen was en de bespreking
onvermijdelijk scheen, stelde de voorzitter Schollaert in extremis nog voor, eerst een
paar begrootingen te behandelen, waarvoor niet minder dan een zestigtal sprekers
ingeschreven waren! Maar Jan Van Rijswijck's opvolger in de Kamer, Louis Franck,
herinnerde krachtig aan de belofte van Minister de Trooz, en die laatste onmachtige
list werd verijdeld.
Degenen, die zich nu inbeelden, dat er eindelijk spoed en ernst zou gemaakt worden
met Coremans' wetsvoorstel en met al de amendementen of taalwetten, welke
gaandeweg sedert 1901 als paddestoelen rondom den oorspronkelijken tekst waren
opgeschoten, kenden voorwaar noch de Belgische Kamer noch de hardnekkige
vijanden der vervlaamsching van het zoogezegd vrij middelbaar onderwijs. Hetgeen
tijdens de bespreking gebeurde, overtrof al de verwachtingen.
Na eene kleine rede van Van de Walle, die de verrassende mededeeling bracht,
dat de geestelijke gestichten van middelbaar onderwijs in het Vlaamsche land niet
minder dan 18.510 leerlingen telden, die jaarlijks aan de taalwet van 1883 ontsnapten,
kwam De Vigne, de ware vader dier taalwet, met eene kalme en verhevene
redevoering de beraadslaging openen. Te recht noemde hij het voorstel van minister
de Trooz eene ingeving van Machiavelli, met het doel ‘Coremans' wetsvoorstel in
den grond te boren en de stelling der bisschoppen te doen zegepralen,’ daar het
voorgeschreven examen de Walen zonder eenige reden zou verontrusten en daar het
bovendien veel te moeilijk was. Daarna verdedigde hij Coremans' wetsvoorstel met
de beste argumenten. Maar dadelijk stond Woeste op en sprak eene lange plechtige
rede uit, waarin hij al de drogredenen opeenstapelde, die sedert lang in de Kamer
tegen elke nieuwe taalwet gebruikt werden:
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Niet zonder een gevoelen van vaderlandslievenden angst - zoo begon
hij - zag ik het voorstel van mijnen achtbaren vriend den heer Coremans
verschijnen; want het hoort tot die voorstellen, welke de nationale eendracht
kunnen verbreken.
En zoo ging hij voort: Koning Wilhem I, de Omwenteling van 1830, de
ongrondwettelijkheid van het wetsvoorstel tegenover de vrijheden van taalgebruik
en onderwijs, de eed van getrouwheid aan de Grondwet door de
volksvertegenwoordigers afgelegd, de Chineesche muur, die men optrekken wilde
rondom het Vlaamsche land, enz., enz., toute la lyre. Daarna ging de sluwe advocaat
aan 't vitten over al de voorgestelde amendementen en trachtte hij zooveel duisterheid
en verwarring aan te brengen als mogelijk. De leider der rechterzijde overtrof
zichzelven. Men zag wel, dat hij eenen grooten slag leverde om de bisschoppen te
redden. Maar Louis Franck antwoordde met eene meesterlijke rede en legde Woeste
onbarmhartig op den rooster met hem te herinneren, dat hij in 1894, op den vooravond
eener algemeene Kamerverkiezing, voor Coremans' tweede amendement gestemd
had, te gelijk met de Trooz, Aug. Delbeke, Liebaert, Helleputte, nu allen ministers
geworden, en tegenstanders van het aangeboden wetsvoorstel.
Een vertegenwoordiger uit het door en door Vlaamsche Kempenland, Versteylen,
veroorzaakte veel opschudding door zijn bekrompen verzet tegen de taalwet en door
zijne verdediging van het verfranscht onderwijs van het jezuietencollege van
Turnhout(1). Daarna sprong de Doorniker

(1) Eenige dagen later woonde Mgr. Mercier te Turnhout een groot feestmaal bij, waar ook
Versteylen op uitgenoodigd was. Volgens den Patriote en den Bien Public (9 Juli) zou de
kardinaal van Mechelen hem daar gezegd hebben: ‘Je vous félicite, M. Versteylen, de votre
attitude dans la question flamande. Vous avez posé un acte courageux, quoi qu'en disent les
orateurs des meetings. Vous avez avec vous tous les hommes bien pensants. Vous avez bien
défendu notre programme. Nous défendons la cause flamande avec autant de conviction que
n'importe qui et avec plus de coeur! Ces paroles furent vivement acclamées,’ - Een clericaal
weekblad (De Vlaamsche Wacht) maakte nog het volgende bekend: ‘Daags vóór Coremans'
stemming zond Mgr. de bisschop van Gent kanunnik De Lepeleire naar 't Land van Waas
om, kost wat kost, de volksvertegenwoordigers tegen het Vlaamsche volk verraad te doen
plegen.’ Zij weigerden te gehoorzamen.
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Waal Hoyois hem heftig bij, evenals de Limburg-Stirum, Carton de Wiart en
Wauwermans. Integendeel voegden zich J. Delbeke, Persoons en andere Vlamingen
flink bij de verdedigers der taalwet. In eene zeer behendige zoetsappige rede, kwam
nu Segers met een nieuw stelsel vóór den dag, dat de wet van 1883 zou afgeschaft
en vervangen hebben, en dat de Brusselsche gestichten aan strengere voorschriften
zou hebben onderworpen. Het doel was blijkbaar om tweedracht te zaaien onder de
Waalsche en Brusselsche liberalen en socialisten, die voor de taalwet wilden stemmen.
De beraadslaging, gedurig door intermezzo's onderbroken, sleepte reeds sedert
vier weken, toen het hoofd van het ministerie, de vader der ‘taalwet de Trooz’ eindelijk
het woord nam.
Als naar gewoonte was de Trooz buitengewoon behendig en driest te gelijk. Hij
sloeg ook op de vaderlandsche trom en bezwoer de Kamer zijn stelsel boven dat van
Coremans te stellen, omdat het de Grondwet niet schond en het geheele land omvatte.
Maar zijne rede miste haar doel, omdat hij niet wilde geven wat de Vlamingen vroegen
en omdat hij te gelijk aan de Walen iets wilde opleggen, dat zij niet verlangden en
de Vlamingen ook niet eischten.
Daar minister de Trooz zich beriep op zekere zalvende Vlaamschgezinde uittreksels
uit de bisschoppelijke onderrichtingen van Mgr. Mercier en zijne collega's, las de
socalist Terwagne de anti-Vlaamsche verklaringen er uit voor, alsmede de
veroordeeling der Nederlandsche taal en letterkunde (‘den Noorderduivel van de
ketterij en het rationalisme’) van Mgr. Waffelaert. Zijne knappe democratische rede
maakte veel indruk op de Kamer.
De vijfde week brak aan en nu kwam de verslaggever der middelafdeeling Van
Cauwenbergh aan het woord, om allerlei ingewikkelde uitleggingen te geven over
de ver-
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schillende voorgestelde stelsels, hetgeen nog meer verwarring bracht. De
christen-democraat P. Daens had tot hiertoe alleen in 't Vlaamsch gesproken, als naar
gewoonte, en natuurlijk om de taalwet Coremans te ondersteunen. Dit deed nu ook(1)
Henderickx in eene kranige redevoering, die nu en dan door schier uitsluitend
Vlaamsche onderbrekingen doorspekt werd. In de zesde week daagde Woeste weer
op. Hij maakte verschil tusschen Vlamingen en Vlaamschgezinden, loochende, te
midden van hevige protesten op vele banken der Kamer, dat het Vlaamsche volk de
aanneming der taalwet wenschte, trachtte nogmaals zijne stemming van 1894 uit te
leggen en besloot met de melodramatische verklaring:
Twee onzer grondwettelijke vrijheden staan op het spel. Als dergelijk
belang in eene zaak is betrokken, mag het niet worden opgeofferd.
In de zesde week sprak Coremans, die wegens ziekte en vermoeienis eerst uitstel
gevraagd had. Hij was slechts de schaduw geworden van den stoeren voorvechter
uit de vroegere jaren. Zijne rede was buitengewoon onsamenhangend en middenin
vroeg hij om wat te mogen rusten(2). In de tusschenpoos trad Anseele op, die eene
korte, krachtige rede hield:
Laat ons de voorgestelde wet kortbondig samenvatten - riep hij uit. Zij is niet ongrondwettelijk. Zij laat den Walen hunne voertaal, het Fransch.
Gedeeltelijk maakt zij het Vlaamsch tot voertaal in het Vlaamsche land;
en zoo zal het middelbaar en hooger onderwijs vruchten afwerpen voor
gansch het Vlaamsche land... Coremans' wet is niet van aard om een
Chineesche muur rondom Vlaanderen te worden. Onwetendheid noem ik
eenen Chineeschen muur!

(1) Later hield insgelijks Augusteyns eene Vlaamsche redevoering tijdens die bespreking.
(2) Dat Coremans niet meer de oude was, bevestigde onder meer zijne ongehoorde uitroeping
in de zitting van 23 Mei: ‘De heer De Vigne was voor niets in de taalwet van 1883.’ Die
gekke verklaring, onbezonnen bijgetreden door den jeugdigen volksvertegenwoordiger
Henderickx, werd naar verdienste weerlegd door Franck.
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Den laatsten dag der zesde week ging men eindelijk over tot het bespreken der artikels.
Blijkbaar was de rechterzijde nog zeer verdeeld. In de afgeloopene weken had zij
herhaaldelijk geheime vergaderingen gehouden; maar men was er niet toe geraakt
onder de clericale meerderheid eene formule te vinden, waarop men het eens zou
zijn. Reeds vroeger was de sluiting der algemeene bespreking, gevraagd door de
oppositie, van week tot week verdaagd. Nu wilde de meerderheid nog niet overgaan
tot de stemming over de artikels, ondanks het herhaald geroep der minderheid. De
Waal Harmignie kwam zelfs eene geheel nuttelooze redevoering uitspinnen, om tijd
te winnen en het uur der stemming te overschrijden, zoodat de socialist Terwagne
het ‘een bestoken spel’ noemde. De kalme De Vigne sprak luidop van ‘obstructie’
en Terwagne riep vervolgens: ‘'t Is eene weddingschap! Hij heeft aan zijne vrienden
beloofd tot kwart vóór 5 uren te spreken!’ terwijl zijn partijgenoot Van Langendonck
te midden van een algemeen gelach hem leuk terechtwees: ‘Hij moet nog zes minuten
spreken, om tot het uur, door het reglement bepaald, te geraken!’ De comedie slaagde
en de stemming werd tot de zevende week verdaagd.
Middelerwijl was het geheele land in rep en roer geraakt. De clericale pers, buiten
Het Handelsblad, Ons Recht, Onze Tijd en Hooger Leven, was schier eenparig tegen
Coremans' wetsvoorstel, met Het Fondsenblad en Het Nieuws van den dag aan 't
hoofd. Zij volgde blijkbaar het wachtwoord der bisschoppen, daarin blindelings
gesteund door de Brusselsche Fransche bladen der beide oude staatspartijen(1). Alleen
Le Peuple der socialisten en de liberale Dernière Heure hadden te Brussel eene flinke
houding. Zoo goed als al de liberale Vlaamsche en Fransche bladen buiten Brussel
deden hetzelfde. De hardnekkigste tegenstander was de Bien Public en in Het
Fondsenblad kwam

(1) Tot in de pers van Parijs vond de Kamerbespreking weerklank. Het gezaghebbend blad Le
Temps trok heftig te velde tegen de Vlaamschgezinden van België.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

136
Prof. De Ceuleneer, die vroeger zooveel inkt besteed had om de billijkheid en de
grondwettelijkheid van Coremans' wetsvoorstel zonneklaar te bewijzen, ook eene
lans breken in tegenovergestelden zin.
Overal werden groote geestdriftige en rumoerige meetings en landdagen door de
Vlaamschgezinden gehouden. Indrukwekkend waren vooral de vergaderingen te
Leuven, te Antwerpen en te Gent, waar sprekers van alle partijen optraden, om
Coremans' taalwet te verdedigen.

De stemmingen
Eindelijk kwam de zevende week der beraadslaging in de Kamer, de week der
stemmingen. Zij was vol verrassingen en leverde eene tevens treurige en potsierlijke
bladzijde voor de geschiedenis der Vlaamsche Beweging. De clericalen, en niet het
minst de Vlaamschgezinden onder hen, speelden daar eene rol, die weinig stichtend
mag heeten.
De kansen schenen nochtans voordeelig. In gemeen overleg werd het voorstel
Coremans eerst ter stemming gelegd, met de wijzigingen door Buyl, Lepage en
Lemonnier voorgesteld. Door eene voorafgaandelijke verklaring van Coremans en
Henderickx had de Kamer vernomen, dat zij er in toestemden aan het ontwerp zekere
wijzigingen toe te brengen, die overeenkwamen met de amendementen Buyl. Daar
deze laatste door de beide linkerzijden aangenomen waren, kon men hopen, dat de
stemmen der clericale vrienden van Coremans, gevoegd bij die der eenparige
linkerzijden, de overwinning zouden hebben verzekerd. Maar nu kwamen de
teleurstellingen.
De eerste stemming greep plaats over de vraag waar de toekomstige wet van
toepassing zou zijn: in het geheele land of alleen in de Vlaamsche gewesten?
De voorzitter Schollaert legde dus allereerst de eerste regelen van den tekst in
stemming: ‘In de provinciën Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost Vlaanderen en Lim-
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burg, alsmede in de arrondissementen Leuven en Brussel...’ Het scheen wel, dat
daaromtrent geen verschil van zienswijze in de Kamer bestond. Het Beknopt Verslag
vermeldt dan ook, dat de voorzitter zei: ‘Er is geen verzet, meen ik, tegen het eerste
gedeelte van 't amendement.’ Dat dacht ook iedereen op de banken der beide
linkerzijden; ook achtte men het overbodig de stemming bij naamafroeping te vragen:
eene stemming bij zitten en opstaan, waarbij men dacht, dat schier alle leden der
Kamer eenparig zouden zijn opgestaan, moest volgen. Zelfs degenen, die begeerden
de wet niet te zien toepassen, konden dien tekst aanvaarden, vermits de voorgestelde
uitzondering later ter stemming zou worden gelegd. Maar wat zag men gebeuren?
De beide linkerzijden stonden eenparig op en van de rechterzijde slechts drie leden:
Coremans, Henderickx en Gielen. Al de andere clericalen, zelfs drie
medeonderteekenaars van Coremans' wetsvoorstel (J. Van der Linden, Colaert en
Raemdonck) bleven zitten!
De eerste woorden der taalwet waren aldus verworpen, hetgeen beteekende, of
wel dat Coremans' wetsvoorstel geheel en al moest vervallen, of wel dat het ook in
de Waalsche gewesten van toepassing zijn zou, hetgeen noch Coremans noch niemand
wenschté!
Daarna kwam het beginsel der taalwet aan de beurt: de verplichting voor de
getuigschriften om te vermelden, dat de titularis twee leergangen in het Vlaamsch
had aangeleerd. Hier werd natuurlijk eene hoofdelijke stemming geëischt. Die bepaling
werd aangenomen met 74 stemmen tegen 70 en 5 onthoudingen. De 74 ja-stemmers
waren al de aanwezige liberalen en socialisten benevens 9 clericalen: Coremans, J.
Delbeke, Gielen, Hellinckx, Henderickx, Raemdonck, Van Brussel, Van Naemen en
Van Reeth. De 70 neen-stemmers waren allen clericalen, waaronder Colaert,
medeonderteekenaar van Coremans' wetsvoorstel! De 5 onthouders behoorden ook
allen tot de rechterzijde: de drie Antwerpenaars Segers, Biart en De Winter, benevens
De Coster en de Vlaamschgezinde J. Van der Linden,
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nog een der medeonderteekenaars van het wetsvoorstel!
De derde stemming betrof de vraag, of er eene uitzondering zou gemaakt worden
voor Brussel en zijne voorsteden. Zij werd verworpen door 83 stemmen (allen
clericalen) tegen 65 (allen liberalen en socialisten) benevens den clericalen
Oostendenaar Vanderheyden, die waarschijnlijk bij vergissing voor gestemd had.
Hadden Coremans en de acht clericalen, die voor het beginsel der taalwet gestemd
hadden, hunne stemmen opnieuw bij die der linkerzijden gevoegd, en hadden de 5
onthouders in dezelfde houding volhard, dan was die bepaling er wederom met 74
stemmen doorgekomen en kon dezelfde meerderheid de geheele wet hebben doen
aannemen.
Nu echter was alles bedorven; want de geheele Kamer wist, dat de Walen en de
Brusselaars der beide linkerzijden luidop verklaard hadden, dat de bepaling
betreffende Brussel en voorsteden de voorwaarde hunner bijtreding was.
Om de eensgezindheid der oppositie te breken had aldus de Regeering met Woeste
hare meerderheid als krijgstactiek tegen de bepaling doen stemmen, ofschoon zij in
groote meerderheid er voor was. Met een cynisme zonder weerga stemden zelfs
degenen, die er in hunne redevoeringen heftig tegen waren opgekomen, er zonder
blozen voor. Die sluwe goocheltoer gelukte, eilaas, door de medeplichtigheid van
Coremans en zijne vrienden, die vooraf wisten, dat zij hunne eigene taalwet in den
grond boorden, indien zij met Woeste stemden.
Van dan af hernamen de Walen en Brusselaars der linkerzijden hunne vrijheid.
De volgende bepaling werd met 76 stemmen tegen 63 en 9 onthoudingen verworpen,
enz. Van het wetsontwerp Coremans bleef weldra niets anders over dan:
De getuigschriften, voorzien bij de artikelen 5 en 12 der wet van 10
April 1890 op de academische graden en bij artikel 17 § 1 litt. E en F der
kieswet van 12 April 1894, zullen te beginnen met 1 Juli 1913, de
bevestiging inhouden, dat de titularis van het getuigschrift ten minste twee
leergangen, behalve het Vlaamsch, het Duitsch en
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het Engelsch, in 't Vlaamsch heeft aangeleerd, overeenkomstig de wet van
15 Juni 1883.

De gevolgen der stemmingen
Tot zulk eenen beschamenden uitslag was men in de zittingen van 26 en 27 Juni
1907 gekomen, na zeven weken bespreking in de Kamer! Over dit zoo onverwacht
parlementair miskraam steeg in de Franschdolle pers een oorverdoovend gejubel op,
terwijl de verbittering en de verontwaardiging algemeen waren in het Vlaamsche
land. Terecht schreef Het Volksbelang:
De groep Coremans kan intusschen zuchten en weenen op de puinhoopen
van hare onbezonnen handelwijze. Wat de andere clericale
Vlaamschgezinden betreft, die aan hunne kiezers beloofd hadden voor het
ontwerp Coremans te stemmen en hun woord hebben opgegeten, zij zullen
zich troosten met de gedachte, dat, hebben zij hunne beginselen verraden,
zij ten minste de bisschoppen hebben gediend. En de belangen der Heilige
Kerk gaan immers vóór alles: vóór beginselen, vóór het gegeven woord,
vóór de eerlijkheid zelve.
Aan den anderen kant waren de dungezaaide clericale bladen, die Coremans'
wetsvoorstel niet hadden losgelaten, niet malscher in hunne beschouwingen:
Dat is parlementarisme, ziet ge, - schreef Het Handelsblad van
Antwerpen - waar wij eenvoudige menschen geen verstand van hebben.
Maar of het Vlaamsche volk zich eeuwig door die kunstgrepen zal laten
bedotten en in het gezicht slaan, dat is te betwijfelen; en, wat ons betreft,
als katholieke Vlamingen heeten wij de houding der rechterzijde eene
reden tot oprechte teleurstelling.
De rechterzijde - schreef Onze Tijd van Brussel - heeft zich belachelijk
gemaakt in het aanschijn van de gansche wereld met tegen het principe
der wet Coremans en voor de toepassing te Brussel te stemmen. Tot welke
uitzinnigheid de politiek toch leidt!
Wij begrijpen de houding niet van den heer Van der Linden, die zich
onthield, noch die van den heer Colaert, die er tegen stemde. Zij hebben
de wet onderteekend en men verloochent aldus zijn eigen kind niet. Wij
begrijpen nogmaals de houding onzer negen katholieke Vlaamsche vrienden
niet. Immers zij wisten heel wel, dat het wetsvoorstel Coremans door de
linkerzijde enkel werd gestemd, indien Brussel uitgezonderd werd. De
rechterzijde vooral, onder de
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drukking van Minister de Trooz, alhoewel tegen het wetsvoorstel Coremans
gekant, stemde voor de toepassing der wet op Brussel. Dit deed de
rechterzijde om de linkerzijde te foppen. Immers, aldus viel de wet bij de
tweede stemming, aangezien de linkerzijde, om wille van de niet aanneming
van de uitzondering voor Brussel, tegen de wet moest stemmen. Onze
negen vrienden hadden dien truc moeten begrijpen en bij de stemming
over het amendement Buyl met de linkerzijde stemmen. Dan was er de
wet Coremans door van de eerste maal.
En Hooger Leven, het orgaan van eenige Leuvensche hoogleeraren, schreef even
kras:
Woeste en zijne getrouwen zijn dus eerst tegen het voorstel, maar zij
stemmen daarna, dat het zelfs in Brussel onverminkt moet toegepast
worden, iets wat Coremans zelf onredelijk vindt! Woeste triomfeert en we
zijn gefopt... En de uitslag? Al de werking, al de besprekingen, al de studiën
voor niets gedaan! Al de beloften en schoone woorden van zoovele
Vlaamsche afgevaardigden - zet er zelf een naam op, lezer lief!
De katholieke volksvertegenwoordigers riepen wel: Bravo! maar in den
grond moesten ze toch beschaamd zijn; en menigeen, onder de
toeschouwers, mompelde bij 't uitgaan, dat zulke politiek van knepen en
streken toch maar een gemeen boeltje is.
In een volgend nummer schreef hetzelfde Leuvensch professorsblad:
Als geloofsleer is het nog niet aangenomen, dat de Vlamingen tegen
Coremans' voorstel moeten zijn. - Maar de HH. HH. de bisschoppen zijn
er tegen! Jawel, en naar hunne meening luisteren we eerbiedig, en
onbezonnen zullen we tegen hunne zienswijze niet te velde trekken. Maar
nergens staat het geschreven, dat wij, katholieken, in zaken, die 't geloof
en de zeden niet raken, geene andere meening mogen aanhangen dan die
van onze bisschoppen.
Voor ons katholieken is 't pijnlijk zoo iets te moeten vaststellen: wij werden,
geheel onzen strijd door, weinig gesteund door de geestelijke overheid.
Maar daarom, zullen we niet ophouden met alle rechtmatige wapenen
onzen, strijd voort te strijden.
Nog geweldiger drukte zich Ons Recht van Antwerpen uit:
't Is de eerste maal niet, dat de rechterzijde van onze Kamer het
Vlaamsche volk eene poets speelt, dat zij kronkelt en wentelt als een paling
om aan de vervulling harer plechtige beloften te ontsnappen.
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Maar wat zij verleden Woensdag gepleegd heeft, is eene eerloosheid, die
wraakroepend is. Ik vind in onze woordenboeken geene enkele uitdrukking,
die sterk genoeg is om de laagheid van het Vlaamsch gedeelte der
rechterzijde te bestempelen. Zoo gemeen werd er nooit iets bedreven door
gekozenen des volks.
Schaamte overweldigde de clericale Vlaamschgezinden over geheel België en te
Antwerpen was het als eene ontploffing van verontwaardiging. Ons Recht stelde
minister Helleputte, voorzitter van 't Davids-fonds, aan de kaak, hem het woord van
Multatuli toepassende: ‘Duymaer van Twist heeft in de Kamer over koloniën
gesproken, en men heeft hem niet in 't aangezicht gespuwd.’ Ook Het Handelsblad
kondigde tegen Helleputte een geweldig artikel af, getiteld: ‘Eer de haan driemaal
kraaide(1).’ Te Antwerpen liet de Nederduitsche Bond eenen plakbrief verschijnen
onder den titel: Verraad en te Borgerhout droeg een plakbrief den titel: Verraad van
Delbeke. Op eene groote clericale protestmeeting, in de Scheldestad gehouden,
werden de heftigste redevoeringen uitgesproken. Maar dat alles kwam te laat.
Eene zeer flauwe schemering van hoop bleef nog over; want de Kamer moest tot
eene tweede lezing van Coremans' wetsvoorstel overgaan. Zou er eene
verzoeningsformule te vinden zijn om de schipbreuk te vermijden?
Aan den kant der oppositie verzon eene groep liberalen en socialisten eene reeks
amendementen(2), en hetzelfde geschiedde ter rechterzijde(3). Den 10 Juli herbegon
de bespreking, die niet alleen liep over den inhoud der beide nieuwe voorstellen,
maar voornamelijk over hunne ontvan-

(1) In September werd te Tongeren een congres van het Davids-fonds gehouden, waar zeer
krasse redevoeringen werden uitgesproken. De voorzitter Helleputte had zich laten
verontschuldigen. Zelfs liep het gerucht van zijn ontslag, dat later gelogenstraft werd.
(2) Zij werden onderteekend door Janson, Franck, Mechelynck, Vander Velde, Anseele en Denis.
(3) Zij gingen uit van Van der Linden, De Coster, J. Delbeke, Carton de Wiart, Segers en Biart.
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kelijkheid, aangezien het reglement der Kamer verbood bij de tweede stemming
amendementen voor te dragen, die rechtstreeks of onrechtstreeks eene herhaling of
opfrissching zijn van bepalingen bij de eerste stemming verworpen. De clericale
meerderheid besliste na lang geharrewar, dat het liberaal voorstel Janson niet
ontvankelijk was, maar wel het clericaal voorstel Van der Linden, hetgeen een echte
coup de parti mocht heeten.
Dat voorstel Van der Linden bepaalde, dat het getuigschrift, door de Kamer in
Juni aangenomen, niet meer vermelden zou, dat twee leergangen in het Nederlandsch
werden onderwezen, maar enkel dat de titularis van het getuigschrift een examen
had afgelegd over beide landstalen. Dit examen zou bevatten: 1o eene oordeelkundige
lezing (lecture expressive); 2o een opstel zonder woordenboek in elke der beide
landstalen; benevens 3o eene mondelinge proef in ééne van de beide landstalen om
vast te stellen, dat de recipiendaris in staat is zich met gemak in die taal uit te drukken.
Uit dit voorstel van Van der Linden volgde, dat in de Waalsche gewesten de
leerlingen, komende uit alle gestichten van het hooger middelbaar onderwijs, een
examen zouden moeten afleggen om het bewijs te leveren, dat zij het Nederlandsch
grondig genoeg kenden om een opstel zonder woordenboek te maken op een opgelegd
onderwerp! Te recht zei Coremans, dat men daardoor aan de Walen een stelsel
oplegde, dat Koning Willem I vóór 1830 nooit zou hebben durven invoeren, ofschoon
de Walen eene omwenteling hebben gemaakt om van den zoogezegden Hollandschen
taaldwang verlost te worden(1). En nochtans sloten de Regeering en de heer Woeste
namens de rechterzijde zich bij het voorstel Vander Linden aan, natuurlijk om het
te doen mislukken.

(1) Coremans verklaarde nu namens zijn groepje, dat hij de uitzondering voor Brussel en
voorsteden aannam. Had hij zulks in Juni gedaan, dan zou zijne taalwet in haar geheel
aangenomen zijn geweest.
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De Commissie der Kamer
Men ging niet tot de stemming over; want de voorzitter Schollaert, de onoverkomelijke
moeilijkheden van den toestand inziende, redde de Kamer met voor te stellen de zaak
naar eene Commissie te verzenden, bestaande uit 5 leden der meerderheid en 4 der
oppositie, met den bijzonderen last om eene verzoenende oplossing te vinden. Dit
geschiedde in de derde zitting van de beraadslaging gewijd aan de tweede lezing,
den 12 Juli 1907.
Nogmaals jubelden de Franskiljons luidruchtig en de Bien Public schreef met
koele wreedheid:
Plusieurs, s'inspirant de précédents parlementaires, estiment qu'en règle
générale l'encommissionnement n'est qu'une espèce particulière
d'enterrement. Et cependant ils n'ont pas trop l'air de vouloir prendre le
deuil. Dans le cimetière législatif, les dépôts provisoires se transforment
aisément en concessions à perpétuité. L'enseigne est d'ailleurs la même:
R.I.P.
In November 1907, bij de heropening der Kamer, vroeg Coremans aanstonds, of
de Commissie niet zou bijeenkomen. De voorzitter Schollaert beloofde het en zulks
geschiedde inderdaad den 22 derzelfde maand. De Commissie werd samengesteld
uit Anseele, Cooreman, De Lantsheere, Denis, Franck, Francotte, Mabille, Neujean
en Segers, deze laatste als verslaggever(1). De Waal Neujean trachtte van eerst afaan
hare machten te beperken, maar zijne meening vond geenen bijval. Men besloot
overigens allerlei zaken te overwegen en te onderzoeken, zoodat het spel van
uitsluiering der vroegere middelafdeeling eenvoudig werd herbegonnen.
Triomfantelijk schreef Le Soir Van Brussel: ‘Nous reparlerons de ces fantaisies à
Pâques ou à la Trinité.’
De Commissie besprak vooral een voorstel van Franck, dat een examen voorschreef
aan al de Belgen, die tot hoo-

(1) Toen De Landsheere daarna in 1908 minister werd, verving hem ridder de Ghellynck
d'Elseghem.
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gere studiën wilden toegelaten worden. Eene grondige kennis zou gevergd worden
van het Nederlandsch in de Vlaamsche en van het Fransch in de Waalsche gewesten.
Voor Brussel zouden uitzonderlijke schikkingen genomen worden. Bovendien zouden
de leerlingen moeten bewijzen, dat zij eene practische en degelijke kennis hebben
van eene tweede taal. Deze zou in het Walenland eene der drie Germaansche talen
(Nederlandsch, Duitsch of Engelsch) zijn; in het Vlaamsche land zou die tweede taal
het Fransch zijn. Van het examen zouden ontslagen zijn de leerlingen, die volledige
humaniora hebben gedaan en dragers zijn van een getuigschrift vermeldende a) dat
zij in een gesticht van het Vlaamsche land ten minste twee vakken in het Nederlandsch
hebben aangeleerd; of b) dat zij in een gesticht van Brussel of van het Walenland
ten minste drie uren ter week les hebben ontvangen in ééne der drie Germaansche
talen.
De samenstelling der jury, die met het afnemen dier examens zou gelast zijn, gaf
anleiding tot langdurige besprekingen in den schoot der Commissie.
De clericalen waren er blijkbaar op uit, om de waarborgen tot een onvoldoende
minimum terug te brengen en de leeraars der papencolleges of der Hoogeschool van
Leuven zooveel mogelijk een overwicht te geven. Bien Public, Étoile, Soir en andere
organen der Franskiljonspers waren het overigens eens, om zich tegen Franck's
verzoenend voorstel heftig te kanten.
Nu verzon de Waal Mabille een ander stelsel. In al de gestichten van het land zou
men drie afdeelingen inrichten: eene Nederlandsche, eene Fransche en eene Duitsche.
Naar eigene keuze zouden de leerlingen eene der drie volgen. Het examen zou rollen
op de drie talen, met eene der drie, als hoofdtaal. Niemand zou in 't vervolg een ambt
in de Vlaamsche gewesten kunnen bekleeden, die niet de Vlaamsche afdeeling
gevolgd heeft. Franck bewees, dat het stelsel de Walen zou uitsluiten uit alle ambten
in de Vlaamsche gewesten, zelfs wanneer zij, na hunne middelbare studies, Vlaamsch
zouden geleerd hebben, en dat het
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geene waarborgen aan de Vlamingen zou opleveren, daar zoo goed als niets in de
papencolleges der Vlaamsche gewesten zou worden veranderd. ‘Het voorstel Mabille
beteekent niets’, zei Anseele bondig. Francotte en De Landsheere verklaarden er
zich integendeel voor. Men ging tot geene stemming over; maar men had alweer tijd
gewonnen, en zoo zeilde men de Kamerverkiezingen van Mei 1908 voorbij. De
clericale meerderheid viel van 12 op 8 stemmen, maar het Ministerie was toch gered.
Nu moest men zich met de clericale Vlaamschgezinden niet meer geneeren. Toen
de Kamer in Juni weer bijeen kwam, trok eene plechtige afvaardiging naar Brussel,
vertegenwoordigende de onderscheidene Vlaamsche gewesten(1). Die heeren werden
in 't Paleis der Natie door acht hunner volksvertegenwoordigers ontvangen, waaronder
Ad. Henderickx en Vander Linden, zonder minister Helleputte te vergeten(2). Het
onderhoud moet bijzonder pijnlijk geweest zijn, te oordeelen naar het verslag van
Ons Recht. De afgevaardigden, schreef dat blad, werden ‘zonder doekjes voor bloeden,
zelfs zonder eau bénite de cour afgescheept... en smadelijk behandeld... De toestand
is uiterst ontmoedigend.’
In October, bij de opening van den winterzittijd der Kamer, staken de clericale
Vlaamschgezinden nogmaals de koppen bijeen, en de Nederduitsche Bond van
Antwerpen nam de volgende dagorde aan:
Aangezien de Commissie van de Kamer der Volksvertegenwoordigers
voor het onderzoek van Coremans' wetsvoorstel op het Vlaamsch in de
middelbare scholen, na vijftien maanden bestaans,

(1) Het waren: Dr Laporta (Lier), Sips (voorzitter van den Nederduitschen Bond van Antwerpen),
Dr Van de Perre (voor de provincie Antwerpen), advocaat Van Dieren en Boon (Brabant),
Theelen en Maris (Limburg), advocaat Dosfel en Dr Speleers (Oost-Vlaanderen) en Dr Depla
(West-Vlaanderen). Onder die tien afgevaardigden waren er niet minder dan vier
geneesheeren; maar ook, Coremans' wetsvoorstel was zoo ziek.
(2) Helleputte, Juliaan Delbeke, Ad. Henderickx, Poullet, Raemdonck, Van Brussel, Van
Cauwenbergh en Juliaan Van der Linden.
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nog geen verslag heeft uitgebracht;
Aangezien zulks klaarblijkelijk uit onwil en dwarsdrijverij voortspruit;
Hulde brengend aan de goedgezinde leden der Commissie;
Drukt de Nederduitsche Bond over de handelwijze der overige leden der
Commissie zijne verontwaardiging uit;
Verzoekt den heer Voorzitter der Kamer, de krachtdadigste maatregelen,
die hem ter beschikking staan, aan te wenden, om aan dit schandelijk
obstructionisme een einde te stellen.
En het regende alweer onmachtige bedreigingen in de Vlaamsche clericale pers.
Onze Tijd van Brussel schreef:
Indien er kwade wil in 't spel is, indien men op oneerlijke wijze de
rechtmatige eischen van het Vlaamsche Volk blijft tegenwerken, zullen
we ook, op tijd en stond, zekere feiten aan 't daglicht brengen, welke voor
de betrokken personen niet zeer aangenaam zullen zijn. Belangrijke
hoofdstukken betreffende de lijdensgeschiedenis van 't wetsvoorstel
Coremans zijn immers nog niet uitgegeven.
En Ons Recht van Antwerpen riep uit:
Zoodat het nogmaals gebleken is, dat wij waarheid schreven, toen wij
zegden, dat er met de Commissie niets aan te vangen is.
Ze willen dus den strijd, ze zoeken twist, ze trachten naar tweedracht; ze
willen en ze zullen oneenigheid in de partij hebben bij de aanstaande
verkiezingen! 't Zij zoo. Wij hebben onzen plicht gekweten. Ons geweten
is gerust.
Meer dan anderhalf jaar is nu reeds verloopen sedert de smadelijke schipbreuk
van Juni-Juli 1907. Met of zonder gerust geweten blijven de clericale
Vlaamschgezinden nog altijd sedert 1883 - sedert het vierde eener eeuw! - door den
onwil van hun clericaal Ministerie en van hunne clericale Kamermeerderheid
verstoken van de vervlaamsching van het middelbaar onderwijs der bisschoppen,
paters en nonnen, ondanks 't voorbeeld der officieele scholen.
Hiermede sluiten wij onze reeds zoo uitgebreide ‘lijdensgeschiedenis.’ Wat blijft
er nog te verwachten?? Chi lo sa? In elk geval is het een vraagstuk, dat eene spoedige
oplossing vereischt. De Vlaamschgezinden van alle partijen zullen niet loslaten.
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Hoofdstuk X
De strijd voor de vervlaamsching van het hooger onderwijs
(1817-1908)
Het gebruik der talen aan de Gentsche Hoogeschool (1817-1884)
De Hoogeschool van Gent, door Koning Willem I der Nederlanden in 1816 gesticht
en in 1817 geopend, kende tot aan de Belgische Omwenteling van 1830 (evenals de
beste hoogescholen van dien tijd, namelijk die van Duitschland, Engeland en
Nederland) geene andere voertaal voor 't onderwijs dan het Latijn.
Een paar hoogleeraren hadden nochtans, wegens uitzonderlijke redenen, de toelating
bekomen om in het Fransch te doceeren. Prof. Garnier, een Franschman, gaf in zijne
taal de lessen over hoogere mathesis en Prof. Van Wambeke, een Gentenaar, sprak
dezelfde taal in zijnen leergang over hedendaagsch recht, terwijl alleen de hoogleeraar
in de vaderlandsche geschiedenis en in de Nederlandsche letterkunde, Prof. Schrant(1),
van rechtswege in het Nederlandsch zijne lessen gaf. Aan den anderen kant bekwam
Prof. Thorbecke in 1826 ook de toelating om eenen zijner leergangen (statistiek en
staathuishoudkunde) te gelijk in 't Latijn en in 't Nederlandsch te doceeren.
Na 1830 verdween het gebruik van het Latijn uit de

(1) Zie Uit Vader Bergmann's Gedenkschriften: ‘Herinneringen uit mijn studentenleven aan de
Hoogeschool van Gent (1823-1828),’ blz. 96, 98 en 127. - Zie ook P. Fredericq, Thorbecke
vóór 1830, bl. 57, 71 en 75.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

148
Gentsche Hoogeschool en werden bij hare herinrichting in 1835 al de lessen in het
Fransch(1) gegeven, naar het voorbeeld van het hooger onderwijs in Frankrijk sedert
zijne hervorming na de Revolutie van 1789 en onder Napoleon I.
Met het Latijn was ook de eenige leergang in de moedertaal van Vlaamsch België
te Gent verdwenen. Overigens, die leergang over Nederlandsche letterkunde werd
wel niet aanstonds afgeschaft, maar hij werd nog een tijdje in 't Fransch gedoceerd;
hij bleef aldus slechts gedurende twee jaren op het programma en het tweede jaar
vond men er hem nog slechts pro memoria op staan, met de woorden: ‘Littérature
flamande. Les jours et heures seront fixés ultérieurement.’ Daarna verdween hij
geheel en al(2).

(1) Dit werd uitdrukkelijk bepaald in het Reglement van 16 December 1849 over de
Staatshoogescholen. In het eerste hoofdstuk daarvan leest men: ‘Art. 5. Les leçons seront
données en langue française; néanmoins le Ministre pourra, par exception, autoriser l'emploi
d'une autre langue dans certaines branches de l'enseignement universitaire.’ - In Mei 1846
had P. Lebrocquy aan de Gentsche hoogeschool eenen onbezoldigden vrijen leergang geopend
over de Noordsche talen en letterkunden vergeleken met de Nederlandsche. Zijne eerste les
was in onze taal, maar in het vervolg sprak hij Fransch. (Zie ons voorgaande deel, blz. 35
en noot 2 aldaar.)
(2) Bij de herinrichting der twee Staatshoogescholen na 1830 gebeurde het volgende. In het
koninklijk besluit van 5 December 1835, waarbij minister de Theux de nieuwe hoogleeraren
aanstelde, las men voor Gent: ‘Professeur extraordinaire, J.H. Borremans, actuellement
directeur et professeur de rhétorique au collège de Hasselt: L'Histoire des littératures modernes
et la littérature flamande.’ Te gelijk werd te Luik als agrégé X. Wurth belast met ‘l'histoire
ancienne et la littérature flamande.’ Op het Gentsch ‘Programme des cours’ voor de lessen
van 1835-1836, vindt men den leergang over ‘littérature flamande’ vermeld als gegeven
‘deux fois par semaine, le jeudi et le samedi à X heures.’ Reeds voor het volgend jaar 1836-37
staat bij ‘Littérature flamande’ de welsprekende aanteekening: ‘Les jours et heures seront
fixés ultérieurement.’ Dan ging Prof. Bormans (en niet Borremans, zooals de Moniteur bij
zijne aanstelling hem noemde) naar de Luiksche hoogeschool over en werd te Gent de leergang
eenvoudig van het programma geschrapt. Te Luik, integendeel, aan de Waalsche Universiteit,
doceerde Prof. Bormans hem nog gedurende lange jaren, maar in 't Fransch natuurlijk.
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In 1853 verloren de Gentsche studenten eindelijk hun geduld. Op het initiatief van
Julius Vuylsteke, Tony Bergmann en hunne vrienden van het pas gesticht Taalminnend
Studentengenootschap 't Zal wel gaan, richtten zij zich tot den Rector, die hen naar
den Minister verzond. Dan stuurden zij een dringend verzoekschrift aan Kamer en
Minister(1), en lieten niet los, todat in Augustus 1854 Prof. Serrure met een deel van
den sinds twintig jaar openstaanden leergang werd belast, terwijl Heremans, toenmaals
leeraar aan het Gentsch Atheneum, hem toegevoegd werd(2). Beide gaven elk ééne
les ter week en doceerden in 't Nederlandsch. Op het ‘Programme des cours’ voor
1854-1855 las men: ‘Histoire de la littérature flamande: C.P. Serrure, professeur
ordinaire, lundi VI à VII. - Littérature flamande: J.F.J. Heremans, jeudi VI à VII’
('s avonds). Al de andere leergangen der Faculteit hadden in den voormiddag plaats.
Weldra nam Heremans (sedert 1864 met den rang van hoogleeraar) den geheelen
cursus over. Alzoo had men van 1854 af, gedurende een dertigtal jaren, aan de
Gentsche Hoogeschool wekelijks een paar lessen van één uur in de moedertaal(3),
terwijl het Fransch in al de andere

(1) Het verzoekschrift der Gentsche studenten droeg 100 handteekeningen. Het getal der studenten
was er toenmaals slechts 300.
(2) Zie in ons eerste deel, blz. 77, 78. - Beide leeraars begonnen hunne lessen in November 1854
(niet 1855, zooals aldaar bij vergissing gedrukt staat).
(3) In de eerste jaren werd die nieuwe facultatieve Vlaamsche leergang tamelijk wel bezocht;
maar gaandeweg bleven de studenten zoo goed als weg. In de jaren '60 kregen de Gentsche
onderwijzers en verdere liefhebbers de toelating om hem te volgen. Nog al talrijk maakten
zij van die toelating gebruik en velen dankten aldus aan Prof. Heremans hunne
wetenschappelijke vorming op taalkundig gebied. Wij noemen onder hen G.D. Minnaert, J.
Vilders, R. Van den Berghe, P. Van Hauwaert en J. Vergoten, mitsgaders eenige leerlingen
uit het middelbaar onderwijs, o.a. J. Obrie en P. Fredericq. In dien tijd volgde nog één enkel
student (Julius Sabbe) den vrijen leergang van Prof. Heremans.
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leergangen der vier Faculteiten en der Bijzondere (of polytechnische) Scholen
uitsluitend gebruikt werd. En dat paar Nederlandsche lessen van één uur ter week
viel dan nog buiten de examenvakken tot in 1876, toen de nieuwe wet op het hooger
onderwijs eindelijk de Nederlandsche letterkunde tot den rang van examenvak verhief
en de keus aan de studenten overliet tusschen de Nederlandsche en de Fransche
letterkunde voor het examen van candidaat in de wijsbegeerte en letteren.

De Vlaamsche Normale afdeelingen (1884)
In 't begin van 1884 voegde Minister Van Humbeeck, voorgelicht door den
bestuurder-opziener der Hoogeschool, Prof. Wagener, eene reeks Nederlandsche
leergangen bij de Gentsche Universiteit onder den titel van Vlaamsche Normale
afdeelingen. Het doel van die nieuwe kleine Vlaamsche Faculteit was het aankweeken
van leeraars, bekwaam om in de Vlaamsche atheneums de Grermaansche talen, de
geschiedenis en de aardrijkskunde door middel der moedertaal te doceeren,
overeenkomstig de taalwet van 1883. Alzoo telde de Faculteit van wijsbegeerte en
letteren op korten tijd meer dan dertig Nederlandsche leergangen op een gezamenlijk
getal van ongeveer vijf en zeventig. Ook bij het afleggen van het examen van
aggregaat en sedert 1890 van doctor in de wijsbegeerte en letteren werden hier ieder
jaar academische proefschriften in het Nederlandsch aan de Faculteit voorgelegd,
hetgeen slechts veel later (in 1899) als eene alleenstaande zeldzaamheid aan de
Brusselsche Hoogeschool gebeurde. Ook Leuven en Luik kwamen achterna.
Zonder ophef noch gerucht, zonder dat het groot publiek het vermoedde, zonder
dat de meeste Vlaamschgezinden
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het groot gewicht der zaak begrepen of uit partijzucht erkennen wilden(1), hebben
aldus Minister Van Humbeeck en Prof. Wagener in 1884 de eerste belangrijke bres
geschoten in het verfranscht onderwijsstelsel der Gentsche Hoogeschool. Dit werd
overigens plechtig erkend door Dr Slotemaker in zijne openingsrede als voorzitter
van het

Minister Van Humbeeck

XXIIe Nederlandsch Congres te Arnhem in Augustus 1893, waar hij zeide:
Tot vóór korten tijd was geheel het hooger onderwijs (van België) in
de macht van het Fransch. Maar van Gent begon de victorie. Vóór 1884
was aan de Gentsche Universiteit maar één Nederland-

(1) Bij voorbeeld Coremans, die herhaaldelijk in de Kamer die Vlaamsche leergangen op de
onredelijkste en onrechtvaardigste wijze aanrandde. (Zie hierboven, blz. 4)
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sche leerstoel, eerst door Prof. Heremans, daarna door Prof. Paul Fredericq
bezet. Thans zijn er vier; want in Augustus 1892 werden drie leerstoelen
voor Nederlandsche, Engelsche en Duitsche taalkunde opgericht(1) en onder
meer daarop geplaatst de geleerde schrijver van het Etymologisch
Woordenboek der Nederlandsche taal Professor Vercoullie, en Professor
Logeman, ‘dienen Hollander uit de Brederostroate’, (zooals hij in De Gids
van April 1893 werd genoemd). Vóór 1884 werden slechts vier colleges
in het Nederlandsch gegeven; thans zijn er zes en dertig.
Maar die zoo talrijke nieuwe Nederlandsche leergangen, op eens aan de verfranschte
Hoogeschool ingevoerd, werden alleen door een zeer beperkt getal studenten (namelijk
door de toekomstige leeraars van ons officieel middelbaar onderwijs) gevolgd. De
groote massa van de bevolking der Faculteit van wijsbegeerte en letteren (de
aanstaande juristen) bleef er vreemd aan en werd als vroeger uitsluitend (buiten één
enkel vak: de Nederlandsche letterkunde) in het Fransch onderwezen. Nochtans
kwam nu en dan ook een student der Fransche leergangen uit liefhebberij eene reeks
Vlaamsche lessen volgen.
Weldra was eenieder in de Faculteit, professoren zoowel als studenten, gewoon
geworden aan dat tweetalig hooger onderwijs. Eene reeks beoefenaars der
geschiedenis en der Germaansche taalwetenschap werden aldus gevormd, die deze
vakken in het Nederlandsch beoefenden, enkelen op zeer degelijke of zelfs
schitterende wijze(2).

(1) Dit was eene kleine vergissing. De leerstoelen waren reeds in 1884 door Minister Van
Humbeeck opgericht, maar in Augustus 1892 werden hunne titularissen tot den rang
van buitengewoon hoogleeraar bevorderd.
(2) In de practische leergangen der geschiedenis werden aldus wijlen Dr Julius Frederichs, wijlen
Dr J.J. Mulder, Dr Herman Van der Linden (thans hoogleeraar te Luik), Dr V. Fris en meer
anderen gevormd. - Uit de taalkundige school van Prof. J. Vercoullie zijn getreden H. Meert,
Dr G. Duflou, Dr W. De Vreese (thans docent aan de Hoogeschool te Gent), Dr M. Basse,
Dr Julius Pée, Dr Maurits Sabbe, Dr L. Scharpé (thans hoogleeraar te Leuven), Dr A.
Lodewyckx (thans hoogleeraar te Stellenbosch in Zuid-Afrika), enz.
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De drie andere Faculteiten bleven nog onbesmet Fransch; toen, vier jaren later, Prof.
Mac Leod in 1888 eenen vrijen leergang van botanie(1) voor de studenten der Faculteit
van natuurwetenschappen opende, met het gevolg dat schier allen hem volgden en
er goed beslagen Nederlandsche natuurvorschers gevormd werden(2). Verder werd,
in 1890, in de Faculteit der rechten bij koninklijk besluit een Vlaamsche leergang
van strafrecht opgericht, niet alleen te Gent, maar ook te Luik. Daarmede waren er
drie Faculteiten op vier aangetast, vooral die der wijsbegeerte en letteren. Alleen de
Faculteit der medicijnen is tot hiertoe zuiver Fransch gebleven.
Dat begin van inwendige vervlaamsching, vooral sedert 1884 steeds toenemende
in kracht en in uitbreiding, had de oogen geopend en veel vooroordeelen tegen het
gebruik der moedertaal voor het hooger onderwijs aan 't wankelen gebracht in den
engen gesloten kring van hoogleeraren en studenten, waaronder velen zeer verfranscht
zijn. Maar daarbuiten bleef men berusten in het beginsel van een zoo goed als
uitsluitend Fransch hooger onderwijs te Gent of elders, beschouwd als eene schier
onvermijdelijke noodzakelijkheid(3).

De ‘University Extension’ in Vlaanderen (1892)
In 1889 verscheen nochtans, in het Gentsch katholiek tijdschrift Het Belfort, eene
uitgebreide studie van D.

(1) Ingericht bij ministerieel besluit van 31 October 1888.
(2) Uit de school van Prof. J. Mac Leod kwamen Dr Edward Verschaffelt (thans hoogleeraar te
Amsterdam), en zijn broeder Julius (thans hoogleeraar te Brussel), Dr J.J.A. Vander Velde,
wijlen Dr Jan De Windt en wijlen Dr Herman Sabbe, Dr C. De Bruyne (thans hoogleeraar te
Gent), enz.
(3) In het Jaarboek van 't Davids-fonds voor 1886 kwam alzoo Dr Karel D'Hooge (van Lier)
waarschuwend op tegen elke voorbarige beweging ten voordeele van een Vlaamsch hooger
onderwijs en hij lichtte zijne vreesachtigheid op dit punt breedvoerig toe in 't Jaarboek voor
1886, blz. 127-134.
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Ackers, getiteld Eene Vlaamsche Hoogeschool(1), waarin met zeer ernstige argumenten
de noodzakelijkheid en de mogelijkheid van een hooger onderwijs in de moedertaal
voor Vlaanderen werd bewezen. De schrijver stelde voor, zonder uitstel eene
onvolledige nieuwe Vlaamsch-katholieke hoogeschool op te richten, ‘in 't hertje van
Vlaanderen,’ te St-Nikolaas bij voorkeur, als eene ‘kolonie der Leuvensche
hoogeschool’. Zij zou alleen de volgende afdeelingen bevatten: wijsbegeerte en
letteren (zonder de Oostersche talen en de speciale leergangen), de rechten en het
notariaat, de artsenijkunde (apothekers) en de natuurwetenschappen voor de
toekomstige geneesheeren. Daartoe zouden 25 hoogleeraren, te vinden in de
Roomsch-katholieke geestelijkheid en daarbuiten, volstaan.
Deze grondige verhandeling, uitloopende op een zoo verrassend ontwerp, werd
in de pers hier en daar besproken; maar de meeste lezers en zelfs de meeste
Vlaamschgezinden waren nog van oordeel, dat de vrucht niet rijp was en de tijd van
handelen nog niet gekomen.
Wij hebben hierboven reeds verteld(2) hoe de ‘University Extension’ naar het
voorbeeld der Angelsaksische hoogescholen van Engeland, van de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika en van Australië door eenige Gentsche hoogleeraren en studenten
in Vlaamsch België was ingevoerd geworden in November 1892 onder den naam
van ‘Hooger onderwijs voor het volk in de moedertaal uitgaande van de Hoogeschool
van Gent.’ Binnen de muren der Universiteit werd aldus het bewijs geleverd, dat de
Vlaamschkundige professors en gediplomeerden van uit de gewone Fransche
spreekgestoelten de uitkomsten der moderne wetenschap door middel van de
Nederlandsche moedertaal met den meesten bijval konden mededeelen aan een talrijk,
aandachtig en dankbaar gehoor.

(1) Het Belfort, deel IV1, blz. 97-111, 177-192 en 278-285. In deel IV2 vindt men de
tegenwerpingen van J. Van Campen en het antwoord daarop van Ackers. De tegenstrever
wilde eerst het middelbaar onderwijs grondig zien vervlaamschen, aleer het hooger onderwijs
te hervormen.
(2) Zie ons voorgaande deel, blz. 99-105.
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Niet alleen in de Arteveldestad, waar zij sedertdien onafgebroken iederen winter
werden voortgezet, maar ook tijdelijk werden door het Gentsch comiteit leergangen
gehouden in andere Vlaamsche steden: Aalst, Brugge, Oostende, Antwerpen,
Turnhout, Nieuwpoort, Ieperen, St-Nikolaas, Ninove, Kortrijk, Ledeberg, Mechelen,
Oudenaarde en Zelzate.
De katholieke Leuvensche hoogeschool der Bisschoppen volgde dit voorbeeld in
1898 en koos Antwerpen vooral als haar arbeidsveld. Gedurende enkele jaren werd
hetzelfde in de hoofdstad gedaan door een Brusselsch comiteit, dat zijne leeraars
meestendeels uit Gent liet komen.
Talrijke en zeer afgewisselde wetenschappelijke onderwerpen werden in geheel
Vlaamsch België door erkende vakgeleerden vóór een talrijk publiek behandeld,
hetgeen een gansch nieuw verschijnsel was in de Vlaamsche gewesten, een
verschijnsel van de hoogste beteekenis.
De Vlaamsche University Extension van Gent (1892), die weldra nagevolgd werd
door de Fransche van Brussel (1893) en van Luik (1893), later door de Vlaamsche
van Leuven (1898) en door eene kortstondige Vlaamsche afdeeling van Brussel, gaf
stellig den eersten wetenschappelijken stoot aan de beweging tot vervlaamsching
der Gentsche Hoogeschool, doordat zij de openbare denkwijze onrechtstreeks, maar
des te beter tot het opwerpen van het vraagstuk had voorbereid.

Het Nederlandsch Congres te Antwerpen (1896)
Te beginnen met het bekend verslag der Vlaamsche-Grievencommissie van 1856
was de stichting eener Vlaamsche hoogeschool in België meer dan eens in dagbladen
en tijdschriften besproken; maar het bleef altijd bij vrome wenschen en onmachtige
verzuchtingen(1).

(1) In 1869 had Coremans in de Kamer gesproken van een hooger onderwijs in de moedertaal
en in 1881 had er zich ook Vanderkindere in de Kamer voor verklaard.
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In Maart 1888 werden de leden van het uitvoeringscomiteit van den Vlaamschen
Landdag te Brussel door den toenmaligen clericalen minister van binnenlandsche
zaken en openbaar onderwijs De Volder in gehoor ontvangen. Zij drongen bij hem
aan op het bekomen van Nederlandsche leerstoelen in strafrecht en in rechtspleging.
De Minister antwoordde ontwijkend en drukte tevens de vrees uit, dat die vraag der
Vlamingen slechts eene voorbereiding zou zijn om eene volledige Vlaamsche
Hoogeschool te eischen, terwijl de vier bestaande reeds meer dan voldoende waren
voor een klein land als België. Daarop zeiden de afgevaardigden van den Landdag,
dat de Vlamingen inderdaad hoopten later eene Vlaamsche Hoogeschool te bekomen,
maar dat zij daarvoor geene nieuwe universiteit noodig achtten; men moest alleen
eene der beide Staatshoogescholen vervlaamschen. Natuurlijk beloofde de Minister
deze en meer andere vraagstukken welwillend te onderzoeken. Een jaar nadien, in
Maart 1889, verschenen de Leuvensche studenten bij het Coremans-feest te
Antwerpen, met een groot opschrift: Wij vragen eene Vlaamsche Hoogeschool. Op
den Vlaamschen Landdag van Brussel in 1890 besprak een redenaar der hoofdstad
(Verhees) het vraagstuk der gewenschte Vlaamsche Hoogeschool. Nu en dan werden
in dien zin vertoogschriften naar de Kamer gezonden. Den 20 Januari 1892
ondersteunde Coremans een dergelijk verzoekschrift en zei: ‘Waarom verandert men
de Gentsche hoogeschool niet in eene Vlaamsche?’ 's Anderendaags antwoordde
Minister de Burlet, hetgeen tot het volgend incident aanleiding gaf:
Minister de Burlet. 't Is de eerste maal, dat men van eene Vlaamsche
hoogeschool spreekt.
De heer Coremans. Hoegenaamd niet. Dien maatregel vroeg ik reeds
twintig jaar geleden.
Minister de Burlet. 't Is dus zoo lang geleden, dat er verjaring bestaat.
De heer Coremans. Verschooning. Dien wensch heb ik sindsdien
herhaaldelijk uitgedrukt.
Minister de Burlet. Ook herinner ik mij, dat men onlangs ver-
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zoekschriften heeft ingezonden om eene Vlaamsche Hoogeschool te Brugge
te stichten...
Over dit en andere punten beloofde de Minister, als naar gewoonte: ‘De Regeering
zal onderzoeken wat er te doen staat.’
Een drietal maanden later, vierde men te Brugge de

Pol De Mont

luisterlijke jubelfeesten van de 25ste verjaring der afdeeling van het Willems-fonds
in de stad van Breidel en de Coninc. Op Zondag 1 Mei 1892 greep eene plechtige
feestzitting plaats, waarop afgevaardigden uit Gent, Antwerpen, Nieuwpoort,
Oostende, enz. waren verschenen. Het was als een klein Congres van 't Willems-fonds
en men besprak er ernstig de voornaamste Vlaamsche grieven: o.a. de nog altijd
uitgestelde verheffing van Peter Benoit's
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Vlaamsche muziekschool tot Koninklijk Conservatorium, den toestand van den
Vlaamschen soldaat vóór de louter Franschsprekende militaire rechtbanken, enz.
Namens den Bond der vrijzinnige studenten leidde een Gentsch student (Julius
Pée) het vraagstuk eener Vlaamsche hoogeschool heel knap in. Julius Sabbe en Frans
Retsin ondersteunden zijne rede en verklaarden onder luide toejuichingen, dat eene
Nederlandsche hoogeschool in België niet alleen het ideaal der studenten, maar ook
aller Vlaamschgezinden is.
Dat alles bewees, dat het vraagstuk zich meer en meer aan de openbare aandacht
opdrong; maar een practischen stap op dat gebied had niemand nog gezet, toen dichter
Pol De Mont, op het XXIIIe Nederlandsch Congres, te Antwerpen in Augustus 1896
gehouden, de kat de bel aanhing(1). Na eene korte bespreking, benoemde het Congres
eene commissie van twaalf leden om eene practische oplossing, hetzij door middel
van een wetsontwerp of op andere wijze, zoo spoedig mogelijk voor te bereiden.
Eindelijk was men er toe gekomen ernstig aan 't werk te gaan.

Het eerste Referendum van ‘'t Zal wel gaan’ (1896)
Reeds vóór deze bespreking op het Nederlandsch Congres te Antwerpen, had het
Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel gaan van Gent, (vooral op het krachtig
initiatief van den betreurden Dr Jan De Windt, die kort daarna in den Congostaat,
tijdens eene wetenschappelijke reis, ging

(1) Den 26 Augustus 1896, op de derde algemeene vergadering van het Congres. Aan de
bespreking namen deel: Pol De Mont, Leonard Willems, Juliaan Vander Linden, Odilon
Périer, Léonce Du Catillon, Max Rooses en Edm. Fabri. Allen, buiten Périer, werden tot
leden dier Commissie aangesteld mitsgaders nog Juliaan De Vriendt, Flor. Heuvelmans, Jan
Van Rijswijck, Prof. Julius Mac Leod, Prof. Julius Obrie en Julius Sabbe. (Zie Handelingen,
blz. 444-459.) In Januari 1897 werd hun Prof. Ed. Bouqué van Gent toegevoegd.
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sterven), eenen omzendbrief, gedagteekend van 28 Juli 1896, rondgestuurd aan
allerlei leeraren, geleerden en politieke mannen van alle gezindheden, om hun oordeel
over het vraagstuk in te winnen.
Den eersten uitslag van dat ‘Referendum van 't Zal wel gaan’, zooals men het
doopte, bracht ons de Gentsche Studentenalmanak voor 1897, uitgegeven door gemeld
genootschap en verschenen in Mei 1897. In hun geheel werden aldaar de antwoorden
opgenomen van zeventien mannen van zeer verschillende richting, die zich schier
eenparig verklaarden ten voordeele van een hooger onderwijs in de moedertaal voor
Vlaamsch België. Deze laatsten waren Prof. Bouqué (Gent), burgemeester Buls
(Brussel), volksvertegenwoordiger Coremans (Antwerpen), Prof. De Ceuleneer
(Gent), Dr J. Frederichs (Oostende), Prof. Paul Fredericq (Gent), Prof. P. Hoffmann
(Gent), Prof. J. Mac Leod (id.), Prayon-van Zuylen (Brussel), Max Rooses
(Antwerpen) en Prof. J. Vercoullie (Gent). De vraag, of de Hoogeschool van Gent
uitsluitend Nederlandsch zou dienen te worden, werd door enkelen dier heeren
onaangeroerd gelaten, maar uitdrukkelijk bevestigend beantwoord door anderen
(Prof. Bouqué, Prof. De Ceuleneer, Prof. P. Fredericq, Dr J. Frederichs, Prof. Mac
Leod, Prayon-van Zuylen, Max Rooses en Prof. Vercoullie). Onder dezen namen de
heeren Frederichs, Mac Leod en Prayon-van Zuylen zelfs de voorzorg hunne redens
op te geven tegen het invoeren der tweetaligheid in de Gentsche Hoogeschool.
Integendeel kwamen enkele antwoorden min of meer rechtstreeks op tegen de
gewenschte hervorming. Alzoo keurde kanunnik de Harlez, hoogleeraar te Leuven,
eene Vlaamsche Universiteit af, maar wenschte uitbreiding van de lessen in 't
Vlaamsch aan de Gentsche Hoogeschool. Prof. Kurth (van Luik) gaf aan eene
tweetalige (bilingue) Hoogeschool de voorkeur. Ook Prof. Stecher derzelfde
Hoogeschool. De socialistische volksvertegenwoordiger Vande Velde gaf een
ontwijkend antwoord, terwijl zijn liberaal collega, de Waal Tournay-Detilleux heftig
uitvoer tegen eene Hoogeschool ‘en néerlandais, cette langue
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étrangère’. Eindelijk gaf Prof Seresia (Gent) een ongunstig ironisch antwoord.
Dit Referendum verwekte tamelijk veel opschudding en werd algemeen besproken
in de Belgische pers. Voor het eerst werd aldus het vraagstuk ook bij de lezers onzer
Fransche dagbladen bekend gemaakt. Onnoodig te zeggen, dat bijna al de Fransche
couranten van België met de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool den draak
staken, terwijl de Vlaamsche pers er zich over 't algemeen niet ongunstig aan toonde
of er krachtig voor ijverde.
Uit dit Referendum bleek inmiddels, dat de Vlaamschgezinden van alle richting
het alsdan nog volkomen eens schenen om te vragen, dat de Fransche Hoogeschool
van Gent tot eene Nederlandsche zou worden herschapen en dat de tweetalige
oplossing nog door niemand aangeprezen werd, buiten de hoogleeraren de Harlez
van Leuven, Kurth en Stecher van Luik.

Het Verslag van Prof. Mac Leod namens de Congrescommissie (1897)
Middelerwijl had de Commissie van het Antwerpsch Congres hare taak zeer ernstig
opgevat en op 30 Mei 1897 keurde zij eenparig de uitgebreide verhandeling van
haren verslaggever Prof. Mac Leod goed, die weldra in druk werd uitgegeven en
alom verspreid. Dit Verslag is een beredeneerd en overtuigend pleidooi ten voordeele
van het inrichten van een hooger onderwijs in de moedertaal ten dienste der
Vlamingen in Vlaamsch België. Op verhevene wijze wordt er het goede recht onzer
Vlaamsche studenten bepleit, terwijl de vooroordeelen en drogredenen der tegenpartij
ontzenuwd worden. In éénen vastgesnoerden bundel vinden wij hier al de pijlen
vergaderd, die ieder kampvechter reeds in het Referendum van 't Zal wel gaan
afgeschoten had, en meer andere goede en wetenschappelijke argumenten er bij. De
slotsom van het verslag is, zooals te verwachten was: herschepping der Fransche
Hoo-
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geschool van Gent in eene Vlaamsche door eene ‘trapsgewijze’ herinrichting.
Ziehier het aangeduide stelsel:
1. De thans aangestelde professoren en docenten zouden van regeeringswege
verzocht (maar niet verplicht) worden, voortaan hun onderwijs in 't Nederlandsch
te geven.
2. Alle nieuwe professoren en docenten zouden bij hunne benoeming verplicht
worden van den beginne af in 't Nederlandsch te doceeren.
3. Alleen voor de leergangen over levende Romaansche taal- en letterkunde zouden
uitzonderingen op den regel kunnen gemaakt worden.
Door de uitvoering van dit ontwerp zouden alle bestaande rechten geëerbiedigd
worden, en zou niet de geringste extra-uitgave vereischt worden(1).

Ook dit uitstekend Verslag van Prof. Mac Leod maakte veel gerucht in den lande en
werd alom in de pers besproken. De Vlaamschgezinden waren er te recht fier over.
Nooit had men beter en op krachtiger wetenschappelijke gronden de dringende
noodzakelijkheid van een Nederlandsch hooger onderwijs in Vlaamsch België
aangetoond. Tegen vele vooroordeelen en kwaden wil zou men nog wel te strijden
hebben - dat wist men maar al te wel - doch theoretisch scheen de zege behaald op
het gebied der wetenschappelijke beginselen.

Het tweede Referendum van ‘'t Zal wel gaan’ (1898)
Daarbij kwam weldra, als toemaat van versterking, het tweede ‘Referendum van 't
Zal wel gaan’, dat ons de Gentsche Studenten-Almanak voor 1898 aanbracht.
Ditmaal waren het veertien nieuwe antwoorden, meestal

(1) Verslag van de Commissie belast met het onderzoeken van de wenschelijkheid van het
inrichten eener Nederlandsche Hoogeschool in Vlaamsch België, blz. 12 (Gent, 1897). Een
tweede druk verscheen te Gent door de zorgen van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Beide uitgaven werden op duizenden exemplaren gedrukt (de tweede op 15.000) en waren
spoedig over geheel het land verspreid.
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gunstig, waaronder enkele zeer merkwaardig. Aanhangers der vervlaamsching van
de Gentsche Hoogeschool verklaarden zich advocaat Alb. Fredericq (Gent), de
beroemde Prof. H. Kern (Leiden), Prof. Lahousse (Gent), volksvertegenwoordiger
J. Van der Linden (Brussel), advocaat Edmond Picard (id.), Prof. Pyfferoen (Gent),
Prof. Reychler (Brussel), Julius Sabbe (Brugge), burgemeester Jan Van Rijswijck
(Antwerpen) en Dr W. De Vreese, docent aan de Hoogeschool (Gent); terwijl Prof.
H. Denis (Brussel) eene Vlaamsche Hoogeschool af-, en eene ‘École des hautes
études flamandes’ aanraadde. Dr Graevell (een Duitscher, tijdelijk te Brussel
gevestigd) stond het stichten eener tweetalige Nederlandsch-Duitsche hoogeschool
te Gent voor. Prof. Pirenne (Gent) verdedigde opnieuw het tweetalig
(Nederlandsch-Fransch) stelsel van Prof. Kurth en van Prof. Stecher, en lichtte het
iets duidelijker toe. Ook Prof. Kern (Leiden) liet de oplossing dier moeilijkheid aan
de Vlamingen zelve over, terwijl hij hun onschendbaar recht op hooger onderwijs
in hunne moedertaal krachtig verdedigde. Volledigheidshalve zij hier nog vermeld,
dat Prof. De Ridder (Gent) verklaarde niet te kunnen antwoorden ‘uit hoofde zijner
talrijke bezigheden’.
Dit tweede Referendum versterkte natuurlijk den moed der Vlaamschgezinden en
leverde opnieuw het bewijs hunner eensgezindheid over doel en middelen.

Het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres (1897)
Middelerwijl had een nieuw wetenschappelijk verschijnsel zich voorgedaan, dat ook
van gewicht was en door de Franschgezinde pers eerst met onmachtige spotternijen
werd onthaald(1). Dank zij het krachtig initiatief van

(1) Vooral de Flandre libérale onderscheidde zich door het opnemen van een paar grove brieven.
‘Bij zulke onwetenschappelijke ondernemingen - schreef een dier geestige briefwisselaars on crie à la chienlit!’ Men beweerde, dat die brieven uit de pen van eenen Waalschen
hoogleeraar van Gent gevloeid waren.
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Prof. Mac Leod(1) vergaderde te Gent, op 26 September 1897, een Vlaamsch Natuuren Geneeskundig Congres, waarop 20 sprekers en 85 deelnemers ingeschreven waren
en dat schitterend slaagde voor eene allereerste poging in die richting. Een jaar nadien,
kwam in dezelfde stad het tweede Natuur- en Geneeskundig Congres bijeen en men
kon dadelijk merken, dat men een grooten stap vooruitgegaan was: 27
wetenschappelijke mededeelingen werden er gedaan en het ledental was tot 125
gestegen. Het derde Congres had in 1899 te Antwerpen plaats; het was in drie
afdeelingen gesplitst en telde niet minder dan 170 toetreders. Deze prachtige stichting
van Prof. Mac Leod is sedertdien onwankelbaar blijven vooruitgaan en gedijen(2). Zij
deed de ronde in vier der vijf Vlaamsche

(1) Reeds in 1887 had Prof. Mac Leod zijne Gentsche studenten en vakgenooten geschaard in
het Kruidkundig Genootschap Dodonoea, dat eene reeks wetenschappelijke Jaarboeken en
het Tijdschrift over Plantenziekten uitgaf, en weldra afdeelingen bezat te Gent, Antwerpen,
Turnhout en Lier. Het was de kiem der geheele beweging tot vervlaamsching van de studie
der natuur- en geneeskundige wetenschappen in Vlaanderen. Met 9 leden in 1887 begonnen,
telde het Genootschap er ongeveer 250 tien jaar later. De rechterarm van Prof. Mac Leod
was zijn praeparator der Hocgeschool G. Staes.
(2) Het vierde Natuur- en Geneeskundig Congres vergaderde te Brussel in 1900 met meer dan
150 leden; het vijfde ta Brugge in 1901 niet meer dan 300 leden; het zesde te Kortrijk in
1902 met 350 leden; het zevende te Gent in 1903 met 350 leden; het achtste in 1904 te
Antwerpen met 500 leden; het negende te Aalst in 1905 met omstreeks 500 leden; het tiende
te Brugge in 1906 met 430 leden; het elfde te Mechelen in 1907 met 520 leden en het twaalfde
Congres te St-Nikolaas in 1908 met 520 leden. Sedert 1901 lieten zich Noord-Nederlandsche
genootschappen en tijdschriften door hoogleeraren en andere geleerden op die Vlaamsche
Congressen vertegenwoordigen. Buiten de uitvoerige Handelingen, die geregeld verschenen
zijn, gaven de Noord-Nederlandsche vakbladen en tijdschriften ook uitgebreide en zeer
waardeerende verslagen van die Congressen. Op het tiende Congres te Brugge verscheen,
buiten de Noord-Nederlanders, ook een Hongaarsche geneesheer, Dr A. Lorand, die in het
zuiverste Nederlandsch eene wetenschappelijke voordracht hield. De ‘bestendige leden’, nu
ten getalle van ongeveer 300, vormen eenen kern, die het voortbestaan dier jaarlijksche
vergaderingen waarborgt. In de laatste jaren heeft Prof. Mac Leod zich uit die Congressen
geheel teruggetrokken. Zij worden nu geleid door Prof. C. De Bruyne, van Gent.
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provincies, in elke stad waar ze zetelde de gansche geneeskundige wereld van de
plaats zelve en van den omtrek meesleepende. Limburg alleen blijft nog buiten de
beweging.
Schier te gelijk zag men ook de Vlaamsche rechtsgeleerden zich inrichten om hun
vak wetenschappelijk in de moedertaal te beoefenen. Reeds in 1885 hadden zij te
Gent eenen Bond gesticht, die te Brussel in 1899 steviger werd ingericht. Dien ten
gevolge had den 23 Juni 1900 te Antwerpen het eerste Vlaamsch Rechtskundig
Congres plaats, onder het eerevoorzitterschap van den Minister van justitie Van den
Heuvel, van de oud-ministers Begerem en Cooreman, van den stafhouder der
Antwerpsche balie G. Stoop en van burgemeester Jan Van Rijswijck. Meer dan 100
Vlaamsche rechtsgeleerden namen er deel aan en beraadslaagden in drie afdeelingen.
Een tweede Congres had in 1903 te Brussel met 200 leden, een derde te Gent in 1904
met 420 leden en een vierde te Brugge in 1907 plaats. Hun voorzitter was gewoonlijk
volksvertegenwoordiger Juliaan Van der Linden, van Brussel.
Die Rechtskundige Congressen gingen (evenals de Natuur- en Geneeskundige)
meer dan eens gepaard met boekententoonstellingen, waarop de bijeengebrachte
schat der voornaamste Nederlandsche werken en tijdschriften over het vak het krachtig
bewijs leverde, dat onze taal eene rijke wetenschappelijke litteratuur bezit, die voor
die der andere talen van Europa niet moet onderdoen. Dat alles was koren op den
molen voor de beweging ten voordeele der Vlaamsche Hoogeschool. Doch keeren
wij een oogenblik op onze stappen terug.
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De houding van Minister Schollaert (1899)
Den 23 Maart 1899 werd de Commissie der Vlaamsche Hoogeschool(1) door
Schollaert, minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs, ontvangen
en de Minister beloofde tamelijk koeltjes het stelsel van het verslag van Prof. Mac
Leod welwillend te zullen onderzoeken. Dit was genoeg om in geheel de Belgische
pers, vooral in de Fransche bladen, eenen nieuwen storm van polemiek(2) te doen
opsteken; doch die beroering vestigde

(1) De afvaardiging der Commissie bij Minister Schollaert bestond uit drie
volksvertegenwoordigers (Fl. Heuvelmans, J. De Vriendt en J. Van der Linden), twee Gentsche
hoogleeraren (Mac Leod en Obrie), verder Max Rooses, ingenieur E. Fabri, advocaat L.
Willems en L. Du Catillon, dagbladschrijver. Eenige weken vroeger had Minister Schollaert
reeds eene afvaardiging van het Algemeen Bestuur van het Willems-fonds (Minnaert,
Vercoullie en P. Fredericq) ontvangen en had zich ook zeer koel en terughoudend betoond
op het vraagstuk der Vlaamsche hoogeschool.
(2) De Gazette van 25 Maart 1899 besprak de zaak in een artikel, getiteld Projet ridicule en
beginnende als volgt: ‘M. Schollaert vient de recevoir une délégation de flamingants pointus
qui venaient lui demander la création d'une Université flamande. - Il y a une couple d'années
que les flamingants ont lancé cette idée saugrenue; et, comme il y a encore des flamingants
sans places officielles ou qui n'ont pas de sinécures en nombre suffisant, l'idée a trouvé des
défenseurs acharnés parmi les disciples de la moedertaal qui espèrent pêcher dans l'affaire
une chaire garnie de plantureux appointements.’ De Gazette beweerde verder, dat er geene
wetenschappelijke werken in onze taal bestaan, en besloot: ‘Une université flamande serait
donc aussi ridicule qu'inutile. Elle ne servirait qu'à caser quelques flamingants remuants qui
trouvent que le budget de l'Etat ne leur fait point encore assez large part. Et sa création serait
vraiment un défi au bon sens et à la justice.’ - De Bien Public dreef insgelijks den spot met
de Vlaamsche hoogeschool, maar zag in de vervlaamsching der Rijksuniversiteit van Gent
een zeker middel om verlost te worden van die kostelijke en gevaarlijke instelling. De Flandre
libérale wees met ophef op die verklaring van het clericaal orgaan en doodverfde de geheele
beweging als een onzinnig sentimentalisme; enz.
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alweer de aandacht van het groot publiek op het vraagstuk. Veel indruk maakten
alsdan de twee flinke brieven van den oud-burgemeester der hoofdstad Buls aan de
Liberté van Brussel, om de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool aan te
bevelen(1).
De polemiek was vooral hartstochtelijk te Gent, waar de Franskiljons zich heftig
verklaarden tegen elke vervlaamsching der louter Fransche Hoogeschool. Men trachtte
zelfs de kleine neringdoende burgerij in 't harnas te jagen en een Franschgezinde
hoogleeraar schreef in de Flandre libérale zoogezegde protestbrieven van winkeliers,
die hunne kamers aan Waalsche en vreemde studenten verhuurden, en van
vleeschhouwers, die middagtafels hielden voor studenten uit Boelgarije, Roemenië,
Griekenland, enz. à 50 fr. per maand en per hoofd. Ook de bekende Association pour
la vulgarisation de la langue française richtte alsdan een zonderling petitionnement
in. Zij legde in een vijftiental koffiehuizen en herbergen van Gent gedrukte
verzoekschriften neer tegen de vervlaamsching der Hoogeschool en zij trachtte de
handteekeningen te bekomen van de bezoekers dier drankhuizen. De Fransche tekst
der petitie beweerde, dat de voorgestelde hervorming ‘aurait pour conséquence
certaine d'amener la dépopulation et la ruine de l'Université’, hetgeen voor de stad
Gent op een jaarlijksch verlies van meer dan twee millioen frank zou komen te staan,
enz., enz. De Flandre libérale schonk hare publiciteit en haren steun aan dit
‘herbergreferendum’ van Het Haasken, De Pluim, Het Rood Hoedje, de Central
Tienda en meer andere brandpunten van wetenschappelijk en paedagogisch onderzoek.
Te recht schreef Het Volksbelang:

(1) ‘Ce qu'on n'explique jamais, - schreef Buls zeer leuk in zijnen tweeden brief - lorsqu'on
prétend que la culture du flamand nous isolerait des autres nations, c'est pourquoi on ne
conseille pas aux Hollandais, aux Danois, aux Hongrois, aux Tehèques, aux Suédois, aux
Roumains, aux Serbes, aux Grecs, d'abandonner leur langue nationale sous prétexte qu'elle
n'est parlée que par deux à trois millions d'hommes.’
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En zeggen, dat er enkele hoogleeraars meedoen in het inrichten van dat
‘herbergreferendum’ over de belangen van ons hooger onderwijs. Zoo iets
is in geen ander land dan ons gezegend België denkbaar.
Eindelijk werd de zaak in de Kamer gebracht door Flor. Heuvelmans. In zitting
van 12 Mei 1899 hield hij eene korte rede, die hij besloot met de vraag gericht tot
den Minister van Binnenlandsche Zaken, of hij het stelsel der Commissie (trapsgewijze
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool) genegen was. Daarop antwoordde
Minister Schollaert zeer bondig, dat hij vreesde met dit stelsel de Gentsche
Hoogeschool te zien ontvolken, waarop een katholieke volksvertegenwoordiger van
Gent (Ligy) bevestigend uitriep: ‘Er zouden geen 50 studenten meer aan de Gentsche
Hoogeschool blijven.’ Op het einde van den zittijd werd aldus het geruchtmakend
vraagstuk in de Kamer met een paar woorden begraven.

De houding van den Academischen Raad der Gentsche Hoogeschool (Mei
1899)
Middelerwijl hadden te Gent de vijanden van de vervlaamsching der Hoogeschool
niet stilgezeten. Eenige hoogleeraren der Universiteit hadden bij den rector Van
Wetter aangedrongen om de zaak vóór den Academischen raad te brengen. Eene
plechtige vergadering van al de gewone en buitengewone hoogleeraren greep dan
ook den 13 Mei 1899 plaats, 's daags na de ondervraging in de Kamer. Men wist
vooraf, dat de meerderheid van het leeraarskorps tegen de vervlaamsching was; maar
uit de bespreking en uit de daaropvolgende stemming bleek, dat de aanhangers van
het zuiver Fransche stelsel veel minder sterk waren dan zij zich inbeeldden.
Eene uitgebreide Franschgezinde dagorde, die zij eerst neergelegd hadden, werd
voorzichtigheidshalve door hen ingetrokken. De stemming, die alleen over het
eenvoudig behoud van het statu quo der talen aan de Gentsche Hoo-
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geschool werd uitgelokt, gaf den volgenden uitslag: 34 stemmen voor, 6 tegen en 4
onthoudingen. De vier onthouders waren in beginsel gunstig aan eene gematigde
vervlaamsching en twee der 34 hadden tijdens de bespreking verklaard, dat zij niets
tegen de tweetalige oplossing hadden. Op de 44 aanwezige hoogleeraren waren er
aldus 12 (dat is iets meer dan een vierde), die in meerdere of mindere mate zich
verklaarden tegen het uitsluitend gebruik van het Fransch in de leergangen(1).
De geheele Belgische pers besprak deze stemming van den Gentschen
Academischen raad. De Franschgezinde redacteurs der Flandre libérale, Chronique,
Gazette, enz. kraaiden victorie(2); maar de Franschgezinde professoren, die de zaak
vóór hunne collega's gebracht hadden, in de hoop dat zij eene verpletterende
meerderheid zouden bekomen hebben, wisten beter; ook waren zij alles behalve
opgetogen, nu zij een vierde van het Gentsche leeraarskorps hun ontsnappen zagen,
iets wat ze geenszins verwacht hadden.

Het stelsel der tweetalige Hoogeschool
Middelerwijl waren eenige Vlaamschgezinde professoren van Gent getroffen
geworden door de heftigheid der anti-Vlaamsche propaganda in de pers en door den
haat, die er uit sprak tegen eene grondig vervlaamschte Gentsche Hoogeschool. Na
ernstige overweging waren zij tot de overtuiging gekomen, dat de afschaffing der
Fransche

(1) Zestien professoren waren afwezig. Onder hen waren er twee bekende voorstanders der
Vlaamsche Hoogeschool en een drietal andere, die zich waarschijnlijk zouden onthouden
hebben. De uitslag zou nagenoeg dezelfde gebleven zijn zonder hunne afwezigheid.
(2) Eerst had een Franschgezinde hoogleeraar in de Flandre libérale geschreven, dat de beslissing
van den Academischen raad met 38 stemmen tegen 8 was genomen geworden, maar een
zijner collega's herstelde de vervalschte cijfers en lichtte de beteekenis der stemming toe in
eenen brief, die wat koud water op de vreugde der Franskiljons kwam gieten.
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leergangen en hunne trapsgewijze vervanging door Nederlandsche (volgens het stelsel
van het verslag der Commissie) op te veel tegenkanting stuiten zou en, eens ingevoerd,
den bloei der Hoogeschool zou bedreigen. Daarom achtten zij het voordeeliger de
Fransche leergangen voorloopig onaangeroerd te laten en daarnaast de inrichting van
Nederlandsche lessen op gelijken voet te vragen, ten einde het recht der Vlaamsche
studenten op een hooger onderwijs in hunne moedertaal te doen erkennen, zonder
de Walen en Vlaamschonkundige Vlamingen in het bezit van hun Fransch hooger
onderwijs (sedert 1830 hun deel) voorloopig te storen en uit de Hoogeschool te
verwijderen.
Reeds hadden, in de twee referendums van 't Zal wel gaan, vier Belgische
hoogleeraren het tweetalig stelsel aangeprezen: Prof. de Harlez van Leuven, Prof.
Stecher en Prof. Kurth van Luik, later Prof. Pirenne van Gent. Bij nader inzien werden
aldus enkele Vlaamschgezinde hoogleeraren van Gent, die eerst zonder aarzelen het
stelsel van de trapsgewijze uitroeiing der Fransche leergangen hadden aangenomen,
tot het beginsel der tweetalige Gentsche Hoogeschool bekeerd, ten minste als
overgangsmaatregel en ten titel van proef. Alzoo schreef een hunner in Het
Volksbelang van 20 Mei 1899:
De vraag blijft hangende en zij wacht naar hare oplossing.
In alle beschaafde landen heeft de moedertaal in den loop dezer eeuw de
vroegere onderwijstaal der middeleeuwen, het doode Latijn, in de
Hoogescholen vervangen. In de tweetalige landen als het onze rijst daarbij
de moeilijkheid op: Welke der twee landstalen zal de onderwijstaal in de
Hoogeschool zijn? Of zullen beide landstalen gelijke rechten bekomen?
Drie oplossingen heeft men er op gevonden in Europa onder onze oogen:
1o Het tweetalig stelsel, aangeprezen door Prof. Pirenne en eenige
zijner collega's van Luik en Leuven. Dat zou zijn in België: het
gelijktijdig gebruik der twee landstalen aan de Gentsche Hoogeschool.
Dat stelsel wordt sedert jaren met goed gevolg toegepast in de
Hoogeschool van Finland te Helsingfors, waar de volkstaal (het
Finsch) naast de taal der aristocraten (het Zweedsch) wordt gebruikt.
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Het stelsel, dat eene volledige hoogeschool toekent aan iedere der
twee landstalen, zooals in Bohemen, waar in de hoofdstad Praag eene
Duitsche en eene Czechische Hoogeschool naast elkander staan en
leren op Staatskosten.
Dit stelsel zou in België toegepast zijn, indien Luik eene Fransche
Hoogeschool had en Gent eene Vlaamsche.
o
De uitsluiting dar volkstaal ten voordeele van die der aristocratie,
3
in het hooger onderwijs.
2o

Het is het stelsel van België... en van Russisch Polen, waar de Poolsche
Hoogeschool van Warschau op zuiver Russische leest is geschoeid.
Dit zegt genoeg, om te mogen voorspellen, dat de dag der rechtvaardigheid,
ook op dat gebied, voor de Vlamingen komen zal. En iedereen gevoelt,
zelfs de leden der Association flamande, dat die dag nakend is.
De Vlamingen zijn geene verdrukte Polakken. Zij zijn een vrij volk. Zij
hebben de stembus, de vrije drukpers, het recht van vergadering en van
vereeniging. De Grondwet roept hen uit als gelijken der Walen.
Indien zij in hun hooger onderwijs het ongehoord stelsel moeten dulden,
dat alleen, in gansch Europa, te Warschau onder de bescherming der
Kozakken opgedrongen wordt, dan is het alleen, omdat zij het wel willen.
Niemand kan er hen toe dwingen.
Zoodra de Vlamingen zullen willen, zal de Gentsche Hoogeschool eene
Vlaamsche Hoogeschool worden of ten allerminste eene tweetalige.
In Augustus 1899 had te Gent het XXVe Nederlandsch Congres plaats. Eene korte
en oppervlakkige bespreking werd er over de zaak van het Vlaamsch hooger onderwijs
gehouden en ten slotte werd, op voorstel van Prof. Obrie en onder algemeene
toejuichingen, de wensch uitgesproken, ‘dat met de vernederlandsching der Gentsche
Hoogeschool zoo spoedig mogelijk een begin gemaakt worde(1).’ Het debat liep vooral
over het al of niet optreden van den ingeschreven spreker, terwijl het vraagstuk der
één- of tweetaligheid zelfs niet werd aangeroerd.
Den 29 October 1899 had te Gent de jaarlijksche alge-

(1) Derde algemeene vergadering van Woensdag 30 Augustus 1899 (Zie Handelingen, blz.
448-451).
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meene vergadering van het Willems-fonds plaats, waarop achttien afdeelingen door
hare afgevaardigden vertegenwoordigd waren. Daar stond het vraagstuk van de
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool op de dagorde. Prof. Fredericq wees er
op de oplossingen, die voor het gebruik der voertaal van het hooger onderwijs in de
andere tweetalige landen van Europa waren gevonden en stelde voor een onderzoek
in te stellen naar de moeilijkheden, die men in het buitenland bij de behandeling van
dit vraagstuk had ondervonden en overwonnen. Het algemeen bestuur van het
Willems-fonds zou zich officieel per brief wenden tot de overheid der hoogescholen
van Helsingfors, Praag, Freiburg (Zwitserland), enz. met het beleefd verzoek te willen
antwoorden op eene vragenlijst aangaande het gebruik der landstalen in het hooger
onderwijs aldaar. Dit voorstel werd bij toejuichingen en zonder tegenspraak
aangenomen(1).

Het eerste Vlaamsch Studentencongres te Gent (1899)
Tijdens de verlofdagen van Allerheiligen, op 1 en 2 November 1899, werd te Gent
een algemeen Vlaamsch Studentencongres gehouden, waarop afgevaardigden der
vier Belgische hoogescholen optraden, te zamen een honderdtal studenten, vooral
uit Gent en Leuven. Op de degelijkste wijze - zooals zelden op studentencongressen
gebeurt - werd aldaar over de noodzakelijkheid van een hooger onderwijs in de
moedertaal van Vlaamsch België gesproken in tegenwoordigheid der hoogleeraren
Mac Leod, Bouqué, Obrie en Fredericq.
Tegelijk had eene groote openbare geestdriftige volks-

(1) Zie Tijdschrift van het Willems-fonds, 5e jaargang, 1e afl. (Nov. 1899), blz. 46 en 47. In
hetzelfde tijdschrift (Januari 1900) verscheen een verslag over het gebruik der twee landstalen
(Zweedsch en Finsch te gelijk) aan de Hoogeschool van Helsingfors: De vervlaamsching
der Gentsche Hoogeschool en de tweetalige Hoogeschool te Helsingfors (5 blz.).
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meeting plaats in den Skating-Rink(1), waarop Reinhard, Heuvelmans en andere
sprekers het woord voerden en een telegram van burgemeester Jan Van Rijswijck
werd medegedeeld. Er werd besloten een comiteit te stichten, om jaarlijks te Gent
een studentencongres te houden, zoolang men de Vlaamsche Hoogeschool niet zou
hebben bekomen(2).
Nogmaals werd het vraagstuk der één- of tweetaligheid buiten alle bespreking
gehouden.
Kalm en verdraagzaam stonden de voor- en tegenstanders van beide stelsels naast
elkander geschaard in den strijd voor het bekomen van een hooger onderwijs in de
moedertaal, toen een voorstel, uitgaande van den volksvertegenwoordiger Julius De
Vigne, de poppen aan 't dansen bracht.

De brief van Julius De Vigne (December 1899)
Aan de Redactie van Het Volksbelang had De Vigne eenen brief gezonden, die in
het nr van 2 December 1899 werd opgenomen. In dien brief stelde De Vigne vast,
dat de inrichting ‘eener louter Vlaamsche Hoogeschool’ te Gent heftige protesten
had uitgelokt, velen beangstigd had en ‘buiten een zeer engen kring’ geen gunstig
onthaal had ontmoet. ‘Moet men in dien radicalen eisch volharden? Zal men aldus
het oogenblik niet verwijderen, waarop de openbare besturen zullen moeten
toegeven?’ Dadelijk ‘zou een aanzienlijke aanwinst kunnen bekomen worden door
eene verzoenende oplossing,’ welke De Vigne als volgt formuleerde:
In ieder der vier Faculteiten der Hoogeschool, alsmede in de Bijzondere
scholen, zou er een vrije leergang over de algemeene onder-

(1) Een paar Franschgezinde studenten, ondersteund door een tiental halfbeschonken kerels,
poogden eerst de vergadering te storen, maar de ruststoorders werden spoedig uit de zaal
gedreven.
(2) Over het congres en de meeting zie het omstandig verslag in Het Volksbelang van 4 Nov.
1899.
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werpen der aldaar onderwezen vakken worden ingericht. Het onderwijs
zou er practisch zijn, dit wil zeggen, dat de lessen, die als wezenlijke
herhalingen dienst zouden doen, zouden bestaan uit ondervragingen, uit
samenspraken tusschen leeraars en leerlingen. Die leergangen zouden niet
verplichtend zijn; maar de Regeering zou zich ontzeggen in het Vlaamsche
land personen tot openbare ambtenaars aan te stellen, die niet zouden
bewijzen, dat zij die leergangen met goed gevolg hebben bijgewoond.
Op dezen brief liet de Redactie van Het Volksbelang hare bedenkingen volgen:
‘Als transactie, als overgangsmaatregel - zeide zij - is elke verbetering ons welkom.
Wij zijn nooit voorstanders geweest van de spreuk: alles of niets. Maar eene ernstige
oplossing van het vraagstuk brengt het voorstel van den heer De Vigne ons geenszins.’
Die enkele cours de conversation flamande in iedere Faculteit zou uitloopen ‘op
eene kolossale fopperij der goedzakkige Vlamingen’. Daar voegde de Redactie nog
bij: ‘Te gelijk schijnt de heer De Vigne te vergeten, dat Het Volksbelang geenszins
de leer verkondigt, dat er buiten eene louter Vlaamsche Hoogeschool te Gent geene
zaligheid is.’ En de Redactie herinnerde er aan, dat zij herhaaldelijk gewezen had
op de twee mogelijke oplossingen: één- of tweetaligheid(1).
De opschudding verwekt door het verzoenend voorstel van De Vigne was groot
in de Vlaamschgezinde pers. Op den heftigsten en soms grofsten toon werden in
zekere bladen zijn voorstel en tegelijk zijn persoon aangevallen.
Van dan af schijnen eenige voorstanders van het stelsel der Congrescommissie
hunne bezadigdheid verloren te hebben tegenover al wie vermetel genoeg was om
eene andere oplossing in geweten voor te staan.
De verbittering werd nog grooter ter gelegenheid van het openbaar twistgesprek
over de Vlaamsche Hoogeschool,

(1) In het volgend nr van Het Volksbelang (9 Dec. 1899) lichtte De Vigne zijn voorstel nader
toe, hetgeen door eene repliek der Redactie werd gevolgd. Ook in het maandblad De
Vlaamsche Strijd (Januari 1900) had De Vigne over zijn stelsel eene polemiek met Prayon.
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dat te Gent op Zondag 17 December 1899 in het lokaal van Vooruit (Bagattenstraat)
plaats greep tusschen Léonce Du Catillon, den bekenden Vlaamschgezinden
christen-democraat, en volksvertegenwoordiger Anseele, den leider der Gentsche
socialisten, tevens lid der Association flamande pour la vulgarisation de la langue
française. Door beide sprekers werd De Vigne op hoogst onbetamelijke wijze
aangerand(1). Allerlei persoonlijke pennetwisten volgden en goten olie op het vuur.

De interview van Burgemeester Van Rijswijck (1900)
Beter werk verrichtte de Gentsche tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond, die
alsdan het eigenaardig plan opgevat had, om op den buiten meetings te gaan geven
ten einde de boerenbevolking warm te maken voor het verkrijgen eener Vlaamsche
Hoogeschool. Iederen Zondag van den herfst en in den winter van 1900 en twee
volgende jaren, trokken de wakkere propagandisten uit de Arteveldestad naar een of
meer dorpen, waar zij het vraagstuk aan hunne eerst verbaasde en weldra meegesleepte
toehoorders uitlegden. Het onderteekenen van vertoogschriften aan de Kamers en
het aanwinnen van nieuwe leden voor het Algemeen Nederlandsch Verbond waren
de meest tastbare uitslagen dier Vlaamsche pelgrimstochten ten platten lande.
Er werd in 1900 geen Vlaamsch studentencongres te Gent gehouden, zooals ten
vorigen jare was beslist gewor-

(1) Aan Het Volksbelang (23 Dec. 1899), dat alleen in de pers een volledig verslag van d.t
twistgesprek afkondigde, ontleenen wij het volgend uittreksel:
‘De heer Du Catillon. ... Onlangs zijn overgangsmaatregelen voorgesteld geworden door
eenen doctrinair, die zich opportunist noemt. Opportunist, dat is...
De heer Anseele. Nattevingerij.
De heer Du Catillon. Dat is, zooals de heer Anseele het zegt, degene die zijnen vinger nat
maakt en hem dan omhoog steekt om te voelen van waar de wind komt. Zoo een opportunist
is de heer De Vigne.’
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den; maar op een Fransch liberaal studentencongres, dat in dezelfde stad plaats had
in November 1900, werd door twee leden van 't Zal wel gaan (P. Temmerman en A.
Lodewijckx(1) heel knap en met veel bijval in 't Nederlandsch aangetoond, hoe noodig
eene Vlaamsche hoogeschool voor Vlaanderen is. Het stelsel van De Vigne werd
beslist afgekeurd, maar tot het aannemen van eene andere motie kon men het niet
eens worden.
Op 't einde van hetzelfde jaar 1900 kwam een gansch onverwachte interview van
Jan Van Rijswijck over het vraagstuk(2) groot gerucht maken in de Vlaamschgezinde
wereld en ook daarbuiten. De Antwerpsche burgemeester had er in verklaard, dat hij
tegen eene radicale vervlaamsching der Gentsche hoogeschool was wegens het gevaar
van ontvolking en de moeilijkheden verbonden aan het aanstellen van bekwame
hoogleeraren. Hij gaf de voorkeur aan het tweetalig stelsel, dat eerst in de faculteiten
der letteren en der rechten zou dienen ingevoerd te worden. Volgens hem was het
Algemeen Nederlandsch Verbond aangewezen om die gematigde hervorming door
te drijven. Overigens ontveinsde Jan Van Rijswijck zich de impopulariteit niet, die
in den laatsten tijd aan elk bezadigd voorstel ten deele viel:
O, ik weet het, - zei hij leuk - er zijn Vlamingen, die mijne zienswijze
niet deelen; die hic et nunc eene Vlaamsche hoogeschool eischen, en die
maar aanstonds iemand voor ‘schelm’ en ‘verrader’ uitmaken, wie met
hunne voortvarendheid en onbesuisdheid niet mee wil. Dat zijn de
radicalen.
Inderdaad ‘de radicalen’, met Prof. Mac Leod aan hun hoofd, namen het hem euvel
op, vooral omdat Jan Van Rijswijck in 1897 het verslag der Congrescommissie goed-

(1) Deze laatste is thans hoogleeraar aan de Zuidafrikaansche Universiteit (Victoria College) te
Stellenbosch bij Kaapstad.
(2) Het werd in de Vlaamsche Gazet van Brussel (nr van 11 December 1900) medegedeeld door
den bekenden letterkundige Rafaël Verhulst. (Herdrukt in De Raet, Over Vlaamsche
volkskracht I, blz. 259-262).
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gekeurd en medeonderteekend had. Protesten, waaronder zeer heftige, regenden op
den Burgemeester van Antwerpen, en het bestuur van de groep België van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, bij hoogdringendheid op het stadhuis der
Scheldestad vergaderd (16 December 1900), besliste, dat de Congrescommissie alleen
bevoegd bleef(1).

Het tweede Vlaamsch Studentencongres te Gent (Maart 1901)
Den 10 Maart 1901 had Prof. A.G. van Hamel (van Groningen) te Gent reeds veel
opschudding teweeggebracht door zijn optreden onder de Vulgarisateurs(2), toen,
eenige dagen later, de gansche stad in rep en roer geraakte ter gelegenheid van het
tweede Vlaamsch Studentencongres ten voordeele van de vervlaamsching der
Hoogeschool.
Nauwelijks was de roode plakbrief der inrichtende commissie op de muren
verschenen, of hij werd gevolgd door blauwe, groene, gele, paarsche, oranjekleurige,
enz., die meest alle eenen zeer geweldigen toon aansloegen en de kalme burgerij in
hare rust kwamen storen. Slechts in tijd van verkiezingen zag men zoo iets gebeuren.
Zelfs de laatste algemeene verkiezing van 1900, na de ontbinding der beide Kamers,
om het Parlement voor de eerste maal volgens het stelsel der evenredige vertegen-

(1) Op die vergadering verklaarde burgemeester Jan Van Rijswijck, dat hij door De Vigne tot
een meer gematigd stelsel bekeerd was, en lichtte Prof. Fredericq het stelsel der tweetaligheid
toe. Hij beloofde daarover eene memorie te zullen opstellen. - Den 17 Maart 1901 hield de
Congrescommissie te Gent, onder voorzitterschap van Max Rooses, eene zitting, waarop zij
de hoogleeraren Fredericq en Vercoullie uitgenoodigd had. Het vraagstuk der tweetalige
hoogeschool werd er door hen verdedigd tegen Prof. Mac Leod en andere leden der
Commissie. Nogmaals beloofde Prof. Fredericq zijne memorie van toelichting aan de
Commissie ter hand te stellen.
(2) Zie hierboven, Hoofdstuk VIII, blz. 25-30.
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woordiging te vernieuwen, was te Gent kalmer afgeloopen en had niet tot zoo'n
geweldigen plakkatenoorlog aanleiding gegeven.
Het was de Association flamande pour la vulgarisation de la langue française,
die over Gent dien stortvloed van plakbrieven liet regenen, waarin, met titels als:
Samenzwering tegen de Hoogeschool van Gent en meer dergelijke, de geheele
beweging voor eene clericale kuiperij werd gedoodverfd in eene ongehoorde taal:
Moesten onze Vlaamsche ‘Boxers’(1), takkoord met de bisschoppelijke
slaven, den val bewerken onzer Hoogeschool, het ware ieder jaar een
verlies van meer dan een millioen voor de neringdoende burgers, logementen hotelhouders, kleermakers, enz., enz.
Weg met de mannen, die, om eenige vetbetaalde plaatskens te bekomen,
met de tjeven(2) medeijveren om onze Hoogeschool ten gronde te helpen!
Weg met de kluchtspelers en vermomde jezuieten! Weg met de Vlaamsche
Boxers en Leuvensche snotbekken! Jouwt allen die kerels uit, dat ze van
schaamte onze stad verlaten!
Terwijl de plakkatenoorlog gedurende een paar weken op de muren van Gent
woedde, liepen er allerlei vreemde geruchten. Men kondigde aan, dat de Vulgarisateurs
de meeting der studenten zouden komen storen; dat Anseele er zou verschijnen,
omringd, als naar gewoonte, van zijne talrijke ‘claque’ uit Vooruit; dat de
oppercommissaris van politie een vijftigtal agenten noodig achtte, om de bedreigde
orde te handhaven, enz. Men had waarlijk kunnen denken, dat eene revolutie op
handen was. Onmogelijk hadden de vijanden der Vlaamsche Hoogeschool eene
kolossaler ‘réclame’ kunnen uitdenken ten voordeele van een vraagstuk, dat eenige
jaren vroeger niemand kon warm maken.
De Zondag 24 Maart brak aan, maar de revolutie bleef uit. Alles liep buitengewoon
regelmatig en ordelijk af.
's Morgens hielden de studenten eene openbare meeting

(1) Te dien tijde had men in China den opstand der ‘Boxers’, die de Europeanen aan 't
uitmoorden waren.
(2) Plaatselijke spotnaam der clericalen te Gent.
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in den Valentino. Reporters van Gent, Antwerpen en Brussel verdrongen zich aan
de tafel der pers. De groote zaal was stampvol. De student René De Clercq (de later
bekende dichter) zat voor als voorzitter der clericale Rodenbachsvrienden met naast
hem den voorzitter van 't liberale 't Zal wel gaan Paul Temmerman en de overige
leden van het gemengd studentencomiteit. De vergadering was geestdriftig en woelig.
Een paar tegensprekers werden weerlegd en uitgefloten. Van de talrijke redenaars,
waaronder enkelen veel bombast en onzin verkondigden, noemen wij slechts Karel
Lijbaert (Gent), Jan Wannyn (Gent), den christen-democraat De Backer (Aalst), den
socialist advocaat Alberik De Swarte (Brussel), den oud-volksvertegenwoordiger
Flor. Heuvelmans (Antwerpen) en Frans Reinhard (Brussel). Zeer toegejuicht werden
de ingekomen brieven en telegrammen van Buls, senator Mertens (St-Nikolaas),
burgemeester Jan Van Rijswijck, senator Picard, Julius Sabbe, Max Rooses, De
Beucker, de volksvertegenwoordigers Verheyen en Buyl, den Antwerpschen tak van
het Algemeen Nederlandsch Verbond en den Liberalen Vlaamschen Bond der
Scheldestad.
's Namiddags had het eigenlijk Studentencongres plaats in de ruime zaal van het
Huis der Notarissen, in tegenwoordigheid der hoogleeraren Mac Leod, Bouqué en
Obrie. De voorzitter van 't Zal wel gaan leidde de vergadering. Een viertal reporters
waren opgekomen. Vooral het argument van de ontvolking en vernietiging der
Gentsche Hoogeschool bij hare toekomstige vervlaamsching werd er ernstig besproken
door den student A. Lodewijckx en den onderwijzer Johan Lefèvre. Leuvensche en
Luiksche studenten namen deel aan het debat. Door advocaat De Swarte en anderen
werd de vraag onderzocht, of eene wet noodig was tot vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool. Prof. Obrie gaf als zijne meening te kennen, dat een koninklijk besluit
voldoende was. Andere zaken van bestuurlijken aard kwamen de bespreking
verlammen en verwarren(1).

(1) Alleen Het Volksbelang gaf een zeer volledig, zeer getrouw en zeer schilderachtig verslag
van meeting en congres.
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Minder degelijk wellicht dan het eerste Congres van November 1899, was dat tweede
zoo rumoerige van Maart 1901 nochtans veel indrukwekkender en veel belangrijker
als propagandamiddel, dank zij vooral de hartstochtelijke medewerking der
Vulgarisateurs, wier overdrijvingen en scheldwoorden op hoogen prijs mochten
gesteld worden. Dagen lang hield nog te Gent en daarbuiten de polemiek in de pers(1)
aan. Er scheen zelfs geen einde te zullen komen aan die kostelooze en onwaardeerbare
‘réclame’, indien Pastoor Renard, hoogleeraar in de mineralogie te Gent, niet
plotseling eene beslissende afleiding aangebracht had, door zijn geruchtmakend
afbreken met de Roomschkatholieke Kerk en door zijn huwelijk te Londen.

De verklaring van De Vigne in de Liberale Associatie
Terwijl de meeting der Vlaamsche Studenten op Zondag 24 Maart in den Valentino
's voormiddags plaats had, hield de Liberale Associatie van het kiesdistrict
Gent-Eekloo te gelijk hare jaarlijksche algemeene vergadering in de zaal Willem
Tell.
De gebeurtenis van den dag was de Nederlandsche redevoering van den voorzitter,
volksvertegenwoordiger De Vigne. Hij meende te moeten waarschuwen tegen de
gevaren, die aan eene radicale vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, volgens
hem, waren verbonden; maar tevens verklaarde hij, als het ware namens de Gentsche
liberale partij, dat eene hervorming der Hoogeschool onmisbaar en onvermijdelijk
was, wilde men de Gentsche Alma Mater hare echte roeping in de Vlaamsche
gewesten laten vervullen.
Zeer krachtdadig en onder luide toejuichingen drukte hij er op, dat de liberale
partij het grootste belang had in het behoud en in den bloei der Hoogeschool van
Gent, die, of-

(1) De Flandre Libérale en de Bien Public onderscheidden zich broederlijk in die polemiek.
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schoon reeds gedeeltelijk in haar leeraarskorps geclericaliseerd, toch nog gebleven
was ‘eene instelling van hooger onderwijs, waar elk confessioneel onderwijs
uitgesloten is’, en daardoor voor onze Vlaamsche gewesten ‘eene weldoende en
levendige bron van geestesontwikkeling, van wetenschap, van welvaart in alle
opzichten’.
Alzoo was nog steeds de Gentsche Hoogeschool ‘een brandpunt van liberalisme’,
door de clericalen bedreigd en bestookt; en daarom moest men bij elke hervorming
dier Hoogeschool uiterst omzichtig te werk gaan. Daarop volgde de veelbesproken
verklaring, die wij hier in haar geheel opnemen:
Maar omzichtigheid is noch onthouding noch stilstand.
Wij zouden den naam van liberalen niet waardig zijn, moesten wij niet
altijd bereid zijn, om in alles nuttige hervormingen en vooruitgang te
zoeken. Wij zouden evenmin den naam van liberalen verdienen, moesten
wij geene volkomen vrijheid van zienswijze toekennen aan hen allen, die
met rechtschapen inzichten op den weg van den vooruitgang naar de beste
oplossingen zoeken.
Welnu het schijnt mij niet mogelijk te betwisten, dat in de wijze, waarop
ons hooger onderwijs thans ingericht is, eene ernstige hervorming dringend
wordt behoefd.
Ik heb u gezegd, dat ik de kwestie wilde beschouwen in het opzicht van
onze liberale propaganda. Welnu, mij op dit standpunt plaatsend, wat zie
ik? Ik hoef slechts hier in uw midden om mij rond te kijken, om vast te
stellen hoe velen er onder U zijn, die, met offergeest bezield en met
overmate van talent, zich in de volstrekte onmogelijkheid bevinden, om
aan de verspreiding onzer gedachten onder het volk mede te werken, omdat
ze de taal niet genoeg machtig zijn, waarin die propaganda onder het volk
moet worden gevoerd.
Degenen onder U, die zouden geneigd zijn om in den goeden strijd mede
te werken, en zich door onmacht verhinderd gevoelen, zijn de eersten om
hunne onmacht te betreuren. Zij zijn hier op dit oogenblik vóór mij talrijk
vertegenwoordigd, en het ware onbegrijpelijk, zoo zij met mij niet
instemden, dat het, nu vooral daar wij meer en meer in eene democratische
strooming medegesleept worden, onontbeerlijk is geworden, dat zij, die
uit de Hoogeschool treden, genoegzaam in de taal van het volk zouden
zijn geoefend, om ook aan dit volk door middel zijner taal eenige kruimels
van hunne wetenschap mede te deelen. (Toejuichingen.)
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Met nadruk ontwikkelde De Vigne die stelling:
Het is eene valsche, eene grondig valsche voorstelling, dat eene
hoogeschool geen ander doel heeft dan wetenschappelijke kundigheden
te verzekeren aan eenige bevoorrechte jongelui, opdat ze, als egoïsten, de
schatten der wetenschap voor zich zelven zouden houden, ten einde aanzien
en fortuin te verwerven uitsluitend voor zich zelven.
Neen! eene hoogeschool heeft een hooger doel, eene uitgebreidere zending
te vervullen. Zij moet bestaan ten voordeele van de heele bevolking; en
het is een rechtmatige eisch, die gesteld wordt, wanneer men vraagt, dat
zij, die het voorrecht bezaten, om, niet groote geldelijke opofferingen van
de openbare besturen, een hooger onderwijs te ontvangen, bij het uitgaan
der hoogeschool, ook in staat zouden, zijn, om onder de menigte, die hen
omgeeft, eenige zaden te strooien, eenige lichtsprankels mede te deelen,
gelijk de echte baanbrekers der beschaving hoeven te doen.
(Toejuichingen.)
Ziedaar, Mijne Heeren, welk ons programma moet zijn. Wij moeten er
naar streven, dat zij, die de hoogeschool verlaten, genoegzaam in de
volkstaal bedreven zijn, om niet enkel als egoïsten hunne eigene
wetenschap te gebruiken, maar om ook als altruïsten hunne medeburgers
te helpen en te steunen op de baan van den vooruitgang. (Toejuichingen.)
Die zoo verhevene beschouwingen besloot De Vigne met de volgende practische
wenken:
Om dit doel te bereiken, ik verklaar het zeer luide, is het onnoodig in
onze Hoogeschool de radicale hervormingen tot stand te brengen, die op
dit oogenblik in eene andere plaats worden aangepredikt. Ik heb de
overtuiging, dat het doel volkomen kan bereikt worden door bezadigde
middelen, zonder eenige schade aan onze Hoogeschool toe te brengen,
zonder éénen enkelen leerling uit de Hoogeschool te moeten verwijderen.
Bij het uitspreken van die overtuiging voeg ik hier den wensch, dat de
zorg om onze Alma Mater herin te richten weldra moge toevertrouwd
worden niet aan eene clericale Regeering, wier inzichten dubbelzinnig
zijn en niets anders dan mistrouwen van onzentwege verdient. (Langdurige
toejuichingen.)
Wat inderdaad veel liberalen wantrouwig maakte - en daar trokken de
Vulgarisateurs vooral hun voordeel uit - was de vrees, dat de clericalen door middel
harer vervlaamsching de Gentsche Hoogeschool ten val zouden brengen. De waarheid
was immers, dat sedert 1830 (en reeds
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vroeger) de Hoogeschool der Arteveldestad steeds een doorn in 't oog der Belgische
ultramontanen is geweest.
Mgr. Delebecque, bisschop van Gent, en Mgr. Malou, bisschop van Brugge, hadden
in vroegere jaren zeer heftige herderlijke mandementen uitgevaardigd tegen de
goddelooze universiteit, waar Huet, Laurent, Callier, Wagener en meer andere
beroemde, doch verdachte professoren doceerden. In den Senaat drong Lammens,
een der leiders der Gentsche clericalen, bijna ieder jaar op hare afschaffing aan. De
clericale bladen van Gent (Bien Public, Fondsenblad, enz.) waren haar steeds zeer
vijandig en hemelden ten haren nadeele de bisschoppelijke vrije Hoogeschool van
Leuven op. Het ‘péril clérical’, waarmede de Vulgarisateurs zoo behendig schermden,
was aldus niet een belachelijke hersenschim.
Te recht hield De Vigne er rekenschap mede; maar zijne beschouwingen over de
noodzakelijkheid eener vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, hoe bezadigd
en voorzichtig men ook zou te werk gaan, waren als een molensteen op het hoofd
der Gentsche Vulgarisateurs en Walen, die blindelings vasthielden aan het dogma
eener alleenzaligmakende louter Fransche Universiteit. Hunne verplettering was
groot, en rondom de zoo toegejuichte verklaringen van De Vigne in de Liberale
Associatie richtten zij, als naar gewoonte in dergelijke moeilijke gevallen, ‘la
conspiration du silence’ in.
Wat de Vlaamschgezinden betreft, De Vigne's redevoering was eene verrassing
zoowel voor de aanhangers van het stelsel Mac Leod als voor de anderen. De eersten
namen het hem overigens zeer kwalijk op, dat hij zich van de inrichters van het
Studentencongres beslist afgescheiden had, om eene gematigder oplossing van het
hangend vraagstuk aan te bevelen. De anderen dachten, dat het eene gebeurtenis van
hooge beteekenis mocht heeten, wanneer in 1901 de voorzitter der Liberale Associatie
van Gent plechtig en onder luide toejuichingen kwam verklaren, dat de uitsluitend
Fransche Hoogeschool verouderd was en in den Vlaamschen zin moest hervormd
worden.
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Ook De Vigne's redevoering werd, evenals het gelijktijdig Studentencongres zelf,
in de pers heftig besproken, maar bijna uitsluitend onder Vlaamschgezinden. De
Fransche pers, die vuur en vlam spuwde tegen de studenten, zweeg De Vigne dood.
Diens rede was dan ook veel gevaarlijker dan alle meetingbombast.

Wat zou de Kamer doen?
Den 19 Mei 1901 had te Gent de gewone jaarlijksche algemeene vergadering der
oud-leden van 't Zal wel gaan plaats. Julius Vuylsteke zat voor en op het gebruikelijk
zeer gezellig banket van oud-leden en studenten sprak Prof. Paul Fredericq over de
oneenigheden, die opgerezen waren aangaande de wijze van vervlaamsching der
Hoogeschool. Daarop kondigden eenige dagbladen, waaronder de Flandre libérale,
ten onrechte aan, dat de spreker voorspeld had, dat binnen kort een wetsontwerp in
de Kamer zou neergelegd worden, strekkende om het tweetalig stelsel op de Gentsche
Hoogeschool toe te passen. De voorstanders van het stelsel Mac Leod brachten dit
nieuws in verband met de verklaring van De Vigne in de Liberale Associatie van
Gent en beschouwden het als eene ramp, indien zoo'n wetsvoorstel moest worden
ingediend.
De zaken stonden overigens niet zoo ver; doch er was iets in voorbereiding,
verzekerde men.
Tot dan toe hadden de aanhangers van het stelsel Mac Leod nog geen enkelen
volksvertegenwoordiger kunnen vinden, om aan de Kamer hunne oplossing (de
trapsgewijze afschaffing der Fransche Hoogeschool van Gent) voor te stellen. Enkele
Vlaamschgezinde parlementsleden hadden zich middelerwijl afgevraagd, of men
wachten moest om iets te doen, totdat de Kamer tot eene zulkdanige afschaffing zou
bekeerd zijn, hetgeen lange jaren kon aanloopen, en of men niet beter zou doen
zonder tijdverlies met een gematigder voorstel op te komen. Het Volksbelang raadde
zulks met nadruk aan, maar werd door al de orga-
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nen der Vlaamschgezinde pers daarin tegengesproken. Ook de Vlaamschgezinde
studenten van Gent kwamen er beslist en heftig tegen op(1).

Het pleidooi van ‘Het Volksbelang’
Ziehier de beweeggronden van Het Volksbelang (nr van 1 Juni 1901):
Sedert dat het vraagstuk der Vlaamsche Hoogeschool op het Nederlandsch
Congres van Antwerpen in 1896 werd gesteld en er uitliep op de
samenstelling eener commissie, die de zaak grondig onderzocht en met
een merkwaardig voorstel voor den dag kwam in het flink verslag van
Prof. Mac Leod, - sedertdien is het vraagstuk snel vooruitgegaan. Wij
mogen zeggen, dat de openbare meening in België allengskens wordt
gewonnen en de Vlamingen iederen dag meer sympathie winnen op dat
punt, zoolang zij de inrichting van een hooger onderwijs in hunne taal
eischen. Wat de Walen en Franskiljons ongestoord sedert 1830 bezitten,
mogen zij, Vlamingen, ook krijgen na meer dan 70 jaar, zegt ieder
rechtvaardig burger.
Maar waar de sympathie plotseling ophoudt bij de meesten en verandert
in vijandschap bij velen, is wanneer er gevraagd wordt de Fransche
eergangen der Gentsche Hoogeschool trapsgewijze te vervangen door
Nederlandsche, 't is te zeggen het hooger onderwijs in 't Fransch af te
schaffen aan de Gentsche Hoogeschool. De Walen, die er sedert 1830 van
geslacht tot geslacht komen studeeren, de zonen der verfranschte burgerij
van Vlaanderen, vooral al hunne vaders, de beruchte pères de famille,
komen als één man in opstand.

(1) De Vlaamsche Gazet van Brussel (nrs van 24 en 28 Mei 1901) kondigde daarover twee zeer
ondubbelzinnige verklaringen af, uitgaande van 't Zal wel Gaan en van de gemengde
Commissie ter vervlaamsching der Hoogeschool van Gent. In dit laatste stuk werd zelfs de
overtuiging uitgedrukt ‘dat geen enkel Vlaamsche geleerde zich zou willen belasten met het
geven der afgebedelde (tweetalige) leergangen’; waarop de bedreiging volgde: ‘En moesten
de docenten toch gevonden worden, dan kunnen wij verzekeren, dat geen enkel
Vlaamschgezind student hunne lessen zou volgen.’ De Studentencommissie had Prof.
Vercoullie uitgenoodigd om zijne bedenkingen tegen het stelsel Mac Leod in haren schoot
uiteen te komen zetten; maar zij werd er niet door bekeerd en bleef eenparig bij de trapsgewijze
afschaffing der Fransche leergangen.
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Hunne voornaamste tegenwerpingen zijn - en het groot publiek, vooral in
de stad Gent, slikt ze welgevallig: 1o Het zou de ontvolking der Gentsche
Hoogeschool voor gevolg hebben. 2o Er zouden geene studenten gevonden
worden om de Vlaamsche leergangen te volgen. 3o Het zou eene nuttelooze
en kolossale geldverspilling zijn.
Hoe die drie schrikbeelden uit het brein der brave burgers verdrijven?
Door meetings, optochten, referendums, statistieken, voordrachten, enz.?
Zeker helpen al die middelen, maar zij werken zeer langzaam; en
middelerwijl zou ons hooger onderwijs volledig verfranscht blijven, zooals
het is sedert 1830.
Waarom, met eerbiediging van ieders ideaal, geene voorloopige proefwet
gevraagd, die uitsluitend voor doel zou hebben te beslissen tusschen
Vlaamschgezinden en Franskiljons over het al dan niet gegronde der
verschrikkelijke gevaren van de Vlaamsche leergangen aan de Gentsche
Hoogeschool?
Indien er in iedere der vier Faculteiten een paar Vlaamsche
examen-leergangen werden ingevoerd ten titel van proef gedurende een
vijftal jaren bij voorbeeld, met het recht voor de studenten te kiezen
tusschen de Fransche en de Vlaamsche lessen, en op het examen te
antwoorden over de lessen hunner keuze, - dan zou men dadelijk zien: 1o
Dat zulks geenszins de ontvolking der Gentsche Hoogeschool zou teweeg
brengen; 2o Dat in twee Faculteiten (die der wetenschappen en die der
medicijnen) de grootere helft der studenten de Vlaamsche leergangen zou
verkiezen boven de Fransche, en omgekeerd in de twee andere Faculteiten
(rechten en letteren); 3o Dat zulks met het tegenwoordig onderwijzend
personeel en zonder geldverspilling zou kunnen beproefd worden.
Aldus zouden de drie machtigste drogredenen onzer tegenstanders feitelijk
ontzenuwd worden. Zou ons dat geen reuzenstap nader brengen tot
bereiking van meer? Zou het dan geen betere tijd zijn om uit te pakken
met de stelsels en de ontwerpen van vervlaamsching? Zou er alsdan na
die proef niet meer kans bestaan om eene goede oplossing van het vraagstuk
te bekomen?
Nogmaals stellen wij die vragen heel bezadigd, en voegen er bij, dat men
er natuurlijk ja of neen zal op antwoorden, elk volgens zijn standpunt.
In elk geval kan men de pretentie niet hebben de besluiten van het
overigens zeer merkwaardig verslag van Prof. Mac Leod als een onfeilbaar
dogma op te dringen...
Als er op vijf Vlaamschgezinde hoogleeraren van Gent, die zich over de
verschillende stelsels geuit hebben, drie voor de besluiten van Prof. Mac
Leod zijn (namelijk Prof Mac Leod, Prof. Obrie en Prof. Bouqué) en twee
er tegen zijn (Prof. Fredericq en Prof. Vercoullie),
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- dan zal men wel mogen aannemen, dat er onder de bevoegde vakmannen
nog geene algemeene eenstemmigheid bestaat.
Daarom zou het buitengewoon onbehendig zijn te beproeven aan
andersdenkenden een credo of dogma tegen wil en dank op te dringen.
Laten wij elkander noch uitdagen noch verdenken noch mistrouwen noch
verketteren.
De opschudding te Gent was zoo groot, dat acht afgevaardigden van den Bond
der Gentsche maatschappijen, ontstaan na het Studentencongres(1), aanstonds naar
Brussel trokken, om met de Vlaamsche volksvertegenwoordigers te onderhandelen.
Een tiental leden der Kamer(2) ontvingen den 30 Mei de afgevaardigden in eene
afdeelingszaal van het Paleis der Natie en allerlei gedachten werden er gewisseld.
De afgevaardigden trachtten vooral aan de volksvertegenwoordigers het groot gevaar
te doen inzien, dat, volgens hen, aan eene tweetalige hoogeschool verbonden was.
's Anderendaags schreef De Vlaamsche Gazet van Brussel triomfantelijk:
Wij mogen verzekeren, dat de tweetalige hoogeschool begraven is.
Daarop schreef Het Volksbelang:
De inlichtingen, die ons werden gebracht door De Vlaamsche Gazet,
leeren ons, dat zes volksvertegenwoordigers het ‘ten volle’ eens zijn met
het radicale stelsel der Commissie volgens het verslag van Prof. Mac Leod,
namelijk: de uitsluitend Vlaamsche Hoogeschool. Het zijn de heeren Van
Brussel, Buyl, Van Langendonck, Hoyois, Verheyen en Liefmans(3).

(1) Het waren de advocaten De Swarte en Josson (Brussel), de handelaars Karel Vander Cruyssen
en Alfons Sevens (Gent) en de Gentsche studenten A. Lodewijckx, J. Van Roy, A. Van
Waesberghe en I. Sebrechts. - De Bond bestond uit 25 aangeslotene maatschappijen.
(2) Het waren de liberalen Buyl, Termote, Verheyen en Liefmans, de clericalen Van Cleemputte,
Hoyois, Bethune en Van Brussel, de socialisten Anseele en Van Langendonck.
(3) Later bleek het, dat het bericht der Vlaamsche Gazet onnauwkeurig was, wat de
volksvertegenwoordigers Hoyois en Liefmans betrof.
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Wij verwachten van die heeren, dat zij zoo spoedig mogelijk een
wetsvoorstel naar den zin van den heer Mac Leod en zijne vrienden bij de
Kamer zullen indienen. Het spreekt immers van zelf, dat hun voorstel den
voorrang moet hebben en dat de voorstanders eener proefwet er niet zullen
aan denken dien rechtmatigen voorrang te betwisten.
Andere volksvertegenwoordigers waren op de gedachte eener proefwet
gekomen, enkel omdat zij - en wij met hen - de overtuiging hadden, dat
niemand in onze Kamers het zou gewaagd hebben een voorstel neer te
leggen, dat, volgens ons, vooraf veroordeeld was om schipbreuk te lijden.
De toestand is echter anders, aangezien zes leden der Kamer de Gentsche
afgevaardigden hebben aangemoedigd. Dat de daad nu ook volge.

De Congrescommissie
Kort nadien, den 16 Juni, vergaderde op hare beurt de Congrescommissie te
Antwerpen op het Stadhuis(1). De Vlaamsche Gazet zei over die zitting:
De commissie heeft eenparig besloten hare besluiten ongewijzigd te
behouden en in geen geval eene tweetalige hoogeschool of proefwet te
dulden... Er zal hoegenaamd geene concessie gedaan worden... Een vertoog
van beweegredenen zal aan de Parlementsleden gezonden worden, waarin
ten krachtigste tot de eentaligheid der hoogeschool van het Vlaamsche
land zal worden aangedrongen.
Dit verslag was alweer onnauwkeurig, zooals drie der aanwezige leden aan Het
Volksbelang meedeelden. De Commissie had integendeel reeds vroeger twee
andersdenkende Gentsche hoogleeraren (Prof. Paul Fredericq en Prof. J. Vercoullie)
in haren schoot geroepen, om hen te onderhooren over het tweetalig stelsel, dat zij
er toegelicht hadden en verdedigd tegen hunnen collega Prof. Mac Leod. Men was
zelfs overeengekomen, dat Prof. Fredericq eene memorie van toelichting zou opgesteld
hebben over

(1) Waren aanwezig: Max Rooses, voorzitter, Prof. Mac Leod, Prof. J. Obrie, burgemeester Jan
Van Rijswijck, Fl. Heuvelmans, L. Willems, E. Fabri, Pol. De Mont en Léonce Du Catillon.
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zijn tweetalig stelsel; maar de opwinding der tegenpartij, die alom te werk ging met
verdachtmaking, verkettering en persoonlijke aanvallen(1), bracht hem tot de
overtuiging, dat hij zijnen tijd zou verspild hebben, met zulke hartstochtelijke
voorstanders van het stelsel Mac Leod te willen bekeeren.
Wat de Congrescommissie wel beslist had, was, dat zij aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken een gehoor zou vragen, om hem te verzoeken voortaan alleen
zulke hoogleeraren te Gent te benoemen, die bij eene latere vervlaamsching der
Hoogeschool in staat zouden zijn hunne lessen in het Nederlandsch te geven: Verder
zou men zich met de Vlaamschgezinde volksvertegenwoordigers verstaan over een
neer te leggen wetsvoorstel.
Onder de minder rumoerige, maar niet minder belangrijke verschijnsels van dien
tijd dient nog het volgende te worden aangestipt. Op uitnoodiging der Redactie van
den Almanach de l'Université de Gand van 1901 schreef Prof. J. Vercoullie eene
kleine bezadigde studie voor die uitgave der verfranschte liberale studenten. Zijn
stuk (L'Université flamande) gaf de voornaamste argumenten op ten voordeele der
vervlaamsching van ons hooger onderwijs en gaf tevens een volledig overzicht van
het gebeurde sedert de verschijning van D. Ackers' artikel in Het Belfort van 1890(2).

(1) Vooral onderscheidde zich de christen democraat Léonce Du Catillon, secretaris der
Congrescommissie, in zijn weekblad Ons Vlaanderen, verschijnende te Waregem.
(2) L'Université flamande werd kwistig verspreid door de zorgen van het Algemeen Nederlandsch
Verbond. - Over het vraagstuk der tweetaligheid schreef er Prof. Vercoullie: ‘Il n'y a, en fin
de compte, que deux solutions possibles: ou bien on substituera à l'Université française de
Gand une université flamande, en remplaçant successivement les cours français actuels par
des cours flamands, soit par le consentement des titulaires, soit en cas de vacature par la
nomination de titulaires obligés d'enseigner en flamand, - ou bien on fondera de toutes pièces
à Gand une Université flamande à côté de l'Université française, dans le même établissement,
en organisant à côté de chaque cours français un cours flamand parallèle.
Les objections de principe contre l'université double avec des cours français et flamands
parallèles, semblent tellement sérieuses, qu'il vaudrait mieux se résoudre à une université
bilingue, dont la moitié des cours se ferait en flamand, l'autre moitié en français.’
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De verklaring van Minister De Trooz aan de studenten (Augustus 1901)
De studenten waren de Congrescommissie in het ministerieel gehoor voor. In Augustus
1901 werden hunne vier afgevaardigden(1) te Brussel door den Minister van
Binlandsche Zaken ontvangen.
Ons Recht van Antwerpen gaf de volgende verklaring van Minister De Trooz als
zijnde door hem aan de studenten gedaan:
Ik denk, dat nu reeds gedeeltelijk voldoening werd geschonken aan de
wenschen der Vlaamsche studenten, aangezien in de Faculteiten van
wijsbegeerte en letteren er reeds een 20tal leergangen in 't Nederlandsch
worden gedoceerd.
Voor 't oogenblik kan ik niets meer doen. De wet van 1849 op 't hooger
onderwijs laat mij niet toe, de aangestelde professors te dwingen in 't
Nederlandsch te onderwijzen. Wat de benoemingen in de toekomst betreft,
ik mag mij niet verbinden uitsluitend leeraren te benoemen, die goed
Nederlandsch kennen, omdat ik eerst en vooral het oog op de wetenschap
moet gericht houden(2).
De Hoogeschool van Gent kan dus enkel door eene nieuwe wet
vervlaamscht worden. Niet de regeering, maar de mandatarissen van het
volk moeten daartoe het initiatief nemen.
Wat de vervlaamsching der Gentsche Universiteit betreft, ik zal de
omstandigheden afwachten.

(1) Het waren Paul Temmerman, A. Lodewijckx (beide van 't Zal wel gaan), J. Sebrechts (van
de Rodenbach's vrienden) en A. De Vos, voorzitter der Leuvensche studentencommissie
voor de vernederlandsching der Gentsche hoogeschool.
(2) Dit was een antwoord op eenen brief der Studentencommissie bij het afsterven van
Prof. Seresia, tot den Minister gericht, hem vragende, dat diens opvolger bekwaam
zijn zou om, bij eene toekomstige vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, zijne
lessen in het Nederlandsch te geven.
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In een vrij land als België zijn het eerst en vooral de
volksvertegenwoordigers, aan den eenen kant, en de heeren professoren
en studenten aan den anderen kant, die hierin aan de regeering den te
volgen weg moeten aanduiden.
Met zulke uitvluchten scheepte de sluwe Minister de Trooz de vier
Vlaamschgezinde studenten af, niet zonder hun een lief complimentje te hebben
aangeboden met deze woorden tot afscheid:
Voor gij mijn kabinet verlaat, moet ik de commissie gelukwenschen
over de groote geestdrift en de in België zoo zeldzame eensgezindheid,
waarmee de Vlaamsche studenten van alle denkwijze ijveren voor het
verkrijgen eener Nederlandsche hoogeschool.
Opnieuw werden de jeugdige voorstanders van het stelsel Mac Leod naar hunne
propaganda teruggezonden; en zij gingen dapper aan het voorbereiden van hun derde
Congres, dat 't volgend jaar alweer te Gent zou gehouden worden.

De voorbereiding van het derde Vlaamsch Studentencongres
Dat Congres moest op Zondag 2 Februari 1902 plaats hebben. Eenige dagen te voren
kwam De Vlaamsche Gazet van Brussel (nr van 28 Januari) met een verrassend
berichtje, dat veel opschudding verwekte:
Naar wij vernemen, zou de heer Van de Walle, volksvertegenwoordiger
van Mechelen, in de jongste vergadering der vooruitstrevende liberale
linkerzijde eene motie hebben voorgesteld en doen aannemen, betrekkelijk
de Vlaamsche Hoogeschool te Gent.
Of die motie den Vlamingen zal genoegen doen, is eene andere zaak. Zij
vraagt immers de tweetaligheid der bestaande Universiteit.
Wij hebben niet kunnen vernemen, op wiens aandringen de heer Van de
Walle gehandeld zou hebben. Nochtans weten wij, dat de kwestie op de
dagorde der vergadering niet stond en zou verworpen geweest zijn, waren
zekere leden, die van niets wisten, niet te laat gekomen.
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Dit berichtje was onnauwkeurig. Men vernam weldra, dat de zaak der Vlaamsche
Hoogeschool op geene der zittingen van de vooruitstrevende liberale linkerzijde
besproken en nog veel minder beslist zou geweest zijn. Alleen hadden eenige liberale
volksvertegenwoordigers der Vlaamsche gewesten onder elkander beraadslaagd over
het antwoord, dat zij zouden geven op eenen brief, dien de inrichters van het Gentsch
Studentencongres hun gezonden hadden om naar hunne meening te vernemen. De
heeren Van de Walle (Mechelen), Termote (Brugge), Liefmans (Oudenaarde), Nolf
(Ieperen), Van de Venne (Kortrijk), en Bauduin (Leuven), verklaarden zich in dien
brief voor het tweetalig stelsel.
Twee dagen vóór het Congres hielden dezelfde volksvertegenwoordigers (buiten
Liefmans) met hunne collega's De Vigne (Gent), Verheyen (Antwerpen) en Buyl
(Oostende) eene vergadering te Brussel in eene afdeelingszaal van het Paleis der
Natie. Zij hadden de vaders der twee stelsels, Prof. Mac Leod en Prof. Fredericq op
die bijeenkomst uitgenoodigd; en op het verzoek der parlementsleden gaven de twee
Gentsche hoogleeraren hunne meening breedvoerig te kennen. Na aandachtig de
wederzijdsche argumenten aanhoord en allerlei inlichtingen gevraagd en bekomen
te hebben, bedankten de liberale volksvertegenwoordigers de twee professors, hun
belovende onder elkander ernstig te onderzoeken wat hun te doen stond:
1o Of wel een wetsvoorstel neerleggen in den zin van het verslag der
Congrescommissie door Prof. Mac Leod opgesteld, welk wetsontwerp geene
de minste kans van slagen hebben zou in de Kamer, verzekerden al de aanwezige
volksvertegenwoordigers.
o Of wel een wetsontwerp neerleggen, in verzoenenden geest opgevat, om ten
2
titel van proef in iedere faculteit eenige Nederlandsche examen-leergangen in
te voeren, zonder de Fransche leergangen af te schaffen; hetgeen (zeiden de
acht(1) aanwezige volksvertegenwoordigers)

(1) Onder hen waren er slechts twee (Buyl en Verheyen) voor het stelsel der Congrescommissie
(verslag Mac Leod).
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alle kansen vereenigen zou, om door de Kamer gunstig onthaald te worden.
3 Of wel niets doen en betere tijden afwachten, om later met een radicaal
wetsontwerp voor den dag te komen.
Prof. Mac Leod drong uit al zijne macht aan op het verkieslijke dezer laatste
houding. De Vigne, die de bijeenkomst voorzat, merkte leuk op, dat niets
gemakkelijker was voor de Vlaamsche Kamerleden dan te wachten.
o

Het derde Vlaamsch Studentencongres te Gent (Februari 1902)
Op den gestelden dag (2 Februari 1902) had te Gent het derde Vlaamsch
Studentencongres plaats(1). 's Morgens hield men eene groote meeting in de zaal
Valentino. De voorzitter van 't Zal wel gaan J. De Decker leidde de debatten,
bijgestaan door J. Van Loy, voorzitter der Rodenbach's vrienden. Meer dan duizend
toehoorders vulden de ruime zaal en een tiental reporters zaten aan de perstafel.
Men begon met de antwoorden der volksvertegenwoordigers mede te deelen en
te bespreken. Vijf (Buyl, De Backer, Maenhout, Van Brussel en Van Langendonck)
verklaarden zich ten voordeele van het stelsel Mac Leod. Vijf (Van de Walle, Bauduin,
Nolf, Van de Venne en Termote) gaven de voorkeur aan het tweetalig stelsel. De
Vigne verklaarde zich voor eene gematigde oplossing, Tonnelier (Antwerpen) en
Arthur Verhaegen (Gent) tegen elke trapsgewijze afschaffing der Fransche leergangen
te Gent; Tonnelier zeide niet afkeerig te zijn van eene proef met Vlaamsche
leergangen, maar liefst te Leuven. Anseele schreef, dat hij niet tegen de
vervlaamsching was, maar er zich niet warm voor maken kon, daar werkman en boer
aan eene hoogeschool toch niets hebben. Hij eischte eerst leerplicht en maximum
van den werktijd (10 uren daags).
Daarna werden geestdriftige redevoeringen uitgespro-

(1) Nogmaals was Het Volksbelang het eenige blad, dat een volledig en nauwkeurig verslag gaf
in zijn nr van 8 Februari.
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man De Munninck, advocaat Gottigny, advocaat Planquaert, advocaat Prayon, Frans
Reinhard, enz. Eenparig werd eene dagorde aangenomen, waarbij de meeting besloot
de Regeering uit te noodigen zoo spoedig mogelijk eene wet aan te
nemen, die de trapsgewijze en volledige vervlaamsching der Universiteit
te Gent eenen aanvang doet nemen.
's Namiddags had in de bovenzaal van het Huis der Notarissen het Congres plaats,
geleid door den voorzitter der Rodenbach's vrienden, in tegenwoordigheid van de
hoogleeraren Mac Leod, Bouqué en Obrie en van andere Vlaamsche strijders,
waaronder H. Meert, Johan Lefèvre, Karel Vander Cruyssen, Johan Kesler en Karel
Bogaerd, mitsgaders een tiental dames. Meer dan 250 studenten waren opgekomen,
ook enkelen uit Leuven, uit Brussel en zelfs uit Luik. Belangrijke verslagen werden
medegedeeld over de verrichte werkzaamheden in de vier universiteiten. Daaruit
bleek, dat te Brussel en te Luik, zooals wel te voorzien was, de meerderheid der
studenten volkomen koel bleef, terwijl te Gent en te Leuven de gemoederen zeer
warm waren. De antwoorden der volksvertegenwoordigers werden opnieuw uitvoerig
en schamper besproken. Men besloot eenparig en geestdriftig het volgende schrijven
te sturen aan degenen, die zich voor het tweetalig stelsel verklaard hadden:
Hooggeachte Heeren,
Driehonderd Vlaamsche studenten, te Gent vergaderd, hebben spijt met
uwe zienswijze niet te kunnen instemmen. Zij beschouwen uw voorstel
als onpractisch en meenen, dat het inrichten van Vlaamsche leergangen
nevens de bestaande Fransche op eene fopperij zou uitloopen; en zij geven
U de verzekering, dat, moesten dergelijke bijgevoegde leergangen worden
geopend, geen enkel Vlaamschgezind student ze zou volgen(1).

(1) Daarover schreef Het Volksbelang: ‘Dit is het stelsel van “alles of niets” in al zijne
jeugdige heerlijkheid. Onnoodig te zeggen, dat dergelijke radicale verklaringen op een
studentencongres de uitbundigste toejuichingen uitlokken. Men zou zelf geen student
moeten geweest zijn, om er aan te twijfelen.’
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Verder werd nog gesproken over het inrichten van een verbond der Vlaamsche
studenten, van een verbond der leerlingen uit de atheneums en geestelijke colleges
en van een verbond der burgersmaatschappijen van Vlaamsch België met het oog
op de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Een Leuvensch student (Doussy)
handelde over Coremans' wetsvoorstel en bracht wraakroepende dingen aan het licht
over de verfransching in de geestelijke gestichten van het middelbaar onderwijs van
priesters, paters en nonnen. Maar het doel van 't Congres was vooral, zooals de
voorzitter Van Loy zeer juist verklaarde, ‘het samentrekken der strijdkrachten voor
het stelsel Mac Leod.’ En de secretaris I. Sebrechts zei eveneens: ‘Dit jaar hebben
wij den strijd moeten voeren, niet zoozeer tegen de Vulgarisateurs als wel tegen
Vlaamschgezinden, vijandig aan onze eischen.’
De redevoering van De Vigne in de Liberale Associatie, de toast van Prof. Fredericq
op 't banket der oud-leden van 't Zal wel gaan, de voordracht van Prof. Vercoullie
in den schoot der Studentencommissie, het antwoord van Minister de Trooz, de
antwoorden der volksvertegenwoordigers werden beurtelings en hartstochtelijk
weerlegd; en, toen Prof. Mac Leod het woord nam, brak een storm van toejuichingen
los, waar geen einde aan scheen te komen. Aan allen gaf hij het geestdriftig
opgevangen wachtwoord:
Het grootste gevaar is, volgens mij, eene halve oplossing, of het tiende
eener oplossing. Laat ons dus onze propaganda voortzetten en het
verwezenlijken van ons ideaal verschuiven.
Het derde Studentencongres was aldus zeer rustig afgeloopen en had in de
buitenwereld weinig opschudding verwekt. Noch plakkatenoorlog noch perspolemiek
gelijk het vorig jaar. De ‘réclame’ der Vulgarisateurs werd gemist en de zaak bleef
in den engeren kring der Vlaamschgezinde voor- en tegenstanders van het stelsel
Mac Leod. Men wist nu toch duidelijk, dat er slechts vijf volksvertegenwoordigers
in de Kamer te vinden waren, die dat stelsel aan-
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namen: juist genoeg om een wetsvoorstel neer te leggen, daar het reglement der
Kamer zulk getal handteekeningen vereischt. En zelfs die vijf moesten erkennen, dat
de Kamer van de trapsgewijze afschaffing der Fransche leergangen aan de Gentsche
Hoogeschool niet hooren wilde.
Niettemin bleef Het Volksbelang preeken in de woestijn, wanneer het nogmaals
aandrong op eene proef met tweetalige leergangen gedurende de lange jaren, die
zouden noodig zijn om de Kamer te bekeeren(1).

De voordrachten van Mac Leod en Fredericq in ‘'t Zal’ (December 1902)
Den 5 December 1902 hield Prof. Mac Leod in 't Zal wel gaan eene merkwaardige
voordracht over de Vlaamsche Beweging, waarin hij de houding der drie Belgische
staatspartijen tegenover haar besprak en vooral de liberalen laakte wegens hunnen
opstand tegen hunne eigene taalwet van 1883, tegen de Kon. Vlaamsche Academie(2)
en tegen de vervlaamsching der Hoogeschool. Te dier gelegenheid

(1) Zie het Nr van 15 Februari 1902, waarin aangetoond werd, dat het stelsel Mac Leod, in 1902
toegepast, leiden zou tot de afschaffing van twee a drie Fransche leergangen per faculteit en
tot hunne vervanging door twee a drie Nederlandsche, waardoor de Walen, vreemdelingen
en Nederlandschonkundige Vlamingen de vier faculteiten zouden moeten verlaten, hetgeen
eene groote crisis der Hoogeschool voor gevolg zou hebben; terwijl het tweetalig stelsel in
iedere faculteit hetzelfde getal van twee a drie Nederlandsche leergangen zou geven, zonder
slag noch stoot.
(2) Volgens De Vlaamsche Gazet zou Prof. Mac Leod gezegd hebben: ‘De politiek was ook de
oorzaak van de twisten, die in 1886 tusschen de notabele Flaminganten ontstonden nopens
de stichting der Vlaamsche Academie. Sindsdien aanzien de liberalen als jezuieten degenen,
die in de Vlaamsche Academie zijn getreden, en op die wijze hebben ze de geestdrift en den
strijdlust van menigen overtuigden Flamingant in onverschilligheid doen veranderen. Dr
Amand De Vos, de schrijver van Een Vlaamsche Jongen, kan als voorbeeld hiervan aangehaald
worden.’
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onderwierp Prof. Mac Leod de houding van De Vigne, Van Rijswijck, Prof. Fredericq,
enz., aan eene niet malsche critiek en hij besloot:
Ziedaar de oppositie, en wel de ergste van al, komende van de
Flaminganten zelve. De heeren De Vigne en Van Rijswijck dwarsboomen
de Vlaamsche Beweging, hetgeen haar den hardsten der slagen heeft
toegebracht.
Juist toen de redenaar zijne aangrijpende voordracht eindigde onder luid
handgeklap, trad Prof. Fredericq toevallig binnen. Zoodra hij vernam wat er gebeurd
was, bood hij aan, op eene volgende zitting van het Taalminnend
Studentengenootschap zijne denkbeelden op zijne beurt te komen uiteen zetten,
hetgeen gretig werd aangenomen. Zulks geschiedde dan ook eene week later, in
tegenwoordigheid van Prof. Mac Leod, van C. De Bruyne en W. De Vreese, docenten
aan de Hoogeschool, en van H. Meert, leeraar aan het Koninklijk Atheneum.
Prof. Fredericq begon met het historiek van het gebruik der moedertaal te schetsen
aan de Gentsche Hoogeschool sedert hare opening in 1817. Daarna deed hij hetzelfde
voor de beweging tot hare vervlaamsching sedert het Antwerpsch Congres van 1896.
Hij besloot met zijne beweegredens op te geven ten voordeele eener proef van
tweetaligheid, nu men wist, dat gedurende nog lange jaren de Kamer weigeren zou
het stelsel Mac Leod aan te nemen. Op die voordracht volgde eene levendige
bespreking tusschen den redenaar en Prof. Mac Leod, De Vreese en Meert, die alle
drie tegen hem optraden. Met groote belangstelling zaten de talrijke studenten te
luisteren; en, al was het niet twijfelachtig, dat schier allen de voorkeur bleven geven
aan het radicaler stelsel, toch hadden allen nu ook de argumenten der tegenpartij
gehoord. Op velen maakte dit eigenaardig debat eenen diepen indruk(1).

(1) De Vlaamsche Gazet gaf een omstandig en nauwkeurig verslag van beide zittingen in hare
nrs van 29 November, 16, 18 en 19 December. Die vier artikels waren van J. De Decker,
voorzitter van 't Zal wel gaan.
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Het vraagstuk in het Algemeen Nederlandsch Verbond (1903)
De voorstanders van het stelsel Mac Leod brachten weldra het vraagstuk in groep B
(België) van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Op de algemeene vergadering van den Gentschen tak had in Februari 1903 eene
voorbereidende bespreking plaats, waarin de hoogleeraren Fredericq en Vercoullie
het tweetalig stelsel verdedigden tegen Prayon, Fabri, Libbrecht en anderen. Het was
ongeveer 2 uur 's namiddags, toen men overging tot de stemming. Van de vijftig
aanwezige leden waren er dertig ter zitting gebleven en het stelsel Mac Leod
zegevierde met ééne stem boven de volstrekte meerderheid (16 tegen 13 et 1
onthouding).
Maar eenige dagen later (8 Maart) werd te Antwerpen de vergadering van al de
Belgische takken gehouden. Daar werd het debat hervat en stond Prof. Fredericq
tegen al de andere redenaars alleen: Prayon, Libbrecht, Haller von Ziegesaar, Fabri,
J. Lefèvre, Reinhard en Adelfons Henderickx(1). De bespreking was bijzonder warm.
Te vergeefs trad Max Rooses tusschen beide kampen verzoenend op. Dezen keer
was de uitslag niet twijfelachtig. Met de verpletterende meerderheid van 31 stemmen
tegen 3 (Fredericq, Vercoullie en O. Van Hauwaert) werd Prayon's motie
aangenomen(2), luidende als volgt:
Groep B (België) van het Algemeen Nederlandsch Verbond sluit zich
aan bij het stelsel van trapsgewijze vervlaamsching der Hoogeschool van
Gent, door de Congrescommissie (verslag Mac Leod) voorgesteld.
De uitslag der stemming werd met een geestdriftig handgeklap begroet. Te recht
schreef De Vlaamsche Gazet:

(1) Deze laatste noemde het stelsel Fredericq een ‘foetus’.
(2) Buiten de 34 stemgerechtigden der Belgische takken woonden meer dan 100 andere gewone
leden van het Verbond die veel bewogene vergadering bij.
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Het is eene verpletterende nederlaag voor de partijgangers van de
tweetalige Hoogeschool van Gent.
Daarop antwoordde Het Volksbelang:
Aan degenen, die zich zouden inbeelden, dat zoo iets, ook buiten het
Algemeen Nederlandsch Verbond, van groot gewicht kan zijn, zullen wij
de wijze woorden van den heer Max Rooses op de zitting van Antwerpen
herhalen: ‘Zulke vraagstukken worden niet afgedaan, als onlangs te Gent
op de vergadering van den plaatselijken tak, met 16 stemmen tegen 13 en
1 onthouding, of met eene grootere of eene kleinere meerderheid of
minderheid.’
Over die stemmingen ontspon zich in de Vlaamsche pers eene vinnige polemiek,
waarin vooral de leuke brief van Prof. Vercoullie aan De Vlaamsche Gazet van
Brussel opgemerkt werd. In dien brief beproefde hij de aanhangers van het stelsel
Mac Leod tot bedaardheid en verdraagzaamheid te bekeeren, en zei hij o.a.:
De oplossing van den eisch van eene Vlaamsche Hoogeschool is wel
het moeielijkste problema, waarvoor we ons konden bevinden... Ik meen,
dat er van de Gentsche hoogleeraren en docenten 19 voor de Vlaamsche
Hoogeschool zijn. Daarvan zijn er slechts 3 voor het stelsel van de
Congrescommissie, waaronder natuurlijk de auteur (Prof. Mac Leod) zelf...
De dorpspastoor zoekt niet om te overtuigen, maar om andersdenkenden
bij zijne gedweeë schapen verdacht te maken. In discussies met clericalen
wordt verschil van geloof steeds op de rekening gesteld van de
hoovaardigheid des geestes en bedorvenheid des harten. En in de discussies
tusschen degenen, die het stelsel van de Congrescommissie al of niet
aanhangen, volgt men dezelfde methode.
Ik heb in zittingen melkbaarden tegen vergrijsde strijders hooren tieren
en hun toeroepen, dat ze geen goede Flaminganten waren, omdat ze over
het stelsel niet eens waren. Ik heb studentenmanifesten gezien, waarin
Vlaamsche leiders, die hunne tegenstrevers zelf nooit hebben durven
verdenken, en hoogleeraren, die in de heetste dagen van vinnigen strijd
steeds door de studenten van vijandige partijen geëerbiedigd werden,
aangevallen en op de hatelijkste wijze verdacht gemaakt werden. Een dier
hoogleeraren troost zich daar gemakkelijk over, met de woorden. ‘Evenals
een getrouwd man van zijne vrouw, zoo moet een professor van zijne
studenten veel kunnen verdragen.’
Middelerwijl bleek het steeds duidelijker, dat de over-
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groote meerderheid der Vlaamschgezinden het stelsel Mac Leod beslist aanhing en
van geene tweetalige hoogeschool hooren wilde.

Het vierde Vlaamsch Studentencongres te Gent (Maart 1903)
Den 22 Maart 1903 had te Gent het vierde Studentencongres plaats. Twee dagen te
voren had de inrichtingscommissie aan Prof. Vercoullie laten weten, dat hij niet kon
toegelaten worden als spreker over het tweetalig stelsel, aangezien het Congres voor
doel had alleen het stelsel Mac Leod voor te staan.
Op de voormiddagzitting hield Prof. Mac Leod eene zeer belangrijke en uitgebreide
voordracht van een paar uren over het historiek der beweging en over alles wat met
het vraagstuk der Vlaamsche Hoogeschool in verband stond. De volle zaal bevatte
schier uitsluitend Gentsche studenten en belangstellenden(1), benevens een paar
studenten uit Luik, Leuven en Brussel, mitsgaders drie uit Leiden (afgevaardigden
der studentenafdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond). De vergadering
bracht aan den knappen redenaar eene reeks luidruchtige ovaties.
's Namiddags hield men eene tweede bijeenkomst van 3 tot 6 1/2 uren, voorgezeten
door den student J. Van Roy. Brieven en telegrammen van instemming waren
ingekomen van drie volksvertegenwoordigers (Buyl, Verheyen en Gielen), van Prof.
A. Vermeylen (Brussel). van Léonce Du Catillon en anderen. De studenten uit Luik,
Brussel en Leuven gaven verslag over hunne Vlaamsche feestelijkheden. De Gentsche
student R. Verdeyen gaf insgelijks verslag over de werkzaamheden der Studentencom-

(1) Onder de toehoorders bevonden zich Prof. Vercoullie en Prof. P. Mansion; deze laatste is
een beslist tegenstander van het wetsvoorstel Coremans en van elke vervlaamsching der
Gentsche Hoogeschool.
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missie en over het mislukken van haar petitionnement. Daarop volgde eene voordracht
van Dr J. De Decker over het aanleeren der oude talen door het Nederlandsch in het
middelbaar onderwijs. Frans Van den Weghe, leeraar aan het Kon. Atheneum van
Oostende, roerde het vraagstuk der vervlaamsching van het hooger onderwijs aan,
en drukte de hoop uit, dat Prof. Fredericq zich tot het stelsel Mac Leod zou laten
bekeeren. Een ander spreker handelde verder over het wetsontwerp Coremans op de
vrije colleges der geestelijkheid en de Leidsche student Cohen Stuart sprak in zeer
hartelijke woorden over de belangstelling der Noord-Nederlandshe studenten in de
Vlaamsche Beweging. Ten slotte werd besloten de voordracht van Prof. Mac Leod
in brochure uit te geven en de propaganda voor zijn stelsel krachtdadig door te drijven.
Tamelijk onsamenhangend was dit vierde Congres geweest; maar de groote
gebeurtenis er van was de redevoering van Prof. Mac Leod.

De brochure van Prof. Mac Leod
Meer dan zes maanden later verscheen eindelijk deze merkwaardige voordracht en
werd over het gansche land verspreid(1).
Prof. Mac Leod gaf daarin een zeer omstandig relaas van hetgeen gebeurd was
sedert het 23e Nederlandsch Congres te Antwerpen in 1896. Vooral de naamlooze
briefwisselaars der Flandre libérale, de Gentsche Vulgarisateurs, burgemeester Van
Rijswijck, volksvertegenwoordiger De Vigne, Het Volksbelang en zijnen ambtgenoot
der Universiteit Prof. Fredericq nam hij duchtig onder handen. Met allerlei argumenten
bestreed hij het stelsel der tweetalige Hoogeschool en hij bezwoer de studenten met
echt roerende woorden, om zonder onderscheid van poli-

(1) J. Mac Leod, Over de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, uitgegeven door de
Studentencommissie voor de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool (32 zeer
dichtgedrukte blz.).

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

201
tieke richting de handen broederlijk ineen te slaan voor den triomf van het stelsel
Mac Leod. Zich ten slotte beroepende op de beslissing van het Algemeen
Nederlandsch Verbond te Antwerpen, verklaarde hij:
Door die stemming werd het ‘tijdperk der stelsels’ gesloten. Tevens
werd er door de gevoerde bespreking en door de stemming

Professor Julius Mac Leod

bewezen, dat de gewaande oneenigheid in het Vlaamschgezinde kamp,
eigenlijk hierin bestond, dat Prof. Fredericq en enkele zijner vrienden zich
van het Vlaamschgezinde leger hadden afgezonderd.
Op de bijeenkomst met de Kamerleden te Brussel in Januari 1902 had Prof. Mac
Leod hun uitdrukkelijk gevraagd geen wetsvoorstel neer te leggen. Nu achtte hij
integendeel, na de stemming te Antwerpen, het oogenblik daartoe gunstig:
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De gewaande oneenigheid was een van de redenen, waarom sommige
volksvertegenwoordigers besluiteloos waren. Na de stemming van 8 Maart
kan die reden niet langer gelden... Het neerleggen van een wetsontwerp
en eene bespreking in het Parlement moeten wij ten zeerste verlangen, al
moest dit ook met eene nederlaag eindigen.
Die hartstochtelijke brochure onderscheidde zich, gelijk alles wat uit de pen van
den knappen Gentschen hoogleeraar vloeide, door eenen diepen ernst, eene groote
kracht van overvloedige beweegredens, eenen flinken stijl en eene aanstekelijke
warmte van overtuiging; maar onnauwkeurigheden en overdrijvingen, gemis aan
waardeering van andersdenkenden en daaruit spruitende verdachtmaking waren er,
als gewoonlijk, de keerzijde van. In de volgende weken moest Prof. Mac Leod
overigens zelf ondervinden, dat zijn victoriekraaien voorbarig was geweest en dat
‘het tijdperk der stelsels’ nog geenszins gesloten was.
Middelerwijl zond, in November 1903, het Nationaal Vlaamsch Verbond een
plechtig open adres(1) aan den Koning, hem herinnerende, dat hij op Nieuwjaarsdag
aan den Senaat als zijnen wensch te kennen gegeven had, dat de 75ste verjaring van
België's onafhankelijkheid in 1905 zou gevierd worden door de eene of andere groote
hervorming ten bate van het Belgische volk. Als dusdanig wees het Nationaal
Vlaamsch Verbond de vervlaamsching der Gentsche Universiteit aan.

Lodewijk De Raet in den Vlaamschen Volksraad (December 1903)
Ingenieur Lodewijk De Raet, die reeds als student met P. Tack in 1892 den eersten
stoot tot de Vlaamsche University Extension gegeven had en sedertdien zich van de
stoffelijke belangen der Vlamingen eene specialiteit ge-

(1) Het stuk was namens het bestuur onderteekend door Prof. J. Obrie als voorzitter en F. Reinhard
als secretaris.
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maakt had, kwam opeens de rust der zegevierende aanhangers van het stelsel Mac
Leod storen(1).
Op eene zitting van den Vlaamschen Volksraad, te Brussel in November 1903
onder het voorzitterschap van Prayon gehouden, onderwierp De Raet dat stelsel aan
eene onmeedoogende critiek, op geheel nieuwe beschouwingen gesteund. Hij sprak
anderhalf uur, deelde, als een tweede Hector Denis, twintig schematische tabellen
en tien diagrammen mede en trachtte met cijfers en feiten te bewijzen:
1o dat in technisch, economisch en Vlaamschgezind opzicht de vervlaamsching
der Technische scholen der Gentsche Universiteit (ter zijde gelaten door het
stelsel Mac Leod) niet minder wenschelijk en nog dringender was dan die der
vier Faculteiten;
o dat, na volledige toepassing van het stelsel Mac Leod (d.i. binnen twintig a
2
dertig jaren, indien reeds dadelijk eene wet in dien zin kon verkregen worden),
er op de

(1) Voor memorie vermelden wij hier nog een nieuw stelsel, eerst in het Brusselsch clericaal
weekblad Onze Tijd in 1902 en kort daarna op het Congres van den Vlaamschen katholieken
Landsbond te Kortrijk opgeworpen door advocaat Lodewijk Dosfel, van Dendermonde. Het
bestond hierin, dat de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool in zes jaren volledig zijn
zou door het radicaal vervlaamschen van één studentenjaar per faculteit in elke maand
October, te beginnen met 1910. Dit stelsel van Dosfel werd natuurlijk door de aanhangers
van het stelsel Mac Leod bevochten, en zijn vader liet het spoedig vallen ter wille der
eendracht. - Volledigheidshalve zij hier nog gezegd, dat Dr A. Claus, hoofdgeneesheer van
het krankzinnigengesticht te Mortsel bij Antwerpen, vier jaar later (in zijne brochure Karel
Lodewijk Ledeganck, eene medische studie, 1906) het volgende stelsel formuleerde: ‘Men
schaffe de Université de l'Etat à Gand af pour cause d'utilité publique en in hare plaats stichte
men de Vlaamsche Hoogeschool. De minvermogende (?) oude professeurs actuels worden
op jaarwedden (?) gesteld, en de andere herbenoemd. Zijn de kaders onvolledig, dan vulle
men ze aan met Nederlandsche of Duitsche hoogleeraars, met verplichting voor de laatsten,
na twee jaren, Vlaamsch of Nederlandsch te spreken.’
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Gentsche Hoogeschool nog 61 leergangen in het Fransch zouden gegeven
worden; dat er alsdan nog op 104 hoogleeraren en repetitors 44 in het Fransch
zouden doceeren en dat er op 804 studenten (cijfers van 1901-1902) slechts 414
een Nederlandsch onderricht zouden ontvangen tegen 390 een Fransch, hetgeen
feitelijk eene tweetalige hoogeschool als gevolg van het stelsel Mac Leod zou
in 't leven geroepen hebben;
o dat de vervlaamsching der vier Faculteiten zonder de Technische scholen op
3
groote en schier onoverkomelijke hinderpalen zou stuiten, daar in die Faculteiten
14 hoogleeraren (12 van de Faculteit der wetenschappen, 1 der rechten en 1 der
wijsbegeerte) tevens les geven in de Technische scholen en telkenmale, bij
hunne aftreding, zouden te vervangen zijn door twee hoogleeraren: eenen voor
de Faculteiten (die in 't Nederlandsch doceeren zou) en eenen voor de Technische
scholen (die in 't Fransch zijne lessen zou moeten geven);
o dat in de Technische scholen driemaal zooveel Vlamingen waren als de Faculteit
4
van wijsbegeerte of die van wetenschappen studenten telde, Vlamingen en
Walen te zamen, enz.
Er waren slechts twaalf stemgerechtigden op de zitting van den Vlaamschen Volksraad
aanwezig. Doch de bespreking over dit betoog van anderhalf uur duurde zelve bijna
twee uren. Eenparig weigerde de Volksraad gehoor te geven aan die verpletterende
critiek en hij handhaafde het stelsel Mac Leod.
De Volksraad besliste dienvolgens, dat men aan den bevoegden Minister vragen
zou bij Koninklijk besluit het stelsel Mac Leod te Gent in te voeren, als wijziging
van art. 5 van het Koninklijk besluit van 9 November 1849, waarbij het gebruik der
Fransche taal in de Staatshoogescholen was voorgeschreven geworden. Indien de
Minister weigerde, moesten de Vlaamschgezinde volksvertegenwoordigers een
wetsvoorstel bij de Kamer indienen.
Men poogde eerst het optreden van De Raet dood te zwijgen en men verklaarde,
dat die critiek te laat kwam,
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nu alle Vlaamschgezinden het eens waren over het stelsel Mac Leod, dat De Raet
‘achter het net vischte’, enz. Maar deze liet zich niet worgen. Hij maakte zijne critiek
in Het Volksbelang bekend en hij kondigde aan, dat hij haar met al zijne tabellen en
diagrammen in 't licht zou geven en aan het oordeel van het publiek onderwerpen.
Het Volksbelang schreef daarop:
Het vraagstuk der vervlaamsching van ons hooger onderwijs te Gent is
eene wetenschappelijke kwestie, die met feiten, cijfers en beweegredenen
moet bestudeerd worden, niet met scheldwoorden noch verdachtmaking,
zooals velen schijnen te denken.
Een ernstig betoog als dat van den heer De Raet doodzwijgen, dat gaat
ook niet aan.
De katholieke Kerk heeft hare dogma's, hare onfeilbaarheid en haren paus.
De aanhangers van het stelsel Mac Leod kunnen dit onmogelijk nabootsen.
Het zou niet pakken. Intusschen mag men zeggen, als Zola in de
Dreyfuszaak: La vérité est en marche.

Het vijfde Vlaamsch Studentencongres te Gent (Februari 1904)
Blijkbaar had De Raet's critiek, waarop eerst zoo goed als niets werd geantwoord,
de geestdrift der aanhangers van het stelsel Mac Leod over hunne victorie in het
Algemeen Nederlandsch Verbond eenigszins bekoeld. Zij waren als ontredderd; zij
besloten het aanstaande Studentencongres op nieuwe grondslagen te vestigen en er
‘eene wetenschappelijke richting’ aan te geven, buiten de hangende twistvragen.
Het Congres zou gesplitst zijn in vier afdeelingen (geneeskunde, wijsbegeerte en
letteren, rechten, wetenschappen), waarin allerlei zuiver wetenschappelijke
onderwerpen door studenten der vier hoogescholen in het Nederlandsch zouden
worden behandeld. Het omstandig programma gaf als dusdanig op: de maagziekten,
het alkoholisme, de hysterie, de werking van de maag bij het rund, de koloniale
ondernemingen in Amerika, de kunst in de Rijnlanden tijdens de middeleeuwen, de
middel-
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eeuwsche visioenen en Dante's Divina Commedia, het formalisme en het
oud-Vlaamsch recht, het jachtrecht, de gisting, de mechanica in de sterrekunde, de
radio-activiteit der stof, de bepaling van den werkingsgraad van eene
dynamo-machine, enz., enz. 's Namiddags zou eene algemeene openbare vergadering
worden gehouden, waartoe sprekers der vier politieke Staatspartijen zouden
uitgenoodigd worden.
De vier afdeelingen, die beraadslaagden onder de leiding van studenten, stonden
onder het eerevoorzitterschap der hoogleeraren Van Duyse, Obrie en Mac Leod en
van Dr W. De Vreese, docent aan de Hoogeschool. Deze laatste wenschte, na afloop
der voormiddagzittingen, het Congres geluk met zijne nieuwe inrichting en besloot
zijne toespraak als volgt:
Zegt vaarwel aan de politiek. Door de politiek kunt gij spoedig lauweren
behalen; maar vergeet niet, dat het slechts lauweren zijn van éénen dag.
In de politiek maakt men u slaven en neerlijke menschen. Bij u zij het:
Vlaamschgezind bovenal! Vlaanderen bovenal!
De namiddagzitting werd bijgewoond door ongeveer 125 studenten (waaronder
enkele van Leuven, Brussel en Luik) met andere belangstellenden, in de bovenzaal
van het Notarishuis. Twee Leidsche studenten waren ook opgekomen. De voorzitter
der Rodenbach's vrienden Van Oye leidde de vergadering(1), waarop vooral gesproken
werd over ‘de nieuwe richting’ der Studentencongressen. De eerste uitslag was
inderdaad zeer bemoedigend: 25 studenten uit de vier Belgische Hoogescholen hadden
's morgens in de afdeelingen wetenschappelijke vraagstukken in 't Nederlandsch
behandeld. Er werd bekend gemaakt, dat te Gent en te Leuven studentenkringen van
wetenschappelijke studie waren tot stand gekomen en bloeiden. De

(1) Bij brieven verontschuldigden zich de volksvertegenwoordigers Coremans, Ad. Henderickx,
J. Van der Linden, Van Langendonck, Buyl, V. Van de Walle en Meysmans, benevens C.
Huysmans, Pol De Mont, Alb. De Swarte, enz.
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Leidsche student Joekes sprak over de ontworpene vacantieleergangen te Leiden.
Daarna kwamen de niet-studenten aan het woord: Prayon, Karel Lijbaert, Amaat
Cassiers, Dr Sano, A. Van Waesberghe, enz. Prayon verdedigde zeer kalm het stelsel
Mac Leod als zijnde noch te radicaal noch te gematigd; Lijbaert brak eene lans ten
voordeele van het wetsvoorstel Coremans en kondigde onder algemeene toejuichingen
kranig aan, dat hij het in den Gentschen gemeenteraad eerlang uit al zijne macht zou
verdedigen(1), enz. Een Vlaamsch concert besloot 's avonds het Congres, dat een zeer
rustig en ernstig wetenschappelijk karakter droeg(2).
Het was een belangrijk bewijs voor het veldwinnen der Vlaamsche
wetenschappelijke beweging onder de studeerende jeugd der Belgische hoogescholen;
maar het groote publiek en de pers lieten er zich weinig aan gelegen. Het
Studentencongres verwekte geene de minste opschudding meer buiten den kring der
Vlaamschgezinden.
Het trof vreemd, dat 's daags na 't Congres (29 Februari) de Gentsche tak van 't
Algemeen Nederlandsch Verbond in zijnen schoot ingenieur De Raet als spreker zag
optreden over de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Een veertigtal
toehoorders en toehoorderessen (waaronder enkele studenten, inrichters van het
Congres) waren opgekomen in hetzelfde Notarishuis.
Gedurende twee volle uren gaf De Raet zijne cijfers, tabellen en argumenten tegen
het stelsel Mac Leod ten beste. Vooral trachtte hij te bewijzen, dat dit stelsel, buiten
wete zijner aanhangers, juist leiden moest tot eene tweetalige hoogeschool en dat
het veel grootere geldoffers vergen zou dan het tweetalig stelsel van Fredericq en
Vercoullie. Ook betoogde de spreker, hoe onverantwoor-

(1) En zoo deed hij ook; maar men weet hoe hij kort nadien, als opsteller van Het Fondsenblad
van kanunnik Verschueren, gedwongen werd Coremans' wetsvoorstel in den steek te laten.
(Zie hierboven, blz. 101 en 102.)
(2) Zie het omstandig verslag in Het Volksbelang van 5 Maart 1904.
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delijk het was de bijzondere Technische scholen der Gentsche Universiteit buiten de
vervlaamsching te sluiten, nu dat de ontdekking der kolenmijnen in de Antwerpsche
en Limburgsche Kempen de toekomst van het Vlaamsche ras in België bedreigde
met eene overrompeling dier zuiver Vlaamsch gebleven gewesten door eene
immigratie van Waalsche ingenieurs en mijnwerkers. In die aanstaande crisis moest
men vooral mogen rekenen op talrijke Vlaamsche vakmannen, die zonder uitstel
zouden moeten gevormd worden in de vervlaamschte technische afdeeling van Gent.
Overigens verklaarde zich De Raet niet alleen tegen het stelsel Mac Leod, maar ook
tegen al de andere van De Vigne, Fredericq, Van Rijswijck, enz.
De aanwezige studenten, die nog tot daags te voren het stelsel Mac Leod als eene
soort van dogma hadden beschouwd, waren niet weinig onthutst door die
onverbiddelijke en zoo door en door wetenschappelijke critiek van De Raet. Er werd
besloten in eene volgende zitting van den Tak de zaak te bespreken; maar aan dit
besluit werd geen gevolg gegeven.

De Backer in de Kamer (April 1904)
Eenige weken later vond Prof. Mac Leod eindelijk een Kamerlid, dat handelend
optreden wilde in het Parlement. Het was de christen-democraat A. De Backer,
volksvertegenwoordiger van Aalst, een der meest Vlaamschgezinde leden der Kamer.
In de zitting van 22 April 1904 stelde De Backer aan Minister de Trooz de volgende
vraag:
Bij het vertoogschrift van 9 December 1903 verzocht de Vlaamsche
Volksraad den heer Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar
Onderwijs, art. 5 van het koninklijk besluit van 9 December 1849 houdende
verordening tot inrichting van Staatshoogescholen, artikel luidende als
volgt: ‘Les leçons sont données en langue française; néanmoins, le ministre
pourra, par exception, autoriser l'emploi d'une autre langue dans certaines
branches de l'enseignement universitaire’ in te trekken en te vervangen
door den volgenden tekst: ‘De lessen worden gegeven in de Nederlandsche
taal ter hoo-
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geschool van Gent; in de Fransche taal, ter hoogeschool van Luik. De
thans aangestelde leeraars, die, bij den aanvang van het academisch jaar
1905-1906, ter hoogeschool van Gent zullen doceeren, zullen op hun
verzoek kunnen gemachtigd worden om zich voor hun onderwijs van het
Fransch te blijven bedienen.’
Ter staving van die vraag was bij gemeld vertoogschrift een afdruk gevoegd
van een verzoekschrift van het Nationaal Vlaamsch Verbond, tot den
Koning gericht, strekkende om de ‘geleidelijke herinrichting, op
Vlaamschen voet, van de Gentsche hoogeschool te bekomen met beding
dat de bedoelde herschepping uiterlijk in 1905 zal aanvang nemen’.
Is de heer Minister voornemens eerlang aan den Koning een nieuw besluit
ter onderteekening voor te leggen, artikel 5 van hooger gemeld besluit van
9 December 1849 wijzigende in den aangeduiden zin, en aldus voldoening
te geven aan den allerbillijksten wensch van het Vlaamsche Volk, wensch
die tevens dat volk tot eere strekt?
Zoo niet, zal ik, ten einde aan het Vlaamsche land het doelmatig hooger
onderwijs te verschaffen, waarvan het al te lang verstoken bleef, voorstellen
artikel 1 der wetten van 27 September 1835 en 15 Juli 1849 op de inrichting
van het hooger onderwijs aan te vullen met den opgegeven
rechtherstellenden tekst.
Op de vraag van De Backer gaf de Minister droogweg het lakonische antwoord:
Een zoo gewichtig en zoozeer betwist vraagstuk is niet op te lossen bij
koninklijk besluit.
Aldus afgescheept door den Minister, was De Backer voornemens gebruik te
maken van zijn parlementair initiatief om een wetsvoorstel in te dienen; maar een
voorbarige dood kwam den sympathieken christen-democraat als het ware wegstelen.

Het zesde Vlaamsch Studentencongres te Gent (Maart 1905)
Dit zesde Congres(1) werd voorgezeten door den student Faure, van 't Zal wel gaan.
De Brusselsche en Luiksche

(1) Eenige dagen daarvoor had Lod. De Raet in Vlaanderen, het tijdschrift der jongeren, een
artikel laten verschijnen, waarin hij zijn stelsel verkondigde en aan de aandacht der studenten
nadrukkelijk aanbeval.
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studenten waren weggebleven, maar zeven afgevaardigden van Leiden waren
opgekomen.
Evenals het voorgaande jaar, was het Congres 's morgens in afdeelingen gesplitst,
waar studenten allerlei vraagstukken van algemeen wetenschappelijken aard
behandelden als: de vereenvoudiging der Nederlandsche schrijftaal, het woord zich,
Multatuli, den oorsprong der stad Antwerpen, de Vredesconferentie van den Haag,
de ongevallenwet, het onderzoek naar het vaderschap, de betalingsonmacht, de
zenuwen, de pathologische ontleedkunde, de vaginatie, de Vlaamsche
wetenschappelijke boeken van 1830 tot 1860, de grondverplaatsing, de Vlaamsche
duinen, de stikstofgisting in den grond en andere vraagstukken van natuurwetenschap
en mathesis. Dat was alweer een sprekend bewijs, dat een deel der Vlaamsche
studeerende jeugd (studenten van Gent en van Leuven waren aan 't woord geweest)
uit eigene beweging de wetenschap in hunne moedertaal wilde beoefenen.
Op de algemeene namiddagzitting werden allerlei zaken besproken: de tweede
aanstaande vacantieleergangen te Leiden, een brief ingekomen vanwege de
Association flamande pour la vulgarisation de la langue française, de afwezigheid
der Brusselsche studenten, enz. Het optreden van Prof. Mac Leod en van den bekenden
socialistischen leider Anseele waren de voornaamste gebeurtenissen der vergadering.
Prof. Mac Leod predikte de samenwerking der studenten van alle politieke partijen
aan, alsmede de beoefening hunner wetenschappelijke vakken door middel der
Nederlandsche taal. Wat Anseele betreft, hij verklaarde, dat de werkerspartij zich
voor het vraagstuk der vervlaamsching van het hooger onderwijs onmogelijk kon
warm maken, daar het eene zaak der burgerij is. Eerst wilde hij het volksonderwijs
zien verbeteren. Een jonge clericale Vlaamschgezinde (Alfons Sevens) antwoordde
voor de vuist met eene zeer toegejuichte repliek, waarin hij aan Anseele aantoonde,
hoe allerlei schreeuwende misbruiken, die op den Vlaamschen werkman wegen,
zouden verdwijnen, indien de hoogeschool in Vlaamsch België advo-
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caten, dokters, magistraten en verdere ambtenaars vormde, die de volkstaal behoorlijk
kenden en met het volk in voeling konden leven. Er werd besloten dit vraagstuk
verder te behandelen in een openbaar twistgesprek, dat in het socialistisch lokaal
Ons Huis op de Vrijdagmarkt zou plaats grijpen. Na een hartelijk woord van twee
Leidsche studenten (Visser en de Meester) werd het Congres gesloten.

De bedeesde houding der Leuvensche studenten (April 1905)
Ook de Vlaamsche studenten van Leuven kwamen in dien tijd op tegen hunne louter
Fransche Hoogeschool, maar zij deden het op de meest eerbiedige en bedeesde wijze.
Twee hunner afgevaardigden (Leo Van Puyvelde en August Fierens) overhandigden
in April 1905 aan den rector magnificus der bisschoppelijke Alma Mater, Mgr.
Hebbelynck, een schuchter vertoogschrift, waarin niet de trapsgewijze vervlaamsching
der leergangen werd gevraagd, zooals voor de Gentsche Hoogeschool, verre van
daar!
Na gewezen te hebben op het wetenschappelijk belang der Vlaamsche studenten
en ook op dat der ‘Katholieke zaak’, zei het stuk:
Wij nemen dus de vrijheid met den diepsten eerbied van Uwe
Hoogwaardigheid en van de bevoegde academische overheid te verzoeken:
1o dat het aan de professoren zou toegelaten zijn, op hun persoonlijk
goedvinden af, de studenten, die het aanvragen, hun examen in het
Vlaamsch af te nemen over het vak, dat de professoren onderscheidelijk
doceeren; 2o dat Uwe Hoogwaardigheid welwillend zou onderzoeken, of
niets kan gedaan worden van overheidswege voor de kennis, onder de
studenten, van de Nederlandsche vakwoorden in de verschillende
wetenschappen.
Dit deemoedig vertoogschrift, bekleed met de handteekeningen der voorzitters en
bestuursleden van vele Vlaamsche studentenkringen der Leuvensche hoogeschool
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(Vlaamsch Verbond, Tijd en Vlijt, Sociale Sprekersbond, Landbouwkring, St
Thomasgenootschap, Taal en kennis, Germania), bleef zonder eenig gevolg.

Het twistgesprek in ‘Ons Huis’ (Mei 1905)
Twee avondvergaderingen (8 en 29 Mei 1905) werden aan het aangekondigde
twistgesprek in het lokaal der socialisten Ons Huis te Gent besteed.
De student O. De Gruyter stond er eerst alleen tegenover Anseele, gelijk Léonce
Du Catillon in een vroeger debat (1894). De Gruyter, zelf een socialist, was bijzonder
zwak, en Anseele gaf als naar gewoonte eene ophemeling van het socialisme ten
beste. Daarop volgde eene tamelijk verwarde bespreking, waarin Alfons Sevens zich
met eene pakkende redevoering door het overwegend socialistisch-gezind publiek
warm wist te doen toejuichen. Het debat rolde overigens veel meer over het socialisme
en de Vlaamsche Beweging in 't algemeen dan over de vervlaamsching van het hooger
onderwijs.
De socialisten hadden voor doel de uitmuntendheid hunner partij uit te bazuinen
en de Vlaamsche Beweging te kleineeren als bekrompen en belachelijk. Het handvol
jonge Vlaamschgezinden, die den moed gehad hadden in het lokaal der Gentsche
socialisten hunne idealen te gaan verdedigen, werden in den steek gelaten door de
drie studenten O. De Gruyter, De Man en J. Van Roy, die het twistgesprek op het
Studentencongres uitgelokt hadden en zich nu bij Anseele aansloten.
In den naam der Vlaamschgezinden had B. Maes de volgende dagorde neergelegd:
De vergaderingen, op 8 en 29 Mei gehouden in Ons Huis, na de
verschillende sprekers in het debat over de Vlaamsche zaak en de
werkersbeweging gehoord te hebben, verklaren:
dat de Vlaamsche kwestie voor het Vlaamsche volk van onbetwistbaar
groot belang is;
dat de gunstige oplossing er van onberekenbaar heilzame gevolgen
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hebben moet voor de verstandelijke, zedelijke en dus ook economische
ontwikkeling van ons volk;
dat het bijgevolg een plicht is voor alle waarlijk volksgezinde partijen van
heel het land, de Vlaamsche beginselen en eischen als rechtvaardig te
erkennen, die overal en in elke omstandigheid voor te staan en tot den
triomf er van krachtig mede te werken.
Tegen deze dagorde, die vooral eene hulde was aan de Vlaamsche Beweging
wegens hare democratische beteekenis, stelden volksvertegenwoordiger Anseele en
A. Bogaerts (opsteller van Vooruit), bijgetreden door de drie studenten De Gruyter,
De Man en Van Roy, de volgende motie, die de eenzijdige ophemeling van het
socialisme verkondigde:
Aangezien het programma der Werkliedenpartij de gelijkheid der beide
landstalen uitroept en hare volksvertegenwoordigers en senators, zoowel
Walen als Vlamingen, bij elke gelegenheid door hun optreden en hunne
stemmingen dat gelijkheidsstreven hebben bevestigd;
aangezien door de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool hare
leeraars en studenten beter dan nu aan de alzijdige opleiding van heel het
Vlaamsche volk zullen kunnen medewerken;
aangezien de alzijdige opleiding der werkers van stad en buiten een
droombeeld blijft, zoolang het lager onderwijs niet verplichtend is en niet
volledigd wordt door een degelijk herhalingsonderwijs; zoolang de werkdag
zoo groot en het loon zoo klein blijft; en zoolang onze werkers door het
meervoudig stemrecht vernederd worden;
aangezien, op straffe van eene ijdele oppervlakkige en onvruchtbare
beweging te zijn en te blijven, de Vlaamsche Beweging moet streven naar
de volledige stoffelijke, zedelijke en verstandelijke verheffing van heel
het Vlaamsche volk;
de vergadering, bijeengeroepen in Ons Huis, na de sprekers met dank
aangehoord te hebben,
richt eene oproeping tot alle Belgen en tot alle Vlamingen in 't bijzonder,
om gelijktijdig te strijden voor verplichtend integraal lager onderwijs,
wettelijke regeling der arbeidsvoorwaarden, zuiver algemeen stemrecht,
volkomen gelijkheid der beide landstalen, wet Coremans, volledige en
trapsgewijze vervlaamsching der Faculteiten van de Gentsche Hoogeschool.
Deze laatste dagorde werd, verzekerde het orgaan der socialisten Vooruit, ‘met
overgroote meerderheid en on-
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der luide toejuichingen aangenomen.’ De opsteller Bogaerts stak in zijn blad de
loftrompet:
En nu, schrijft Anseele mij daar even, staan wij rotsvast! Wij hebben
de Vlaamsche kwestie vastgeketend aan de zedelijke en stoffelijke
volksverheffing(1).

Een wetsvoorstel in de Kamer neergelegd (Mei 1905)
In diezelfde Meimaand 1905 legde Pastoor Daens met vier zijner collega's (zijnen
broeder Pieter, de liberalen Persoons en Verheyen en den socialist Van Langendonck)
het volgend wetsvoorstel neer, dat zich geheel aansloot bij de ondervraging van
wijlen De Backer in April van 't voorgaande jaar:
Bij art. 1 der wet van 27 September 1835, houdende inrichting van het
hooger onderwijs, gewijzigd door de wet van 15 Juli 1849, worden de
volgende bepalingen gevoegd:
De lessen worden gegeven in de Nederlandsche taal ter Hoogeschool van
Gent, in de Fransche taal ter Hoogeschool van Luik.
De thans aangestelde leeraars, die bij den aanvang van het academisch
jaar 1906-1907 ter Hoogeschool van Gent zullen doceeren, zullen, op hun
verzoek kunnen gemachtigd worden om zich voor hun onderwijs van het
Fransch te bedienen.
Zooals men ziet, beoogde dit wetsvoorstel niet uitdrukkelijk de invoering van het
stelsel Mac Leod te Gent(2).

(1) Daarop maakte Het Volksbelang het volgend commentaar: ‘Quel dentiste! zou de
Franschman zeggen. Volgens onze bescheidene meening, is er in die zaak niets noch
niemand “vastgeketend”, tenzij de drie brave studentjes, die de socialistische dagorde
zoo goedsheugdig onderteekend hebben. “Jochij! jochij! Zij zijn zoo jong, ze zijn zoo
vrij!” zooals Julius zong in zijn lied der Kleine Bronnen, of zooals Piet Paaltjens: “Er
waren eens drie studentjes”... Naar men ons verzekerde, heeft het debat in 't lokaal
van Vooruit veel naïeve jonge lieden ontgoocheld en zijn hunne oogen voor goed
opengegaan over de zoogezeide Vlaamschgezindheid der Gentsche socialisten.’
(2) Zie de overtuigende beschouwingen daarover bij De Raet, Over Vlaamsche volkskracht I,
blz. 3.
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Het was overigens eene zuiver platonische betooging, eene loutere bevestiging van
het beginsel. De vijf onderteekenaars waren er zelven zoo zeer van overtuigd, dat
zij slechts een half jaar later, den 10 November, de gebruikelijke memorie van
toelichting bij hun wetsvoorstel indienden(1). De liberale Vlaamschgezinde
Kamerleden, die eene gematigder oplossing genegen waren, oordeelden het overbodig
ook van hunnen kant met een platonisch tegenvoorstel voor den dag te komen.
Op de algemeene vergadering van het Willems-fonds (29 October 1905) werd het
vraagstuk opgeworpen door T'Sjoen (Brussel) die zich tegen elke oneenigheid en
verdachtmaking verklaarde, en er bijvoegde:
De heer L. De Raet heeft met glans bewezen, dat de heer Mac Leod,
gezien de nieuwe toestanden, o.a. de ontdekking van het kolenbekken in
Limburg, niet ver genoeg gaat.
Daarop volgde eene uitgebreide bespreking, die uitliep op het eenparig aannemen
van de volgende motie van algemeene strekking:
Het Willems-fonds vraagt eerbiedig en uitdrukkelijk aan de Regeering
en aan de Kamers onverwijld over te gaan tot de geleidelijke
vervlaamsching van de Hoogeschool van Gent.
Eenige dagen later, den 2 November 1905, hield de oud-burgemeester Buls op de
algemeene vergadering der Ligue de l'enseignement, te Brussel, als voorzitter der
Ligue, eene plechtige redevoering, die weldra in druk verscheen en veel gerucht
maakte. Hij verklaarde zich o.a. onbewimpeld ten voordeele eener Vlaamsche
Hoogeschool en zei tot verbazing van velen onder zijne toehoorders en lezers:

(1) Die memorie van toelichting was zeer dun en bestond grootendeels uit de volledige aanhaling
van het vertoogschrift in November 1903 door het Nationaal Vlaamsch Verbond aan den
Koning gezonden (De memorie is afgedrukt onder de bijlagen van De Raet's boek, blz.
284-292).
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Zoolang Vlaanderen geene Vlaamsche Hoogeschool bezit, zal de
Vlaamsche beschaving onvolledig zijn.
Schier te gelijk hield De Raet in de hoofdstad, in het Kunstgenootschap De Distel,
eene uitgebreide voordracht over zijn stelsel. Beide redevoeringen waren van hooge
beteekenis: die van Buls, om te bewijzen, dat de rechtvaardigheid der vervlaamsching
van het hooger onderwijs in Vlaamsch België meer en meer werd erkend; en die van
De Raet, om aan te toonen, dat het stelsel Mac Leod niet de alleenzaligmakende
waarheid bevatte en dat ‘het tijdperk der stelsels’ geenszins gesloten was.

Het zevende Vlaamsch Studentencongres te Gent (18 Februari 1906)
Voor de zevende maal hielden de studenten hun Congres in de Arteveldestad. 's
Morgens vergaderden de afdeelingen wijsbegeerte en letteren, rechten, geneeskunde
en natuurwetenschappen in een viertal gehoorzalen der Hoogeschool, die bereidwillig
door den Bestuurder-opziener der Universiteit, Prof. Vander Linden, ter beschikking
van het Congres waren gesteld, hetgeen als eene officieele goedkeuring was en het
overwegend wetenschappelijk karakter der bijeenkomst nog versterkte. De volgende
onderwerpen werden door studenten uit Gent, Leuven, Brussel en Antwerpen o.a.
behandeld: wederkeerig dienstbetoon in de middeleeuwsche steden, Gerlach Peters,
Jan Frans Willems, de evolutie van West-Europa, de Nederlandsche handel vóór de
opkomst der gemeenten, rechterlijke photographie, de misdadige jeugd, het oude
waterrecht in Vlaanderen, het hedendaagsch strafrecht, de genesis van de reuzencellen,
de teringlijders, het zenuwlijden, de Noorsche stavekerken, kontrolvereenigingen,
moderne stoomketels, insectenetende planten, waterwerken, weerkunde, de eenheid
der stof, enz. Voor het eerst trad ook een Noord-Nederlandsch student als spreker
op naast de
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Vlaamsche, namelijk A.B. Cohen Stuart, van Leiden, over de Grondwet van 1815,
in de afdeeling der rechten. Aan de hoogleeraren De Ceuleneer en Obrie en aan Dr
W. De Vreese, docent aan de Hoogeschool, die afdeelingszittingen bijwoonden, werd
hulde gebracht.
's Namiddags had de algemeene vergadering plaats in het gewoon lokaal der
vroegere congressen: het Huis der Notarissen. De student Goossenaerts, der
Rodenbach's vrienden, zat voor. Het oprichten van een Algemeen Vlaamsch
Studentenverbond buiten elke politieke richting werd breedvoerig besproken.
Verscheidene Leuvensche studenten verklaarden er zich beslist tegen, omdat de
onzijdigheid in hunne oogen onmogelijk was. Een geestelijk leeraar uit het Walenland
kwam zelfs verklaren, dat hij zulk verbond met vrijdenkers gevaarlijk achtte voor
jonge katholieke studenten: ‘Zij staan nog niet vast genoeg in hunne schoenen en
zijn niet bestand tegen ketterijen.’ Brusselsche en Gentsche studenten integendeel
verkondigden met warmte de leer der ‘samenwerking’ van allen als
Vlaamschgezinden: ‘Het wordt tijd met alle politiek af te breken. Elk scheure zich
van zijne partij af. Om iets te zijn, moeten wij Vlamingen zijn. De Vlaamschgezinde
partij moet zelfstandig optreden. Men scheure zich dus af van alle partij!’ enz.
Na veel geharrewar werd besloten te Brussel eene vergadering te houden van
afgevaardigden uit de vier Belgische hoogescholen, om de stichting van het Verbond
voor te bereiden. Er schijnt later niets van gekomen te zijn.
Een Leidsch student (Kielstra), afgevaardigde der Studentenafdeeling van het
Algemeen Nederlandsch Verbond zijner universiteit, sprak daarna over de aanstaande
tweede vacantieleergangen, die aldaar in September zouden gehouden worden. Hij
wees op het welslagen der eerste poging in September van 't verleden jaar, ‘dank zij
de taaie volharding der Leidsche studenten, dank zij den Bond der Oud-leden van 't
Zal wel gaan, die beurzen ter beschikking stelde, en dank zij de heeren Professoren
Fredericq en Vercoullie, die geestelijk en moreel ge-
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steund hebben’(1). Verder hield Dr W. De Vreese eene belangrijke rede over
Nederlandsche en Germaansche philologie, waarop de student Goossenaerts onder
algemeen handgeklap hem begroette als ‘onzen Zuidnederlandschen De Vries’.
Advokaat Dosfel van Dendermonde sprak nog over de Vlaamsche rechtsliteratuur
sedert 1830 en het Congres werd gevolgd door het bezoeken eener uitstalling van
Nederlandsche letterkundige en wetenschappelijke werken, door eenen Gentschen
boekhandelaar ingericht in eene zaal van het Huis der Notarissen.
Dit zevende Studentencongres was eene echte vergadering van aankomende
geleerden geweest. Prof. De Ceuleneer wenschte er de studenten geluk mee en Dr
W. De Vreese zei hun openhartig welwillend: ‘Alles is wel niet oorspronkelijk, maar
dat hoeft ook niet. Op de hoogte zijn of trachten te zijn van wat de grooten zeggen,
en dat dan op eene duidelijke manier weten te vertellen, zoodanig dat de toehoorder
een helder besef krijgt van hetgeen voorgedragen wordt, is al een groote stap vooruit.’
De ingeschreven sprekers waren in de afdeelingen zoo talrijk, dat zij niet allen aan
het woord konden komen. Opgetogen riep de voorzitter Goossenaerts uit: ‘Als 't zoo
voortgaat, zal 't Congres aanstaande jaar twee dagen moeten duren.’
Dit alles getuigde van ernst, zelfvertrouwen en jeugdigen overmoed. Maar dat
zevende Congres is tot hiertoe het laatste geweest. Prof. Mac Leod was er niet op
verschenen; de instelling miste zijne stuwkracht en ging, ten minste tijdelijk, ten
onder.

(1) Daartegen teekende de Gentsche student A. Van Roy protest aan, verklarende, ‘dat Professor
Mac Leod de grondlegger is geweest van de vacantieleergangen. Prof. Fredericq en Prof.
Vercoullie zijn onbekende figuren te Leiden.’ De Leidsche student Welcker herstelde de rust
met de verzoenende verklaring: ‘Wij hebben het niet over personen, maar enkel over het
idee van de leergangen. Hoog de drie Professoren!’
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De houding van Prof. Mac Leod
De afwezigheid van Prof. Mac Leod, die tot dan toe de ziel en de inrichter der
Vlaamsche Studentencongressen van Gent geweest was, had iedereen verwonderd.
A.B. Cohen Stuart, een der opgekomen Leidsche studenten, die van zijn verblijf in
de Arteveldestad gebruik gemaakt had om de hoogleeraren Mac Leod, Fredericq en
Vercoullie alsmede Dr De Vreese te gaan intervieweren, bracht de uitlegging dier
verrassende houding aan in een stuk verschenen in De Nieuwe Courant van 's
Gravenhage (Nr van 25 Februari 1906):
De reden, waarom Prof. Mac Leod zich ditmaal onthouden heeft, - schreef
hij, - hebben wij van hem vernomen, toen we hem opgezocht hadden in
zijn laboratorium, dat door den grooten Botanischen tuin is omgeven. De
hooggeleerde was met onderzoekingen bezig, maar stond ons met groote
bereidwilligheid geruimen tijd te woord.
Tot ons groot leedwezen hoorden we, dat hij besloten heeft, zich met de
Vlaamsche Beweging niet meer in te laten, dat hij zelfs zijne geschriften
over de Hoogeschool niet meer zal doen herdrukken. Hij heeft te veel
tegenwerking ondervonden, zelfs van dusgenaamde Flaminganten, die er
voor terugschrikken de Vlaamsche Beweging meer ‘Nederlandsch’ te
maken. Hij wil zich in de eenzaamheid van het laboratorium, van zijne
plantenkundige en sociologische studiën terugtrekken. Over eenigen tijd
hoopt hij de rijke verzamelingen van het Leidsche museum van natuurlijke
historie te gaan bestudeeren. Maar buiten het ‘Flamingantisme’ wil hij
zich voortaan houden, wil niet meer beschouwd worden als Vlaamsche
leider.
Nadat hij ook zijne samenvatting van het oordeel der drie andere Gentsche
professors(1) had medegedeeld, besloot Cohen Stuart:

(1) Dr W. De Vreese had zich voor Prof. Mac Leod's stelsel verklaard en ook geklaagd over de
‘valsche Flaminganten’. Prof. Fredericq had de tweetaligheid aangeprezen als voordeelig uit
een Vlaamsch standpunt en als van aard om eene gevaarlijke crisis der Gentsche Hoogeschool
te vermijden; maar hij had den Noord-Nederlander geenszins overtuigd. Van Prof. Vercoullie's
oordeel gaf Cohen Stuart de volgende samenvatting: ‘Prof. Vercoullie acht het onnoozel te
beweren, dat het tijdperk der stelsels thans gesloten is. Het zal eerst recht geopend worden,
als de gedachte der Hoogeschoolvervlaamsching meer ingang vindt. Volgens hem moeten
thans de Flaminganten zich vereenigen voor de Vlaamsche Hoogeschool, zonder iets te
beslissen aangaande het te volgen stelsel. De beweging is thans nog alles behalve populair.
Ook hij is beducht voor eene crisis der Gentsche Hoogeschool, wanneer zij al te spoedig
vervlaamscht wordt.’
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Zooals men ziet, zijn de Vlaamschgezinde hoogleeraren aan de Gentsche
Hoogeschool het onderling lang niet eens... Wat moet er onder deze
omstandigheden van de Hoogeschoolvervlaamsching worden? Wij denken
onwillekeurig aan het opschrift der munten van de Vereenigde Provinciën
na het sluiten der Unie van Utrecht: Incertum quo fata ferant.
Maar, terwijl Prof. Mac Leod, verbitterd door den tegenstand, dien zijn stelsel
ondervond, alsmede zijne collega's Fredericq en Vercoullie, afgeschrikt door
scheldwoorden en verdachtmaking, de handen in den schoot gelegd hadden, was er
één man, die geen oogenblik wankelde, die met kalme taaiheid en bedaarde
aanhoudendheid zijn stelsel van vervlaamsching onwrikbaar staande hield en het aan
de aandacht der openbare meening tegen wil en dank wist op te dringen.

Het boek van Lod. De Raet (Augustus 1906)
Die man, die koppige Vlaming was ingenieur De Raet, die in den zomer van 1906
een lijvig boekdeel van meer dan 300 bladzijden liet verschijnen: Over Vlaamsche
volkskracht met den ondertitel: I. De vervlaamsching der Hoogeschool van Gent(1).
Sedert het verslag der Congrescommissie in 1897 en de brochure van Prof. Mac Leod
in 1903 was nog niets van zooveel gewicht en ernst over het brandend onderwerp
verschenen.

(1) XII-322 blz. 8o. Brussel, De Vlaamsche boekhandel, L.J. Kryn.
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Dat werk bevatte een tiental hoofdstukken en een dertiental uitgebreide bijlagen. De
schrijver ontwikkelde op meesterlijke en onwederlegbare manier de onschatbare
waarde van een hooger onderwijs in de volkstaal, niet alleen op geestelijk, maar ook
en vooral op stoffelijk gebied. Aangrijpend was de wijze, waarop hij de verliezen en

Lod. De Raet

de rampen, teweeggebracht door de verfransching van het hooger onderwijs in
Vlaamsch België, blootlegde. Alleen eene Nederlandsche Hoogeschool, zooals Buls
in zijne redevoering der Ligue de l'Enseignement zoo bondig goed gezegd had, kon
aan de Vlaamsche beschaving hare volledigheid geven(1). Vervolgens besprak de
schrijver de

(1) Terecht wees De Raet op het voorbeeld van Pruisen na zijne verplettering door Napoleon I:
‘Als Pruisen zich wil opbeuren, na de ramp van Jena, wat doet het? Pruisen sticht de
Hoogeschool van Berlijn (1810). Ziehier de merkwaardige woorden door Koning Friedrich
Wilhelm uitgesproken: “Wij moeten het verlies onzer stoffelijke krachten vergoeden door de
krachten van den geest.” Schleiermacher vooral zag de toekomst klaar vóór oogen: “Als
deze wetenschappelijke inrichting in werking treden zal, zal niets haar evenaren. Dank aan
hare innerlijke kracht zal deze Hoogeschool haren invloed doen gevoelen verre buiten de
grenzen van het Pruisische rijk. Berlijn zal het brandpunt worden van alle geestesleven in
Duitschland; en zoo zal de vaste grond gelegd zijn voor de taak, die Pruisen in de toekomst
beschoren is.” - Een volk heropbeuren door eene Hoogeschool! Het Duitsche Keizerrijk
stichten door eene Hoogeschool! Wie zou er aan geloofd hebben, indien de woorden, in 1810
uitgesproken, niet waarheid waren geworden zestig jaren later?’
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stelsels tot dan toe vooruitgezet en onderwierp vooral het stelsel Mac Leod aan eene
grondige en onverbiddelijke critiek. Ten slotte stelde hij voor, eene volledige
vervlaamsching der geheele Gentsche Hoogeschool met een uitgebreid technisch
onderwijs na te jagen. Aan het stelsel Mac Leod ontleende hij alleen de wijze, waarop
de oude en nieuwe hoogleeraren bij het doorvoeren der hervorming moesten behandeld
worden. De Raet erkende overigens, dat er nog veel propaganda te doen was, om het
vraagstuk tot zijne oplossing te brengen, en hij wees daartoe eenige middelen aan,
o.a. het oprichten door de Vlamingen te Gent, naast de Fransche Staatshoogeschool,
van eene soort van vrije Vlaamsche École des hautes études(1).

(1) Dit was wel het zwakste gedeelte van zijn zoo flink boek. Het Volksbelang schreef daarover:
‘De Raet wil voorloopig eene Vlaamsche theoretische Hoogeschool nevens de volledige
Fransche. Wij willen eene gedeeltelijke Vlaamsche in de Fransche. Wij gelooven nog, dat
die voorloopige oplossing de beste is. Vergelijken wij eens de vervlaamsching van het hooger
met die van het middelbaar onderwijs. In 1883 was er aan volledige vervlaamsching van ons
middelbaar onderwijs niet te denken; nu overigens nog niet. Maar degenen, die toenmaals
iets doen konden, waren van oordeel, dat er iets moest gedaan worden; en ze hebben ons de
wet van 15 Juli 1883 gegeven. Deze wet geeft slechts een klein brokje voldoening en wordt
dan nog maar zeer gebrekkig toegepast. En toch, welke Vlaming zal hare heilzame invloeden
loochenen en zou ze willen missen, om met radicale zelfvoldoening te kunnen uitroepen:
Alles of niets?’
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Het boek van De Raet maakte zooveel gerucht als een ernstig lijvig wetenschappelijk
betoog in een verachterd land als Vlaanderen maken kan, vooral daar de aanhangers
van het stelsel Mac Leod in hunne tactiek van ‘doodzwijgen’ volhardden. Maar het
was vergeefsche moeite. Onder de Vlaamschgezinden waren de gedachten van De
Raet allengskens doorgezijpeld. In October 1905 had er zich T'Sjoen reeds openlijk
voor verklaard op de algemeene vergadering van het Willems-fonds en in April 1906
had Dr M. Rudelsheim hetzelfde gedaan op de jaarlijksche vergadering van het
Algemeen Nederlandsch Verbond te Antwerpen, waar hij te gelijk voorstelde eene
vrije Vlaamsche Mijnenschool te stichten, met het oog op het Kempische kolenbekken,
zonder te wachten naar de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Maar De
Raet, die hem tegensprak, toonde het onpractische en gevaarlijke van dat voorstel
aan, en de vergadering gaf hem gelijk met eenparig te beslissen, dat, naast waarborgen
op te leggen aan de Staatsingenieurs der mijnen, de Regeering de technische
afdeelingen der Gentsche Hoogeschool zou moeten uitbreiden en vervlaamschen, te
gelijk met de vier Faculteiten.
In Augustus 1906, op het 29ste Nederlandsch Congres, te Brussel gehouden, vond
De Raet geene tegensprekers meer, wanneer hij voorstelde, bij de vervlaamsching
der Gentsche Hoogeschool, aan te dringen op de inrichting aan die Universiteit van
een Vlaamsch mijnwezen, en van eene Vlaamsche school voor landbouw- en
veeartsenijkunde.
Nog voordat De Raet's boek was verschenen, hadden aldus zijn optreden in den
Vlaamschen Volksraad, zijne voordrachten te Gent en te Brussel en zijne vertoogen
op liet 29ste Nederlandsch Congres het dogma van het stelsel Mac Leod voor goed
aan 't wankelen gebracht. Daar niemand zich met eene ernstige critiek van dat boek
wilde of dorst belasten, bleef De Raet voorloopig als overwinnaar op het slagveld
staan.
Nuchter, doch ingrijpend was alleen het artikel van Prof. Aug. Vermeylen, van
Brussel, over het boek van
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zijnen vriend L. De Raet, in hun beider tijdschrift Vlaanderen (Juli-afl. 1907).
Vermeylen verdacht den schrijver van ‘Flamingantisch optimisme’ en achtte zijne
oplossing te radicaal in de tegenwoordige omstandigheden. Zijn besluit was: ‘Als
we De Raet volgen tot waar hij ons leiden wil, dan gebruiken we wellicht eene enorme
krachtsinspanning om veel te laat te komen; en bovendien zou de “integrale oplossing”
wel de integrale mislukking kunnen zijn, - voor jaren en jaren...’

De bisschoppelijke afkeuring der vervlaamsching van het hooger onderwijs
(1906)
Terwijl de Vlaamschgezinden van alle kleur en richting, en met hen een gedeelte
van het Vlaamsche volk, buiten al het gekibbel over de stelsels, meer en meer warm
werden voor het bekomen van een hooger onderwijs in de moedertaal, zag men op
eens de Belgische Roomsch-katholieke bisschopen hun veto plechtig uitspreken
tegen de zoo vurig verlangde hervorming.
Men zal zich herinneren, dat dit in de tweede helft van 1906 gebeurde, ter
gelegenheid van den strijd voor het wetsvoorstel Coremans over de vervlaamsching
van het middelbaar onderwijs(1). In hunne bijeenkomst te Mechelen, onder
voorzitterschap van hunnen primaat kardinaal-aartsbisschop Mercier, hadden de
Belgische prelaten hunne Instructions collectives vastgesteld, die einde September
1906 openbaar werden gemaakt en onder de clericale Vlaamschgezinden eene niet
geringe opschudding, verbazing en verbittering verwekten.
De zes Belgische bisschoppen achtten het ‘noodig’, dat de voertaal van het
middelbaar en van het hooger onderwijs ‘eene internationale taal’ zij; en onbewimpeld
voegden zij er bij: ‘In ons land kan dit natuurlijk niet anders zijn dan het Fransch.’
Nog uitdrukkelijker spra-

(1) Zie hierboven, blz. 122-125.
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ken zij hun doodvonnis uit over de Nederlandsche taal met deze woorden:
Het hooger onderwijs, in zijne verhevene opvatting, heeft voor doel de
algemeene belangen der beschaving te bevorderen... En, daar een ieder
mensch is, vooraleer Belg te zijn, dit wil zeggen, daar de algemeene
belangen der beschaving hooger staan dan de partikuliere belangen van
een volk, moet de cultuur van het Fransch, voor wie geroepen is eene rol
te spelen in de algemeene beweging der gedachten, den voorrang hebben
op het Vlaamsch.
Het zij ter eere der clericale Vlaamschgezinden gezegd, dat luide protesten onder
hen opgingen tegen deze onzinnige verkettering hunner moedertaal in het hooger
onderwijs en dat zij zich voorloopig weinig stoorden aan de aanmatiging hunner
bisschoppen(1).
Wat de liberale Vlaamschgezinden betreft, zij waren natuurlijk nog meer
verontwaardigd. Maar zij stelden vast, dat de bisschoppen, hoe vijandig ook gekant
tegen de hervorming, eindelijk moesten afrekenen met de Vlaamsche Beweging. In
Vlaanderen schreef Lod. De Raet te recht (November-afl. 1906):
Zelfs de hoogere geestelijkheid vindt het zeer raadzaam, toch eindelijk
iets toe te staan. Hoe weinig ook, 't is een teeken, dat we vooruitgegaan
zijn. Wij worden erkend als eene macht. Tien jaar geleden hadden de
bischoppen ons zeker niet - waar ze ons voorbijstapten en lieten staan zoo kwistig met eau bénite de cour besproeid; tien jaar geleden hadden
ze hunne fijnste wijnmoer-kleurige handschoenen niet aangetrokken, om
de Nederlandsche taal zeer beleefd te verwurgen en ze dan onder bloemen
te begraven.
Blijft de hoogere geestelijkheid nog aan die verouderde begrippen hangen?
Moeten wij dan enkelen gelooven, die beweren, dat die vijandschap tegen
alles wat Vlaamsch is, méér beteekent dan vleierij der hoogere standen en
tijdelijke machthebbers, maar eigenlijk wortelt in het universeele, dat de
essentie der Katholieke Kerk uitmaakt?
Wij willen dat niet gelooven; want dan zou er voor de Vlaamschgezinde
katholieken geene uitkomst meer zijn.
Aanneemlijker zal het zijn te denken, dat wij hier af te reke-

(1) Zie hierboven, blz. 124, 127 en 129.
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nen hebben met tal van vooroordeelen, het gevolg van eeuwenoude
verfransching.

Het optreden van Max Rooses en de nieuwe Commissie (1907)
Max Rooses, de voorzitter der Congrescommissie, had sedert 1897 herhaaldelijk,
maar te vergeefs getracht verzoenend op te treden tusschen de min of meer
onverzoenlijke en verbitterde groepen der Vlaamschgezinden op het gebied der
vervlaamsching van het hooger onderwijs. Nu achtte hij het oogenblik gekomen, om
aan al dat beschamend geharrewar en aan al dat ellendig tijdverlies een einde te
stellen, en zijn flink optreden bereikte het verhoopte doel.
Op 3 Maart 1907 werd te Antwerpen in de Trouwzaal ten Stadhuize de jaarlijksche
vergadering van het Algemeen Nederlandsch Verbond (groep België) gehouden. De
Raet zette er breedvoerig de redenen uiteen, waarom de vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool zich niet bij de vier Faculteiten bepalen mocht (stelsel Mac Leod),
maar ook de Technische scholen omvatten moest. Daarop nam Rooses het woord
om den stilstand te betreuren, die het gevolg was van de jarenlange oneenigheid over
de stelsels. Hij stelde voor, dat eene nieuwe commissie de verschillende stelsels zou
onderzoeken om tot eendracht te geraken; en zijn vredelievend pleidooi was zoo
warm en zoo overtuigend, dat het voorstel na eene korte bespreking eenparig werd
aangenomen door de talrijke vergadering. Tien jaren waren verspild geworden,
grootendeels in onderlinge polemieken, sedert het verschijnen van Prof. Mac Leod's
verslag. Maar nu wilde men het ijzer smeden, terwijl het heet was. De commissie
zou binnen de eerste weken gevormd worden en zonder uitstel aan 't werk gaan; zij
zou binnen het jaar haar verslag indienen.
Zulke besluiten zijn gemakkelijker te nemen dan uit te voeren. Weinigen der
aanwezigen zullen gedacht hebben, dat een jaar nadien de eendracht zoo goed als
hersteld
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zou geweest zijn en het verslag der nieuwe commissie neergelegd; en nochtans
gebeurde zulks, dank zij het vastberaden aanhouden en den tact van Rooses, die de
taak van voorzitter vervulde; dank zij ook den goeden wil der leden, maar dank zij
niet het minst de stuwkracht, die uitging van De Raet. Deze beheerschte de tweede
commissie even beslissend als Prof. Mac Leod de eerste had beheerscht.

Max Rooses

Er was te Antwerpen overeengekomen, dat het bestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond de nieuwe hoogeschoolcommissie zou samenstellen: 1o uit
de leden der Congrescommissie van 1896; 2o uit de vaders der gematigder of radicaler
stelsels, seder 1897 ontstaan; 3o uit de hoogleeraars der Gentsche hoogeschool, die
bekend stonden als voorstanders der vervlaamsching; en 4o verder uit al de
wetenschappelijk ontwikkelde personen, die aange-
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wezen waren door hunne medewerking aan de Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige,
en aan de Rechtskundige Congressen of aan de Vlaamsche Studentencongressen van
Gent. De tweede Commissie was dan ook veel talrijker dan de eerste. Deze telde
maar dertien leden(1); de tweede, integendeel telde er meer dan vijftig(2). Het was als
een klein parlement, dat beurtelings te Gent, te Brussel en te Antwerpen zetelde en
dat lange ingewikkelde besprekingen hield in acht algemeene zittingen en in
ondercommis-

(1) Van de dertien leden dier eerste Congrescommissie waren er inmiddels twee overleden (Jan
Van Rijswijck en Prof. Bouqué). Vijf weigerden lid te worden van de tweede commissie:
Prof. J. Mac Leod, Prof. J. Obrie, Juliaan De Vriendt, Edm. Fabri en Léonce Du Catillon.
Zes namen integendeel aan: Max Rooses, Flor. Heuvelmans, Pol De Mont, Juliaan Van der
Linden, Julius Sabbe en Leonard Willems.
(2) De tweede commissie bestond uit: Leo Augusteyns, volksvertegenwoordiger (Antwerpen);
H. Baels, advocaat (Oostende); [s. Bauwens, geneesheer (Aalst); J. Boonroy, bestuurder der
Nijverheidschool (Antwerpen); K. Buls, oud-burgemeester (Brussel); C. De Bruycker,
praeparator aan de Hoogeschool (Gent); Cam. De Bruyne, hoogleeraar (id.); Ad. De Ceuleneer,
hoogleeraar (id.); Alf. De Groeve, student (Leuven); Jul. Delbeke, volksvertegenwoordiger
(Roeselare); Pol De Mont, conservator van het Museum van Schoone Kunsten (Antwerpen);
A. Depla, geneesheer (Kortrijk); Lod. De Raet, ingenieur, bureelhoofd in het Ministerie van
den Arbeid (Brussel); H. De Stella, hoogleeraar (Gent); Alb. De Swarte, advocaat (Brussel);
Lod. Dosfel, advocaat (Dendermonde); Gust. Doussy, geneesheer (Kortrijk); Louis Franck,
volksvertegenwoordiger (Antwerpen); Paul Fredericq, hoogleeraar (Gent); J.F. Heymans,
hoogleeraar (id.); Fl. Heuvelmans, oud-volksvertegenwoordiger (Antwerpen); Karel
Henderickx, gemeentesecretaris (St-Nikolaas); Adelfons Henderickx, volksvertegenwoordiger
(Antwerpen); Cam. Huysmans, hoogleeraar (Brussel); E. Lauwers, geneesheer (Kortrijk);
H. Lebon, advocaat (Antwerpen); E. Martens, student (Gent); H. Meert, secretaris van het
Alg. Ned. Verbond (id.); Leo Meysmans, volksvertegenwoordiger (Brussel); H. Persijn,
notaris (Wingene); J. Quintens, geneesheer (St-Truiden); A. Reychler, hoogleeraar (Brussel);
Stan. Reynaert, ingenieur-scheikundige (Leuven); Max Rooses, conservator van het Museum
Plantijn-Moretus, (Antwerpen); M. Rudelsheim, onderbibliothecaris (id.); Julius Sabbe,
eere-leeraar aan het Kon. Atheneum (Brugge); Fritz Sano, geneesheer (Antwerpen); M.C.
Schuyten, geneesheer (id.); J. Sebrechts, landbouwingenieur (Brecht); R. Speleers, oogarts
(Gent); H. Terlinck, geneesheer (Brussel); A. Van den Berghe, repetitor aan de Hoogeschool
(Gent); E. Van den Berghe, ingenieur der Staatsspoorwegen (Brussel); J. Van den Broeck,
advocaat (Antwerpen); J. Van der Linden, volksvertegenwoordiger (Brussel); C. Van Dieren,
advocaat (Leuven); A. Van Loy, ingenieur (Brussel); Eug. Van Oye, geneesheer (Oostende);
A. Van Waesberghe, leeraar aan de Weldadigheidsschool (St-Hubert); J. Vercoullie,
hoogleeraar (Gent); Aug. Vermeylen, hoogleeraar (Brussel); E. Waxweiler, bestuurder van
het Institut Solvay (Brussel); en Leonard Willems, advocaat (Gent).

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

229
sies(1). Ten slotte werden schier al de gedachten van De Raet aanvaard, die dan ook
met het opmaken van het verslag werd belast.

De Raet's verslag der tweede Hoogeschool-commissie (1908)
De bespreking van het wetsvoorstel Coremans over de vervlaamsching van het
middelbaar onderwijs was in Mei en Juni 1907 op eene gansche ontmoedigende en
beschamende wijze in de Kamer afgeloopen. Daarom drongen de
volksvertegenwoordigers, die zich voor die zaak inspanden, er op aan, dat het
vraagstuk der Vlaamsche Hoogeschool niet voorbarig zou opgeworpen worden.
Daarom ook werd in Maart 1908 het merkwaardig verslag van De Raet nog niet
openbaar gemaakt en als ‘stipt vertrouwelijk’ op een beperkt getal exemplaren gedrukt.
Dat verslag verwierp met beslistheid de twee volgende oplossingen: stichting eener
nieuwe Vlaamsche Hoogeschool buiten de stad Gent - verdubbeling der leergangen
aan de Gentsche Hoogeschool (tweetaligheid) door het

(1) De eerste zitting had plaats te Gent in het Notarissenhuis den 21 April 1907. De achtste,
waarop de voorstanders der tweetaligheid en der minder radicale oplossingen toegaven, greep
ook aldaar plaats den 5 April 1908.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

230
toevoegen van Nederlandsche bij de in stand gehoudene Fransche leergangen. Het
verklaarde zich voor eene trapsgewijze vervlaamsching der geheele Gentsche
Hoogeschool met aanvulling der ontbrekende leemten (mijnwezen,
handelswetenschappen en landbouwonderwijs) en bracht een nieuw stelsel aan,
dat - verklaarde 't verslag - al de voordeelen van het stelsel Mac Leod
in zich zou dragen, maar dat de vervlaamsching geleidelijker zou brengen
in elke faculteit of school, op zulke wijze, dat achtereenvolgens elk
studiejaar gansch vervlaamscht zou worden(1).
Het verslag noemde dat stelsel ‘eene verbeterde trapsgewijze vervlaamsching’.
Aan de Regeering werd eene tijdruimte van vijf jaren gelaten om de hervorming
voor te bereiden. Het zesde jaar na de afkondiging der nieuwe wet zou de
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool eenen aanvang nemen en het elfde jaar
volledig zijn beslag krijgen. De vervlaamsching zou geschieden per studiejaar in
elke Faculteit, van het eerste studiejaar tot het laatste, naarmate de studenten
opklommen. Elke nieuwbenoemde leeraar moest in staat zijn in 't Nederlandsch te
doceeren en verplicht zijn zijne lessen in die taal te geven, zoodra de Faculteit waartoe
hij behoorde, vervlaamscht zou worden. Al de nieuwe vakken en groepen van vakken
(mijnwezen, landbouw, enz.) zouden van eerst af aan in het Nederlandsch onderwezen
worden. Alzoo werd een overgangstijdperk van een twaalftal jaren voorzien, ‘waarin
de Vlaamsche Universiteit langzamerhand ontstaat, de Fransche geleidelijk verdwijnt’.
Veel radicaler en vollediger was dit stelsel De Raet dan het stelsel Mac Leod in
alle opzichten. De kleine minderheid der nieuwe Commissie, die tijdens de
beraadslagingen hare bezwaren herhaaldelijk en te vergeefs had doen gelden, omdat
zij de voorkeur gaf aan het tweetalig stelsel,

(1) Het was gedeeltelijk ontleend aan het doodgeboren stelsel van Dosfel in 1902 (Zie
hierboven, blz. 203, noot).
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troostte zich met het inlasschen der volgende verklaring in het verslag:
Niemand kan met zekerheid zeggen, wanneer de openbare denkwijze
in Vlaanderen de kracht zal hebben, om de wet over de vervlaamsching
van de Gentsche Hoogeschool te bekomen. Er zijn, op dat punt, ook in
onze Commissie, pessimisten en optimisten.
De tijd zal leeren hoelang men nog wachten zal om die trapsgewijze afschaffing
der Fransche Hoogeschool van Gent en hare hervorming in eene Nederlandsche te
kunnen doorvoeren in de Wetgevende Kamers. Doch De Raet besloot zijn grondig
en aangrijpend verslag met de kranige belijdenis:
Tusschen de moreele vernedering, de economische minderheid en de
intellectueele achterlijkheid van heden, - en de gewenschte volledige
harmonische ontwikkeling van onze volkskracht (het vrome doel van de
vier geslachten Flaminganten, die ons voorafgingen), gaapt een afgrond.
Tusschen beide moet eene brug gelegd worden. Die brug is de Vlaamsche
Hoogeschool. Die brug moeten wij zoo sterk en zoo breed maken, dat alles
wat kan bijdragen tot de integrale ontvoogding van ons volk, ruim plaats
vinde om er over te trekken.
Niemand kan het zich ontveinzen: de strijd zal moeilijk zijn en wellicht nog lang
moeten duren.

Het algemeen liberaal Studentencongres te Gent (Februari 1908)
Geen beter propagandamiddel voor de vervlaamsching van het hooger onderwijs dan
hetgeen voor doel heeft de Belgische studenten zelven - in groote meerderheid nog
onverschillig of zelfs vijandig - te bekeeren.
Den 15 en 16 Februari 1908 hielden de liberale studenten van het land hun
jaarlijksch Congres. Van die gelegenheid maakte 't Zal wel gaan gebruik om het
vraagstuk der Vlaamsche Hoogeschool op de dagorde te laten brengen als volgt:
‘Heeft het Vlaamsche volk recht op hooger
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onderwijs? en is het stichten eener Vlaamsche Hoogeschool mogelijk?’
De student A. Martens leidde de bespreking in namens 't Zal. Hij deed het knap
en volledig. Daarop volgde eene algemeene woordenwisseling zonder ernstige
tegenspraak. Alleen Grafé, een student van Luik, zag de noodzakelijkheid der
hervorming niet in, daar de Vlaamsche studenten het Fransch machtig zijn en eene
Vlaamsche Hoogeschool, volgens hem, geene studenten zou tellen. Pirenne zoon
(Gent) gaf de voorkeur aan eene tweetalige Hoogeschool. De Peyron (Brussel)
beschouwde het Fransch als ‘la langue mondiale et scientifique par excellence’, en
dienvolgens de eenig mogelijke tot de wetenschappelijke ontwikkeling in België.
Holl (Luik) sprak van den Chineeschen muur van het flamingantisme. Al die
tegenwerpingen werden krachtdadig weerlegd door Weenen (Luik), Perremans en
Schmalzigang (Brussel) en de 't Zalwelganers M. van Duyse, Byls, A. en E. Martens.
Wanneer de officieele afgevaardigden der aangesloten liberale studentenkringen
tot de stemming overgingen, werd met 36 stemmen tegen 21 en 10 onthoudingen de
volgende dagorde aangenomen:
Verzekerd dat het tot stand brengen eener Vlaamsche Hoogeschool het
eenig doetreffend middel uitmaakt om de betreurlijke kloof aan te vullen,
die tusschen de verstandelijke klassen en de Vlaamsche volksklassen
bestaat, drukken de liberale studenten den wensch uit, dat er voldoening
aan dien eisch worde gegeven, dien zij innig verbonden achten met de
maatschappelijke en politieke ontvoogding van Vlaanderen.
Volgens hen zou de Vlaamsche taal de voertaal dienen te worden in de
vier Faculteiten der Hoogeschool van Gent, met uitsluiting der Bijzondere
scholen.
Die aangenomen motie was de handhaving van het stelsel Mac Leod.
Over de dagorde Pirenne (inrichting eener Vlaamsche Hoogeschool te Gent naast
de bestaande Fransche en met behoud dezer) werd niet gestemd. Doch over de stelsels
liep niet zoozeer het debat, wel over het beginsel der Vlaamsche Hoogeschool. De
Waalsche en Brusselsche stu-
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denten waren door hunne afgevaardigden overwegend vertegenwoordigd. Daarom
was de klinkende zegepraal der Vlaamschgezinde dagorde zoo beteekenisvol. Hier
werd nogmaals het bewijs geleverd, dat, telkens wij kalm en duidelijk aan onze
Waalsche broeders de Vlaamsche grieven uiteenzetten, wij hunne instemming
verkrijgen. De ware vijanden der Vlaamsche Beweging zijn niet de Walen, maar de
verfranschte Vlamingen, de Franschgezinde Leliaards. 't Zal wel gaan verdiende
intusschen allen dank voor de behendigheid en de krachtdadigheid, waarmede zijne
afgevaardigden de vraag op het Congres brachten en ontwikkelden. De Franskiljons
en hunne pers stonden verbluft en zelfs verschrikt over de stemming van dat
Studentencongres, dat slechts eene kleine minderheid van Vlaamschgezinden in
zijnen schoot bezat.

Het Algemeen Nederlandsch Verbond en de Bisschoppen
Den 12 April 1908 had te Antwerpen de algemeene vergadering van groep België
van 't Algemeen Nederlandsch Verbond plaats. In datzelfde midden was in Maart
1903 het stelsel Mac Leod met 31 stemmen tegen 3 aangenomen geworden. Nu werd
er het stelsel De Raet met 52 stemmen tegen 5 onthoudingen doorgedreven en op
een even geestdriftig handgeklap onthaald als de stemming van 1903. Maatregelen
tot inrichting der propaganda werden er beraamd en Max Rooses verklaarde onder
luide toejuichingen:
De Vlaamsche Hoogeschool komt er! Dat moogt ge over huizen en daken
roepen.
Op die jaarvergadering van het Algemeen Nederlandsch Verbond was er sprake
geweest van den Kardinaal-aartsbisschop Mercier. Eene polemiek in de pers ontstond
over zijne houding, hetgeen aan zijnen Vikaris-generaal E. Van Roey aanleiding gaf
om aan Het Handelsblad van Antwerpen eenen brief te schrijven, waar wij het
volgende aan ontleenen:
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Om alle misverstand bij de katholieke Vlamingen te voorkomen, denk
ik het noodig een woord uitleg te geven.
Op eene uitnoodiging, aan Z.E. den kardinaal gezonden, tot eene
vergadering, waar mannen van alle gezindheid het wetsontwerp op het
middelbaar onderwijs en de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool
zouden bespreken, heb ik eenvoudig geantwoord, dat Zijne Eminentie daar
niet kon tegenwoordig zijn. Indien men dat als eene bedekte toestemming
zou nemen, gelijk men het schijnt te doen, dan denkt men zeker niet wel
na.
Hoe H.H. de bisschoppen van België over dat dubbel vraagstuk oordeelen,
is immers genoegzaam bekend; en ik vind het diep betreurenswaardig, dat
sommige katholieken daar geene rekening van houden. Het geldt hier niet
alleen de heropbeuring van het Vlaamsche volk, maar ook de hoogste
belangen van den godsdienst, door de handhaving van ons vrij onderwijs
en den bloei van onze Katholieke Hoogeschool.
Die brief aan Het Handelsblad maakte opgang; want hij ging blijkbaar van Mgr.
Mercier zelven uit. Beslist voegde er Het Handelsblad het volgend kranig kommentaar
bij:
Van de Vlamingen verlangen, dat zij hun hoogste ideaal, het hoogere
doel van den Vlaamschen taalstrijd, de Vlaamsche Hoogeschool opofferen;
de Hoogeschool in eigene taal, die kleinere rassen als Kroaten en Bohemen
aanzien als de uiting van hun zelfstandig bestaan, - is verlangen, dat ze
geen volk meer wezen of de minderwaardigheid van den Nederlandschen
stam erkennen.
Eerbiedig en onderdanig hebben de intellectueele katholieke Vlamingen
van heel het land, hebben advocaten, rechtsgeleerden, ingenieurs,
geneesheeren en letterkundigen, heeft de bloem der katholieke Vlaamsche
partij in een collectief schrijven hare trouw bevestigd aan dit ideaal van
ieder vrij volk. Zoolang een verstandig Vlaming leeft, zal hij de Vlaamsche
Hoogeschool vragen; en, zoo de katholieken haar niet stichten, zal ze er
komen ondanks, zoo niet tegen de katholieken.
En dat zouden we nooit tegen het katholieke Vlaamsche volk willen te
verantwoorden hebben; ook niet tegenover de katholieke partij in België,
die groot zal blijven, zoolang katholiek en Vlaming slechts één woord zal
zijn.
De laatste volzin van Het Handelsblad getuigde van veel optimisme, wanneer men
bedenkt hoe weinig de katholieke partij van Vlaanderen, aangevoerd door de
Franschgezinde bisschoppen, nobiljons en geldbazen, mocht gere-
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kend worden tot eene partij voor wie katholiek en Vlaming één woord is. En wat al
die katholieke intellectueelen der Vlaamsche gewesten betreft, die inderdaad in
November 1906 ten getalle van niet minder dan 360 een openbaar proteststuk tegen
de bisschoppelijke veroordeeling der Vlaamsche Hoogeschool in de wereld gezonden
hadden, zij bleven volkomen zonder eenigen invloed op het Belgisch episcopaat.
Niets veranderden de bisschoppen aan hunne vijandige houding.
In November 1908 hield Mgr. Mercier te Mechelen eene vergadering van de
superiors der aartsbisschoppelijke colleges en seminaries. Onze Tijd, de tolk der
clericale Vlaamschgezinden van Brussel, wist over die zitting het volgende te
vertellen, dat niet werd gelogenstraft:
Aan de Eerw. heeren Superiors werd uitdrukkelijk bevel gegeven zich
bepaald te verzetten tegen alle strekking van professors of leerlingen ten
voordeele eener Vlaamsche katholieke of officieele Hoogeschool. ‘De
Bisschoppen - zeide Mgr. Mercier - willen van geene Vlaamsche
Hoogeschool. Une université flamande, jamais!’
Dat was nu wat al te kras; en nogmaals beproefden de intellectueelen onder de
clericale Vlaamschgezinden toch iets om op het episcopaat te werken. Den 6
December 1908 hield de Limburgsche Oud-hoogstudentenbond te Hasselt eene
vergadering, waarop besloten werd aan den aartsbisschop en aan de bisschoppen van
België te schrijven, hun eene gedeeltelijke vervlaamsching der Leuvensche
Hoogeschool vragende, voornamelijk het inrichten van Vlaamsche leergangen voor
ingenieurs, met het oog op de behoefte aan Vlaamschkundige ingenieurs in het
Limburgsche kolenbekken. Eenige dagen later (20 Dec.) hield de
Oud-hoogstudentenbond van Brabant eene zitting te Leuven, in de stad zelve der
bisschoppelijke Alma Mater. Men vroeg er de volledige vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool met bijvoeging van Vlaamsche landbouw- en veeartsenijscholen. Wat
de Leuvensche Hoogeschool betreft, daar wenschte men het tweetalig stelsel te zien
invoeren: de leergangen, welke voor het practisch leven van belang zijn, zouden
verdubbeld worden zoodat de student de keus
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zou hebben tusschen eenen Vlaamschen en eenen Franschen leergang.
Hooger Leven bracht ons in Januari 1909 het antwoord van Mgr. Mercier op het
verzoekschrift der Limburgsche ‘Oud-hoogstudenten’, dat luidde als volgt:
Ik heb uw schrijven van 22 dezer (Dec.) wel ontvangen en hetzelve aan
Mgr. den Rector der Leuvensche Hoogeschool overhandigd, die in zijne
wijsheid zal onderzoeken, of en hoe het zal mogelijk zijn den wensch,
dien Gij ons hebt willen te kennen geven, te beantwoorden.
Aanvaardt, enz.
D.J. Kardinaal Mercier,
aartsbisschop van Mechelen.
Deze verzending van het brandend vraagstuk naar Mgr. Hebbelynck, den rector
magnificus van Leuven, die ‘in zijne wijsheid’ zal hebben te onderzoeken, ‘of en
hoe’ er iets kan gedaan worden, - dat is een meesterlijk middeltje om het Belgisch
episcopaat buiten schot te stellen. Zullen de ‘Oud-hoogstudenten’ nu tevreden zijn?
Zonneklaar blijkt uit al het voorgaande, dat de vervlaamsching van het hooger
onderwijs, evenals die van het zoogezeid vrij middelbaar onderwijs, ondanks en
tegen de Belgische Roomsch-katholieke bisschoppen zal moeten doorgedreven
worden.
Al wie weet hoe machtig ons episcopaat is, ja dat dit episcopaat, onder een clericaal
Ministerie, de Regeering en de Kroon beheerscht en overschaduwt, zal beseffen, hoe
hard en misschien langdurig de strijd zal zijn. Maar tegenover het Roomsche
episcopaat staat het Vlaamsche Volk. Een van beiden zal moeten buigen. Wij zijn
overtuigd, dat 't Vlaamsche Volk niet buigen zal.
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Hoofdstuk XI
De Vlaamsche Beweging sedert het Jubeljaar
(1905-1908)
Het jaar 1905 was in Begië een officieel jubeljaar tot verheerlijking van den vrede,
de vrijheid en den stoffelijken welstand, die het vaderland sedert 1830 onafgebroken
had genoten onder de regeering zijner eerste twee Koningen.
Van de zeekust tot aan het hoog Ardennenland was men gedurende de
zomermaanden overal aan 't feestvieren: officieele plechtigheden, Te Deums, militaire
en burgerlijke vertooningen, optochten, lichtstoeten, waterfeesten, steekspelen,
cantaten, banketten, tentoonstellingen, waaronder eene schitterende
‘wereldtentoonstelling’ te Luik, - niets ontbrak aan den maandenlangen feestroes.
Nog nooit had men over het geheele Belgische grondgebied de aangeboren nationale
kunst om in prachtige feesten geld te verteren, zoo schitterend, zoo algemeen en zoo
onbezorgd aan den dag gelegd. Niet het minst de Roomsche bisschoppen en de
gansche katholieke geestelijkheid. In 1880 hadden zij zich kleingeestig en driest
onthouden bij de officieele feesten van het 50jarig jubileum van België, omdat destijds
het Ministerië in handen der liberalen was. Nu vierden zij integendeel geestdriftig
mee onder eene regeering naar hun hart, die reeds zoolang aan 't roer was.

Het karakter van de jubelfeesten
Het treffendst karakter der Belgische jubelfeesten was hunne algemeenheid. Rijk en
arm, groot en klein, ieder-
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een werd meegesleept. Niemand scheen nog in België over iets te klagen te hebben.
Het leek wel een Aardsch Paradijs of liever een Luilekkerland. Wel hadden de
socialisten in officieele manifesten protest aangeteekend tegen hetgeen zij de
verheerlijking noemden van de 75jarige regeering der gehate bourgeoisie. Maar de
werkman van stad en dorp deed overal mee in de feestvreugde en danste en zong en
at en dronk, soms meer dan noodig. Ook pruilden eenige groepjes van radicale en
clericale Vlaamschgezinden en zij gaven enkele bittere manifesten uit over de
verdrukking der Vlamingen sedert 1830; maar niemand luisterde er naar. Dat pruilen
bleef overigens vanwege de meeste aanvoerders bij zeer platonische woorden, want
vele van de kopstukken dier Vlaamsche onthouderspartij deden toch mee als leden
van de Koninklijke Vlaamsche Academie of van andere officieele lichamen.
Een ander karakter van de Belgische jubelfeesten was, zoowel in de Brusselsche
officieele wereld als elders, dat alles zorgvuldig werd vermeden, wat Noord-Nederland
had kunnen krenken en de langvergeten veeten van 1830 had kunnen opwarmen. Er
was blijkbaar een wachtwoord der Regeering, dat stipt en zonder eenige moeite werd
nageleefd door iedereen, omdat het in overeenstemming was met den waren toestand
der gemoederen in België. De ‘Martyrs van 1830’ hadden uitgediend. In eene
prachtige redevoering gericht tot de schooljeugd in de groote Antwerpsche Beurs
sprak Burgemeester Jan Van Rijswijck het juiste woord uit, toen hij ten aanhoore
van de geheele Scheldestad, ja van het gansche land uitriep: ‘Ook is het de herinnering
van 't Jaar 30 niet, die ons thans vervult. Wat wij vieren, is 75 jaren vreedzame
ontwikkeling.’
Zelfs in 't hart van het Walenland, te Luik, waaruit in 1830 Rogier en zijne
gewapende mannen naar Brussel opgetrokken waren, om de nog weifelende hoofdstad
tegen de Hollanders op te ruien; op de groote Luiksche Wereldtentoonstelling werd
meer dan één bewijs geleverd, dat
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ook de Walen elken wrok tegen Noord-Nederland hadden afgelegd. Zulks bleek
vooral op den 31 Augustus 1905, toen de Nederlandsche tentoonstellers te Luik den
25stsn verjaardag van Koningin Wilhelmina vierden.
De algemeene commissaris der Nederlandsche afdeeling Scholten gaf in het foyer
van den Koninklijken Schouwburg te Luik een gala-diner, waar niet alleen al de
Hollandsche exposanten, maar ook de commissarissen van al de vreemde afdeelingen
aan deelnamen, benevens onze geheele officieele wereld met Minister Francotte (een
Luikerwaal) aan 't hoofd, vergezeld van den gouverneur der provincie, den
burgemeester der stad Luik en den generaal-bevelhebber der militaire omschrijving.
Het was eerst en vooral een echt Hollandsch-Belgisch verbroederingsfeest. Na de
gebruikelijke heildronken op koning Leopold II en op koningin Wilhelmina dronk
de Nederlandsche commissaris Scholten op de Belgische natie. Merkwaardig was
het antwoord van den Luikschen burgemeester Kleyer.
De Belgische Omwenteling, zei hij, beschouwen we als behoorende tot
de geschiedenis. Zij is voor ons alleen het uitgangspunt van ons
onafhankelijk bestaan, oneindig meer belangrijk om hare gevolgen dan
om wat er aanleiding toe gaf. Wij verheugen ons in de zegeningen, welke
dit nieuwe tijdperk ons bracht en vieren met rechtmatigen trots het jubileum
van ons vaderland. Maar mogen we daarom niet betreuren de splitsing van
het Rijk der Nederlanden? niet bedenken wat een gewicht onze beide
bloeiende landjes in de schaal van Europa zouden leggen, indien zij tot
ééne natie thans nog vereenigd waren? En, vooral, hoe zouden wij ons
niet herinneren welk eene gewichtige rol België en Holland samen gespeeld
hebben in de geschiedenis? hoe we schouder aan schouder hebben gestaan
in den heerlijken strijd voor de vrijheid des gewetens in de 16e eeuw?
Neen, er is te veel in het verleden geweest wat ons heeft te saam gebracht,
te veel moedig gedragen leed en te veel eerlijke vreugde, dan dat wij nog
eenig belang zouden hechten aan de diep betreurenswaardige
misverstanden, die ons hebben gescheiden.
Deze puike rede, uitgesproken in het bijzijn van eenen Belgischen minister en van
de vertegenwoordigers van
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alle nationaliteiten der wereld (zelfs de Chineezen ontbraken er niet: de gezant van
het Hemelsche Rijk was er met zijne beide secretarissen) maakte eenen zeer diepen
indruk en deed eenen storm van gejubel onder de talrijke dischgenooten losbreken.
Alle de groote Nederlandsche dagbladen waren door hunne reporters op dit feest
vertegenwoordigd en lieten niet na de hooge beteekenis van den officieelen heildronk
van den Luikschen burgemeester te doen uitschijnen.
Ook was het een belangrijk teeken des tijds, dat het jubeljaar 1905 nog niet ten
einde was, toen Eugène Baie in den Petit Bleu van Brussel zijnen geruchtmakenden
veldtocht begon ten voordeele van de ‘Entente Hollandobelge’.

Franschgezinde betoogingen
Natuurlijk lieten de belhamels van het Mouvement wallon en andere Franskiljons
zich te Luik niet onbetuigd. Eerst hielden zij er in September een Congrès pour la
culture de la langue française, dat eenen zeer onschuldigen cosmopolitischen schijn
aannam, maar in den grond of liever door de houding van enkele zijner inrichters
dadelijk een anti-Vlaamsch karakter kreeg. Volgens het programma der
werkzaamheden zou de geschiedkundige afdeeling het volgende punt onderzoeken:
‘De uitbreiding der Fransche taal aan de Noordelijke en Noord-Oostelijke grens’,
d.i. in Vlaamsch België; hetgeen overigens onbewimpeld werd toegelicht, door de
vraag gesteld in de opvoedkundige afdeeling: ‘Of het niet mogelijk wezen zou in de
centrums der tweetalige landen vrije gestichten van middelbaar onderwijs, alwaar
het Fransch als voertaal zou gebruikt worden, te vermenigvuldigen, volgens het
voorbeeld te Gent en te Antwerpen gegeven’ (in de Instituts Rachez.) Evenzoo zou
de rechtskundige afdeeling de volgende vraag bestudeeren: ‘Waarom en hoe hoeft
men de Fransche taal te begun-
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stigen in de landen, waar zij nevens andere bestaat?’ Naast de zuiver letterkundige
en wetenschappelijke onderwerpen beraadslaagde aldus dit Fransch Congres te Luik
over de wijze, waarop men in België de Fransche taal zou kunnen begunstigen ten
nadeele van de moedertaal der Vlamingen.
Fransche schrijvers en geleerden van naam, als de bestuurder der Comédie française
Jules Claretie en de groote romanist Paul Meyer luisterden dat overigens merkwaardig
Congres met hunne tegenwoordigheid op. Maar het verwonderde niemand, dat men
onder de beschermleden van de inrichtingscommissie de kopstukken der Gentsche
Vulgarisateurs aantrof als Maurice de Smet de Naeyer, Prof. P. Van Wetter en G.
Van Montagu(1); doch het baarde in Vlaanderen algemeene verwondering, dat een
Noordnederlandsche geleerde, Prof. A.G. van Hamel van Groningen, ook onder de
toetreders werd gevonden, hij, die het reeds in 1901 zoo deerlijk verkorven had bij
zijne taalbroeders van Vlaamsch België door zijne luidruchtige afkeuring der
Vlaamsche Beweging te Gent bij een feest der Vulgarisateurs, hetgeen hem in de
Hollandsche pers eene niet al te malsche behandeling had berokkend(2).
Na dat deftig Fransch Congres hield men nog te Luik een Congrès Wallon, waarop
allerlei gekheden werden verkondigd. Een jeugdige redenaar eischte eene afzonderlijke
nationale vlag voor de Walen. Een ander riep uit: ‘Nous voulons imposer le français
à tous les Belges’ en stelde voor de gelijkheid der landstalen en de taalwet De Vriendt
af te schaffen, enz. Met moeite slaagden de gematigden er in, dien wensch tot
afschaffing der taalgelijkheid in Bel-

(1) Gérard, de Fransche gezant in België, was op het Congres tegenwoordig: ‘L'honorable
ministre’ - las men in 't relaas der Fransch-Belgische pers - ‘rend un éclatant hommage à
l'Association pour la vulgarisation de la langue française, dont le siège est à Gand et qui, par
son action, contribue largement à répandre l'esprit français.’
(2) Zie hierboven, blz. 27-30.
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gië te verzenden naar het volgend Congres; de motie verwerpen wilde men niet, en
haar aannemen durfde men niet. Het ideaal door het Congrès wallon uitgesproken
was: ‘Donner en Belgique à la langue française la suprématie dans tous les domaines.’
Zelfs de clericale Gazette de Liège, die overigens het Congrès wallon als het werk
der vrijmetselarij brandmerkte, kwam daar tegen op en schreef:
Poursuivre à ce point la francisation de la Belgique serait une oeuvre
néfaste et antipatriotique. Ce qui, dans les temps anciens, a constitué un
des caractères essentiels de la vieille principauté de Liége, et puissament
aidé à sa durée jusqu'à son renversement par la France révolutionnaire,
c'est que la question des langues n'y fut jamais posée, c'est que Flamands
et Wallons y vécurent toujours fraternellement unis autour des mêmes
drapeaux, des mêmes foyers et des mêmes autels.
De Gazette de Liège noemde het Waalsch Congres een groot fiasco. Stellig was
het geenszins de uiting van het denken en voelen der Waalsche bevolking van België,
die in hare overgroote meerderheid volkomen onverschillig bleef aan de
opgewondenheid van eenige heethoofden(1). Op het Congres zelf trok een geboren
Waal van Verviers, de bekende Gentsche hoogleeraar Pirenne, geestig en krachtig
te velde tegen de historische ketterijen van zekere sprekers, hetgeen hem nog al
kwalijk werd genomen.

Vlaamschgezinde betoogingen
Van hunnen kant zag men de Vlaamschgezinden het jubeljaar 1905 door eene reeks
betoogingen en vergaderingen vieren.

(1) Een staaltje dier Franschdolle opgewondenheid werd door de Gazette de Liège aangehaald
uit een artikel getiteld France d'abord en destijds verschenen in het blad Liège universitaire.
Men las er onder meer: ‘Soutenons l'influence française, développons-la, préparons-lui des
triomphes... Nous ne faisons qu'un avec le peuple français... Aimons la France. Ne craignons
pas de blesser par là un patriotisme appris dans les guindailles clérico-royalistes...
Souvenons-nous que nous fûmes français à une heure heureuse de notre histoire.
Souvenons-nous qu'en 1830, plus de trois mille pétitions, parties toutes des provinces
wallonnes, demandaient la réunion à la France.’
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In Mei had te Leuven een groote Vlaamsche Landdag plaats, grootendeels door de
clericalen ingericht en door hen ook grootendeels bezocht, wat niet te verwonderen
was, daar als voornaamste punt der dagorde was opgegeven het hangend wetsvoorstel
Coremans op de vervlaamsching der colleges van bisschoppen en paters, hetgeen
van de bisschoppen en van hunne clericale meerderheid in de beide Kamers
voornamelijk afhing. Vele dreigende woorden tegen het Belgisch episcopaat en het
clericaal ministerie werden daar gehoord; doch, naast dat ijdel gebrul van den
Vlaamschen clericalen leeuw, was het optreden van den liberalen
volksvertegenwoordiger Julius De Vigne eene ware verrassing voor vriend en vijand.
Zijne bezadigde en toch krachtige verklaringen maakten diepen indruk op den
Landdag, die den spreker met eene echte ovatie zijnen dank betuigde(1).
In Augustus hielden de liberale Vlaamschgezinden te Antwerpen eenen gansch
anderen Landdag, ingericht onder het gezag van een eerecomiteit van 742 leden uit
alle hoeken der Vlaamsche gewesten, aan wier hoofd de burgemeesters Jan Van
Rijswijck en Braun, de oud-burgemeester Buls en senator Verspreeuwen stonden.
De vergadering in de groote zaal van het Kunstverbond, waarop het puik van de
liberale burgerij der Scheldestad en zeer talrijke afgevaardigden uit geheel Vlaamsch
België het publiek vormden, luisterde met gespannen aandacht gedurende vier volle
uren naar negen sprekers(2), die de ba-

(1) Zie hierboven, blz. 108 en 109.
(2) Het waren: V. Fris over de regeering van Willem I en de grieven van 't jaar 30; Max Rooses
over het aandeel der Vlamingen in den bloei der beeldende kunsten sedert 1830; Aug.
Vermeylen over de Nederlandsche letteren in Zuid-Nederland; Maurits Sabbe over de nationale
muziekbeweging; F. Boonroy over onze taal en de natuurwetenschappen; C. Stoffels over
de Vlaamsche taalwetten; J. Persoons over den maatschappelijken toestand der Vlamingen;
J. Vercoullie over de waarde onzer taal; en Pol De Mont over Vlaanderen's toekomst.
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lans van verlies en winsten der Vlamingen sedert 1830 opmaakten. De heldhaftige
75jarige worsteling van ons volk tegen de noodlottige gevolgen der Omwenteling
van 1830 op zoo menig gebied, dat was het onderwerp der redevoeringen; alles deftig,
kalm, ernstig; geene hooge woorden, geen bombast, geene meetingrederijkerij; alles
onbewimpeld gezegd zonder eenige officieele huichelarij. Er liep als een verheven
adem van historische oprechtheid en moedige waarheidsliefde door al die aangrijpende
toespraken, die van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's namiddags de aandacht van meer
dan duizend toehoorders en toehoorderessen boeiden. Wellicht was er nog nooit in
Vlaanderen eene zoo ernstige vergadering van Vlaamschgezinden gehouden.
Deze plechtige zitting werd 's namiddags van denzelfden dag, op eenige honderden
meters afstand, gevolgd door een indrukwekkend feest: de onthulling in de voorstad
Berchem van het standbeeld opgericht ter eere van graaf Frederik de Mérode, die
aldaar in 1830 tijdens een gevecht tegen de Hollanders gesneuveld was. De liberale
Vlaamsche Landdag gaf de opvatting der vrijzinnige Vlamingen over de Belgische
Omwenteling. Het Mérodefeest was de opvatting der officieele wereld; doch hoeveel
vooruitgang was er niet gedaan sedert 1830.
Prins Albrecht van België sprak er eene vaderlandsche redevoering uit in de
moedertaal der Vlamingen en werd er ook in die taal aangesproken door den
burgemeester van Berchem en door Minister Liebaert, terwijl generaal Timmermans
alleen in 't Fransch sprak en integendeel graaf de Mérode Westerloo, voorzitter van
den Senaat, in het Vlaamsch namens de familie bedankte. Hoe zou de held van het
feest op zijn sterfbed in November 1830 verbaasd opgekeken hebben, hij wiens
broeder het berucht decreet

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

245
van het Voorloopig Bewind onderteekende, waarbij het bestaan van de moedertaal
der Vlamingen geloochend en aan haar officieel gebruik een einde gesteld werd, hoe zou hij verbaasd hebben opgekeken, indien men hem voorspeld had, dat men
hem 75 jaar later in 't Nederlandsch, in de gehate taal van Willem I en Van Maanen,
plechtig en officieel zou vieren? en dat in België het patois der Vlamingen, krachtens
de taalwetten, de evenknie van zijne taal, het edele Fransch, zou worden, - op het
papier ten minste? Immers om het te bewijzen, voerde de Antwerpsche bevelhebber
der burgerwacht Albrecht, onder 't oog van den Koninklijken Prins en toekomstigen
Koning der Belgen, zijne jagers-verkenners in 't Fransch aan, openlijk in schennis
met de taalwet Heuvelmans, die reeds sedert acht jaren door de Kamers aangenomen
en door den Koning was bekrachtigd geworden.
In September hielden de clericale Vlaamschgezinden te Lier eenen Landdag van
het Davids-fonds, die twee dagen duurde en den derden dag te Luik werd voortgezet.
Prof. Vliebergh van Leuven legde er in de openingsziting de volgende verklaring af:
Velen waren van meening, dat de Vlamingen zich bij de jubelfeesten
moesten onthouden, omdat zij, na 75 jaar onafhankelijkheid nog steeds
grieven hebben. Maar, daar ons land sinds 1830, dank zij onze Grondwet,
met reuzenschreden is vooruitgegaan op 't gebied van handel, nijverheid
en landbouw, hebben wij, Davids-fondsers, medegejubeld. Want in dit
plechtig jubeljaar is het noodig te verklaren en te toonen, dat wij Vlamingen
zijn en Vlamingen zullen blijven.
Evenals op den liberalen Landdag te Antwerpen werd te Lier een overzicht gegeven
van de Vlaamsche letterkunde sedert 1830. Maar het waren vooral practische
vraagstukken, die er werden behandeld: de middelen tot verspreiding van katholieke
Vlaamsche volkslectuur, mitsgaders van de Vlaamsche katholieke dag- en
weekbladpers, het hangend wetsvoorstel Coremans over de vervlaamsching van het
clericaal middelbaar onderwijs, enz. Dit laatste punt werd er in eenen zeer weinig
radicalen zin opgelost,
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hetgeen niet te verwonderen, was, als men weet, dat de voorzitter van den Landdag
van het Davids-fonds niemand anders was dan de voorzitter der Belgische Kamer,
de clericale oud-minister Schollaert. Op het feestbanket gold de eerste heildronk den
Paus van Rome, niet den Koning der Belgen.
De reeks der Vlaamsche betoogingen van het jubeljaar 1905 werd waardig gesloten
door de indrukwekkende Lededegancksfeesten ter gelegenheid der honderdste
verjaring van den geboortedag (9 November) van den dichter der Drie Zustersteden.
Te Eekloo, de stad waar hij geboren werd, te Antwerpen, te Gent, te Brussel en te
Brugge hadden indrukwekkende concert-voordrachten plaats, waarop sprekers van
naam en kunstenaars van talent den grooten dichter verheerlijkten, van wien enkele
onvergetelijke verzen tot nationale spreekwoorden zijn geworden in Vlaanderen.

Onze taal en de Koning (1905)
Men zal zich herinneren, dat koning Leopold II voor het eerst in 1887 eene
Nederlandsche redevoering had gehouden bij de inwijding van den nieuwen
Nederlandschen Schouwburg te Brussel op uitnoodiging van Burgemeester Buls(1).
Sedertdien had de Koning onze moedertaal niet meer gesproken in 't openbaar tenzij
in kleine gesprekken en had men hem ook in die taal niet meer officieel toegesproken.
Zelfs burgemeester Jan Van Rijswijck kon hem in het Nederlandsch in de Scheldestad
niet verwelkomen, zoolang de Koning er zelf den wensch niet van uitdrukte.
Het jubeljaar 1905 scheen waarschijnlijk aan Leopold II eene gepaste gelegenheid
te zijn, om zijne Vlaamsche onderdanen in hunne liefde voor de moedertaal
aangenaam te verrassen. Al de hoofdsteden der provincies werden plechtig door den
Koning bezocht. Natuurlijk met zijne

(1) Zie het voorgaande deel, blz. 220-223.
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toestemming verwelkomden hem in 't Vlaamsch al de burgemeesters der Vlaamsche
steden. Alzoo het eerst burgemeester Braun te Gent, terwijl de gouverneur der
provincie Oost-Vlaanderen na hem in 't Fransch sprak. Wat den Koning betreft, hij
antwoordde alleen in 't Fransch; maar het werd zeer opgemerkt, dat de vorst (hetgeen
hij nooit deed) de Vlaamsche redevoering van burgemeester Braun een paar malen
onderbrak om er zijne instemming mee te betuigen, alsof hij uitdrukkelijk wilde
bewijzen, dat hij onze taal goed verstond en het wilde geweten hebben.
Te Brugge sprak de burgemeester graaf Visart de Bocarmé insgelijks Vlaamsch
en de gouverneur Fransch alsook de Koning. Te Hasselt sprak de burgemeester
Portmans evenzoo Vlaamsch en de gouverneur Fransch, maar de Koning antwoordde
in 't Vlaamsch tot ieder's dubbele verbazing; want men had eene Fransche toespraak
van Leopold II verwacht en zijn antwoord bestond uit het lakonische: ‘Heb dank.’
Doch te Antwerpen gebeurde iets geheel merkwaardigs en gansch uitzonderlijks.
Op het stadhuis der Scheldestad door burgemeester Jan Van Rijswijck in 't
Nederlandsch ontvangen, las er Leopold II het volgend bondig Nederlandsch antwoord
voor:
Mijnheer de Burgemeester, Mijne Heeren,
Hartelijk verkleefd aan België's welvaart, was ik steeds angstig bezorgd
om deze van Antwerpen.
Diep ben ik geroerd door uwen welkomsgroet en ik dank U voor uwe
verkleefdheid en uwe trouw.
Ik ben vooral gelukkig den Burgemeester van Antwerpen op dit stadhuis
te hooren bevestigen, dat al de Antwerpenaren het eens zijn om het ontwerp
der Regeering toe te juichen.
Eendracht maakt macht, en macht is een der vereischten tot welslagen.
Laten wij hopen, dat de Kamers het haar voorgelegde ontwerp zullen
goedkeuren. Moge deze onze hoop, Mijne Heeren, verwezenlijkt worden.
Laten wij immer in de volharding vertrouwen.
En toen de Koning wat later in de propvolle Beurs verscheen en er eene lange
Fransche redevoering voorlas, om
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nogmaals het ontwerp van zijn clericaal ministerie over de uitbreiding der haven en
der militaire versterkingswerken warm aan te bevelen, besloot hij eensklaps zijne
toespraak met de Vlaamsche kreten: Antwerpen boven! Voor Antwerpen en voor
geheel Belgenland! hetgeen eenen donder van toejuichingen deed losbarsten. Buiten
het Stadhuis en

Leopold II

de Beurs liep weldra door de stad het nieuws, dat de Koning Vlaamsch gesproken
had, en, in zijn open rijtuig gezeten, werd hij daarna door Antwerpen's straten op
uitbundige vreugdekreten vergast, zooals hij er wellicht nog nooit in België had
gehoord. Daarover schreef Het Volksbelang:
Leopold II kent de gehechtheid der Antwerpenaren aan onze Vlaamsche
moedertaal. Ook die snaar heeft hij niet onaangeroerd
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gelaten. Koning Leopold II is een fijn staatsman. Al zijne daden zijn
berekend. Hij heeft geenszins de impulsieve redenaarsmanieren van den
Duitschen Keizer.
Indien hij in 't Vlaamsch antwoordt aan burgemeester Jan Van Rijswijck
op het Antwerpsch Stadhuis, en in de Beurs voor het eerst in zijn leven de
volkspopulariteit zoekt en wint met Vlaamsche wachtwoorden, dan is dat
in onze oogen een nieuw bewijs voor de wassende kracht der Vlaamsche
Beweging, tot spijt van die 't benijdt.
En, sprekende over de houding der Vlaamsche burgemeesters en gouverneurs,
voegde Het Volksbelang er leuk bij:
Buiten het verfranschte Brussel zijn nu al de burgemeesters der
hoofdsteden van onze Vlaamsche provincies er eindelijk toe gekomen,
den Koning officieel in de moedertaal hunner ingezetenen, te begroeten.
Sedert 1830 hebben wij daar 75 jaren moeten naar wachten.
Alleen de gouverneurs van al onze Vlaamsche gewesten Volharden nog
in de boosheid. Baron de Kerchove d'Exaerde te Gent, de heer Fredegardus
Cogels te Antwerpen, baron Jan Bethune te Brugge en de heer de Pitteurs
te Hasselt spraken allen Fransch naast de Vlaamschsprekende
burgemeesters. Doch die heeren zullen zich ook wel bekeeren. Dat zal zijn
voor toekomenden keer, hopen wij.

De redevoering van Buls
In den loop van het jubeljaar 1905 werden in België honderden of liever duizenden
officieele en andere redevoeringen in de beide landstalen gehouden. De
merkwaardigste onder allen was stellig, van een Vlaamsch standpunt, de door den
oud-burgemeester der stad Brussel Karel Buls in 't Fransch uitgesproken als voorzitter
der Ligue de l'Enseignement op 2 November 1905. De spreker handelde er over de
noodzakelijkheid van het verplichtend onderwijs en van de verbetering der Belgische
school op elk gebied, waarbij hij een belangrijk gedeelte zijner rede aan de Vlaamsche
Beweging wijdde. Hij verklaarde zich onbewimpeld voor het oprichten eener
Vlaamsche Hoogeschool en tegen de Vulgarisateurs.
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De Franschen, - zei hij zeer juist - in het bewonderen hunner taal verdiept,
kennen die der andere volkeren niet, beelden zich te goeder trouw in, dat
wat zij niet kennen, niet bestaat; schrijven zich op naieve wijze het
monopolium der beleefdheid en der sociabiliteit toe, en vinden daar de
weerspiegeling van in hunne taal, ‘de klaarste en de welluidendste die er
bestaat. Er is in de wereld geen wonderbaarder werktuig tot vrijmaking
der geesten. Het is het voertuig van alle edelmoedige denkbeelden(1).’
Al die overdrijvingen zijn op het laatste Congrès de l'expansion de la
langue française te Luik ernstigweg opgedischt geworden door lieden, die
in hunne naieve onbewustheid niet eens vermoed hebben, dat de
beleefdheid wellicht meer takt vereischt in een land, waar de helft der
bevolking eene Germaansche taal spreekt...
Het zijn onze onvoorzichtige landgenooten, die wij daarvoor aansprakelijk
maken, en wij meenen een vaderlandschen plicht te vervullen door hun
toe te roepen, dat zij, door de Fransche meerminnen verleid, naar het
verderf gaan. Door de hand te leenen aan de annexatie der geesten, bereiden
zij de annexatie van den bodem des vaderlands voor.
En Buls voegde er de volgende guldene raadgevingen bij:
Wij willen geen Fransch departement zijn met Parijs als intellectueele
hoofdstad. En vermits de kennis van het Nederlandsch ons het aanleeren
van het Duitsch en van het Engelsch grootelijks vergemakkelijkt, zoo
willen wij ons voordeel halen uit onze geographische ligging aan het
kruispunt van drie groote beschavingen, zonder ons door ééne daarvan te
laten opslorpen... Wel verre van naar de heerschappij van de Fransche
taal, voertuig der Fransche denkbeelden, te streven, moeten wij ons
beijveren die terug te houden binnen de perken, die in evenredighedd staan
met hare beschavingswaarde en met het aandeel in de vorming van onzen
volksgeest, waarop zij aanspraak kan maken.
Laat er ons dus naar streven de mannelijke taal te kennen, te ontwikkelen
en zoolang mogelijk te behouden van ons klein volk, dat door zijne
doelmatige werkzaamheid, zijne vrijheidsliefde en zijne prachtige kunst
er in geslaagd is den Vlaamschen naam zoo door de wereld te doen achten,
dat, wanneer men ons, nu nog, in verre streken vraagt tot welke natie wij
behooren, men weet wat een Vlaming is en nog niet weet wat een Belg is.

(1) Te lezen in een der puikste Fransche tijdschriften, La Revue bleue van Parijs (30 Sept.
1905).
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Deze redevoering van Buls, die op eene algemeene vergadering der Ligue de
l'Enseignement te Brussel vóór een niet al te talrijk gehoor in de bovenzaal eener
stadsschool heel bescheiden werd gehouden, verscheen weldra in druk en maakte te
recht veel opgang in de pers. De Vlaamschgezinden begrepen dadelijk, dat het machtig
woord van

Karel Buls

eenen man als Buls eene heerlijke getuigenis was ten voordeele van hunnen strijd,
en het Julius Vuylsteke-fonds liet er op duizenden exemplaren eene Nederlandsche
vertaling van verschijnen(1), die aan al de leden van het Willems-fonds werd uitgedeeld.

(1) De geestesontwikkeling van België. (Nr 2 der uitgaven van het Julius Vuylsteke-fonds).
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Andere gebeurtenissen van 1905
Andere gebeurtenissen waren nog in 1905: de dood van dichter Julius De Geyter te
Antwerpen (Februari); de heftige pastoorsermoenen te Antwerpen en de clericale
censuur te Brugge en te Gent tegen het opvoeren van Rafaël Verhulst's bekroond
drama Jezus de Nazarener (id.); de verschijning te Antwerpen der eerste aflevering
van het liberaal tijdschrift De Vlaamsche Gids, door Max Rooses en zijne politieke
vrienden gesticht (Mei); de Vlaamsche liberale meetingen op eenzelfden Zondag (7
Mei) gehouden in al de steden en op veel dorpen van de provincies Antwerpen,
Brabant en West-Vlaanderen tot voorbereiding der Kamerverkiezingen van het
volgend jaar (id.); het openbaar debat over de Vlaamsche Beweging in Vooruit te
Gent tusschen Anseele en den socialistischen student A. De Gruyter (Mei); de
polemiek over het optreden van Prof. van Hamel van Groningen op een Franschgezind
Congres te Luik (Juni); het zoo gemoedelijk feest gevierd door den tak Aalst bij het
tienjarig bestaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond (September) ter eere van
zijnen stichter Hipp. Meert; de eerste vacantieleergangen door Hollandsche
hoogleeraren (Blok, Kalff en Verdam) gedurende een paar weken te Leiden ingericht
voor Vlaamsche studenten en bezocht door schier uitsluitend Gentsche 't Zalwelganers
met reisbeurzen van den Bond der oud-leden (id.); de polemiek in de
Fransch-Belgische pers over de zoogezegde onvaderlandsche voordracht door Pol
De Mont te Dresden gehouden (November); het zenden van eenen Nederlandschen
brief van rouwbeklag door de Bestendige Deputatie van Antwerpen bij den dood van
's Konings broeder den Graaf van Vlaanderen en het ontvangen van een Nederlandsch
antwoord onderteekend Marie, gravin van Vlaanderen (id.); het verschijnen in het
tijdschrift Vlaanderen van de belangrijke studie van Lod. De Raet over den landbouw
in Vlaamsch België (December).
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De rechterlijke schandalen te Brussel (1906)
België's hoofdstad met haren gordel van sterkbevolkte voorsteden, die al te zamen
meer dan een half millioen inwoners bevatten, verkeert in eenen zeer eigenaardigen
toestand op taalkundig gebied. De hoogere en middelstanden zijn er zeer verfranscht;
het geestesleven heeft er schier geene andere uiting dan de Fransche taal; en nochtans
is de meerderheid der bevolking Vlaamsch van taal gebleven, buiten de enkele
voorstad Elsene, waar vele Walen, afstammelingen van Walen en geheel verfranschte
Vlamingen bijeen wonen in de schaduw der Ministeries en der andere brandpunten
van de officieele verfransching sedert 1830. Alzoo komt het, dat veel
Vlaamschgezinden Brussel met zijnen omtrek tot eene Vlaamsche stad rekenen en
dat schier al de Franskiljons haar willen doen doorgaan voor eene Waalsche. De
waarheid ligt in 't midden: het is eene tweetalige bevolking, en met dat feit moet
rekenschap worden gehouden, hetgeen dan ook in de meeste onzer taalwetten is
geschied, die voor Brussel en zijn arrondissement uitzonderlijke bepalingen bevatten.
Maar daarbij wordt uit het oog verloren, dat, indien Brussel en zijne voorsteden
tweetalig zijn, die tweetaligheid ophoudt te bestaan, zoodra men het eigenlijke
platteland heeft bereikt, dat door en door Vlaamsch is gebleven evengoed als het
overige van Vlaamsch België(1). Nochtans wordt de landelijke bevolking rondom
Brussel niet door de Belgische taalwetten beschermd, omdat zij geregeerd wordt
door bepalingen, die alleen door den bijzonderen toestand der hoofdstad gedeeltelijk
gewettigd zijn.

(1) In het gansche arrondissement Brussel waren er in 1906 op de 859.440 inwoners slechts
144.723, (te Brussel en voorsteden schier uitsluitend woonachtig), die enkel Fransch, tegen
340,653, die enkel Vlaamsch verstonden, benevens 294.901, die de beide talen verklaarden
te geruiken en bijna allen Vlamingen waren. Te zamen dus 635.554 Vlaamschsprekenden
tegen 144.723 Vlaamschonkundigen.
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Zulks kwam eindelijk in 1906 op aangrijpende wijze aan den dag.
In het dorpje Herne had eene afschuwelijke misdaad plaats gehad: eene geheele
zeer godvruchtige boerenfamilie, met de moeder aan 't hoofd, had zich schuldig
gemaakt aan eenen ijzingwekkenden vadermoord. De debatten van het Assisenhof
van Brabant te Brussel werden in Februari 1906 met afschuw gevolgd door geheel
het land. Te dier gelegenheid werd ook vastgesteld, hoe de waarborgen der taalwetten
van 1873 en 1889 op rechterlijk gebied niet bestonden ten voordeele der landelijke
inwoners van het arrondissement Brussel. De betichten waren door eenen
Vlaamschonkundigen onderzoeksrechter in 't Fransch met de tusschenkomst van
eenen taalman ondervraagd geworden. Hunne verklaringen, in Fransche
proces-verbalen opgenomen, waar ze niets van begrepen, hadden ze toch maar
onderteekend en echt verklaard op 't aandringen van den rechter! En op het Assisenhof
bleek het herhaaldelijk, dat die verklaringen der betichten onnauwkeurig waren
vertaald geworden. Hun advocaat, de Brusselsche volksvertegenwoordiger Huysmans,
die zeker niet van overdreven Vlaamschgezindheid mocht verdacht worden, teekende
er heftig protest tegen aan en riep uit: ‘Dat misbruik moet verdwijnen!’ Maar de
kregelige voorzitter (raadsheer Wellens) vond er niets anders op dan: ‘Ga dat in de
Kamer zeggen!’; waarop Huysmans dadelijk antwoordde: ‘Zeker! ik zal het daar
zeggen!’
Dezelfde rechterlijke toestanden werden in eene volgende zaak (de brandstichting
te Langdorp) ook vastgesteld. De geheele Vlaamsche pers klaagde er luid en bitter
over. Onder de Fransche bladen was alleen het clericale Le XXe Siècle van Brussel
te vinden om zich met de zaak in te laten en te erkennen, dat die onrechtvaardigheid
maar al te lang geduurd had. In de zaak van Langdorp waren 95 getuigen verschenen,
allen Vlaamsche boeren, die geen woord Fransch verstonden en wier getuigenissen
in die taal één voor één werden vertaald, omdat niet alle zetelende rechters
Vlaamschkundig waren.
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Door den Vlaamschen Volksraad werd een protestlanddag te Brussel ingericht en in
de Kamer verhieven enkele volksvertegenwoordigers (J. Vander Linden, Daens en
Seghers) hunne stem tijdens de bespreking der begrooting van justitie. Minister Van
den Heuvel beloofde ‘het gansche vraagstuk te onderzoeken.’
In Mei wilde advocaat Van Dieren vóór hetzelfde Assisenhof van Brabant in 't
Vlaamsch pleiten voor eenen Franschonkundigen betichte. Het werd hem, krachtens
de wet, verboden door den voorzitter, omdat twee op 12 leden der jury zich
Vlaamschonkundig verklaard hadden. Den 10 Mei beloofde Minister Vanden Heuvel
in de Kamer een wetsontwerp te zullen neerleggen. Het was bij 't uiteengaan van 't
Parlement en op den vooravond der algemeene verkiezingen. Er kwam natuurlijk
niets van. En nochtans was de toestand wraakroepend. Hetgeen vroeger in geheel
Vlaamsch-België tusschen 1830 en 1873 (eerste taalwet Coremans) bestaan had, was
aldus nog in zwang gebleven voor 't arrondissement Brussel, zoodat Prof. Aug.
Vermeylen, der Vrije Hoogeshool, in een artikel van zijn tijdschrift Vlaanderen,
waarin hij zijne herinneringen als jurylid bij het Brabantsch Assisenhof ophaalde, te
recht nog kon schrijven:
Vlamingen, die geen Fransch kennen, kunnen er ter dood veroordeeld
worden, terwijl ze van een goed deel der rechtspleging niets verstaan.
Op de muren der hoofdstad en van al de steden en groote gemeenten der twee
Vlaamsche arrondissementen van de provincie Brabant (Brussel en Leuven) liet het
Nationaal Vlaamsch Verbond een krachtig protest aanplakken, waarin onder meer
werd gezegd:
Geen zittijd van het Brabantsch Assisenhof gaat voorbij, zonder dat min
of meer zware veroordeelingen uitgesproken worden tegen Vlaamsche
Belgen, die geen woord verstaan van al hetgeen tegen of over hen gezegd
wordt.
In Juni 1906 legden J. Van der Linden en Coremans met vier Brusselsche clericale
volksvertegenwoordigers (Ne-
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rincx, Renkin, L. De Lantsheere en De Becker) een uitgebreid wetsontwerp neer om
die rechterlijke misbruiken van het Assisenhof der hoofdstad te doen ophouden, die
intusschen maar altijd voortwoekerden. In de zaak Celis verklaarde een der
gezworenen (Van Linthout, rentenier en gemeenteraadslid te Liedekerke), dat hij
geen Fransch kende en dienvolgens geen woord begrepen had noch van de
beschuldigingsacte noch van de ondervraging van den betichte. Daar het nu eenen
gezworene en niet eenen betichte gold, werd de zaak naar eenen anderen zittijd
verzonden. Het mooiste van alles was, dat de zaak krachtens de wet in 't Nederlandsch
niet mocht geleid worden, zooals de voorzitter (raadsheer Mechelynck, een geboren
Gentenaar) eerlijk erkende.
In eene volgende zaak (de zaak Geerts) kende de betichte ook geen Fransch en
werd, alsof hij in Engeland of in Frankrijk te recht stond, in de hoofdstad van zijn
eigen land door middel van eenen vertaler ondervraagd, eerst door eenen
onderzoeksrechter, die ook 40 getuigen onderhoorde, waaronder slechts vijf het
Vlaamsch niet verstonden. Maar die onderzoeksrechter kende zelf geen Nederlandsch!

Het aftreden en de dood van Jan Van Rijswijck (1906)
Een der grootste verliezen, die de Vlaamsche Beweging sedert lang had geleden,
was het aftreden van Jan Van Rijswijck als volksvertegenwoordiger en burgemeester
van Antwerpen in Maart en, eenige maanden later, zijn overlijden, den 23 September
1906.
Nog zeer jong had hij aan de Antwerpsche balie eene schitterende plaats veroverd.
Als dagbladschrijver herinnerde hij, in de tintelende hoofdartikels van het weekblad
De Kleine Gazet, aan zijnen begaafden vader, den eersten Jan Van Rijswijck. In den
gemeenteraad trad hij weldra op den voorgrond en werd in 1889 schepen van
onderwijs, om drie jaar later Leopold De Wael als burgemeester der
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machtige Scheldestad op te volgen, hij, de zoon van den armen dagbladschrijver, die
door Jan De Laet wegens onmacht van betaling eener rechterlijke geldboet in den
kerker was geworpen(1).
Geen burgemeester van Antwerpen heeft ooit met zooveel talent dien eerepost
bekleed. Hij was populair in gansch België om zijne betooverende welsprekendheid
en om zijne minzaamheid; en in 't buitenland had hij den naam gekregen en verdiend,
dat hij alle talen even goed sprak; want bij plechtige gelegenheden ontving hij
Antwerpen's vreemde gasten in 't Fransch, in 't Engelsch, in 't Duitsch, en stond hun
te woord in 't Spaansch, in 't Italiaansch en in 't Zweedsch.
Maar als Nederlandsche redenaar vooral was hij uitstekend. Onze moedertaal
vloeide uit zijnen mond als een regen van bloemen. Het ging hem zoo gemakkelijk
af, alsof het onmogelijk ware geweest anders te spreken dan hij sprak: zonder de
minste gezochtheid, zonder het minste spoor van inspanning of moeite. Zijne
redenaarsgave geleek in niets op die van andere groote sprekers. Zij gaf zijne gansche
persoonlijkheid te genieten met al hare beminnelijkheid en aanstekelijke sympathie
en eigenaardige sierlijkheid en fijnen zwier, die aan de beroemde portretten van
Engelsche edellieden door Van Dyck gepenseeld sprekend herinnerden. Wie Jan
Van Rijswijck in zijnen goeden tijd nooit gehoord heeft, weet niet hoe schoon en
hoe zangerig onze guldene Nederlandsche moedertaal van menschenlippen vloeien
kan. In Noord en Zuid had men moeilijk eenen tweeden redenaar kunnen aanwijzen,
die tegen hem opwegen kon. In Nederland werd zijn sprekerstalent ten minste zoo
algemeen erkend als in België(2).
In 1900 werd hij naar de Kamer gezonden en zijne

(1) Zie in ons voorgaande deel, blz. 94, noot 1.
(2) Zijne beste redevoeringen en opstellen werden verzameld door Max Rooses en Flor. Vander
Ven in twee onlangs verschenen lijvige boekdeelen: Geschriften en redevoeringen van
Burgemeester Jan Van Rijswijck (Antwerpen, 1908).
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plaats was als het ware voorbehouden in het eerste liberaal ministerie, toen eene
onverbiddelijke ziekte den zoo begaafden en zoo populairen staatsman kwam
verlammen. Hij verkwijnde, moest rust nemen, trok zich op den achtergrond terug
en, na eene heldhaftige worsteling tegen lichamelijk verval, gaf hij zich eindelijk
gewonnen en trad af. De Gemeenteraad, bij hoogdringendheid bijeengeroepen, besloot
eenparig, op het edelmoedig aandringen van Coremans en van de voornaamste
clericale leden, dat Jan Van Rijswijck als burgemeester aanblijven moest en, indien
hij volhardde in zijn ontslag, recht had op een pensioen van 15.000 fr. 's jaars. De
groote burgemeester was immers niet rijk geworden in den dienst zijner vaderstad
en zou anders armoede hebben geleden. Buiten enkele walgelijke
onderpastoorsblaadjes sloot zich de geheele clericale pers bij deze hulde aan. Zulks
bewees, dat Jan Van Rijswijck in het zoo verdeelde België eene eenige politieke
persoonlijkheid heeten mocht.
Men zag het vooral, toen hij nog vóór 't einde van het jaar op 53jarigen leeftijd
door den dood werd weggemaaid. Op kosten der stad Antwerpen kreeg hij eene echt
koninklijke begrafenis. De geheele bevolking was op de been om haren geliefden
burgemeester naar 't Kielkerkhof te zien dragen. Die burgerlijke begraving van den
vrijdenker werd door allen, geloovigen en anderen, zoo eerbiedig en met zoo'n innige
deelneming bijgewoond, dat velen, vooral onder de vrouwen, hunne tranen niet
konden onderdrukken. Op het Stadhuis werden lijkreden gehouden door den nieuwen
burgemeester Hertogs en door een viertal andere redenaars, waaronder Max Rooses
en den stafhouder der advocaten-orde Alf. Rijckmans (tevens clericaal
gemeenteraadslid en voorzitter der Katholieke Kiesvereeniging); en diens rede was
niet de minst waardeerende noch de minst roerende. Van onze koninklijke Prinsen
had de weduwe Van Rijswijck(1) het volgende Nederlandsch telegram ontvangen:

(1) Een pensioen van 8.000 fr. werd haar in October 1906 door den Gemeenteraad met eenparige
stemmen toegekend.
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Gelieve, Mevrouw, de uitdrukkeling te aanvaarden van onze deelneming
in den diepen rouw, die U treft. Wij zijn zeer getroffen geweest door den
dood van uwen echtgenoot, die de algemeene achting had weten te
veroveren door zijne schitterende geestesgaven en zijn edel karakter.
Albert-Elisabeth.
De burgemeester van 's Gravenhage had aan Antwerpen's burgemeester zijn
rouwbeklag per telegram overgeseind en onder de opgekomen Noord-Nederlanders
bemerkte men bij de begrafenis Dr Kiewiet de Jonge, voorzitter van het Algemeen
Nederlandsch Verbond te Dordrecht, en Mr A. Levy, den bekenden Amsterdamschen
advocaat. Toen het nieuws van Jan Van Rijswijck's dood te Leiden aankwam onder
de studenten, Vlamingen en Zuid-Afrikaanders, die er de tweede vacantieleergangen
volgden, was er de ontroering groot. 's Anderendaags herdachten Prof. Knappert en
Prof. Heeres bij den aanvang hunner les de nagedachtenis van den onvergetelijken
Antwerpschen burgemeester. Een der lijkredenaars zei te recht op het Antwerpsch
stadhuis:
Hij sterft niet geheel, de man, die aldus heengaat, begroet met het
eeresaluut van eene wereldstad als Antwerpen, van een volk als dat der
Vlamingen, ja van eenen ganschen stam als die der Nederlanders in Noord
en Zuid.
Slechts enkele dagen later (22 October 1906) verloren de Scheldestad en de
Vlaamsche Beweging eenen anderen man van hooge waarde: ‘Vader’ De Beucker,
den braven, onbaatzuchtigen en onvermoeibaren Vlaamschen strijder, die bijna 80
jaar oud geworden was. Op 64jarigen leeftijd, in 1891, was hij door zijne eigene
politieke vrienden verstooten geworden, toen er spraak was hem in de plaats van den
afgestorven Jan De Laet naar de Kamer te zenden. Met allerlei vervolgingen, ja zelfs
met smaad, laster en broodroof te gelijk had de koene grijsaard alsdan kennis moeten
maken(1). Nochtans bleef de algemeene hoogachting van

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 64-66.
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vriend en vijand, de innige vereering en sympathie van alle Vlaamschgezinden,
liberalen zoowel als clericalen, te Antwerpen zoowel als elders, het benijdenswaardig
en welverdiend loon van Vader De Beucker.

Andere gebeurtenissen in 1906
Andere gebeurtenissen waren nog in 1906: de verschijning van 't eerste deel van
Vlaamsch België sedert 1830, door het Willems-fonds uitgegeven met de gelden van
het Victor De Hoon-fonds en bevattende onder meer eene merkwaardige geschiedenis
van den Hollandschen tijd en van de Belgische Omwenteling door Dr Victor Fris
(Januari); de verschijning van Lod. De Raet's baanbrekend vlugschrift Een economisch
programma voor de Vlaamsche Beweging (Februari); het optreden van den nieuwen
aartsbisschop van Mechelen Mgr. Mercier, een geboren Waal, van wien nochtans
de clericale Vlaamschgezinden (ten onrechte, eilaas!) veel verwachtten (id.); de
opening eener vijfde volksboekerij van 't Willems-fonds te Gent na eene
geldomhaling, die op eenige weken tijds meer dan 3,500 fr. opgebracht had (Maart);
het opmaken door den Bond der Vlaamsche rechtsgeleerden van een wetsvoorstel
over het gebruik der Nederlandsche taal in burgelijke zaken, daar de taalwetten tot
hiertoe slechts de boetstraffelijke rechtbanken en Assisenhoven regelden (April); de
korte zittijd van den Antwerpschen Provincieraad, waarop geen enkel woord Fransch(1)
werd gesproken (id.); het (erbarmelijk)

(1) Daarover schreef Het Volksbelang: ‘De voorzitter van den Provincieraad, de Gouverneur
der provincie Antwerpen, de andere redenaars, allen drukten zich uit in de volkstaal. En de
zittijd werd gesloten, zonder dat men zou kunnen vermoeden hebben, dat in diezelfde zaal
vroeger niets dan Fransch weerklonk. Wat zou Rogier daarvan gezeid hebben, hij die, na
1830, lange jaren gouverneur van Antwerpen is geweest en in diezelfde zaal in dien
verfranschten tijd als Vlaamsch-onkundige Waal volkomen thuis was onder al de
Franschsprekende Vlamingen van den Provincieraad van Antwerpen?’
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Vlaamschspreken van den Staatsminister Woeste op eene groote clericale
kiesvergadering te Oostende (id.); het jammerlijk fiasco der Vlaamsche onzijdige
Volkspartij(1) te Brussel in de Kamerverkiezingen (Mei); het Congrès Wallon van
minder dan 100 deelnemers te Brussel, waarop de Walen de Miomandre en baron
de Sélys Longchamps uitgejouwd werden, omdat zij tegen de overdrijvingen der
heethoofden waarschuwden (Juni); het 29ste Nederlandsch Congres te Brussel met
780 deelnemers, waarop de afdeeling Stambelangen, in 1902 te Kortrijk ingericht,
eene groote beteekenis kreeg, en waarbij de Koning de leiders van het Congres in
zijn paleis zeer minzaam ontving in 't Fransch (September); de tweede
vacantieleergangen voor Vlamingen en Zuid-Afrikaanders te Leiden met de
welwillende toewijding der hoogleeraren Hartman, Knappert en Heeres (id.); de
eerste bekroning in eenen vijfjaarlijkschen wetenschappelijken prijskamp der
Belgische regeering van een in 't Nederlandsch geschreven boek: Max Rooses'
standaardwerk over Rubens, zijn leven en zijne werken (October); het aangroeien
van het aantal Vlaamsche eeden in de Kamer (November).

(1) Herhaaldelijk en steeds met beschamenden uitslag beproefden het enkele Vlaamschgezinden
van Brussel te strijden buiten en boven de andere staatspartijen in de Kamerverkiezingen.
In 1872 gingen zij den strijd aan op den beroemden naam van Conscience. Op 10.500 kiezers
bekwamen de liberalen 6.600 stemmen, de clericalen 3.400, Conscience 199 (zijne drie
medecandidaten kregen: Felix Van de Sande 175 st., L. Jottrand 169 en Dr Kops 148). In
1888 waren er 30.000 kiezers; de gematigde liberalen bekwamen 6.900 stemmen, de
progressisten 3.500, de socialisten 1.000 en de Vlaamsche candidaten R. De Deyn 505 st.,
en Dr Kops 371. In Juni 1892 bekwam de Vlaamsche candidaat Maurits Josson 450 st. op
40.000. In 1894 werden, bij het invoeren van het algemeen stemrecht, meer dan 250.000
stemmen uitgebracht, waarvan de Vlaamsche candidaat Josson slechts 4.500 bekwam. In
1906 werden 290.000 stemmen uitgebracht, waarvan 109.500 voor de clericalen, 89.000
voor de liberalen, 57.000 voor de socialisten, 6.800 voor de onafhankelijke clericalen, 6.700
voor pastoor Daens en slechts 1.284 voor de Vlaamsche volkspartij. Die cijfers zijn leerrijk.
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De mijnenwet en onze taal (1907)
Sedert lange jaren had men ontdekt, dat de Belgische Kempen, vooral in de provincie
Limburg, groote onderaardsche rijkdommen bevatten, namelijk eene aanzienlijke
kolenlaag.
Om die rijkdommen te mogen ontginnen waren aanvragen gedaan aan de
Regeering; maar deze stelde ze jarenlang uit, bewerende dat men eerst de verouderde
Fransche mijnenwet van Napoleon uit het jaar 1810 moest herzien. Middelerwijl was
de beteekenis der kolenmijnen voor de economische toekomst van Vlaamsch België
zeer groot. De Vlaamsche Beweging kon er niet onverschillig aan blijven. Vooral
Lod. De Raet behandelde herhaaldelijk het vraagstuk en deed uitschijnen, hoe noodig
het was Vlaamschkundige ingenieurs te vormen met het oog op de nieuwe mijnen
van Limburg, waar de werklieden meestal Vlamingen zouden zijn, die door de
Waalsche ingenieurs der Luiksche Mijnenschool niet behoorlijk konden geleid noch
beschermd worden.
Na lang talmen diende het clericaal ministerie eindelijk een wetsontwerp bij de
Kamer in; maar natuurlijk was er geene de minste spraak in van het taalrecht der
Vlamingen. Om in die leemte te voorzien en ook om de talrijke Vlaamsche
mijnwerkers in het Walenland te beschermen, legde Helleputte in 1906 met zes
andere clericale volksvertegenwoordigers(1) een amendement neer, luidende als volgt:
Van 1 Januari 1911 af wordt niemand in het Waalsch gedeelte van het
land tot eene betrekking bij het mijnbestuur toegelaten, indien bij niet het
bewijs heeft geleverd, dat hij Fransch kent, en evenmin in het Vlaamsche
gedeelte van het land, indien hij niet het bewijs heeft geleverd, dat hij
Vlaamsch kent.
De ambtenaren van het Middenbestuur evenals de leden van

(1) Cl. Cartuyvels, J. Vander Linden, Ch. de Brocqueville, Edw. Coremans en A. Raemdonck.
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den Raad der mijnen moeten het bewijs leveren, dat zij beide talen kennen.
Voor de betrekkingen, die ten gevolge van een examen of ten gevolge van
eenen wedstrijd worden toegekend, bestaat het bewijs hierin, dat, bij het
examen of bij den wedstrijd, gebruik wordt gemaakt van het Fransch of
van het Vlaamsch.
Om in de beide gedeelten van het land te worden toegelaten, moeten de
candidaten het examen of den wedstrijd voor de helft der vakken doorstaan
in het Fransch en voor de andere helft in het Vlaamsch. Een koninklijk
besluit bepaalt het soort van bewijs, dat moet worden geleverd voor al de
betrekkingen, die niet tengevolge van een examen of van eenen wedstrijd
worden toegekend. De voorschriften van dit artikel zijn niet van toepassing
op de leden van het personeel van het Mijnbestuur of van den Raad der
mijnen, die in bediening zijn op 1 Januari 1911.
Deze tamelijk ingewikkelde schikkingen, waar alleen de mannen van het vak
konden klaar in zien, kwamen slechts een jaar later, den 14 Maart 1907, in bespreking.
De Minister van Arbeid, de Luikerwaal Francotte, die zich buitengewoon rechtvaardig
toonde jegens de Vlamingen, had op zijne beurt een ander amendement neergelegd
van den volgenden inhoud:
Te rekenen van het vijfde jaar na de afkondiging van deze wet, kan
niemand in het korps der mijningenieurs opgenomen worden, indien, bij
den wedstrijd voor de werving ingesteld, hij niet heeft doen blijken, op de
wijze van het koninklijk besluit houdende regeling van dezen wedstrijd,
dat hij de Vlaamsche taal kent.
Om te worden toegelaten tot de ambten in de provincies Limburg en
Antwerpen, moeten de candidaat-ingenieurs bovendien eene proef
doorstaan, bestaande in het opstellen en de mondelinge verdediging in het
Vlaamsch van eene memorie over één der technische vakken bij koninklijk
besluit aan te wijzen onder de vakken voorkomende op het programma
van den wedstrijd.
Van deze bijkomende proef zijn vrijgesteld de candidaten, die bij den
wedstrijd gebruik hebben gemaakt van de Vlaamsche taal voor ten minste
twee van de technische vakken. Een koninklijk besluit bepaalt het soort
van bewijs, dat moet worden geleverd, voor al de overige betrekkingen in
werkelijken dienst binnen de genoemde provincies.
Leo Augusteyns, een nieuw Vlaamschgezind liberaal lid van Antwerpen,
verdedigde in eene tweetalige rede een
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derde iets radicaler amendement, dat met zitten en staan verworpen werd; Helleputte
trok het zijne in.

De eerste bespreking in de Kamer
De beraadslaging liep schier uitsluitend over het voorstel van Minister Francotte.
Men was op 't punt de zaak zonder verder debat af te handelen, toen de clericale
Walen Harmignie (Bergen) en Hoyois (Doornik) met den liberaal Hambursin (Namen)
martelaarsredevoeringen hielden en de bespreking tot 's anderendaags deden
verschuiven. Hambursin had uitgeroepen: ‘Het Walenland begint er genoeg van te
hebben, van die Vlaamsche eischen!’ waarop de liberaal Verheyen van Antwerpen
antwoordde: ‘Wij Vlamingen willen niets dan gelijkheid!’
Op de volgende zitting kwamen de Walen allen op 't dek. Zelfs de zeer gematigde
Lorand (Virton) sprak van ‘exagérations flamingantes,’ waarop een nieuwgekozen
clericale Vlaamschgezinde, Juliaan Delbeke (Roeselare), uitriep:
Overdrijvingen, dat is het geijkte woord om onze meest rechtmatige
eischen te betitelen. Alsof wij Vlamingen ons volstrekt recht niet zouden
mogen eischen! Alsof de Walen niet meer dan eene halve eeuw lang het
onrechtvaardig voordeel genoten hadden tot alle ambten te kunnen
benoemd worden met de kennis van eene enkele taal, terwijl de Vlamingen
er twee moesten kennen.
Wat ik zeg is loutere geschiedenis en niemand kan het euvel opnemen,
dat een volksvertegenwoordiger de waarheid zegt.
Wij Vlamingen verdroegen meer dan eene halve eeuw lang behandeld te
worden als een verdrukt volk, ons enkel verdedigende met de wettelijke
wapens van 't woord en de drukpers. En 't is na dat alles, dat men ons
beschuldigt onze heerschappij in 't Walenland te willen opdringen! Wij,
wij zijn de slachtoffers, die men wil doen aanzien als dwingelanden!
Talrijke clericale en liberale Walen (zelfs Paul Janson) kwamen op tegen het
amendement der Regeering, dat door Minister Francotte zeer bezadigd en degelijk
werd verdedigd te midden der onderbrekingen van Waalsche zijde.
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Ook Helleputte sprak eene belangrijke rede uit, waarin hij op aangrijpende wijze de
noodzakelijkheid van de kennis onzer moedertaal voor de ingenieurs der mijnen deed
uitschijnen. Onder meer gaf hij het volgende pakkend voorbeeld:
Wij hebben te Luik eenen zeer bevoegden hoofdingenieur. Welnu, hij
verstaat geen Vlaamsch, en na de stukken vijf en veertig dagen op zijnen
lessenaar te hebben laten liggen, heeft hij de vertaling gevraagd van de
Vlaamsche stukken, die hem waren toegezonden. Zoo wij iederen
ambtenaar eenen vertaler moeten toevoegen, dan moeten wij het aantal
ambtenaren verdubbelen. 't Is onaannemelijk. Een ingenieur in 't Vlaamsche
land moet zich kunnen doen verstaan door zijne onderhoorigen en dezen
verstaan.
In die beraadslaging bediende Pieter Daens zich als naar gewoonte van het
Vlaamsch; maar de Luikerwaal Neujean riep hem toe, in 't Waalsch: ‘Gij moet ook
voor de Walen spreken!’ Daens antwoorde hem in 't Fransch: ‘Leer Vlaamsch!’
waarop de Brusselsche liberaal Monville in 't Fransch vraagde: ‘Wat helpt het eene
taal te spreken, die wij niet verstaan?’ Doch de Antwerpsche liberaal Verheyen riep
in 't Vlaamsch uit: ‘'t Is eene schande voor eenen afgevaardigde geen Vlaamsch te
kennen.’ Pieter Daens hield voet bij stuk en vervolgde zijne rede in de moedertaal
met de woorden: ‘Het Vlaamsch moet er door, en ik ga voort!’
Dit incident toonde aan, hoe de gemoederen in de beide vijandige kampen verbitterd
waren. Bij de stemming werd overigens het Vlaamschgezind amendement van
Minister Francotte aangenomen met de schoone meerderheid van 88 stemmen tegen
48. Die meerderheid bevatte al de afgevaardigden der Vlaamsche gewesten zonder
onderscheid van politieke richting, benevens eenige dungezaaide Waalsche clericalen
en socialisten. De minderheid bestond uit 16 clericalen, 16 socialisten en 16 liberalen;
alle 48 waren uitsluitend Waalsche afgevaardigden buiten vier liberalen van Brussel
(Féron, Janson, Lemonnier en Monville).
Die stemming was eene echte overwinning, die in Vlaamsch België met groot
welgevallen werd onthaald;
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maar bij de tweede beraadslaging kon alles nog verbroddeld worden. Sceptisch, doch
profetisch schreef Het Volksbelang:
Intusschen moeten wij niet te vroeg victorie kraaien en liever een oog
in 't zeil houden tegen de tweede bespreking, die na de Paaschvacantie zal
gebeuren. De ondervinding heeft ons geleerd, dat de Belgische Franskiljons
hardnekkig zijn boven alle verbeelding. Het zou niet de eerste maal zijn,
dat wij bij eene tweede beraadslaging in de Kamer zouden gefopt worden.

De tweede beraadslaging in de Kamer
De overwinning der Vlamingen ontstak dadelijk de woede der Walen, die de mijnen,
zelfs in de Vlaamsche Kempen, als een Waalsch monopolium beschouwden, daar
zij sedert 1830 op dat gebied alles overheerscht en geleid hadden. Zelfs het zeer
bezadigd orgaan der Luiksche liberalen, het Journal de Liège, sloeg de Walen in den
ban, die voor het amendement Francotte gestemd hadden.
Francotte, Demblon, Denis, Smeets, Wettinck -, Luikenaren, onthoudt
goed die namen. Het zijn de vijf laatste rekruten van het schreeuwerstroepje
der Flaminganten... Onthoudt die namen, tegen den dag, waarop gij ze op
een stembriefje zult zien staan, en vergeet niet, dat het namen zijn van vijf
flaminds d'potince (Vlaamsch galgenaas). Vergeet het niet en onthoudt
ook goed, dat, ondanks zekere zoo ingebeelde als nieuwe theorieën, het
Waalsche volk, voorwacht der Latijnsche rassen, uit al zijne krachten
weerstand moet bieden aan de overrompeling van het pangermanisme.
Een geschiedschrijver van onze aloude spraak heeft met reden gezegd:
‘Voor ons is de Germaan, hij moge Pruis, Hollander of Vlaming zijn, altijd
de vreemdeling, soms wel de landgenoot, doch nooit de vriend geweest.’
En hij moet ook de gekozene niet zijn.
Indien een blad als het deftige Journal de Liège, het vroeger orgaan van Frère-Orban,
zich aldus opwond, wat moesten dan de keffertjes der kleine Waalsche pers wel
schrijven? Hunne polemiek was dan ook uitzinnig. In den Luikschen gemeenteraad,
waar de socialistische volksvertegenwoordiger Demblon ook zetelde, werd hij door
apo-

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

267
theker J. Delaitte, voorzitter der Ligue Wallonne, verketterd met de woorden: ‘Gij
zijt geen Waal meer, Mijnheer Demblon. Uwe stemming in de Kamer is schandelijk!’
Op eene meeting van een tachtigtal Brusselsche Walen der Ligue wallonne du Brabant
brandmerkte de bekende journalist Hector Chainaye de Walen, die voor het
amendement Francotte gestemd hadden, met den naam van ‘traîtres à leur race,
traîtres à la Wallonnie.’ De oud-algemeen bestuurder van het Mijnwezen Harzé kwam
er de vraag stellen: ‘Quel flamand faudra-t-il connaître? On a pris comme type le
néerlandais, une langue en dehors du pays!’ Een ander Waal schandvlekte den aan
de Vlamingen verkochten Minister met hem op zijn Vlaamsch ‘Van Francotte’ te
noemen, een Waalschen scheldnaam, die hem in de kiespolemiek bijgebleven is.
Op een Congres der socialisten, eenige dagen later te Brussel insgelijks gehouden,
werden integendeel de Waalsche partijgenooten, die tegen het amendement Francotte
gestemd hadden, hevig over den hekel gehaald door Prof. Cam. Huysmans, die
krachtig ondersteund werd door den volksvertegenwoordiger Dr Terwagne, den
Vlaamschgezinden Waal uit Antwerpen, en door zijnen Waalschen collega Smeets,
eenen der ja-stemmers in de Kamer. Ten slotte werd, op voorstel van Cam. Huysmans,
eenparig besloten, dat de socialisten bij de tweede bespreking in de Kamer een
verzoeningsamendement zouden indienen, waarbij nochtans de kennis van het
Nederlandsch zou opgelegd worden aan alle mijningenieurs, die met Vlaamsche
werklieden in aanraking moesten komen.
Maar het machtig Verbond der ingenieurs, afkomstig uit de Mijnenschool der
Luiksche Universiteit, richtte een plechtig vertoogschrift tot de Kamer en verroerde
hemel en aarde tegen het amendement Francotte, vooral omdat het ook op de Waalsche
kolenmijnen van toepassing was. Blijkbaar zou er in de Kamer bij de tweede lezing
een groote slag geleverd worden; en, al viel die goed uit voor het amendement
Francotte, in den Senaat zou hij hervat en
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met betere kansen vernieuwd worden door de Walen en Franskiljons.

Het amendement Franck
Om dat onweder af te wenden en eene schikking in der minne te bekomen zonder
verbittering der Walen, dacht nu de nieuwe Antwerpsche volksvertegenwoordiger
Louis Franck, Jan Van Rijswijck's opvolger in de Kamer, een ander amendement
uit, waarvoor bij de handteekeningen bekomen had zijner Vlaamsche liberale collega's
De Vigne, Persoons, Van de Walle, Mechelynck en Buyl. De kilometrische en
ingewikkelde wetsbepaling van het amendement Francotte zou vervangen worden
door de volgende bondige bepaling:
De ambtenaren of de bedienden van den Staat, geroepen om hun ambt of
hunne bediening bij de mijnondernemingen der provincies Limburg en
Antwerpen uit te oefenen, moeten door eene proef, waarvan de
voorwaarden bij koninklijk besluit worden geregeld, doen blijken, dat zij
de Vlaamsche taal practisch en degelijk kennen.
Na eene korte bespreking, waarin de Walen verklaarden, dat zij vrede hadden met
het amendement Franck, werd het den 11 April aangenomen met 105 stemmen tegen
41 en 7 onthoudingen. Enkele van de bitterste vijanden der Vlaamsche zaak zwaaiden
er lof aan toe, terwijl het bevochten werd door Helleputte; doch dat alles geschiedde
op het einde eener zeer onstuimige zitting en terwijl de Kamer blijkbaar verlangde
de bespreking zoo spoedig mogelijk te zien afloopen, om de met ongeduld verwachte
verklaring van den Premier over het onvermijdelijk ontslag van het Ministerie te
hooren. Immers, in den loop der zitting, had de Regeering op een ander belangrijk
artikel der mijnenwet de kabinetskwestie gesteld en was met 76 stemmen tegen 70
en 3 onthoudingen in minderheid gebracht geworden. Daarna luisterde men schier
niet meer naar het vervolg der debatten, totdat graaf de Smet de

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

269
Nayer kwam verklaren, dat hij met zijne collega's van 't Ministerie zijn ontslag aan
den Koning zou aanbieden.
De aanneming van het amendement Franck verwekte veel opschudding in de
Vlaamschgezinde pers. Enkele clericale bladen vielen er heftig op uit, terwijl enkele
liberale organen het ophemelden. Overdrijving aan beide zijde. Het amendement
Franck was niets anders dan een behendig middel om een gevaarlijk parlementair
onweder, dat in aantocht en onvermijdelijk was, af te leiden ten koste van eene
onbelangrijke opoffering: het niet toepassen der nieuwe wetsbepalingen op de
Waalsche gewesten, naar het stelsel van al de vorige Belgische taalwetten, die het
Walenland steeds onaangeroerd hadden gelaten.
De bezadigde Vlaamschgezinden liet het afstemmen van het amendement Francotte
tamelijk koel, omdat zij overovertuigd waren, dat het in de Waalsche gewesten eene
doode letter zou gebleven zijn. Men moest waarlijk het Walenland niet kennen, om
er anders over te denken. Ten tweede meenden zij te recht, dat een opstand der
Waalsche martelaars nu vooral moest vermeden worden, om te mogen rekenen op
de stemmen der Waalsche liberalen en socialisten, die bij de aanstaande bespreking
over Coreman's wetsvoorstel onontbeerlijk waren, ten einde er die langverbeide en
hoogst gewichtige taalwet door te krijgen tegen den zin der bisschoppen en der
clericale ministers. Het lekte overigens weldra uit, dat Louis Franck die houding had
aangenomen op voorwaarde, dat de Waalsche linkerzijden de Vlaamschgezinden
eenparig steunen zouden in de zaak der vervlaamsching van het clericaal middelbaar
onderwijs. En het vervolg bewees weldra, dat het gegeven woord door de anticlericale
Walen eerlijk zou worden gehouden. Dat was geene kleine winst tegen een waardeloos
verlies.
Maar dan geschiedde er een coup de théâtre, dat de Kamer en geheel België kwam
verrassen en verbitteren, daar hetgeen alsdan gebeurde, zonder eenig voorbeeld was
in de politieke geschiedenis van ons land. Terwijl de Kamer
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gedurende de zitting van den volgenden dag (Vrijdag 12 April 1907) heel regelmatig
over de mijnenwet beraadslaagde en stemde, zat koning Leopold II in Zuid Frankrijk
op zijn kasteel van Passable bij Nizza, aan de Côte d'Azur. Graaf de Smet de Naeyer,
zijn geliefkoosde minister, had hem per telegraaf alles overgeseind en een koninklijk
besluit, gedagteekend van den vorigen dag (Donderdag), werd aldaar verre van België
op vreemden bodem uitgevaardigd, waarbij de mijnenwet ingetrokken werd, ondanks
de verpletterende meerderheid, die zij 's Vrijdags bij de eindstemming had verworven.
Wegens het ontslag van het ministerie, was de Kamer voor onbepaalden tijd
uiteengegaan. Het koninklijk besluit werd eerst geheim gehouden en verscheen maar
in het Staatsblad na de schorsing der Kamer. Dit ‘Congoleesch regeeringsmiddeltje’
verwekte eene ontploffing van verontwaardiging, die van de ministers tot den Koning
opklom. Ook was de ministerieele crisis, die nu volgde, langdurig en pijnlijk; maar
de mijnenwet, eerst ingetrokken, werd door het nieuw clericaal ministerie de Trooz
toch aan den Senaat overgemaakt, nochtans zonder de amendementen; zoodat zoowel
die van Helleputte en van minister Francotte als dat van Franck te gelijk verdwenen.
De geheele veldtocht tusschen Walen en Vlamingen was aldus om niets geweest;
doch reeds in Mei, zooals wij gezien hebben, herbegon de strijd nog heviger op een
ander slagveld: het wetsvoorstel Coremans(1).

Het havenfeest der drie Zustersteden (Juli 1907)
Ledeganck's drie Zustersteden Brugge, Gent en Antwerpen vierden in Juli 1907 een
zeer eigenaardig havenfeest.
Koning Leopold II, die den Congo-Vrijstaat tot stand gebracht heeft, wees ook
onophoudend op het belang der

(1) Zie hierboven, blz. 129-146.
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zeevaart voor de stoffelijke ontwikkeling van België. De Walen, die eerst na 1830
in ons land de leiding van alles in handen hadden, dachten vooral aan hunne
kolenmijnen, metaalindustrie en steengroeven. Slechts na de jaren 60 werd er ernstig
werk gemaakt van de Antwerpsche haven. Ondertusschen deed men zoo goed als
niets voor de Vlaamsche kuststreek. Te Brussel scheen de Waalsche bureaucratie te
vergeten, dat België aan de Noordzee ligt. Zelfs de zeevisscherij liet men moedwillig
doodbloeden.
De Vlaming Aug. de Maere, geholpen door zijne rechterhand Julius Sabbe, had
na jarenlangen bangen strijd eene zeehaven voor Brugge bevochten en men begon
het gulden woord van den Koning in overweging te nemen: ‘Een land, dat aan den
Oceaan grenst, is nooit een klein land.’ Daarvan was het drievoudig havenfeest een
nieuw bewijs.
Te water bracht Leopold II aan de drie Vlaamsche havens een plechtig bezoek.
Niet per spoor of in zijn galarijtuig, als naar gewoonte, maar op eene stoomboot op
zijn koninklijk jacht Alberta, in de golven der Noordzee en in de waters van
zeekanalen en rivieren kwam Leopold II Brugge, Gent en Antwerpen begroeten. En
terwijl de grijze Koning, de ongebogen reus met den langen witten baard, kaarsrecht
op het dek der Alberta stond en zijne drie havensteden in de schitterende Julizon
binnenstoomde, was de Vlaamsche bevolking nieuwsgierig, verbaasd en geroerd,
toegestroomd op de kust, langs de oevers van het kanaal van Zeebrugge en van de
Terneusche vaart, op de kaaien der Schelde, overal aan den zoom van 't water, om
den vorst der ontwakende zeemogenheid toe te juichen; want men gevoelde, dat dit
feest het zinnebeeld was van eene nieuwe wending in de stoffelijke ontwikkeling
van België. En aan de gebruikelijke kreten van Vive le Roi! die sedert 1830 de geijkte
groet is geweest ter eere van den vorst der verfranschte Belgen, mengde zich meer
en meer het donderend gejuich van: Leve de Koning!
En toen Leopold II te Zeebrugge aan den Vlaamschen
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wal stapte, werd hij daar door den Brugschen burgemeester, den geboren Waal graaf
Visart de Bocarmé, in de taal der Vlamingen verwelkomd; en toen de koninklijke
lippen zien ten antwoord ontsloten, vloeide, naast het Fransch, ook de volkstaal van
Vlaanderen uit den mond van Leopold II. Daarover meldde de briefwisselaar Rip
van De Nieuwe Gazet van Antwerpen zijnen indruk als volgt, nadat hij gezegd had,
dat burgemeester Visart in 't Vlaamsch aan 't oor des Konings scheen te vezelen en
dat de ingenieur Nyssens-Hart (een verfranschte Ieperling) zijn rede in 't Fransch
even onduidelijk had afgerammeld:
Maar als de Koning zelf het woord nam, dan hoefde niemand de ooren
te spitsen. Machtig dreunde zijne stem tot over de verstverwijderde
gelederen zijner toehoorders; en even duidelijk klonk zijn woord in het
Vlaamsch als in het Fransch; want hij antwoordde in de beide landstalen.
Twintig jaren vroeger, in 1887, had dezelfde Waalsche graaf Visart aan den voet
van het gedenkteeken van Breidel en de Coninc den Koning in 't Fransch toegesproken
en Leopold II had er ook in de taal der Leliaards den lof verkondigd der helden van
den Gulden-sporenslag in de beroemde redevoering, waarvan het volksgeheugen
nog de woorden heeft bewaard: ‘De Vlaamsche leeuw mag niet insluimeren.’
Sedertdien had de Koning in 1887 op aandringen van Burgemeester Buls den
Vlaamschen Schouwburg van Brussel in 't Nederlandsch ingewijd en had hij, achttien
jaar later, in 1905 te Antwerpen onze taal gesproken als antwoord op Burgemeester
Van Rijswijck's Vlaamschen welkomgroet. Nu hield hij te Zeebrugge eene belangrijke
tweetalige toespraak, die wij hier in haar geheel laten volgen.

De tweetalige redevoering van Leopold II
Ik heb met veel aandacht en groot belang de merkwaardige redevoering
aanhoord door den uitstekenden Burgemeester van Brugge uitgesproken
in naam van den Gemeenteraad.
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Die verhevene en zoo vaderlandslievende taal heeft op mij grooten indruk
gemaakt en boezemt mij gevoelens in van diepe dankbaarheid.
Je remercie aussi M. Nyssens, dont la compétence m'est connue, des paroles
aimables qu'il a bien voulu m'adresser au nom de la Compagnie des
Installations maritimes de Bruges.
Je m'associe à vous, Messieurs, pour rendre hommage à tous ceux, aux
morts et aux vivants, qui ont participé au grand dessein, dont
l'accomplissement frappe nos yeux. Je me félicite avec vous de l'oeuvre
exécutée. Nous ne pouvons oublier le Parlement qui a voté les subsides
nécessaires aux ouvrages maritimes dont je suis heureux de faire
l'inauguration. En Belgique, c'est depuis 76 ans la nation qui fait elle-même
ses affaires. J'espère qu'elle n'oubliera jamais la grande responsabilité
envers elle-même qui lui incombe de ce chef. C'est d'elle que dépend son
avenir, puisque c'est elle qui le prépare à sa guise.
Bruges, fidèle à sa tradition, se ressouvenant du passé, veut pour elle une
nouvelle source de prospérité et de splendeur. Elle entend se la procurer
sur cette mer immense qu'elle vient de mettre directement à sa portée, sur
cette mer ouverte à tous, où n'existent ni barrières ni frontières et dont
l'empire appartient au plus actif, au plus entreprenant.
Les Brugeois ont poursuivi avec une énergie remarquable leur idéal,
appuyés sur eux-mêmes et sur le pays. Je souhaite aux Brugeois le succès
qu'ils méritent. De grands résultats sont atteints; l'avenir les complètera.
Je leur souhaite également de garder le cachet si original et si particulier
de leur ville. Ce cachet est aussi pour eux une source de prospérité et une
cause de renommée. Puisse Bruges à la fois se conserver et grandir.
Ik bid nogmaals de inwoners van Brugge mijnen besten dank te ontvangen
voor het heerlijk onthaal, dat mij hier te beurt is gevallen.
Ik groet die groote en prachtige schepen van machtige Duitsche
maatschappijen, de torpedobooten van Nederland en al de andere booten,
die hier aanwezig zijn en aan dit feest hebben willen deelnemen. Ik hoop,
dat wij ze als de voorwacht mogen aanschouwen van nog talrijker vloten,
die deze haven zullen binnenvaren, en haar beweging en leven zullen
verzekeren.
Dat de naarstigheid van Brugge-Zeehaven steeds stijge tot groei, tot eer
van Brugge en van het Vaderland!
Deze tweetalige redevoering, verheven en hartelijk te gelijk, deed denken aan onzen
Moniteur-Staatsblad. Den volgenden dag was de Koning te Gent en drukte er de
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overwinnaars van den Engelschen roeiwedstrijd van Henley glimlachend op het hart,
dat zij ‘in de twee landstalen’ aan hunnen stuurman moesten gehoorzamen; en aan
den opperdeken Amaat Cassiers gelastte de Koning insgelijks ‘zijne tweetalige
bedankingen’ aan de Gentsche bevolking over te maken. Maar dat alles geschiedde
in 't Fransch, evenals zijne andere kleine toespraken. Alleen te Zeebrugge hield hij
overigens eene groote rede.
Toen Leopold II in het volgend jaar, den 27 April 1908, de prachtige
bloemententoonstelling der Gentsche Floralia in het Casino kwam bezoeken met
Prins Albrecht en Prinses Elisabeth, werd hij op zijnen doortocht door de straten der
Arteveldestad met kleine Vlaamsche toespraken van den opperdeken A. Cassiers en
van enkele gebuurtedekens onderwege begroet. Het werd zeer opgemerkt, dat de
Koning zijnerzijds overal vlotweg en met sierlijkheid in onze taal antwoordde en
zich voorts met eenige omstanders, kinderen en volwassenen, in 't Vlaamsch
onderhield. Kort nadien liet hij eenen Nederlandschen brief aan den opperdeken
schrijven, om hem te bedanken voor het onthaal der Gentsche bevolking. De Fransche
bladen verzwegen zorgvuldig, dat dit koninklijk schrijven niet in het Fransch was.

De ‘Entente hollando-belge’
Zoodra het na 1830 mogelijk werd, hadden Jan Frans Willems en zijne medestichters
der Vlaamsche Beweging hunne beste krachten ingespannen om eene geestelijke
toenadering met Holland te bewerken. Eerst werd elke poging in die richting verdacht
van antipatriotisme en van Orangisme; doch na de aanmatigingen van Louis Philippe's
regeering, na den mislukten inval der Fransche Republikeinen te Risquons-Tout in
1848, na Napoleon III's coup d'État van 1851, gevolgd door zijne onbewimpelde
annexatiezucht jegens België, gevoelden zelfs de Walen en de officieele wereld van
Brussel er behoefte aan, om zich met
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Noord-Nederland te verzoenen(1). De grootste stoot was reeds gegeven door de
Vlaamschgezinden met het inrichten van het Nederlandsch taal- en letterkundig
Congres, dat Snellaert en zijne vrienden te Gent bijeen kregen in 1849 en dat
sedertdien, nagenoeg om de twee jaren, om beurten in Noord en Zuid werd gehouden.
Daar leerden Vlamingen en Noord-Nederlanders elkander geregeld kennen,
waardeeren en zelfs liefhebben; daar riepen zij de eenheid van spelling voor hunne
gemeenschappelijke moedertaal uit; daar besloten zij tot de uitgave van een groot
wetenschappelijk Nederlandsch Woordenboek, tot het stichten van een Nederlandsch
tooneelverbond, tot het vestigen op stevige gronden van eenen Wereldbond, om den
Nederlandschen stam, binnen en buiten Europa, te versterken, enz.
Intusschen sleten de veeten van 1830 ook allengskens af bij de
niet-Vlaamschgezinden, die de Nederlandsche Congressen niet bezochten. Zelfs
militaire en economische toenadering begon men hier en daar te wenschen(2). Allerlei
vriendschapsbetrekkingen werden tusschen Noord en Zuid aangeknoopt, ook buiten
de wereld der Flaminganten. Toen in 1861 verschrikkelijke overstroomingen Holland
teisterden, werden in België geldinzamelingen gedaan voor de slachtoffers en men
zag de afgevaardigden der Belgische vrijmetselaars Theodoor Verhaegen, Hochsteyn
en Van Schoor uit Brussel met hunne giften naar den Haag gaan, waar zij plechtig
werden ontvangen door den Koning en door zijnen oom Prins Frederik, die in 1830
het Hollandsch leger tegen België had aangevoerd. Op een bal door den Belgischen
gezant te 's Gravenhage gegeven verscheen koning Willem III en op een feestmaal
van het Groot Oosten hield Verhaegen eene Nederlandsche redevoering als antwoord
op eene toespraak van den grootmeester Prins

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 46-54.
(2) Reeds in 1861 verscheen te Brussel eene brochure van F. Driesen (La Belgique et la Hollande),
waarin een tolverbond tusschen beide landen werd aanbevolen.
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Frederik. In September van hetzelfde jaar stelde de Antwerpsche Précurseur voor,
de Septemberfeesten af te schaffen, hetgeen eene meestal afkeurende polemiek in
de geheele Belgische pers uitlokte, maar zonder eenigen wanklank ten opzichte van
Holland. In October 1861 kwamen de twee koningen der beide landen Willem III
en Leopold I te Luik bijeen en hielden er een geruchtmakende zeer vriendelijke
samenkomst onder het oog van Europa. De Indépendance belge, het voornaamste
Belgisch blad van dien tijd, schreef in zijn nr van 21 October 1861:
Aujourd'hui les deux peuples se sont serré la main, et ces mains loyales
seront prêtes, en toute occasion d'intérêt ou de danger, à se rechercher et
à s'étreindre.
Eenige dagen later werd een Belgische officier in de Militaire School te Breda
geestdriftig onthaald. Tijdens een feestmaal te zijner eere ingericht werd een heildronk
ingesteld op de legers van België en van Nederland en op de wederzijdsche militaire
hulp in tijd van nood. Den 12 Februari 1862 waagde het zelfs de clericaal Coomans
in de Kamer aan het liberaal ministerie Rogier-Frère(1) voor te stellen de
Septemberfeesten af te schaffen; maar minister Jamar bestreed de motie met de
volgende zeer heusche woorden:
Si ces fêtes devaient être un obstacle à une union intime avec nos frères
de Hollande, je serais le premier à voter l'amendement de M. Coomans.
Il y a longtemps que ces fêtes de Septembre ont perdu tout caractère hostile.
En Hollande, on n'y voit pas plus d'allusion injurieuse que les Anglais n'en
voient dans les fêtes américaines de l'indépendance.
In 1862 waren de tijden nog niet rijp. Coomans' voorstel werd natuurlijk verworpen
met 71 stemmen tegen 12 en 2 onthoudingen(2). Men weet hoe de Septemberfeesten,

(1) Hij herinnerde er aan, dat hij de zaak reeds in 1852 zonder uitslag in de Kamer had
opgeworpen.
(2) De 12 ja-stemmers waren: Snoy, Vander Donckt, Vande Woestyne, Wasseige, Coomans,
Coppens, De Baets, de Man d'Attenrode, De Naeyer, de Ruddere de te Lokeren, Kervyn de
Lettenhove en Kervyn de Volkaersbeke. De twee onthouders waren de graven de Liedekerke
en de Mérode, die verklaarden: ‘Il est impossible de voter contre le crédit, dès qu'on place
la question sur le terrain du patriotisme; mais les considérations les plus graves militent en
faveur de la suppression du crédit.’ Rodenbach, oud-lid van het Nationaal Congres van 1830,
was warm in de bres gesprongen voor het behoud der Septemberfeesten, maar zonder één
kwetsend woord te spreken voor Holland.
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minder dan twintig jaar later, met eenparige stemmen door de beide Kamers op
voorstel van het liberaal ministerie Frère-Rolin werden afgeschaft in Augustus 1880,
ter gelegenheid van het 50jarig jubileum van België's onafhankelijk bestaan(1).
Ontelbaar waren overigens de andere bewijzen van vriendelijke toenadering, die,
sedert de officieele verzoening der beide Koningen in 1861, schier ieder jaar tusschen
België en Nederland werden gewisseld.

Het optreden van Eugène Baie (1905)
Toen in 1905 het 75jarig jubileum van België met groote feesten werd gevierd, waren
beide landen de beste vrienden der wereld geworden. Alsdan kwam op eens de
journalist Eugène Baie in Le Petit Bleu van Brussel met een geruchtmakend ontwerp
voor den dag: eene ‘entente hollando-belge’ op krijgskundig en economisch gebied,
't is te zeggen het sluiten van een militair of- en defensief bondgenootschap en van
een tolverbond met Nederland, als bekroning voor het Belgisch jubeljaar.
Eugène Baie was geene invloedrijke persoonlijkheid, noch in de pers noch
daarbuiten; maar hij toonde eene taaie volharding. Daarenboven was zijn voorstel
zoo volkomen in overeenstemming met de gevoelens der meerderheid in België, dat
het overal goed onthaald en algemeen besproken werd. Weldra was er sprake van
eene bijeenkomst van Kamerleden uit de beide landen, om het opgeworpen denkbeeld
te bestudeeren. Baie begaf zich her-

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 137-138.
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haaldelijk naar Noord-Nederland en maakte in den Petit Bleu de gesprekken bekend,
die hij aldaar met voorname personen, waaronder ook den minister van binnenlandsche
zaken de Meester, had gevoerd. Zijn gesprek met Dr Kiewiet de Jonge, voorzitter
van groep Holland in het Algemeen Nederlandsch Verbond, maakte vooral opgang
en was den Vlamingen zeer welkom, omdat Dr Kiewiet de Jonge met klem en ernst
den nadruk gelegd had op de hooge beteekenis der Vlaamsche Beweging in de oogen
der Hollanders. Tegen een tolverbond werden nochtans groote bezwaren gevonden,
vooral in Noord-Nederland. Ook de militaire toenadering schrikte er velen beslist
af(1).
In December 1905 kwam de zaak ter sprake in de Tweede Kamer van den Haag.
De oud-minister van buitenlandsche zaken de Beaufort drong op voorzichtigheid
aan: volgens hem zou eene ontijdige aansluiting met België niet passen in het stelsel
van bescheidenheid en zelfstandigheid tevens, dat de houding van Nederland in
Europa moest zijn. Tak van Poortvliet onderwierp de vraag aan eene scherpe critiek
en hij keurde de interview van den minister met Baie streng af. Jhr. Van Asch van
Wijck alleen nam de verdediging van Baie op, alhoewel hij erkende, dat diens
denkbeelden niet zeer practisch noch rijp waren. De minister van buitenlandsche
zaken Jhr Tets van Goudriaan liet zich beslist uit tegen de geheele beweging als
doelloos.
Baie was zeer misnoegd, doch maakte nog meer gerucht in de pers dan vroeger.
In den Petit Bleu kondigde hij aan, dat eene groep Belgische Kamerleden van alle
richtingen voornemens was eenige Noordnederlandsche col-

(1) Daarover gaf de Waal J. Lhoneux, leeraar aan het Kon. atheneum te Gent, eene reeks
merkwaardige studies in La Meuse van Luik en in de Revue de Belgique (afl. van 15 Nov.
1905). - Over een militair verbond van België met Nederland zie men ook de meesterlijke
artikels door Julius Vuylsteke, tijdens den Fransch-Duitschen oorlog geschreven in Het
Volksbelang (20 Aug. en 19 Nov. 1870), en herdrukt in zijne Verzamelde Prozawerken, II
en in Klauwaard en Geus.
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lega's uit te noodigen tot eene samenkomst om (het militair verdrag en het tolverbond
buiten spraak latende) andere vraagstukken te behandelen, van belang voor beide
landen, als verlaging van het post- en telegraaftarief, verlaging van het postpakettarief,
spoorwegovereenkomst, uitvoerbaarheid van vonnissen in een van beide rijken
uitgesproken, eenmaking der arbeidswetgeving, enz. Doch het vormen eener zuiver
parlementaire commissie werd van Hollandsche zijde dadelijk van de hand gewezen.

De polemiek over Baie's voorstel
In het Januari-nummer 1906 van het voornaamste Noordnederlandsch tijdschrift De
Gids schreef de Beaufort eene uitgebreide studie over het veelbesproken vraagstuk.
Dat merkwaardig Gids-artikel was als het ware de nuchtere samenvatting van al
hetgeen redelijk en ernstig kan opgeworpen worden van de zijde der voorzichtigheid
en der koele rede. Maar dat is niet alles in de wereld. De jarenlange
lijdensgeschiedenis van het Duitsche Zollverein en van de eenheid van Duitschland
in de 19e eeuw zijn bemoedigend voor al degenen, die in Noord en Zuid dezelfde
idealen koesteren voor de twee deelen der gesplitste Nederlanden als de wenschelijke
taak der 20ste eeuw. Overigens verwittigde de Beaufort zelf, dat ‘ontmoedigen en
afschrikken allerminst in zijne bedoeling lag.’
In Februari belegde de Belgische Kamer van Koophandel van Amsterdam aldaar
eene vergadering om de toenadering tusschen België en Nederland te bespreken.
Slechts een 25tal belangstellenden kwamen op. Drie Brusselaars (Baie, Hennebicq
en Olivier) spraken er Fransch. Debat was niet toegestaan. De vergadering was een
echt fiasco. In het gezaghebbend Hollandsch tijdschrift Onze Eeuw verscheen in Mei
eene grondige studie van den eersten luitenant W.E. van Dam van Isselt, die ook
beslist het militair bondgenootschap der beide landen voor gevaarlijk en onmogelijk
verklaarde.
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In Augustus, op het 29ste Nederlandsch Congres te Brussel, waarschuwde Dr M.
Rudelsheim voor de bijbedoelingen, die, volgens hem, bij Baie en zijne medewerkers
bestonden om door een Hollandsch-Belgisch bondgenootschap de Entente cordiale
van Engeland en Frankrijk te versterken met vijandige bedoelingen tegenover
Duitschland. De zaak werd naar het Algemeen Nederlandsch Verbond verzonden
met de opdracht om eene studiecommissie van vakmannen uit Noord et Zuid samen
te stellen.
In den winter van hetzelfde jaar werd het vraagstuk in eene reeks voordrachten
onderzocht, die in de Brusselsche voorstad St-Gillis werden gehouden. De
oud-burgemeester Buls achtte een bondgenootschap nog niet wenschelijk, maar wel
eene geestelijke toenadering en eene verstandhouding op gemeenschappelijke
belangen als post-, tol-, telegraaf- en spoorwegtarieven. Spreker drukte vooral op de
noodzakelijkheid voor de Belgen om Holland beter te leeren kennen. Hij sprak van
het letterkundig en wetenschappelijk leven bij onze Noorderbroeders en toonde aan,
door sprekende voorbeelden, dat wij van Nederland veel kunnen leeren. Dit gaf hem
aanleiding te wijzen op de verblindheid van velen, die nog immer denken, dat wij
alles van Frankrijk te verwachten hebben. Buls' opvolger als redenaar was de
Waalsche journalist Achille Chainaye, die zich integendeel heftig verklaarde tegen
elke toenadering tot Holland, omdat, volgens hem, de Walen in België al last genoeg
hadden van de Vlamingen, zonder die nog met de vijf millioen Hollanders te komen
versterken. Alzoo verliep het jaar 1906 zonder de ‘Entente hollando-belge’ éénen
stap verder te brengen.

Het tot stand komen der twee Commissies in Noord en Zuid
Maar in Januari 1907 vernam men, dat er zich te Brussel eene Belgische Commissie
van invloedrijke persoonlijk-
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heden, Parlementsleden en anderen, gevormd had, en dat er in Noord-Nederland
evenzoo mannen van beteekenis gevonden waren, bereid om van hunnen kant als
Hollandsche Commissie samen te werken met de Belgische. Doch in beide landen
verwekte de samenstelling der Belgische Commissie veel argwaan, omdat zij schier
uitsluitend uit Brusselaars, Franschgezinden en Walen (nijverheidsmagnaten uit
Henegouwen en 't Luikerland) bestond(1), die vooral gedreven schenen door financieele
en stoffelijke drijfveeren in hunne plotselinge liefde voor Noord-Nederland.
De stelselmatige uitsluiting der Vlaamschgezinden, die in Holland sedert lang
alleen bekend stonden als oprechte en onbaatzuchtige voorstanders der toenadering,
baarde algemeene verwondering. De Noordnederlandsche groep drong nu bij de
Brusselsche heeren aan om hunne Commissie ook voor eenige erkende Vlamingen
open te stellen. Schoorvoetend geschiedde zulks, en een vijftal Vlaamschgezinden
op vijf en twintig leden met eenen Vlaamschen secretaris op vijf(2) werden er in
opgenomen.
Den 12 Februari vergaderde de aldus voorloopig samengestelde Commissie te
Brussel in eene afdeelingszaal der Kamer onder de leiding van den Staatsminister
Beernaert, die het zwak kindje van Eug. Baie onder zijne hooge bescherming genomen
had en zijnen grooten invloed in Nederland gebruikt had om ook eene Hollandsche
Commissie tot stand te brengen.

(1) De eerst opgegeven namen waren: Beernaert, Graux, Le Jeune, Solvay, Greiner, Warocqué,
de Moreau d'Andoy, Dufourny, Corty, Van Overbergh, Garnir, Carton de Wiart, Verhaegen,
Renkin, P. Hymans, Paul Janson, Vander Velde, Picard, Wiener, baron Descamps, Graaf
d'Ursel, Dupont, Hennebicq, Olivier en Baie.
(2) De Commissie bestond nu uit Beernaert, A. Braun, Carton de Wiart, Corty, Dallemagne, De
Landsheere, Aug. Delbeke, De Volder, Dupont, graaf d'Ursel, Louis Franck, Paul Fredericq,
Garnir, Greiner, Helleputte, Paul Janson, Mabille, Picard, Renkin, Solvay, J. Vander Linden,
Vander Velde, Verhaegen, Warocqué en Wiener, met Eug. Baie, Th. Braun zoon, L. De Raet,
L. Hennebicq en P. Olivier als secretarissen.
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Doch de leden dezer laatste vonden het aandeel der Vlamingen in de Belgische
Commissie nog te gering, ten gevolge der luide klachten, die in de Vlaamsche pers
waren opgegaan(1). Men wilde natuurlijk de Walen en Franschgezinden niet beletten
mee te doen aan de toenadering tusschen België en Nederland, integendeel. Hunne
bekeering tot dat reeds zeer oud ideaal der Flaminganten was een zeer verheugend
feit van zeer hooge beteekenis; maar zij mochten de pretentie niet hebben om, buiten
de Vlamingen om, met Noord-Nederland te onderhandelen en op te treden namens
geheel België. In de Nieuwe Courant van den Haag en in andere Hollandsche bladen
van gezag werd daartegen krachtig opgekomen. Drie Hollandsche heeren der
Noordelijke Commissie (Tydeman, Prof. Treub en Jhr. van Asch van Wijck) reisden
in Maart naar Brussel, om er met Beernaert te onderzoeken wat er ter vollediging
der Belgische Commissie te doen stond.
De Vlamingen vroegen om even talrijk als de Walen vertegenwoordigd te worden;
Beernaert vond dit onmogelijk, daar hij voor Vlamingen allerlei verfranschte
Brusselaars deed doorgaan met hemzelven aan 't hoofd, wijl hij een geboren
Oostendenaar was. Nochtans stemde hij er in toe de Commissie nog met twee
Vlaamschgezinden aan te vullen(2). De Noordnederlandsche Commissie, bestaande
uit 29 leden, was nu ook eindelijk voor goed samenge-

(1) Tegen de klachten van Het Volksbelang schreef Eug. Baie eenen langen brief in De Nieuwe
Rotterdamsche Courant, waarin hij beweerde, dat Beernaert, Renkin, Delbeke en anderen
‘ruimschoots, de Vlaamsche belangen vertegenwoordigen, die zij steeds voorgestaan hebben.’
In Maart 1907 besprak de Liberale Vlaamsche Bond van Antwerpen de zaak in openbare
zitting; het woord werd er gevoerd door Cuperus, Rudelsheim, Max Rooses en Louis Franck.
(2) Het waren Buls en V. Vande Walle. Te gelijk werden tot leden nog benoemd: G. Cooreman,
M. Levie, Pyfferoen, P. Poullet en E. Tibbaut, gedeeltelijk om Delbeke, Helleputte en Renkin
te vervangen, die inmiddels ministers waren geworden en hun ontslag hadden ingediend.
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steld(1) en men zou in Juni 1907 eene eerste algemeene bijeenkomst te Brussel houden
om met elkaar kennis te maken en een plan van werkzaamheid op te maken, toen
Beernaert, de ziel en de spil van alles, plotseling ernstig ziek werd, in doodsgevaar
verkeerde en slechts langzaam herstelde.
Zoo bleef de zoo moeilijk verkregen dubbele ‘Commission hollando-belge’
voorloopig in de lucht zweven.

Verdere polemieken
Reeds in Februari 1907 was op een ander gebied de zaak door mannen van Noord
en Zuid ernstig onderzocht geworden.
Te Breda, onder de officieren der Militaire Krijgsschool, op eene vergadering der
Vereeniging tot beoefening van de krijgswetenschappen, hield de kapitein der
artillerie, J.J.C. Tonnet eene voordracht in tegenwoordigheid van twee Belgische
officieren (Delforge van den grooten staf van het Ministerie van Oorlog en majoor
Wielemans), waarin spreker betoogde, dat eene ‘entente militaire’ niet kon doorgaan
wegens de eischen der buitenlandsche politiek voor beide landen, hetgeen door de
twee Belgische officieren krachtig tegengesproken werd in het Fransch, zonder de
toehoorders te kunnen bekeeren. Op die vergade-

(1) In April 1907 werden de volgende namen door de pers bekend gemaakt als zijnde die der
leden in den Haag voor het eerst vergaderd: Th. Heemskerk, M. Tydeman, M.W.F. Treub,
Jhr. H.W. van Asch van Wijck, Jhr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, H. Blink, D. Bos,
P.J.A. De Bruine, J.L. Cluysenaer, baron K.J.A.G. Collot d'Escury, W. Hovy, J.W.H.M. van
Idsinga, D.J. Jitta, Jurgens, H.J. Kiewiet de Jonge, W.M. Van Lanschot, Mgr. W.H. Nolens,
J.C. de Marez Oyens, R.J.H. Patijn, L.J. Plemp van Duiveland, L.H.W. Regout, G. De
Stoppelaar, D.W. Stork, A.S. Talma, J.B. Timmermans en F.G. Waller. Nog drie leden
ontbraken alsdan op de 29; ze traden later bij en waren: W. Kolkman van Gouderak, J. Van
Herwijnen en E. van Welderen baron Rengers.
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ring bevond zich ook Mr. Tydeman, liberaal lid der Tweede Kamer en een der
ieverigste leiders der Noordnederlandsche groep, op Beernaert's aandringen tot stand
gekomen. Hij bekwam het woord en verklaarde, dat de Hollandsch-Belgische
Commissie volstrekt niets zou te maken hebben noch met het militair vraagstuk noch
met het tolverbond, maar zich uitsluitend zou bezig houden met zaken, die het verkeer,
stoffelijk en geestelijk, tusschen beide landen konden bevorderen en
vergemakkelijken.
In het October-nummer van het Noordnederlandsch tijdschrift Onze Eeuw kondigde
r
D Maarten Rudelsheim van Antwerpen eene studie af, waarin hij nogmaals optrad
als tegenstander der onderneming, die tot het aanstellen der twee
Nederlandsch-Belgische commissies aanleiding had gegeven. Hij aarzelde niet de
meening te opperen, dat men de twee volken in een internationaal avontuur wilde
meesleepen, waardoor zij gedwongen konden worden zich voor of tegen deze of
gene Europeesche mogendheid te verklaren:
In het doel van de ontwerpers ligt het, het Nederlandsch karakter van
België nog meer te ondermijnen dan reeds gedaan is en de loopmijn ook
tot onder Holland door te trekken... Waar het plan gesmeed werd, is
onbekend. Is het te Londen? Is het te Parijs? Is het Clemenceau, die er het
initiatief van nam, zooals beweerd wordt? In geen geval echter in België
en nog veel minder in Holland. Het waren eenige advocaten, een paar
journalisten, een leeraar, allen Walen, eenigen zelfs ten onzent bekend als
Franschgezinden en nog meer als Vlaamschhaters, die op een zekeren dag
eene commissie in het leven riepen onder den titel L'action nationale, en
na in het Petit Bleu hun plan te hebben uiteengezet, in den daarna
opgerichten Matin de Bruxelles, waarvan zij de leiding in handen kregen,
hun veldtocht ten voordeele van het verbond voortzetten.
En het is eigenaardig, dat het optreden van die personen gepaard ging met
het verschijnen van een aantal artikels, vooral in de Fransche pers, waarin
het Pangermanisme als een Europeesch gevaar werd aangeklaagd en tegen
de steeds grooter wordende economische macht van Duitschland werd
gewaarschuwd.
Met nadruk verklaarde Dr. Rudelsheim:
Het eenige, waaraan Vlaanderen, en nog niet eens heel België, dadelijk
behoefte heeft, het eenige waarvan het de noodwendigheid wel gevoelt,
is het sluiten van een intellectueel verbond, een ver-
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bond, dat uit den aard der zaak een uitsluitend Nederlandsch karakter
dragen moet. Dit is ook het ideaal, waarnaar de Vlaamsche Beweging,
nagenoeg sedert hare geboorte, onbewust eerst, maar later met eene sterke
bewustheid gestreefd heeft en nog streeft: het ontstaan van een intellectueel
Groot-Nederlandsch Rijk. Daarbij heeft Vlaanderen meer dan Holland het
hoogste belang; en tractaten of verbonden zijn daarbij alleen noodig, in
zooverre deze den Noord-Nederlandschen invloed op het Zuiden kunnen
versterken. Elke poging tot aansluiten van Noord en Zuid, die dat niet tot
doel heeft, is uit den booze, en de leden der Hollandsch-Belgische
Commissie, die nu op het punt staat om hare werkzaamheden te beginnen,
welke dat doel uit het oog moesten verliezen, zouden het bewijs leveren
niet in voeling te zijn met de bevolking, waarvan zij de belangen moeten
verdedigen.
Te gelijkertijd liet een Noord-Nederlander, Jhr. R.A. Klerck, oud-bestuurlid der
Vereeniging voor beoefening der krijgswetenschap, eene brochure in den Haag
verschijnen, om de poging tot toenadering tusschen Nederland en België in 't Noorden
ingang te doen vinden. Het economisch vraagstuk buiten bespreking latend,
onderzocht hij op grond der geschiedenis, of Nederland en België geschikt moeten
geacht worden om elkaar te steunen en te verstaan, en de vraag beantwoordde hij
bevestigend ondanks de onzijdigheid van België. Hij ging na op welke wijze beide
landen in den oorlog kunnen meegesleept worden door de eventueele botsingen
tuschen andere groote naburige Staten, vooral bij een mogelijk conflict tusschen
Duitschland en Frankrijk. Zijn besluit was:
Wij moeten daartoe met België samengaan. In vredestijd moeten wij
reeds maatregelen nemen; maar deze kunnen moeilijk anders worden
voorbereid dan in overleg met de Belgische militaire autoriteiten, met wie
wij in tijd van gevaar als het ware ééne verdedigingslinie moeten vormen.

De eerste bijeenkomst der Nederlandsch-Belgische Commissie te Brussel
(Nov. 1907)
Aan al deze en meer andere polemieken stoorde zich Staatsminister Beernaert niet.
Zoodra hij van zijne zware
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ziekte hersteld was, riep hij te Brussel de 58 leden der Nederlandsch-Belgische
Commissie met hunne secretarissen bijeen. Den Maandag 4 November 1907, te 2
1/2 uren 's namiddags, werd de vergadering met groote plechtigheid gehouden in het
Paleis der Natie, waar de prachtige vergaderzaal van den Senaat te harer beschikking
was gesteld.

Staatsminister Aug. Beernaert

Bijna al de leden van Noord en Zuid waren opgekomen. Enkele uitgenoodigde dames
en heeren woonden de zitting bij in de tribunes en de pers had talrijke reporters
gezonden. Al de dagbladen van België en van Nederland, en zelfs veel buitenlandsche
in Engeland, Frankrijk en Duitschland kondigden een meer of minder omstandig
relaas van deze eerste bijeenkomst af, die alom met veel nieuwsgierigheid werd
verwacht.
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De vergadering werd door Beernaert voorgezeten, die eene merkwaardige Fransche
openingsrede hield. Met vele betuigingen van sympathie voor het Noorden herinnerde
hij aan het verleden der beide rijken, die van de negende eeuw af eene neiging toonden
om een geheel te vormen, dat door de godsdienstige beroerten der 16e eeuw in twee
deelen verscheurd werd. Na Waterloo was de eenheid eindelijk, doch kunstmatig
weer hersteld:
En 1815, enfin, l'Europe, surtout préoccupée de rétablir l'ancienne barrière
contre la France, méconnut ce qui séparait les deux peuples, comme en
1830 on oublia tout ce qui devait les unir. Mais, à peine la paix rétablie,
on en revint à des idées plus saines. Dès 1839, M. Lebeau disait à la tribune
belge. ‘Politiquement et commercialement, la vraie destinée de la Belgique,
les vrais intérêts de sa politique sont de se rapprocher de jour en jour de
la Hollande.’
En sedertdien, bemerkte de redenaar, spreekt men van tolverbond en dies meer.
Onder het laatste liberaal ministerie Frère-Orban waren onderhandelingen aangeknoopt
met Nederland om eene toenadering te bewerken(1). In een volgend clericaal ministerie
had Beernaert zelf zitting en hij poogde vruchteloos eene Nederlandsche Academie
van Noord en Zuid te stichten met dubbelen zetel te Leiden en te Gent. Dat herinnerde
hij en besloot hartelijk:
Eh bien, chers collègues, cette persistance à travers les siècles d'une
même idée, ces efforts de loin en loin renouvelés vers un même but, ne
marquent-ils pas qu'ils ont un point de départ sérieux? Et ils le trouvent
en effet dans nos affinités de race et dans nos sentiments comme dans les
faits de notre commune histoire.
En soumettant aujourd'hui ces mêmes questions à une nouvelle étude à
faire en commun, nous ne ferons que reprendre une conversation
interrompue, et nous aurons, je crois, plus de chances d'aboutir, car nous
avons avec nous le vent de l'opinion. Ces jours derniers, je disais à la
Haye(2) qu'à l'époque présente, il semble que l'on

(1) ‘Des pourparlers furent également engagés sous le ministère Frère-Orban, mais ils n'aboutirent
pas, j'ignore par suite de quelles circonstances,’ zei Beernaert.
(2) Op de tweede Vredesconferentie, waar Beernaert een der Belgische afgevaardigden
was.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

288
sente parfois comme de grandes vagues de fraternité passant à travers le
monde. Ce sentiment-là, nous l'avons tous éprouvé. Mais combien ne
doit-il pas être plus puissant, lorsqu'il s'agit comme ici de nations voisines,
de même origine et si bien faites pour s'estimer et s'entraider?

De rede van Heemskerk
Even uitgebreid en merkwaardig was het antwoord van Th. Heemskerk, lid der
Nederlandsche Tweede Kamer(1), namens de Hollandsche leden. Hij sprak
Nederlandsch en legde de volgende kloeke en tevens heusche verklaring af over het
gebruik der beide talen in de beraadslagingen der Commissie:
Gij gunt mij, dat ik onze moedertaal spreek. Er leeft in uw volk en in het
onze een sterke begeerte oom zich zelf te zijn. Immers, gij hebt het zooeven
juist gezegd: wij willen in vrede met al onze buren onze onafhankelijkheid
bewaren. En waar is het eerbiedwaardige in de onafhankelijkheid van een
volk, dat niet zijn eigen karakter bewaart? En is niet de taal in menig
opzicht de uitdrukking van het volkskarakter? Gij ziet dit binnen uwe
eigene grenzen dagelijks in het leven om U heen, zonder dat er zelfs maar
aan gedacht zou kunnen worden, dat hiermede de eendracht werd
verbroken, welke de macht maakt.
Zoo zal ook de verscheidenheid van taal geene afbreuk doen aan de banden
der vriendschap, die ons hier wordt aangeboden, en die wij dankbaar
aanvaarden en van onze zijde hopen te toonen.
Toch, zoo wij ons ditmaal in het Nederlandsch aandienen en daardoor het
best meenen uit te drukken, dat slechts vriendschappelijke betrekkingen
zonder politieke strekking het doel onzer werkzaamheden zullen uitmaken,
en zoo die taal in het niet-diplomatieke verkeer der beide volkeren nog
wel meer zal worden vernomen, zullen wij ons gelukkig rekenen, wanneer
het ons van tijd tot tijd zal mogen gelukken het Fransche woord te vinden,
dat de gedachten weergeeft, die in het hart van onze Waalsche broeders
leven. Zoo

(1) In Februari 1908 werd Heemskerk het hoofd van een nieuwgevormd behoudsgezind ministerie.
Zijn vader was de bekende conservatieve staatsman, die herhaaldelijk ministeries vormde
en leidde na Thorbecke.
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bevreesd zijn wij niet voor het spreken eener vreemde taal, als wij haar
slechts genoegzaam verstaan.
Ook Heemskerk begaf zich op het gebied der geschiedenis en herinnerde aan het
verleden, vooral met het oog op de scheiding van 1830, die, zeide hij, door de
Nederlanders van dezen tijd veel beter wordt begrepen dan door hunne vaderen en
grootvaders. Met nog meer nadruk dan Beernaert het gedaan had, verklaarde hij, dat
de staatkunde bij de werkzaamheden der Commissie buitengesloten was. Een woord
van Beernaert herhalende (‘Nous ne sommes pas des plénipotentiaires, nous ne
représentons que nous-mêmes’), onderlijnde hij nog deze verklaring met de woorden:
Zoo wij meenden onderhandelingen van politieken aard ook te moeten
voorbereiden, wij zouden treden buiten onze roeping en onze bevoegdheid.
En niets is er, dat ernstige mannen zorgvuldiger moeten trachten te
vermijden dan te treden buiten de roeping, die hun aangewezen is. Slechts
wie zijne roeping tracht te vervullen, kan hopen met vrucht werkzaam te
zijn.
Eene zekere echt Hollandsche nuchterheid en voorzichtigheid(1) heerschten in
Heemskerk's geheele rede:
Wij kunnen wellicht eenige diensten bewijzen om aan te geven, hoe de
wetgeving het best in overeenstemming te brengen is met de belangen,
die te behartigen zijn; maar steeds hopen wij er toe bij te dragen, dat deze
Commissie de volksbelangen in studie nemende zich van het terrein der
politiek onthoude.
Het tolverbond schoof Heemskerk beslist ter zijde als veel te moeilijk en te
gevaarlijk:
De Commissie stelt zich dus niet ten doel dit vraagstuk op te lossen. Zij
laat slechts de mogelijkheid toe om, op een tijdstip en onder
omstandigheden thans nog niet te bepalen, wellicht eenige elementen tot
de oplossing daarvan bij te brengen. Daaromtrent zou dan nog een nader
besluit vereischt worden.

(1) De Nieuwe Rotterdamsche Courant merkte het met welgevallen op: ‘In de voortreffelijke
rede van Mr. Heemskerk werd terecht de volle nadruk gelegd op het kleine practische werk,
dat de Commissie ten bate van beide landen kan verrichten.’
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Maar ook hartelijke woorden vond Heemskerk om de sympathie der Hollandsche
leden te betuigen:
Onze gemeenschappelijke studiën zouden onmogelijk zijn, indien geene
gevoelens van vriendschap ons bezielden.
De uwe, Mijne Heeren in de Belgische afdeeling, jegens ons zijn gebleken;
wij genieten op dit oogenblik uwe gastvrijheid in uwe schoone hoofdstad.
De onze jegens U zijn niet minder oprecht. En, zoo wij Noord-Nederlanders
den naam hebben van een koel temperament, van zekere traagheid in het
besluiten, wij hebben toch de warmte van het menschelijk hart, waar het
zijne sympathie geeft; en, als wij een besluit genomen hebben om iets te
doen op eenen grondslag, die ons deugdelijk voorkomt, dan trachten wij
het ook te volbrengen.
En wij gelooven, dat uw volk en het onze bestemd zijn om goede buren
en, anders gaat het niet met goede buunschap, ook goede vrienden te
blijven.
Beide redevoeringen maakten eenen diepen indruk en werden op luide toejuichingen
onthaald, die plechtig weerklonken in de plechtige Senaatszaal.

Het Reglement
Daarna ging men over tot onderzoek van het voorgestelde Reglement, dat zoo goed
als ongewijzigd en eenparig werd aangenomen, doch na eene allerhartelijkste
bespreking, in de twee talen gevoerd. Ziehier de hoofdbepalingen van dat Reglement
der Commissie, die den titel aannam van ‘Nederlandsch-Belgische Commissie tot
bestudeering van economische vraagstukken rakende de belangen van beide landen’:
Zij heeft ten doel, zonder zich te mengen in de binnen- of buitenlandsche
politiek van één dier landen:
a) Te onderzoeken ten aanzien van welke economische belangen met
goed gevolg overeenstemmende hervormingen van wetgevenden of
administratieven aard aan de publieke opinie en aan de regeeringen
der beide landen kunnen worden voorgesteld;
b) De economische vraagstukken in studie te nemen, waarover, naar zij
meent, de beide landen zich zullen kunnen verstaan;
c) In het algemeen de banden tusschen de burgers van beide
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landen door het onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen
nauwer aan te halen.
De Nederlandsche en de Belgische leden zullen afzonderlijk nationale
afdeelingen vormen. De Commissie vereenigt zich eenmaal per jaar in
eene algemeene vergadering en voorts zoo dikwijls als eene der beide
afdeelingen het verlangt. De algemeene vergaderingen hebben plaats
beurtelings in België en in Nederland. Zoowel in de vergaderingen als in
de briefwisseling zal er volledige gelijkheid bestaan voor het gebruik der
Nederlandsche of der Fransche taal. Bij uittreden of overlijden van leden
vult elke nationale afdeeling haar ledental bij coöptatie aan.
Zes subcommissies van Noord- en Zuid-Nederlandsche leden werden aangeduid
om het volgend programma te bestudeeren:
Eenheid van tarieven van post, telegraaf, telefoon en spoorwegen; grensverkeer,
douaneformaliteiten; - handelswetgeving (vennootschapsrecht), gelijkheid van
belasting van ondernemingen, welke in beide landen hun bedrijf uitoefenen; auteursrechten en octrooien; wederkeerige erkenning van Nederlandsche en Belgische
bewijzen van afgelegde examens en bewijzen van bekwaamheid; - exequatur van
rechterlijke uitspraken, vragen op het gebied van scheepvaart, havenregelingen,
scheepsverbonden; - arbeidswetgeving, middelstandsvraagstuk; landbouwvraagstukken. Eventueel: handelspolitiek.
Na de zitting bleven de leden nog een tijdje vertrouwelijk bijeen in eene der zalen
van het Paleis der Natie, waar hun, naar Hollandschen trant, door de questuur van
den Senaat een kopje thee werd ingeschonken. 's Avonds bood de Belgische voorzitter
een schitterend officieel feestmaal aan al de leden en aan eenige andere
uitgenoodigden aan in het grootste hotel van Brussel (het Hôtel de Flandre), waar
de Noord- en Zuidnederlandsche leden gezellig ondereen zaten en waar menige
hartelijke heildronk van weerszijden werd ingesteld.

Nabetrachtingen
Men weet, dat onder de 29 Belgische leden der Commissie vele Walen en verfranschte
Vlamingen te vinden wa-
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ren, die de Nederlandsche taal hoegenaamd niet kenden of zeer gebrekkig verstonden.
In die tweetalige commissie was de toestand daardoor nog al kiesch. Heemskerk had
er in theorie over gesproken. Wat zou nu in de practijk gebeuren?
Na de twee officieele openingsreden begon de bespreking over het Reglement,
die door den Waal Janson in 't Fransch werd geopend; maar tijdens de bespreking
spraken de Noordnederlandsche leden mitsgaders twee Belgische (Louis Franck en
Paul Fredericq) schier uitsluitend Nederlandsch, nu en dan hunne opmerkingen
herhalende of toelichtende in 't Fransch ten bate der Walen en Vlaamschonkundigen.
Al de andere Belgische leden spraken uitsluitend Fransch (waaronder twee Vlamingen,
de oud-minister Cooreman en Prof. Pyfferoen, beide Gentenaars) evenals twee
Noord-Nederlanders (de oud-minister de Marez Oyens en Regout, deze laatste een
Maastrichtenaar). Naarmate deze in bespreking kwamen, werden de artikels van het
Reglement door den voorzitter eerst in 't Fransch, daarna in 't Nederlandsch
voorgelezen, zooals dat sedert de gelijkheidswet De Vriendt-Coremans (1898) in
onze beide Belgische Kamers ook bij de stemming der wetten gebeurt. Men had zich
in een tweetalig parlement gewaand, waar er veel meer Nederlandsch dan Fransch
gesproken werd, tot groote verrassing der Waalsche leden en tot slecht bedoken
wrevel der Franschgezinde reporters in de perstribune, waaronder een 's anderendaags
in den Matin van Brussel door grofheden zijne misnoegdheid lucht gaf.
Op het officieel feestmaal in het Hôtel de Flandre waren integendeel al de
heildronken, uit hoffelijkheid voor de Walen, in het Fransch, uitgenomen die van
een Vlaamsch lid op de Noorderbroeders.
De voornaamste dagbladen van Europa bespraken de vergadering der
Nederlandsch-Belgische Commissie. Aan de merkwaardige en breedvoerige
beschouwingen van de Nieuwe Rotterdamsche Courant ontleenen wij enkel het
volgende citaat over de beteekenis van het gebeurde met het oog op het buitenland:
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Van Frankrijk uit blijft men een weinig stoken. Zoo schreef de Temps
nog gisteren, dat de Flaminganten de onverzoenlijkste tegenstanders zijn
van de toenadering, omdat zij gehoorzamen aan Duitschen invloed. Men
heeft de Belgische ledenlijst maar na te gaan om te zien, dat hiervan niets
aan is. De Flaminganten werken door eenige hunner beste
vertegenwoordigers mede. Professor Paul Fredericq sprak Maandag eene
Hollandsche tafelrede uit, die van de hartelijkste instemming met het doel
der Commissie getuigde.
Nu spreekt het wel van zelf, dat zelfs de zeer bescheiden poging tot
toenadering, die plaats vond en waarvan nog niet met de minste zekerheid
te zeggen valt, of zij tot eenig practisch resultaat zal leiden, internationale
belangstelling wekt. De Fransche en de Engelsche gezanten te Brussel
woonden maandag middag in de loges van de Senaatszaal de
constitueerende vergadering van de Commissie bij...
Al schrijven dan ook Fransche en Engelsche organen aan de beweging
een andere of wijdere strekking toe dan zij bezit, en al mogen zelfs de
wenschen der Belgen in dezen misschien iets verder gaan dan die der
Nederlanders, inderdaad is de begonnen toenadering vrij van alle
internationaal-politieke tendenzen en zal zij dat, voor zoover het van de
Commissie afhangt, ongetwijfeld blijven...
Het werken, niet het feestvieren van de Commissie zal moeten aantoonen,
of Maandag te Brussel iets van belang voor beide volken is tot stand
gekomen. Blijkt dit, dan zal zij ook zeker in beide landen de populariteit
verwerven, die haar nu nog te zeer ontbreekt.
Intusschen - een hartelijken groet aan onze zuidelijke naburen, Vlamingen
en Walen, ééne natie te zamen vormend. Zij staken naar Nederland eene
hand uit, die niet mocht worden teruggestooten. De hand werd gevat. Moge
het een teeken zijn, dat wij vrienden zullen worden.

Het werk der Ondercommissies (1908)
Dat de Nederlandsch-Belgische Commissie het niet bij feestvieren zou laten, moest
blijken uit het werk der ondercommissies.
In Januari 1908 vergaderde te Brussel die van post- en telegraafwezen en
bestudeerde ernstig de verlaging der tarieven. En dat de Commissie, ondanks haar
gemis aan eenig officieel karakter, toch van tel was in de officieele
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wereld, bewees hetgeen volksvertegenwoordiger Carton de Wiart, een harer leden
overigens, neerschreef in zijn verslag(1) over de begrooting van Buitenlandsche Zaken:
III. La Commission hollando-belge. Un membre de la Section centrale
a exprimé le désir de voir le Gouvernement suivre avec attention les travaux
de la Commission hollando-belge qui a été récemment constituée pour
l'étude des questions économiques relatives aux deux pays.
Il a paru superflu à la Section centrale de faire de cette observation l'objet
d'une question spéciale à adresser au Gouvernement. Sans aucun doute,
celui-ci donnera aux travaux de cette Commission toute l'attention qua
méritent l'actualité des problèmes qui y seront abordés et l'autorité des
personnes chargées d'en mûrir l'examen.
Met een uitvoerig uittreksel uit Beernaert's openingsrede van 4 November 1907
en uit het Reglement lichtte Carton de Wiart vervolgens de bevoegdheid en de
werkzaamheden der Commissie toe, en voegde er bij:
Faut-il ajouter que, sans attendre le résultat des travaux de la
Commission, il est désirable que le Gouvernement belge poursuive de son
côté l'examen de certains désiderata d'ordre pratique qui sont de nature à
faciliter nos rapports commerciaux avec nos excellents voisins du Nord?
En de verslaggever trad daarop in beschouwingen over de verlaging der post-,
telegraaf- en spoorwegtarieven, over het exequatur der vonnissen en andere
rechtsvormen in beide landen, over de patent der handelsreizigers, enz.
De andere ondercommissies gingen daarna in Noord en Zuid aan 't werk om de
vraagstukken te bestudeeren, die in de volgende algemeene vergadering van 1908
in den Haag zouden besproken worden. Ernstig werd de zaak aan beide zijden
opgevat(2).

(1) In de Kamer neergelegd in de zitting van 18 December 1907.
(2) Den 27 Maart 1908 had te Brussel een openbaar debat plaats tusschen Dr Rudelsheim en
advocaat Olivier, eenen der secretarissen van de Belgische Commissie.
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Vergaderingen in Den Haag
Enkele bijeenkomsten der ondercommissies van beide landen hadden zelfs te 's
Gravenhage plaats. Die van Dinsdag 13 Oktober 1908 was vooral belangrijk, wegens
het gebeurde in de Tweede Kamer der Staten-Generaal op denzelfden dag.
Men weet, dat het Binnenhof in den Haag in zijne twee zijvleugels tegenover
elkander de gebouwen der Eerste en der Tweede Kamer bevat. In den vleugel der
Eerste Kamer zaten de Belgische en Nederlandsche heeren te beraadslagen over
allerlei maatregelen, die hunne twee landen nader tot elkander konden brengen, als
verlaging van post- en spoortarieven tusschen Holland en België, vergemakkelijking
in de wederzijdsche uitvoering der vonnissen in beide rijken, afschaffing der
afzonderlijke patenten van handelsreizigers en schippers, bescherming van het
schrijversrecht in de beide landen, enz. Zij beraadslaagden op den hartelijksten toon
en werden het gemakkelijk op alle punten eenparig eens, zonder zelfs tot eene
hoofdelijke stemming over te gaan.
En juist op hetzelfde oogenblik was de Tweede Kamer in den anderen zijvleugel
van het Binnenhof bijeen, en na eene tamelijk driftige bespreking verwierp zij met
de groote meerderheid van 44 stemmen tegen 28 een voorstel, strekkende om Holland
en België, ter gelegenheid der aanstaande Wereldtentoonstelling van Brussel in 1910,
nader tot elkaar te brengen. Doch die verrassende stemming had niets gemeens met
welkdanig onvriendelijk gevoel jegens België. Het verwerpen van het crediet van
400.000 gulden was het gevolg van allerlei omstandigheden, o.a. van de
onbehendigheid van Minister Talma, die geweigerd had het wellicht overdreven
crediet te verminderen.
Toen het gebeurde in de Tweede Kamer aan de overzijde van het Binnenhof
aangekondigd werd aan de leden der Nederlandsch-Belgische ondercommissie, was
er een oogenblik van verbazing; maar nog broederlijker dan te voren
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herbegon de gemeenschappelijke beraadslaging. Men scheidde niet, voordat men
het op alle punten t'akkoord was geraakt. En 's avonds waren Belgen en Hollanders
broederlijk te zamen om denzelfden vriendendisch gezeten, de Belgen als gasten der
Hollanders.

Bos in de ‘Vragen des Tijds’ (Nov. 1908)
Eenige dagen later, in de November-aflevering van De Vragen des Tijds, verscheen
een belangrijk artikel van D. Bos, een gezaghebbend lid der Tweede Kamer, tevens
lid der Nederlandsch-Belgische Commissie. Het doel van den schrijver was ‘eenerzijds
om belangstelling op te wekken voor de opgenomen taak, anderszijds ook om
overdrevene verwachtingen met de daaraan onvermijdelijk verbondene teleurstelling
terug te dringen.’ Vooral tegen de droombeelden van een krijgs- en tolverbond
meende Bos nadrukkelijk te moeten waarschuwen; en hij deed het met allerlei
statistieken en redeneeringen. Zijn besluit was dat van Dr. Kiewiet de Jonge in een
vraaggesprek met Baie: ‘Wij Belgen en Nederlanders kunnen veel van elkander
leeren.’ En dat punt lichtte hij omstandig toe:
Wij Hollanders zijn in de laatste vijf en twintig jaren in de harde school
van het protectionisme onzer naburen beter geworden en wakkerder. Maar
nog veel te veel missen wij dien eerbied voor den arbeid, dien zin voor de
nijverheid, dien handelsdurf en ondernemingsgeest, die in een groot deel
van België inheemsch zijn...
Ik meen, dat in dit laatste opzicht de Nederlandsche jeugd van de Belgische
kan leeren en bij den aanvang der maatschappelijke werkzaamheid het
arbeiden in eene Belgische nijvere omgeving voor vele onzer jongelieden
van belang zou kunnen zijn...
Een wederkeerig bezoek van de scholen, universiteiten en technische
hoogescholen en de vacantie-cursussen, die men in België en Nederland
aan deze begint in te richten, kan door verschillende middelen sterk worden
bevorderd. Het onderlinge verkeer te vergemakkelijken is daarom eene
eerste taak van hen, die toenadering zoeken tusschen de volken. Verlaging
der tarieven voor het schriftelijk en het personenverkeer, vermindering
van de tarieven voor de brieven, drukwerken, couranten, telegraaf,
telephoon, tot die
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welke in het binnenland gelden, en van de spoorwegtarieven tot een bedrag,
dat sterk de lust tot reizen tusschen de landen aanwakkert, zijn daartoe
onmisbare en zeer werkzame hulpmiddelen(1).
Op enkele andere arbeidsvelden nog wees de schrijver en hij merkte terecht op:
De ervaring leert reeds nu, in de pogingen, welke gedaan worden om
internationale regelen te treffen op het gebied der arbeidersbescherming
en -verzekering, dat speciale overeenkomsten zeer gunstig kunnen
vooruitwerken aan de algemeene internationale regelingen, die vaak veel
meer bezwaar ontmoeten. België en Nederland zijn aangewezen, om
elkander in dit opzicht veel vaker de hand te reiken.
Ten slotte waarschuwde Bos tegen de overdrevene voorzichtigheid der
Nederlanders tegenover het initiatief der Belgen in de zaak der toenadering.
In ons land bespeurt men soms ten aanzien van deze beweging de
zoogezegde vrees: Wat zal men elders er van zeggen? En elk woord van
eenen Franschen generaal of van eene Engelsche courant wordt een bewijs
voor de stelling, dat men zich niet ver genoeg kan houden van al wat
praatjes verwekt bij andere buren. Men is als een wezel, die in nood, in
doodsangst, zich tot het uiterste zou verweren, maar anders liefst wegkruipt.
Die wezelachtigheid is een vrij volk onwaardig. Zoo handelt het
Zwitsersche volk niet. Ook de kleine volken hebben hunne lotgevallen en
plaats in de wereldgeschiedenis van het heden.
Bos' beschouwingen werden in Noord en Zuid over het algemeen zeer goed onthaald.
Zij gaven als het ware uiting aan de middelmaat der openbare denkwijze, die in de
Nederlandsch-Belgische toenadering meer en meer belang stelde.

(1) Ter loops prees de schrijver ook het voorstel van G. Fassotte, ambtenaar bij de Nationale
Bank van België, om door onderlinge overeenkomst der beide landsbanken de
wederzijdsche betalingen te vergemakkelijken (Zie Fassotte's studie: Projet d'une
entente entre la Banque nationale de Belgique et la Banque Néerlandaise in de
September-afl. der Revue économique internationale van Brussel).
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Middelerwijl sleepte het werk der ondercommissies en verliep het jaar 1908, zonder
dat de beloofde algemeene vergadering van Den Haag kon worden gehouden, daar
men van weerskanten wachten wilde, totdat zekere practische hervormingen tot
rijpdom geraakt waren. Binnen kort zal, hoopt men, de Nederlandsch-Belgische
Commissie in 't Noorden bijeenkomen en het bewijs kunnen leveren, dat zij nuttig
werk verricht. Dan zullen ook wel de laatste vooroordeelen verdwijnen, die tegen
haar, nog meer in Nederland dan in België, bij haar ontstaan door sommigen werden
gekoesterd.

De opkomst van het Vlaamsch lyrisch tooneel te Antwerpen
Het jaar 1907 zag te Antwerpen de heugelijke inwijding van den nieuwen schouwburg
voor de Nederlandsche opera.
Reeds zeer vroeg hadden de Vlamingen pogingen gedaan om ook een gezongen
tooneel in hunne taal te stichten(1). Bij de inwijding van den nieuwen
Minardschouwburg te Gent (27 Juni 1847) speelde men Miry's Brigitta (tekst van
H. Van Peene), dat als de eerste Vlaamsche opera moet beschouwd worden, sedert
1830 in ons land ontstaan. Miry was nog geen 25 jaar oud en de schrijvers betitelden
hun stuk al te bescheiden ‘blijspel in drie bedrijven’, want het was wel degelijk een
zangspel of opera. In 1850 brachten twee tooneelkringen van Antwerpen Méhul's
Jozef in Egypte op de planken in eene Nederlandsche vertaling, waarin de later
beroemde Gentsche tooneelspeelster Mevrouw Verstraeten-Laquet, alsdan 16 jaar
oud, de rol van Benjamin zong. Jaren later vertoonde een andere kring A. Grisar's
opera Les amours du diable in eene Nederlandsche vertaling. In de jaren 50 voerde
de troep van Kats te Brussel enkele opera's op, onder anderen Het dorp

(1) Zie Ed. G.J. Grégoir, L'Opéra flamand in zijn werk Bibliothèque musicale, deel I, blz. 1-17
(Brussel, 1877.)
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in 't gebergte (1857) van den jeugdigen Peter Benoit. Daarna had men te Gent eenige
zangspelen van Flor. van Duyse: Teniers te Grimbergen (1860), Rosalinde, 3 bedr.
(1864), met Mej. Beersmans in de titelrol, enz. In de jaren 60 beproefden Mulders
en Felix Vande Sande het in den Cirkschouwburg te Brussel om eene Nederlandsche
opera te stichten en zij vertoonden er Miry's Maria van Bourgondië (1866) en Frans
Ackerman, Benoit's Isa (1867), enz. Maar de stoute onderneming viel in duigen door
gemis aan financieelen steun ondanks den bijval, dien haar knappe tenor Warnots
inoogstte.
Ook in Noord-Nederland werden dergelijke proeven gewaagd. Te Dordrecht gaf
C. Vander Linden in de jaren 70 met een gezelschap van liefhebbers opvoeringen
van Méhul's Jozef en van Weber's Vrijschutter, welke opvoeringen bij onze
Noorderbroeders eene zekere sensatie maakten. In 1886 stichtte J.G. de Groot eene
Nederlandsche opera te Amsterdam en voerde er Miry's Frans Ackerman en Maria
van Bourgondië op, naast Czaar en timmerman van Lortzing, Martha van Flotow,
Faust van Gounod en meer andere vertalingen van Duitsche en Fransche opera's en
operetten(1).
In Nederland's machtige hoofdstad Amsterdam heeft gedurende een tiental jaren
die nationale opera een kwijnend leven geleid om ten slotte uit te sterven. Maar te
Antwerpen werd schier te gelijk dezelfde stoute kunstonderneming met nog meer
geestdrift, taaiheid en volharding gewaagd en men liet er niet los.
Onder den adem van Peter Benoit's Vlaamsche muziekbeweging waren er een
Vlaamsch orkest en eene schaar Vlaamsche zangers gevormd, die konden benuttigd
worden. Ook een begin van operarepertorium bestond uit twee meesterstukken van
Benoit: zijne lyrische drama's Charlotte Corday (1875) en De Pacificatie van Gent
(1876). Deze stukken waren reeds door de tooneelspelers van den

(1) Zie het merkwaardig werkje van René Hallemans, De Vlaamsche opera van Antwerpen
(Antwerpen 1907).
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Nederlandschen Schouwburg van Antwerpen met vol orkest nu en dan opgevoerd
geworden, ook te Gent en te Brussel(1), en het was Peter Benoit's droom eene nieuwe
soort van muzikale tooneelscheppingen in die richting (gesproken tooneel met muziek
verbonden) te laten dienen als grondslag voor eenen nationalen muziekschouwburg.
In 1890 ontstond er eene erge oneenigheid tusschen 't orkest en den bestuurder
van den Franschen operaschouwburg of Théâtre royal van Antwerpen. Benoit's
rechterarm, Edward Keurvels, die leeraar was aan de Vlaamsche Muziekschool en
tevens orkestmeester van den Nederlandschen Schouwburg, wist den bestuurder van
dien schouwburg (Van Doeselaer) te bewegen, om de verbitterde instrumentisten
van den ‘Royal’ aan te werven, ten einde over een orkest te beschikken, dat het lyrisch
drama geregeld zou helpen opvoeren. Het plan ontmoette overal goedkeuring en
steun, en de stad Antwerpen verhoogde dadelijk hare jaarlijksche toelage voor den
Nederlandschen Schouwburg met 15.000 fr. Naast dat volledig orkest stelde Keurvels
een machtig zangerskoor samen.

Het Vlaamsch lyrisch drama (1890)
De artisten van het gesproken tooneel werden tot hunne nieuwe taak bekwaamd
onder Benoit en Keurvels' leiding en den 18 September 1890 werd het eerste seizoen
van het Vlaamsch muziektooneel geopend met Charlotte Corday, waarin Julia
Cuypers de titelrol speelde, Frits Bouwmeester die van Marat, Elisa Jonckers die van
Geneviève en Lemmens die van Marcel. Kolossaal was de bijval en herhaaldelijk
werd dit lyrisch drama in den loop van het tooneeljaar opgevoerd. Met dezelfde
geestdrift volgden

(1) Een ander Antwerpsche componist, Joz. Mertens, gaf met veel bijval in dien tijd in de
Scheldestad zijnen Liederik den rentmeester (1875) en zijnen Zwarten Kapitein (1877),
gezongen door Mej. Hasselmans en Blauwaert te Antwerpen, in Den Haag, te Amsterdam,
enz.
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daarop Peter Benoit's Pacificatie van Gent en de vertaling van Gounod's Jeanne
d'Arc. Te gelijk vernam men, dat Peter Benoit aan een derde stuk werkte: Karel van
Gelder, woorden van Frans Gittens. In October 1892 had er de eerste opvoering van
plaats, begeleid met eene geestdriftige hulde aan den grooten meester, wien zijn
borstbeeld werd aangeboden. Men vervolgde de reeks der beroemdste lyrische drama's
van het buitenland met de vertooning der vertalingen van Weber's Preciosa, Bizet's
Arlésienne, Mendelssohn's Sommernachtstraum. Het stoutste en nieuwste was de
opvoering van de in West-Europa gansch onbekende machtige trilogie van den
Czechischen toondichter Fibich: Hippodamia, Pelops(1) en Tantalus, waarin de
tooneelisten ook hooge meesterschap toonden, zoodat Laroche's vertolking van de
rol van Tantalus bij sommige zijner vereerders nog steeds aangeschreven staat als
het beste, dat hij ooit als groot tooneelspeler leverde.
Doch dit alles kon het halfslachtig vak van het lyrisch drama (het gesproken woord
met begeleiding van muziek in 't orkest), waar Benoit mee dweepte, toch niet redden.
Het groote publiek vond den kost te zwaar; in den kring der muzikanten was er
verdeeldheid over zijne kunstwaarde; daarenboven achtte de schouwburgbestuurder
Van Doeselaer de taak te afmattend voor zijn personeel: hij weigerde de proef voort
te zetten en na een tweejarig bestaan werd de levensdraad van het lyrisch drama
afgebroken.

De afzonderlijke Vlaamsche operatroep (1893)
Reeds in 't begin van 1893 had de talentvolle kunstzanger Henry Fontaine, zangleeraar
aan Peter Benoit's

(1) Bij de eerste opvoering van Pelops in Maart 1893 was de vrouw van den Czechischen
toondichter uit Praag naar Antwerpen overgekomen en werd haar in eene eereloge hulde
gebracht.
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Vlaamsche muziekschool, er aan gedacht in de Scheldestad eene afzonderlijke
Vlaamsche opera te stichten. Het orkest en de koren bestonden reeds voor de lyrische
drama's. De solisten-zangers en zangeressen zou hij vinden onder de leeraars en
oud-leerlingen der Muziekschool(1). Keurvels verstond zich met Fontaine om de opera
met en

Edward Keurvels

naast het lyrisch drama tot eene afzonderlijke kunstonderneming, onafhankelijk van
het gesproken tooneel van Van Doeselaer, in te richten.

(1) Aan de Nederlandsche opera te Amsterdam waren ook in dien tijd oud-leerlingen der
muziekscholen van Gent en Antwerpen als kunstzangers en zangeressen verbonden (Mej.
Philomena Vermeeren, Mevr. Dierckx-Van de Weghe, D. Pauwels, Aug. Van Gheluwe, Aug.
Van den Hoock, Van den Hende, enz.) Buiten den laatsten waren ze allen leerlingen van
Edw. Nevejans, den uitstekenden leeraar in den Nederlandschen zang aan het overigens zeer
verfranscht kon. Muziekconservatorium van Gent.
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De Gemeenteraad keurde in Juni het ontwerp met eenparige stemmen goed en
verleende eene jaarlijksche toelage van 18.000 fr. Wekelijks zouden twee vertooningen
plaats grijpen in den Nederlandschen Schouwburg op avonden, die door de gewone
troep niet ingenomen waren.
Den 3 October 1893 had de eerste vertooning der Nederlandsche

Henry Fontaine

opera van Keurvels en Fontaine te Antwerpen plaats. Zij bestond uit de vertaling van
Weber's onsterfelijk meesterstuk Freischütz (De Vrijschutter). De koren
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stonden verre boven die der Fransche operatroep van den Théâtre royal en de
geïmproviseerde solisten trokken zich zeer bevredigend uit den slag. Onder hen
onderscheidden zich vooral Fontaine, de tenor Leysen, de bas Tokkie en de eerste
zangeres Mej. Levering. Na de vertooning had eene receptie plaats, waarop N.J.
Cupérus namens den Gemeenteraad de beteekenis van den avond deed uitschijnen
en Fontaine bedankte, terwijl Peter Benoit, op wiens gezondheid natuurlijk was
gedronken geworden, antwoordde met eene zinspeling op den Vrijschutter: Er waren
zooveel duivelsche kogels tegen zijn werk gericht, maar zij doodden ten slotte toch
alleen Caspar den boozen jager, terwijl Max ongedeerd bleef en zijn liefje kreeg.
Zoo was de Vrijschutter het zinnebeeld der nieuwe overwinning door de nationale
muziek op hare vijanden behaald(1).
De zaal was propvol geweest en de bijval overgroot, hetgeen niet belette, dat enkele
Fransche bladen van Antwerpen en Brussel 's anderendaags schreven, dat de fiasco
volkomen was geweest en dat de Vlaamsche Opera een doodgeboren kind was, waar
drie maanden later geen mensch meer zou over spreken. De bijval bleef integendeel
aanhouden; maar de kosten waren te groot, vooral omdat de vertooningen op de minst
gunstige avonden der week moesten plaats grijpen bij gemis aan eene eigene
schouwburgzaal.
Doch de stad Antwerpen begreep, dat zij die grootsche onderneming niet mocht
laten ten onder gaan, en bij de opening van het tweede winterseizoen verhoogde zij
hare toelage tot 25.000 fr. In 1895 werd een Beschermingscomiteit gesticht, dat ook
financieel de zaak der Vlaamsche opera steunde en de bedreigde instelling redde. In

(1) Peter Benoit liep alsdan met een nog grootscher ontwerp in zijn hoofd. Hij droomde de
dramatische muziekbeweging ook in de kleine steden en zelfs in de dorpen van Vlaamsch
België te doen binnendringen. Hij wilde gemakkelijke opera's en lyrische drama's schrijven
met het oog op de muzikale krachten der minder bevolkte gemeenten. In 1894 was hij klaar
met zijn landelijk lustspel Het Meilief (woorden van Julius De Meester), dat te Isegem, de
nederige Westvlaamsche geboortestad van den librettist, ten tooneele gevoerd werd, hetgeen
eene geruchtmakende kunstgebeurtenis heeten mocht. Ook droomde Benoit van het inrichten
van een Nederlandsch modeltooneel voor de nationale toonkunst, eene soort van Nederlandsch
Bayreuth, in eene kleine Vlaamsche stad te vestigen; en daarbij dacht hij aan Isegem, waar
de familie Ameye-Dobbelaere zooveel overhad voor zijn geliefde kunst. Maar van al die
droomen kwam verder niets; want de meester werd ziek en stierf te vroeg.
Na een vijfjarig bestuur hadden Keurvels en Fontaine toch de zaak moeten opgeven met een
tekort van 20.000 fr. In hunne plaats zette Karel Van Walle nu in 1898 de onderneming
moedig voort met de hulp van het Beschermingskomiteit. Hij hield het op zijne beurt vier
jaar uit. In 1902 namen de twee kunstzangers Judels en Tokkie de taak van hem over met
Edw. Keurvels als kunstleider en orkestmeester, later door Wambach en een paar anderen
vervangen. Zij bleven vijf jaar aan 't roer tot de inwijding van het nieuw operagebouw.
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1897 steeg de stadstoelage tot 35.000 fr. De onderneming, in weerwil der verwoede
tegenkanting der Franskiljons, wier voornaamste tolk in de pers Marc Grégoire
(advocaat Van Calster) was, hield stand en maakte het publiek tusschen 1890 en
1907 bekend met het Duitsch repertorium, dat uit de Fransche schouwburgen van
België zoo goed als verbannen bleef: Wagner's Vliegende Hollander, Tannhäuser,
Lohengrin, De Meesterzangers van Nüremburg en Walküre, Weber's Preciosa,
Euryanthe, Abu Hassan en Sylvana, Beethoven's Fidelio, Mozart's Don Giovanni,
Bastien en Bastienne, Figaro's bruiloft en De Tooverfluit, zonder verder te spreken
van mindere werken van Lortzing, Kreutzer, Marschner, Goldmark, den Duitschen
Nicolaï, Nessler,(1) enz., noch van De verkochte Bruid, Dalibor en De Kus van den
Czech Smetana, Bergliot van den Noor Grieg, Cleopatra en Lamia van den Deen A.

(1) Goldmark's Krekeltje en Koningin van Saba, Lortzing's Ondine en Wapensmid, Otto Nicolaï's
Lustige vrouwtjes van Windsor, Nessler's Trompetter van Säkkingen, Brüll's Gouden Kruis,
Reinecke's Willem Tell, Rüfer's Ingo, Humperdinck's Hansje en Grietje, Goetz' Getemde
feeks, Weingärtner's Genesius, Zöllner's Verzonken Klok, d'Albert's Laagland, enz.
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Enna en Orfeus' dood van den Portugees d'Azevedo. De Nederlandsche nationale
kunst werd in het repertorium vertegenwoordigd door Benoit's Charlotte Corday en
Meilief (1894), Vander Linden's Leiden Ontzet, Mertens' Liederik, van Milligen's
Brinio en talrijke werken van al de jongeren(1). Vooral de Vlaming Jan Blockx
veroverde stormenderhand het hart van het schouwburgpubliek met zijne
Herbergprinses (1896) en zijne Bruid der Zee (1901), die weldra in vertaling op den
Franschen Théâtre Royal van Antwerpen opgevoerd werden, daarna te Gent en te
Brussel, en naderhand in vele schouwburgen van Nederland, van Frankrijk en van
Duitschland de ronde deden(2). Met die bevallige successtukken redde Blockx de zaak
der Nederlandsche Opera te Antwerpen en schonk haar een groot prestige in en buiten
België(3). Andere zeer verdienstelijke opera's onzer Vlaamsche meesters(4) dankten
hun ontstaan en hunne opvoering aan den nationalen schouwburg der Scheldestad,
als Blockx' Thyl Uilenspiegel (1900) en De Kapel (1903), Wambach's Quinten Massijs
(1899), Van Oost's Minnebrugje (1899), De Bock's Théroigne de Méricourt (1901),
Gilson's

(1) Beyls' Diana, Vleeschouwers's Zriny, Wambach's Melusina, Van Oost's Lika en Het Paradijs,
Brengier's Twee Koningskinderen, Paul d'Acosta (Vander Sloten)'s Godfried van Bouillon,
Andelhof's Josée Maria, Stordiau's Schuttersfeest, Britt's Vrouwkens van Brugge, De Boeck's
Winternachtsdroom en Rijndwergen, Schey's Arendnest, van Dooren's Kermisweelde,
Ryelandt's Cecilia, enz.
(2) Het eigendom der beide opera's werd aangekocht door de Parijsche firma Henzel en Co, die
in de hoofdstad van Frankrijk eene Vlaamsche en eene Fransche uitgave liet drukken. Dit is
een eenig verschijnsel.
(3) Het zou ondankbaar zijn hier de namen niet te vermelden van Nestor De Tière, F. Gittens,
E. Van Goethem, Paul Billiet, H. Melis, Raf. Verhulst, Léonce Du Catillon, Pol De Mont,
Maurits Sabbe, enz., die de meeste teksten leverden.
(4) Den 3 en 4 April 1902 had te Antwerpen de 100ste opvoering plaats van De Bruid der Zee
in België en de 100ste van Herbergprinses in de Scheldestad. Het waren schitterende
galavertooningen.
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Prinses Zonneschijn (1903) en Zeevolk (1904), Blockx' Baldie (1908) en Roels'
Pinksternacht (1908).
Den 16 Februari 1901 werd het tienjarig bestaan der onderneming vóór eene
overvolle zaal en bij geestdriftige stemming van het publiek in de Scheldestad door
eene galavertooning gevierd. Er viel stellig te roemen; want het mocht wel een
waagstuk heeten wat Keurvels en Fontaine

Jan Blockx

tien jaar vroeger hadden aangedurfd zonder gevestigd repertorium noch zangpersoneel.
Indien de zaak niet onderwege schipbreuk geleden had als te Amsterdam, dan was
dat te danken aan eene hooge mate van wilskracht, offervaardigheid, taaie
aanhoudendheid, maar vooral geloof in de nationale kunstwaarde der onderneming.
Nu begreep ook de stad Antwerpen, onder de leiding van haren Vlaamschgezinden
burgemeester Jan Van Rijswijck, dat het tijd werd om voor de Nederlandsche Opera
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eenen eigenen kunsttempel op te richten, waar het ook 's Zondags en op de voordeelige
avonden der week zijne vertooningen zon kunnen geven en niet meer afhangen van
het gesproken tooneel in den Nederlandschen Schouwburg. Sedert 1896 werd er op
aangedrongen door de vrienden der nationale muziek en de Stad was er in beginsel
voor gewonnen; maar het bleef nog bij vrome wenschen en goede beloften.
De Gemeenteraad hield eindelijk woord. In December 1901 stemde hij een eerste
crediet van een half millioen frank, om eenen afzonderlijken schouwburg voor de
nationale opera in de moedertaal te bouwen.
Maanden en jaren verliepen, eer men de hand aan 't werk sloeg. Den 4 April 1903,
op de schitterende galavertooning der 100ste opvoering van Blockx' Herbergprinses
in de Scheldestad, verklaarde de d.d. burgemeester Dr Desguin (Jan Van Rijswijck
was reeds ziek) te midden van eene onbeschrijflijke geestdrift:
Het Nederlandsch lyrisch tooneel, dat zulke glansrijke bewijzen van
vruchtbaarheid en levenskracht geeft en dat eene zoo glorievolle toekomst
wacht, heeft meer verdiend dan zijn eigen woon. Een prachtigen
schouwburg, een waren tempel voor de Vlaamsche kunst zullen wij
oprichten, binnen heel kort, dat beloof ik u hier, in naam van het
Gemeentebestuur van Antwerpen.
In Juni 1903 kocht de Stad voor 595.000 fr. den noodigen grond aan op de Kunstlei,
schier tegenover den Nederlandschen Schouwburg van 1872. Dat was de eerste
waardige Vlaamsche tooneelzaal van België geweest; slechts later en veel later
kwamen de betamelijke Nederlandsche schouwburgen van Brussel (1887) en van
Gent (1899) uit den grond. Nu zou Antwerpen op het gebied der nationale opera
nogmaals de kloeke voorgangster zijn onder de Vlaamsche zustersteden.

De inwijding van den Opera-Schouwburg (1907)
Natuurlijk werd er nog wat tijd verloren bij het opmaken en goedkeuren der
bouwplannen, bij het afbreken en
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onteigenen van oude gebouwen, die moesten opgeruimd worden, enz.; maar de
nieuwe prachtige Nederlandsche muziektempel met zijne twee majestatische gevels
op de Kunstlei en in de Van Ertbornstraat stond er toch eindelijk onder den blooten
hemel(1) en hij werd den 17 October 1907 plechtig ingewijd met eene schitterende
galavertooning bestaande uit Jan Blockx' Herbergprinses. Keurvels en Fontaine, die
na eene tusschenpoos van eenige jaren, de teugels van het bewind nu weer in handen
namen(2), mochten getuigen zijn van den volwassen opgroei en bloei van hun
kunstkind, wiens leven en toekomst verzekerd zijn in de rijke en door en door
Vlaamsch gebleven Scheldestad.
Deze galavertooning was 's namiddags voorafgegaan van eene plechtige feestzitting.
Het splinternieuw wit paleis van het nationaal lyrisch tooneel schitterde in al zijne
pracht onder de zonnestralen, die in dat seizoen zoo zeldzaam zijn. Al wat Antwerpen
aan mannen van gezag op het gebied van letteren, kunst en politiek telde, was daar
bijeen met veel bekende persoonlijkheden van buiten de Scheldestad. Schepen Van
Kuyck, die zich in al die jaren de verlichte en ondernemende voorstander van onze
kunst en van onze taal toonde, sprak de officieele feestrede uit namens de stad
Antwerpen en dichter Pol De Mont hield namens de Belgische groep van het
Algemeen Nederlandsch Verbond eene meesterlijke toespraak, die allen roerde en
meesleepte. Een hartelijke telegram van Dr Kiewiet de Jonge uit Dordrecht, namens
de Hollandsche groep van het Verbond, gaf een nog breeder karakter aan dit
aangrijpend vaderlandsch kunstfeest, dat bekroond werd

(1) Hij bevat 1500 zitplaatsen, iets meer dan de ‘Monnaie’ te Brussel (1492).
(2) Dankbaar moet men hier ook de voornaamste zangeressen en zangers herdenken, die sedert
1890 de Nederlandsche opera te Antwerpen hebben helpen stichten: Mej. Levering, Mej.
Lemmens, Mej. Kernitz, Mevr. Péde-Baets, Mej. Berthaut, Mej. de Guevara, Mej. Van
Elsacker, Mevr. Kamphuyzen; de heeren Leysen, Tokkie, Arens, Steurbaut, Derickx, De
Ville, Waucquier, Collignon, Swolfs.
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met de uitvoering van Peter Benoit's roerend lied Mijn Moederspraak (gezongen
door Tokkie) en van de prachtige Hymne aan de Schoonheid van denzelfden
Vlaamschen meester, wiens machtige geest als het ware in de propvolle
schouwburgzaal zweefde. Het Volksbelang schreef te dier gelegenheid:

Ned. Opera te Antwerpen (voorgevel) Photo Hermans

In 1872 huldigde Antwerpen den eersten waardigen schouwburg van
Vlaamsch België in voor het Nederlandsch gesproken tooneel. Jaren nadien
werd dit goede voorbeeld eerst te Brussel en eindelijk te Gent gevolgd.
In 1907 huldigt nu Antwerpen den eersten schouwburg van Vlaamsch
België voor de Vlaamsche opera in. Jaren zullen waarschijnlijk ook moeten
verloopen om te Brussel en te Gent dat goede
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voorbeeld te zien volgen. Maar dat het gebeuren zal, is onvermijdelijk.
Met tijd en geduld gebeurt alles wat moet gebeuren.
Den 14 Januari 1908 kwam Prins Albrecht opzettelijk naar Antwerpen om een
ander kunstfeest in den nieuwen schouwburg bij te wonen: de 50ste vertooning van
Wambach's Quinten Massijs. Minister Delbeke en de geheele

Ned. Opera te Antwerpen (achtergevel) Photo Hermans

officieele wereld waren aanwezig. In 't Nederlandsch door burgemeester Hertogs
verwelkomd, antwoordde onze toekomstige koning natuurlijk in de moedertaal der
Vlamingen.
Doch eene ernstige financieele crisis doorleefde de nieuw opgerichte Vlaamsche
opera bij haar onstaan. De geldelijke moeilijkheden waren weldra zoo groot, dat de
bestuurders dreigden met hun aftreden. Maar nogmaals schutte het
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verlicht stadsbestuur der milde Scheldestad het wankelend kunstgebouw met eene
nieuwe toelage van 30.000 fr. Schitterende vertooningen als Wagner's Siegfried en
De Bock's nieuwe opera Reinaert de Vos kwamen overigens in 1908 de leefbaarheid
der heerlijke muzikale onderneming bevestigen. Eene machtige Vereeniging tot
ondersteuning der Vlaamsche opera is onder de rijke burgerij tot stand gekomen en
nu is de Vlaamsche opera voor goed gered. Zij is een nieuwe parel, die uit de
kunstkroon van Antwerpen niet meer zal losgerukt worden.

Andere gebeurtenissen van 1907
Andere gebeurtenissen van 1907 waren nog: het stichten eener Vlaamsche conferentie
der balie in het zeer verfranschte Leuven (Januari); de verbazende omzendbrief van
den gouverneur van West-Vlaanderen baron Jan Bethune aan de gemeentebesturen
zijner provincie, waarbij hij, een Vlaamschgezinde, gebood in 't Fransch al de stukken
op te stellen, die bestemd zijn voor het Staatsbestuur (Maart); de vraag door Pieter
Daens in de Kamer gesteld over de Vlaamschonkundige krijgsdokters, waarop de
minister van oorlog ontwijkend antwoordde (Maart); het rechterlijk schandaal te
Doornik, waar een onschuldige Vlaming bijna veroordeeld werd na maandenlang
ten onrechte in de gevangenis opgesloten te zijn geweest, omdat de magistraten hem
niet begrepen hadden (id.); de verschijning van het derde deel van Coopman en
Broeckaert's Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd (1853-1860); het zilveren
jubelfeest van de Vlaamsche tooneelspeelster Philomène Van Kerckhoven-Jonckers,
te Rotterdam (April); het begin der afkondiging in den Antwerpschen Standaard van
de reeks verpletterende opene brieven aan Minister Helleputte over het overwegend
getal Walen in de besturen van spoorwegen, posterijën en telegrafen (Mei); de
voordracht van Prof. P.J. Blok van Leiden over admiraal De Ruyter in den Gent-
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schen tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond (id.); het overlijden te Antwerpen
van den grijzen Harry Peeters, den onvermoeibaren voorvechter der eereherstelling
van Coucke en Goethals (id.); de perspolemiek in de Vlaamsche dagbladen, die de
benoeming belette van den Franschdollen Iwan Gilkin als bestuurder der letteren in
het nieuw ministerie der Wetenschappen en Kunsten (Juni); de ontvangst in 't Fransch
van Prins Albrecht te Mechelen door den clericalen burgemeester De Cock, ondanks
de vertoogschriften der Vlaamschgezinden (id.); de bekroning met den
vijfjaarlijkschen prijs der historische wetenschappen van Max Rooses' standaardwerk
over Rubens, hetgeen voor de eerste maal in België gebeurde met een werk in 't
Nederlandsch geschreven (id.); het overlijden van Pastoor Daens te Aalst (id.); het
overlijden van den tooneelschrijver Emiel Van Goethem te Gent (Juli); de inwijding
van het gedenkteeken ter eere van den Vlaamschen toonkundige Hendrik Waelput
in dezelfde stad (id.); de miskenning van Julius Sabbe door de officieele wereld te
Brugge tijdens de havenfeesten (id.); het overlijden van dichter Gentil Antheunis te
Brussel (Augustus); de verschijning in de hoofdstad van het weekblad L'action
Wallonne, orgaan der Waalsche ‘parias’ van België (September); de klachten in de
Brusselsche pers over de houding der rechters tegen de Vlaamsche betichten op de
boetstraffelijke rechtbank (id.); de opening met twee Nederlandsche redevoeringen
en eene Fransche van de Belgische afdeeling in de tentoonstelling van
ambachtswerktuigen te Amsterdam (id.); de weigering der bureelratten van Minister
Helleputte om de ellendige spoorwegverbindingen tusschen Antwerpen en Gent te
verbeteren (id.); de derde vacantieleergangen te Leiden met de hoogleeraren Hesseling,
de Groot en Holwerda (id.); het houden te Leuven van de eerste Vlaamsche
vacantieleergangen voor de leeraars der clericale vrije onderwijsgestichten (id.); de
onthulling van het gedenkteeken ter eere van dichter Emmanuel Hiel te Schaarbeek
bij Brussel (October); de aankomst van den vierden Zuidafrikaanschen
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student (de Villiers) aan de Gentsche hoogeschool (id.); de verschijning van het
vierde deel der Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd (1861-1867) en van het
Bonairenummer van Neerlandia, gewijd aan de Nederlandsche Antillen (December).

De gemeenteverkiezing te Gent (1907)
Maar wat vooral in de tweede helft van 1907 de gemoederen in beweging bracht
onder de Vlaamschgezinden en hunne tegenstrevers, was het gebeurde te Gent in
den schoot der liberale partij ter gelegenheid der gemeenteverkiezing.
Sedert lange jaren werden aldaar de liberale Flaminganten in de Liberale Associatie
door eene groep hardnekkige Franskiljons en Walen bij iedere gelegenheid bekampt.
In 1895, bij de eerste gemeenteverkiezingen van het algemeen stemrecht, hadden
zij, zonder te letten op het gegeven wachtwoord der partij, hunne voorkeurstemmen
gebruikt tegen de Vlaamsche candidaten ten voordeele van een paar alsdan nog
onbekende Waalsche candidaten, die tot ieders verbazing aldus gekozen werden. En
in 1898 ging een hunner, advocaat Hallet, op eene meeting der Ligue Wallonne te
Luik de Gentsche Vlaamschgezinden beschimpen. Deze onbetamelijkheid belette
hem te Gent op de candidatenlijst voor de Kamer gebracht te worden tot groote spijt
der Franskiljons. Wrevelig had hij kort daarop zijn ontslag gegeven als
gemeenteraadslid en als lid van het middelcomiteit der Liberale Associatie(1).
In de gemeenteverkiezing van 1899 bekampten de Franskiljons te vergeefs de
Vlaamsche candidaturen van De Vigne en Vercoullie. In 1900 beproefden zij opnieuw,
doch even machteloos hetzelfde, om De Vigne te beletten naar de Kamer te gaan. In
October 1903 speelden zij het-

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 218-220.
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zelfde spel en gaven zij het volgende wachtwoord in eenen geheimen omzendbrief
aan hunne aanhangers:
Il importe d'écarter résolument tous les candidats, à quelque opinion
qu'ils appartiennent, qui se présenteraient comme flamingants, et de barrer
la route à ces candidats, soit lors du choix des candidats, soit au jour de
l'élection au moyen de votes de préférence.
In 1904 bevochten zij opnieuw, doch te vergeefs, De Vigne's candidatuur voor de
Kamer, alhoewel hij uittredend lid was en de alom geachte voorzitter der Liberale
Associatie. Om der wille der eendracht hadden de liberale Vlaamschgezinden die
jarenlange plagerijen der Franskiljons geduldig uitgestaan. Ook dachten dezen
waarschijnlijk, dat zij zich niet meer moesten geneeren. Bij de gemeenteverkiezing
van 1907 kwam Ferdinand Feyerick, een hunner leiders, in volle zitting der Liberale
Associatie (7 Juli) met eene openlijke oorlogsverklaring tegen de Vlaamschgezinde
liberalen voor den dag. Een geheime omzendbrief aan de vertrouwden had opnieuw
het wachtwoord uitgedeeld: ‘Écarter impitoyablement tous ceux qui se présentent
comme flamingants.’
Onder de voorloopige candidaten bevond zich Prof. J. Vercoullie, de gekozene
van de Liberale Associatie als provincieraadslid en sedert acht jaren ook als
toegevoegd gemeenteraadslid. Hij was tevens algemeen secretaris van het zoo nuttige
vrijzinnige Willems-fonds, insgelijks voorzitter der machtige volksmaatschappij het
Van Crombrugghe's genootschap en daarenboven een onvermoeibaar voordrachtgever
en propagandist. Men vermoedde niet, dat de candidatuur van eenen geleerde en een
politiek man van zooveel verdienste ernstig kon bedreigd worden. Ook was de
verbazing algemeen, toen de uitslag van den poll bekend werd: Feyerick met al zijne
mannen was er door, en Vercoullie mitsgaders andere Vlamingen was gevallen met
enkele stemmen te kort.
De verontwaardiging was groot te Gent en buiten de Arteveldestad onder de
Vlamingen, terwijl de Franskil-
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jons luidop victorie kraaiden tot in de organen der Fransgezinde pers van Brussel.
Maar in de hoofdstad bezaten de Vlamingen een kolossaal wapen in Julius Hoste's
centenblad Het Laatste Nieuws, dat over geheel Vlaanderen verspreid was en te Gent
zelf duizenden lezers meer telde dan Het Vaderland, 't orgaan der Liberale Associatie.
De perspolemiek van Het Laatste Nieuws was onverbiddelijk gedurende bijna vier
maanden en geheel het Vlaamsche land volgde dien homerischen strijd tegen de
Franskiljons van de groep Feyerick. Dezen ook deden hun uiterste best, kondigden
Vlaamsche plakkaten af, waarin zij optraden onder den naam van Ware
Vlaamschgezinde democraten en van Vlaamsche liberale volksvrienden,(1) en deelden
zelfs op den dag vóór de verkiezing aan de kinderen der lagere volksscholen blauwe
luchtballonnetjes uit, waar met een draadje een brief aan vastgehecht was, dragende
het opschrift: ‘Voor vader’, om de stemmen af te bedelen voor Feyerick en drie zijner
medecandidaten.
Dit alles hielp niet. De liberale kiezers van Gent, zoo lang getergd door Walen en
Franskiljons, hadden eindelijk hun geduld verloren. Met hunne voorkeurstemmen
krachtens de wet uitgebracht, lieten zij den 19 October ondubbelzinnig hunnen wil
kennen. De liberalen wonnen eenen zetel op de socialisten en al de candidaten der
Franskiljons sneuvelden aan den staart der lijst met ten hoogste 2000
voorkeurstemmen, terwijl die door de Vlaamschgezinden aanbevolen tot 5000
voorkeurstemmen bekwamen. Het was een verpletterende triomf der Vlaamsche
democratie op de verwaande taalaristocraten der verfranschte hoogere standen. Geheel
het Vlaamsche land juichte de liberale Gentenaars toe, niet het minst de verraste
clericale Vlaamschgezinden, terwijl de Fransche pers van Brussel die klinkende les
zoo goed als zij maar kon doodzweeg.
Eenige dagen later, den 2 November, had te Gent het

(1) In de Liberale Associatie, waar Ferdinand Feyerick zijne Fransche oorlogsverklaring had
voorgelezen, noemde hij zich ‘flamand de coeur’.
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jaarlijksch feestmaal van het Willems-fonds plaats, dat ter eere van G.D. Minnaert's
tienjarig voorzitterschap geschiedde. Meer dan 125 leden, waaronder velen van buiten
Gent, zaten aan den feestdisch, waar naast den held van den dag ook Julius Hoste,
Prof. Vercoullie en de tot gemeenteraadslid gekozen Prof. De Bruyne op luidruchtige
ovaties werden onthaald. Zelden werd een opgewekter feest onder de liberale
Vlaamschgezinden gehouden; men gevoelde, dat men eene gewichtige zegepraal
vieren mocht. Kort nadien, in eenen Vlaamschen heildronk uitgesproken op een groot
banket van het Van Crombrugghe's Genootschap, zag men Burgemeester Braun eene
warme hulde brengen aan Prof. Vercoullie te midden van het oorverdoovend gejuich
der dischgenooten. Dat alles had den zoo verdienstelijken Vlaming schitterend
gewroken over het bekrompen ostracisme der Franskiljons, die nu hunne onmacht
in het kiezerskorps van het algemeen stemrecht hadden leeren kennen. Den 1en
December werd overigens een Liberale Volksbond gesticht om de overwinnaars der
laatste gemeenteverkiezingen onder de Vlaamsche democratische vlag eendrachtig
en machtig te scharen. Toen in Januari 1908 De Vigne als schepen aftrad, werd hij
door den nieuwgekozen Vlaming, Prof. C. De Bruyne vervangen in het Gentsch
Schepencollege.

De taalwet Vander Linden-Renkin op het Assisenhof van Brussel in de
Kamer (1907)
Men herinnert zich de rechterlijke schandalen in de zaken van Heerne, van Langdorp,
enz., vóór het Assisenhof van Brabant te Brussel in 1906 en de opschudding, die er
door verwekt werd(1). Slechts anderhalf jaar - hetgeen zeer weinig is - wachtte het
wetsvoorstel Vander Linden van Juni 1906, dat in de leemte der taalwet Coremans
van 1889 voorzien wilde, om in behandeling te komen. Een der

(1) Zie hierboven, blz. 253-256.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

318
medeonderteekenaars van het wetsvoorstel (Renkin) was middelerwijl minister van
justitie geworden.
Welke zou zijne houding zijn?
De bespreking begon in de Kamer den 28 November 1907. Minister Renkin had
eene reeks amendementen aan het wetsvoorstel Vander Linden neergelegd, niet om
het te verminken, zooals de ministers van justitie, zoowel liberalen als clericalen,
het vroeger bij taalwetten zoo dikwijls gedaan hadden, maar om meer orde en
samenhang in de teksten te brengen. Zijn kind verdedigde hij met kracht en taaiheid
tegen de liberale Brusselaars Janson en Monville, die hun best deden om de nieuwe
taalwet te ontzenuwen, bijgestaan door den clericalen Brusselaar Wauwermans, allen
advocaten, die de belangen hunner Vlaamschonkundige confraters der balie blijkbaar
boven het recht der betichten stelden. Daarenboven trachtte de Waal Hoyois (Doornik)
stokken in 't wiel te steken en hij nam de houding van eenen martelaar aan, omdat
de Brabantsche beschuldigden te Brussel voortaan in hunne taal vóór het Assisenhof
zouden behandeld worden.
Tegen de Brusselaars en den Doornikerwaal kwamen de liberalen Persoons en
Louis Franck met den socialist Vandervelde bezadigd en gevat op, terwijl ook van
clericale zijde de Minister van justitie met Vander Linden en Hendericx het
wetsvoorstel knap verdedigden(1). Na eene driedaagsche bespreking werden al de
artikels der nieuwe taalwet zonder ingrijpende amendementen in eerste lezing
aangenomen. De tweede lezing had den 18 December plaats en ging als op wielkens,
ondanks de hardnekkigheid van Janson en Monville, die tot het laatste toe een onzalig
amendement wilden doordrijven, dat de geheele taalwet zou verminkt hebben. De
Kamer gaf hun ten slotte ongelijk met 102 stemmen tegen 32. Van dan af was de
aanne-

(1) Ter loops bepleitte Borboux (Verviers) in een intermezzo de grieven der 50.000 Belgen van
Duitsche taal in den omtrek van Aarlen, Bastenaken en Verviers, langs de Luxemburgsche
en Pruisische grenzen.
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ming der wet verzekerd. Dit geschiedde dan ook in diezelfde zitting met de
verpletterende meerderheid van 108 stemmen tegen 7 en 12 onthoudingen. De
tegenstemmers waren uitsluitend Walen van alle kleur: Descamps, De Wandre,
Fléchet, Heynen, Jourez, Mullendorff en Buisset. De 12 onthouders waren ook Walen,
liberalen en clericalen ondereen, waaronder de twee Brusselaars Janson en Monville.
Te recht schreef Het Volksbelang:
Met genoegen stellen wij vast, dat de heer Renkin, de nieuwe minister
van justitie, de taalwet niet heeft willen helpen verminken, zooals zijne
clericale voorzaten geregeld gedaan hebben bij de voorgaande taalwetten
van 1873, 1889 en 1891, op het gebruik der volkstaal vóór het gerecht in
de Vlaamsche gewesten. Dit feit is van hooge beteekenis en bewijst meer
dan wat ook, dat een Minister van justitie het taalrecht der Vlamingen niet
meer durft helpen onderdrukken in volle Kamer.

Sam Wiener in den Senaat (1908)
Den 31 Januari 1908 kwam de taalwet in den Senaat, waar de algemeene bespreking
geopend werd door eene zeer lange redevoering van den liberalen Brusselaar Sam
Wiener. Die redevoering, die zeer geestig wilde zijn, schijnt overigens eenen
kolossalen bijval gehad te hebben bij de negen senators, die, volgens De Vlaamsche
Gazet, in de zaal aanwezig waren, terwijl dit Franskiljonsch vuurwerk werd
afgeschoten. In haar slag mocht die redevoering dan ook een meesterstukje heeten
van verouderden onzin en misplaatste kwinkslagen.
Anekdoten over eenen haarkapper uit den Elzas, die op zijn uithangbord het woord
Coiffeur door friseur moest vervangen; over eenen Hollandschen advocaat, die met
de Vlaamsche opschriften van het Paleis van justitie te Brussel zou gelachen hebben;
over eenen Gentschen advocaat, die te Brussel vóór de rechtbank pleitte en zulk mooi
Nederlandsch sprak, dat zelfs de beëedigde vertaler hem niet verstond; over Gladstone,
die te Korfoe eene redevoering in 't Grieksch hield, welke zijne Grieksche toehoorders
namen
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voor eene Engelsche toespraak, enz.; zelfs de oudversleten schimpscheuten van
wijlen den Gentschen advocaat Adolf Du Bois in de Belgique judiciaire over de
bastaardwoorden der Costuymen van Brabandt uit den tijd van Albertus en Isabella
moesten nogmaals dienst doen.
Sam Wiener's aanval werd in de Brusselsche Fransche pers luidruchtig toegejuicht
(buiten een drietal organen), en integendeel door de Brusselsche en andere Vlaamsche
bladen hartstochtelijk afgebroken. De verbittering was algemeen in Vlaanderen.

Minister Renkin in den Senaat
De bespreking werd tot den 11 Februari verdaagd. Nu trad Minister Renkin met eene
meesterlijke rede op, die den doorslag gaf. Hij toonde aan, dat Wiener den geest van
het wetsvoorstel niet eens begrepen had, dien hij als volgt treffend samenvatte:
Het wetsvoorstel gaat uit van het onaantastbaar begrip, dat de Vlaming
uit het arrondissement Brussel dezelfde rechten heeft als de Vlamingen
uit de Noorderprovinciën, en het dus, tot regeling van den toestand,
volstaat, doch tevens noodzakelijk is, de bepaling der wet van 1889 ook
op Brussel toepasselijk te maken.
Minister Renkin's redevoering was eene afstraffing van eerste klasse voor de
geestigheden van Sam Wiener en tevens eene brok verhevene welsprekendheid,
zooals de Belgische Kamers er niet alle dagen te genieten krijgen. Veel indruk
maakten de Vlaamschgezinde verklaringen van den Minister, die openhartig uitriep:
Ik bewonder de kracht door zooveel edele zielen ingespannen tot
opbeuring en loutering eener taal, die kortstondig leed onder vreemden
invloed. Daarbij begroet ik de onweerstaanbare macht van eenen stam,
die zoo lang gebukt ging onder vreemde heerschappij, de onuitputtelijke
levenskracht van een volk, dat groot wil worden, dat door terugkeer tot
de moedertaal zijn zelfbestaan wil heroveren...
Gedurende veertig jaren werden de Vlamingen behandeld als over-
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wonnelingen(1). Wij willen, dat zij in 't vervolg behandeld worden als vrije
burgers in een vrij land.

De verdere bespreking in den Senaat
Wat in de geheele bespreking trof, die twee zittingen innam, was het groot getal
harde waarheden, die de verstokte Waalsche leden moesten hooren. De liberaal Vande
Walle klaagde de onzinnige artikels der Waalsche en Fransch-Brusselsche dagbladpers
aan. De clericaal Meyers herinnerde er aan, dat gedurende lange jaren na 1830 de
Vlamingen niets verstaan hebben aan pleidooi, rechtspleging en vonnis in hun eigen
land. Zelfs kwam een clericale Waal, baron Orban de Xivry, de roerende geschiedenis
van zijnen vader vertellen, die, vijftig jaar geleden, te Leuven stagedoener was bij
den vader van minister Schollaert en in diens plaats vóór het Assissenhof als Waalsch
advocaatje eene Vlaamsche vrouw moest verdedigen, die geen enkel woord Fransch
verstond. Na de uitspraak van het doodvonnis, vroeg zij hem naar den uitslag; maar
hij begreep haar niet. Ook de gendarmen, door haar ondervraagd, waren Walen en
verstonden haar niet. Dan maakte de vrouw een gebaar met de hand aan haren hals
om te vragen: ‘Of het kop-af was?’ Dit gebeurde in 1853, toen de guillotine in België
nog bestond. Baron Orban de Xivry, wiens vader ook in 't Parlement gezeteld heeft,
besloot met de woorden:
Sindsdien stemde mijn vader voor alle wetsbepalingen, die ten doel hadden
de Vlamingen te vrijwaren om in eigene taal te worden verdedigd.
Te recht riep de Antwerpsche liberaal Vande Walle daarop uit: ‘Zoo iets is
afdoende!’ en zich tot den verstokten Waal Chevalier wendende, stelde hij hem de

(1) De Fransche tekst luidt: ‘Pendant quarante ans les Flamands ont été traités comme en
pays conquis.’
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vraag: ‘Heeft u dat niet overtuigd, Mijnheer Chevalier?’ Maar deze antwoordde
koppig: ‘Volstrekt niet.’ Mgr. Keesen zei met klem:
Wie rechter wil worden, moet ook maar de noodige bekwaamheid
daartoe verwerven. Wie te Brussel niet kan aangesteld worden, omdat hij
geen Nederlandsch kent, moet het maar aan zich zelven wijten.
Picard had de wreedheid onder algemeen gelach te herinneren aan de misplaatste
kwinkslagen van den advocaat-generaal Mesdach de ter Kiele in de zaak Schoep in
1873(1), die daarmede aan de advocaten wist te beletten in 't Vlaamsch te pleiten. En
Picard voegde er onmeedoogend bij, dat die tijden lang voorbij waren en dat hij later
denzelfden hooggeplaatsten magistraat de plechtige zittingen der Vlaamsche balie
te Brussel had zien bijwonen, waarop niets dan Nederlandsch wordt gesproken. Ook
stelde Picard vast, dat de taalwetten in de Kamers altijd eene vreemde
zenuwachtigheid bij de Walen doen ontstaan en dat men dan telkens ‘verouderde
spotternijen tegen de taal der Vlamingen opdischt. Daar konden wij alweer niet aan
ontsnappen, evenmin als aan bloedworsten op eene boerenkermis (Gelach).’ De
Senaat sidderde toen Picard verder de indrukwekkende woorden uitsprak:
Om het aanzienlijk ambt van magistraat te vervullen, mag men zich wel
de moeite getroosten Nederlandsch te leeren. Hoe kan een rechter er toe
besluiten eenen Vlaming te vonnissen, wiens taal hij niet verstaat? Hij zou
moeten opstaan en de gerechtzaal verlaten.

De Luikerwaal Dupont in den Senaat
En wat wisten de Franskiljons en Walen te antwoorden? Sam Wiener was veel zoeter
dan bij de eerste bespreking en verdedigde nu zijne amendementen met louter
juridische redenen, zonder de minste zoutelooze geestigheid te

(1) Zie in ons voorgaande deel, blz. 112.
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verkoopen. De voornaamste woordvoerder tegen de wet was de eerbiedwaardige
ondervoorzitter van den Senaat, de Luikerwaalsche Staatsminister Dupont. Hij begon
zijne rede op zeer bedaarden toon en zei onder meer: ‘Ik keur alles goed wat in 't
belang der Vlamingen werd gedaan, vooral in rechterlijk opzicht.’(1). Hij ging zelfs
zoo ver, dat hij het berucht besluit van het Voorloopig Bewind van 1830, waarbij
het Fransch als eenige officiëele taal van België werd uitgeroepen, over boord wierp.
‘'k Erken het graag: - zei hij - het stelsel van het Voorloopig Bewind was
onrechtvaardig.’ Maar de Vlaamsche Beweging en hare herhaalde taalwetten maakten
hem kriegelig:
Ik acht het spijtig, dat het vraagstuk betreffende het gebruik der talen af
en toe te berde komt... Vermijden wij elke ergerlijke steeds gevaarlijke
bespreking over de taalkwestie... Ik meen, dat het ontwerp zal aangenomen
worden. Doch ik hoop, dat dit wel het laatste van dien aard zal zijn. Zoo
niet, dan zal men er toe komen te billijken wat gezegd wordt over de
aanmatigingen der Flaminganten. Men zal er toe komen de Walen den
toegang tot elk ambt af te snijden.
Langzamerhand wond Dupont zich op en besloot aldus:
Al die aanmatigingen der Flaminganten bepalen zich bij eene
plaatskensjacht! Het algemeen belang staat op het spel. Gij loopt gevaar
de Walen er toe te brengen eerstdaags eene bestuurlijke scheiding te vragen,
wat ik een onheil voor onze nationaliteit en voor 's lands toekomst noem.
Ondanks die melodramatische verouderde bedreiging, dat de Waalsche martelaars
zich van hunne verdrukkers de Vlamingen zouden afscheiden, werden al de
amendementen van Sam Wiener verworpen en de taalwet den 12 Februari onveranderd
aangenomen met de verpletterende meerderheid van 50 stemmen tegen 9 en 3
onthoudingen. De negen tegenstemmers waren liberale Walen, meestal

(1) Hij vergat hierbij, dat hij zelf tegen al de vroegere taalwetten gesproken en gestemd had.
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uit het Luikerland. Onder de drie onthouders bevonden zich twee Brusselsche
liberalen: Burgemeester De Mot en Sam Wiener, die beide tegen de wet niet hadden
durven stemmen uit vrees voor hunne Vlaamsche kiezers, zelfs niet Wiener, die bij
de eerste bespreking zoo luidruchtig en zoo triomfantelijk geestig was opgetreden.
Geen enkele senator der Vlaamsche gewesten stemde tegen.
Daar de nieuwe taalwet hare schitterende zegepraal in Kamer en Senaat vooral
aan den Minister van Justitie te danken had en aldus buiten Vander Linden eenen
tweeden vader gekregen had, doopte men haar te recht de taalwet Vander
Linden-Renkin(1).
Den 22 Februari 1908 schonk de Koning zijne bekrachtiging aan de taalwet Vander
Linden-Renkin(2).
De wassende onweerstaanbare kracht van de Vlaamsche Beweging en van hare
democratische Vlaamsche bladen, alsook de onmacht der eertijds toongevende
Fransche dagbladpers van Brussel, waren bij die bespreking in de beide Kamers
zonneklaar gebleken, tot veler verrassing, vreugde of spijt.

Onze taal bij de overneming van Congo (Juni-Augustus 1908)
Doch weldra kwam eene andere bespreking bewijzen hoe broos de parlementaire
Vlaamschgezindheid nog was.
Een van de gewichtigste vraagstukken, die sedert België's bestaan aan de Kamers
werd onderworpen, was dat der overneming van den Congo-Vrijstaat. Die heerlijke

(1) Over hare beteekenis zie de studie van H. De Hoon, advocaat-generaal bij het Brusselsch
Beroepshof, verschenen, in De Vlaamsche Gids (Sept. 1908) onder den titel: De aanvullende
wet op het gebruik der Nederlandsche taal in strafzaken.
(2) De Ligue wallonne van Brussel had de stoutheid gehad een vertoogschrift aan den Koning
te zenden, hem verzoekende zijne bekrachtiging te weigeren aan de door beide Kamers
aangenomen taalwet.
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schepping van Koning Leopold II werd nu door hem aan België als kolonie
aangeboden, maar onder voorwaarden, die tegelijk zeer gevaarlijk en zeer bezwarend
waren, en met allerlei buitenlandsche verwikkelingen in 't verschiet, vooral van
Engelsche zijde. De polemiek der Kamerverkiezingen van Mei 1908 rolde
grootendeels op dat brandend ontwerp, waarbij allerlei beginselvragen over
kolonisatie, slavernij, vrijhandel, enz., de zaak nog kwamen verwarren. Daarbij
voegden de Vlaamschgezinden het vraagstuk van het officieel taalgebruik in Congo.
Er waren er zelfs onder hen, die zich met niets anders bezig hielden en door die
eenzijdige bekrompenheid de Vlaamsche Beweging kwalijk dienden.
Tot dan toe was de Congo-Vrijstaat een gebied geweest, waarin de Belgische
Regeering niets te zeggen had. Alles werd er beheerd naar de eigene inzichten van
den alleenheerschenden almachtigen Vorst en door zijne ambtenaars. Alles was er,
wat de bestuurstaal betreft, uitsluitend Fransch, alsof Congo eene Fransche kolonie
was geweest. Moest die toestand blijven voortduren, dan zouden de
Vlaamschsprekende Belgen, zooals het sedert 1830 met zoovele andere Belgische
inrichtingen het geval was, enkel het voordeel genieten als belastingbetalers de
financieele lasten te mogen dragen met hunne Franschsprekende medeburgers. De
gelijkheid en de rechtvaardigheid eischten integendeel, dat de rijkdommen van ons
koloniaal bezit voor iederen Belg toegankelijk zijn zouden, hij zij Waal of Vlaming(1).
Daarenboven bestaan er in Congo enkele hooggelegen gezonde vruchtbare streken,
die later door het overschot onzer arme kinderrijke bevolking waarschijnlijk zullen
kunnen gekoloniseerd worden. De Vlaamsche kolonisten moeten er later hunne
taalrechten gewaarborgd zien evenals de Walen. Eindelijk zou het onzinnig zijn voort
te gaan met

(1) Zie het artikel van L. De Raet: Vlaamsche vragen van den dag in De Vlaamsche Gids, 4e
jaargang, Mei-Juniafl. 1908.
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de stelselmatige verfransching der millioenen Congonegers, die in de scholen van
Koning Leopold II geene andere taal aanleeren, alsof men werkte om de inpalming
bij het naburig koloniaal gebied der Fransche Republiek voor te bereiden en alhoewel
de eenige Europeesche taal, door de negers gebruikt, reeds in gansch Zuid-Afrika,
van de Kaap de Goede Hoop tot aan de grens van Congo, het Nederlandsch der
Zuid-Afrikaansche Boeren, onze eigene tweede landstaal is.
De Vlaamsche Volksraad, die zich reeds vroeg en herhaaldelijk met de zaak bezig
had gehouden, zond aan de Kamer een omstandig vertoogschrift, om het neergelegd
koloniaal ontwerp te laten volledigen. Het ministerie Schollaert had inderdaad
zorgvuldig vermeden het vraagstuk van het taalgebruik in Congo te regelen. In art.
2 van zijn koloniaal ontwerp werden al de artikels der Belgische Grondwet van 1831
opgesomd, die op de nieuwe kolonie van toepassing zouden zijn; maar art. 23 (vrijheid
der in België gebruikte talen) werd er moedwillig uitgesloten.

Het vraagstuk in de Kamer
In Juni 1908 was de Kamer aan het beraadslagen over het Congo-vraagstuk.
Eene plechtige afvaardiging van clericale Vlaamschgezinden trok naar Brussel.
Zij bestond uit Dr. Laporta, Sips (voorzitter van den Nederduitschen Bond) en Dr.
Van de Perre (voor de provincie Antwerpen), advocaat Van Dieren en M. Boon (voor
Brabant), Theelen en Maris (voor Limburg), advocaat Dosfel en Dr. R. Speleers
(voor Oost-Vlaanderen) en Dr. Depla (voor West-Vlaanderen). Die heeren kwamen
spreken over Coremans' wetsvoorstel en over het gebruik onzer taal in Congo. Zij
werden door een negental clericale volksvertegenwoordigers ontvangen: Bruyninckx,
Juliaan Delbeke, Helleputte, Henderickx, Poullet, Raemdonck, Van Brussel, Van
Cauwenbergh en
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J. Vander Linden. Het onthaal moet buitengewoon slecht geweest zijn, want Ons
Recht schreef er over:
Benevens het voorstel Coremans kwam ook het Vlaamsch in Congo ter
sprake.
Hier werden onze Vlaamsche katholieke vrienden al even smadelijk
behandeld. Men gaf hun klaar te verstaan, dat buiten de platonische
verklaring, dat het gebruik der nationale talen in de kolonie vrij zal zijn iets wat nu niet eens in 't ontwerp van koloniale wet voorkomt - er geene
mogelijkheid scheen te zijn, om iets ten voordeele van 't gebruik onzer
taal in 't bestuur, 't leger, 't onderwijs et 't gerecht in Congo te doen
aannemen.
En toen een der afgevaardigden daarop antwoordde: ‘Dan moeten al
degenen, die het waarlijk goed meenen met het Vlamsche volk, tegen de
naasting van Congo stemmen’, - bewaarden al de aanwezige
volksvertegenwoordigers het stilzwijgen.
Het ziet er dus lief uit. Als katholieken zoowel als Vlamingen beschouwen
wij de toekomst als uiterst ontmoedigend.
Van zijnen kant was het bestuur van den Liberalen Vlaamschen Bond der
Scheldestad haren volksvertegenwoordiger Louis Franck gaan raadplegen; en deze
had als zijne meening opgegeven, dat het taalgebruik in Congo op de volgende
grondslagen zou moeten geregeld worden:
1. De beide Belgische landstalen staan in alles, wat het koloniaal bestuur betreft,
op denzelfden voet.
2. Alle besluiten en decreten worden in de beide talen afgekondigd.
3. In gerechtszaken gelden, voor de betrekkingen met de blanke bevolking, de
regelen, die toepasselijk zijn volgens de taalwetten in het arrondissement Brussel.
4. In bestuurszaken worden de regelen der taalwet van 1878 gevolgd.

Middelerwijl ging de bespreking over het geheele Congo-vraagstuk maar altijd
maanden lang voort in de Kamer. Nu en dan raakte een redenaar de taalkwestie
eventjes aan; als bij voorbeeld Beernaert in Juli, die vond, dat ‘de regeling der
taalkwestie voor de 25.000 Europeanen, die er verblijven, voorbarig zijn zou.’
De aandacht van het publiek was overigens elders. Niemand scheen klaar te zien
in de zoo langgerekte bespreking. Rondom het vraagstuk werden zoovele leugens
verspreid
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en zoovele waarheden verdonkeremaand, dat de openbare denkwijze zeer ongerust
werd. De Souvereine Vorst en zijne Regeering, geholpen door de omgekochte
Fransche drukpers van Brussel, hadden als het ware hun best gedaan, om het
vertrouwen der natie te ondermijnen. Met het Kroondomein, met de concessies, met
de belangen der hooge financiemannen, gekroonde en gebaronifieerde, werd er zoo
gemeen geschacherd, dat men niets noch niemand meer betrouwen kon.
In die algemeene angsten nopens zulke hooge belangen scheen het aandringen der
Vlaamschgezinden tot het bekomen van de taalwaarborgen wel kleinzielig. Men
schold ze ook uit voor ‘plaatskensjagers,’ die de Walen wilden buitensluiten uit de
Congoleesche ambten.

Vlamingen en Congonegers
Men zocht en vond eene afleiding tegen den zoo rechtmatigen eisch der Vlamingen,
met hun de Congonegers tusschen de beenen te werpen. Maar wie in Vlaamsch België
wenschte, dat men de negers der kolonie niet in hunne moedertaal vonnissen en
besturen zou? Zeker niet de Vlamingen, die gedurende meer dan vijftig jaren na 1830
als echte negers behandeld zijn geworden in hun eigen vaderland België door hunne
eigene broeders de Walen en de Franskiljons.
Wat de Vlamingen vroegen - en dat was toch geene exagération flamingante - dat
was, dat hunne taalwetten, sedert 1873 brok voor brok aan den Belgischen wetgever
afgedwongen, hun niet in hunne eigene Congokolonie zouden ontfutseld worden,
alsof er in België niets gebeurd ware sedert 1830 op het gebied der taalgelijkheid en
der toepassing van de taalvrijheid, hun zoo schijnheilig door art. 23 der Belgische
Grondwet van 1831 beloofd.
Of wilde men misschien de Vlaamsche boeren, wanneer zij naar Congo zouden
uitwijken, beneden de negers der kolonie stellen?
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De Nieuwe Gazet van Antwerpen gaf daarover de volgende ironische beschouwingen
ten beste, die treffend waren:
De zwarten zullen gevonnist worden in hunne eigene taal; doch de
Vlaamsche landbouwers, die de Regeering bij duizenden hoopt te lokken
naar de hoogvlakten, van het Katangagsbied, zullen er Waalsche rechters
vinden, die hun geen boe of ba kunnen zeggen.
Nu is het waar, dat zoo 'n Vlaamsche boer zich altijd nog zal kunnen doen
bijstaan door eenen zwarten broeder, om zich voor zijne rechters
verstaanbaar te maken.
En waarom door geenen zwarten advocaat? Want, als de studie van het
fiott eene verplichting is voor de Congoleesche magistraten, dan zal 't niet
lang meer duren, of er komt eene universiteit tot stand te Matadi of te
Leopoldville, waar de kleine kroeskopjes in hunne eigene taal zegepralend
door de duizend kronkelwegen van Romeinsch en modern recht worden
heengevoerd. En God weet hoelang zullen de Vlamingen dan nog niet
naar hunne hoogeschool te wachten hebben, wanneer het in Congo al
zoover gekomen is.
Dat de negers gevonnist worden door magistraten, die ten minste met hen
spreken kunnen, is wel het kleinste recht, dat wij hun kunnen toekennen;
- al hebben de Vlamingen in België ook eene halve eeuw voor datzelfde
recht moeten vechten; - en de noodzakelijkheid voor de Congoleesche
magistraten om zich vertrouwd te maken met de taal der inboorlingen van
hunne streek betwist dan ook geen mensch.
Maar van het oogenblik, dat men, gelijk de heeren Renkin en Lorand, de
kwestie zoo stelt, dat de kennis der negertalen voor de Congoleesche
magistraten hoofdzaak is; dan vragen wij ons af, waarom de rechtsgeleerde,
die slechts Vlaamsch en Bangala kent, niet evenveel recht op een rechterlijk
ambt in onze kolonie zou hebben als een andere, die alleen Fransch en
Bangala zou machtig zijn.
Maar dat ziet ge van hier! Den Waal slechts zijne eigene taal doen
aanleeren, om hem tot minister te verheffen, - doch van den Vlaming de
kennis der beide landstalen eischen, al ware 't ook maar voor een postje
van lampenkuischer op den spoorweg, - ziedaar de ware taalgelijkheid in
België. En zoo zal ze ook wel in Congo worden toegepast.
En dit alles was de vrucht van ‘het onzalige jaar 1830,’ zooals de
christen-democraat Pieter Daens in de Kamer openhartig dorst uitroepen.
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De stemmingen in de Kamer
In 't begin van Augustus 1908 nam eindelijk de Kamer (met 80 stemmen tegen 27
en 5 onthoudingen) bet voorstel van het Ministerie tot overname van den
Congo-Vrijstaat aan, met een amendement betreffende het officieel karakter onzer
moedertaal in de kolonie.
Die bepaling luidde als volgt:
Het gebruik der talen is (in Congoland) vrij. Het wordt geregeld door
bijzondere wetten of decreten, zoodanig dat de rechten der Belgen en der
Congoleezen zijn gewaarborgd, en alleen voor de acten van het openbaar
gezag en voor de rechterlijke zaken.
Op dat gebied genieten de Belgen in Congoland eene gelijke bescherming
als die hun in België verzekerd. Met dat doel worden bijzondere wetten
of decreten, uiterlijk binnen de vijf jaren na de afkondiging van deze wet,
uitgevaardigd.
Alle decreten en verordeningen van algemeenen aard worden opgesteld
en afgekondigd in de Fransche en in de Vlaamsche taal.
Een duidelijker tekst, door Vander Velde en consoorten voorgesteld, was door 82
stemmen tegen 41 verworpen geworden. De Regeering wilde blijkbaar de deur open
laten voor al de misbruiken, waaronder ons volk in België geleden heeft, eer de
Vlaamsche taalwetten werden afgedwongen.
Alsdan stelden Adelfons Henderickx, graaf de Brouckhoven de Bergeyck, Juliaan
Delbeke, Palmers en Versteylen het volgend amendement voor:
Te beginnen met den 1en Januari van het vijfde jaar volgende op de
afkondiging dezer wet, zal niemand tot eenig ambt of tot eenige betrekking
in 't gerecht, in 't bestuur of in het leger der kolonie worden benoemd,
indien hij niet vooraf het bewijs heeft geleverd, dat hij, benevens ten minste
ééne der voornaamste talen van Congoland, de Nederlandsche en de
Fransche taal machtig is.
Evenzoo wordt, na gemeld tijdperk, niemand als beambte in het
Departement van koloniën aangenomen, indien hij niet het bewijs heeft
geleverd, dat hij het Nederlandsch en het Fransch grondig kent.
Het Nederlandsch en het Fransch worden op gelijken voet gesteld in de
examens op te leggen aan de candidaten, die een ambt of eene
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betrekking in de kolonie of bij het Departement van koloniën aanvragen.
Uitzondering op bovenstaande bepalingen wordt gemaakt, ten voordeele
der ambtenaren, beambten en militairen, die, op 't oogenblik der naasting,
in dienst zijn van den Congo-Vrijstaat.
Andere Vlaamschgezinde amendementen werden voorgesteld, toegelicht en
gesteund door de Broqueville, Louis Franck, Van Cauwenbergh, J. Vander Linden,
Raemdonck en meer anderen. In eene vergadering der rechterzijde kantte zich
halsstarrig het ministerie tegen elke nadere bepaling van het Vlaamsche taalrecht in
Congoland. Op de vraag van den liberalen Brusselaar Monville, of de kennis onzer
taal eene voorwaarde zijn zou om een ambt in de kolonie te bekleeden, antwoordde
Minister Renkin in de Kamer met een beslist: Neen!
Natuurlijk werd bet amendement van Henderickx en consoorten verworpen (zitting
van 14 Augustus 1908), nadat Minister Renkin beweerd had, dat de Walen zouden
verongelijkt worden, en dat Destrée (Charleroi) als Waalsche martelaar uitgeroepen
had: ‘Gij wilt het Nederlandsch opdringen: eene vreemde taal!’ De bespreking werd
haastig gesloten en tot meerder gemak werd 's anderendaags ook de hoofdelijke
stemming geweerd, die de verantwoordelijkheid van iederen volksvertegenwoordiger
zou bepaald hebben. Te vergeefs drong Adelfons Henderickx bij den voorzitter der
Kamer aan om de hoofdelijke stemming te verkrijgen; ze werd hem geweigerd, o.a.
onder voorwendsel, dat het noodige getal leden niet aanwezig was, hetgeen niet waar
was.
De onwil van het clericaal Ministerie - op hooger bevel des Konings, fluisterde
men - was aldus niet te breken geweest, ondanks allerlei protesten, vergaderingen
en stappen van allen aard, waarvan de Volksraad en het Katholiek Vlaamsch
Secretariaat van Antwerpen de leiding op zich genomen hadden.
Later werd de koloniale wet zonder wijzigingen door den Senaat goedgekeurd.
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Het Katholiek Vlaamsch Secretariaat
De teleurstellingen ondervonden door de clericale Vlaamschgezinden in de zaak van
de mijnenwet en vooral van Coremans' wetsvoorstel hadden in hunne rangen eene
algemeene verbittering doen ontstaan. Hun wrok gaf zich lucht op allerlei meest
ondoelmatige wijzen; doch ernstig en practisch werd ook gewerkt.
Na veelvuldige onderhandelingen onder de gewestelijke bonden van
‘Oud-hoogstudenten’, zooals de clericale oudstudenten der hoogescholen zich noemen,
vereenigden zich deze bonden der vijf Vlaamsche provincies tot een Katholiek
Vlaamsch Verbond, ten einde den taalstrijd in gemeen overleg te voeren(1).
En zulke poging was niet nieuw. Liberalen en clericalen onder de
Vlaamschgezinden hadden reeds meer dan

(1) De eerste bestuurleden van dit nieuw clericaal organisme waren: Voor de provincie Antwerpen,
Adelfons Henderickx, advocaat en volksvertegenwoordiger (Antwerpen); Am. J. Hendrix,
apotheker (id.); Dr Aug. Laporta, geneesheer (Lier); Dr A. Vande Perre, geneesheer
(Antwerpen); - voor Limburg, P. Bellefroid, hoogleeraar (Hasselt); Eug. Leën, uitgever (id.);
Melis Maris, leeraar (St-Truiden); Dr Quintens, geneesheer (id.); - voor Brabant, Dr Borginon,
geneesheer (Brussel); Ar. De Jaeger, apotheker (id.); L. Joly, mijnraadsheer (id.); Van Dieren,
advocaat (Leuven); - voor Oost-Vlaanderen; Dr Is. Bauwens, geneesheer (Aalst); L. Dosfel,
advocaat (Dendermonde); K. Heynderickx, stadssecretaris (St-Nikolaas); Dr R. Speleers,
geneesheer Gent); - voor West-Vlaanderen, Dr A. Depla, geneesheer (Kortrijk); J. De Monie,
advocaat (Brugge); Dr Em. De Visschere, id. (id.); Dr G. Doussy, geneesheer (Kortrijk). In
dergelijke besturen van Vlaamsche bonden zijn gewoonlijk de onderwijsmannen en vooral
de advocaten in overwegend getal. Hier vond men 8 geneesheeren en 2 apothekers tegen
slechts 5 advocaten en 2 leeraars. De clericale Vlaamschgezinden, tamelijk ziek ten gevolge
van de schipbreuk der Coremanswet en de afkondiging der bisschoppelijke onderrichtingen
tegen de Vlaamsche Hoogeschool, schenen vooral geneeskundige hulp te behoeven, merkte
een blad schertsend op.
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eens dergelijke federatieve lichamen in 't leven geroepen, zonder veel nut of blijvenden
uitslag overigens. Ook werd de stichting van dat nieuw Verbond eerst zeer kalm
onthaald. ‘Een meer of minder, wat geeft het?’ dacht menig man van ondervinding.
Doch als uitvloeisel van het Verbond werd te Antwerpen een ‘Katholiek Vlaamsch
Secretariat’ ingericht, dat stelselmatig en geregeld werkzaam moest zijn, ‘alle dagen
van de week, van het eene jaar in 't andere.’
Onder de voornaamste bezigheden van dat Secretariat werden aangekondigd:
1o Het groepeeren van de katholieke Vlaamsche krachten: afzonderlijke werkers,
zoowel als vereenigingen van allen aard, hetzij voor letterkunde of tooneel, voor
kunst of uitspanning, hetzij burgers-, werklieden- of boerenbonden.
o Het verzamelen van een uitgebreid archief: dag- en weekbladen, tijd- en
2
vlugschriften, bijzonderlijk alle oorkonden, die op de Vlaamsche Beweging
betrekking hebben; zoodanig dat al wie eenige inlichtingen dienaangaande
begeert, onmiddellijk zou kunnen bediend worden.
o Het instellen van een algemeen en stelselmatig onderzoek naar Vlaamsche
3
grieven op elk gebied (openbare besturen, gerecht, leger, Staats- en
privaatonderwijs). Het volhardend en doortastend aanklagen dier grieven in de
pers, bij de volksvertegenwoordiging en bij de betrokkene overheden.
o De propaganda van allen aard methodisch inrichten.
4
5o De algemeene werking ondersteunen, de landdagen en congressen, die de
Vlamingen houden, voorbereiden en bijzonder de besluiten, die daar genomen
worden, stipt en streng helpen ten uitvoer brengen.

Er werd verzekerd, dat een honderdtal clericale Vlaamschgezinden de verbintenis
hadden aangegaan jaarlijks eene vaste som bijeen te brengen, om de onkosten van
dat Secretariat te bestrijden.
Den 16 Augustus 1908 vergaderde het bestuur of ‘Landsraad’ te Brussel. Er werd
besloten aan het Verbond den naam te geven van wijlen den Katholieken Vlaamschen
Landsbond, in 1891 gesticht en sedertdien (men weet niet juist wanneer) ontslapen
in den Heere. Wat het Secreta-
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riaat(1) betreft, men bracht verslag uit over zijne werkzaamheden. Op eenige maanden
tijds had het 335 brieven geschreven en 2380 gedrukte stukken verzonden. Dat
vertegenwoordigde reeds eenen hoogen berg papier. Na uitbetaling der meubels,
schrijfmachine, enz., bleef nog een batig slot over van 1,330 fr.
Niemand, die de geschiedenis der Vlaamsche Beweging kent, zal verwachten, dat
zoo 'n Secretariaat met al zijne archieven en papieren dadelijk mirakels zou kunnen
verrichten. Maar die wetenschappelijke methode, toegepast op het opsporen, aanklagen
en uitroeien der Vlaamsche grieven, getuigt van ernst en practischen geest bij de
cleclericale Vlaamschgezinden, die het - men moet het erkennen - buitengewoon
lastig hebben tegenover hun eigen parti de la France, bestaande uit nobilions,
bisschoppen, paters en nonnen. Hun Katholiek Vlaamsch Secretariaat is er waarlijk
niet te veel. Zij zullen het wel kunnen bezigen.
Hooger Leven van Leuven bracht in December 1908 het volgende beteekenisvol
berichtje:
Het Vlaamsche Secretariaat te Antwerpen doet een onderzoek naar de
toepassing der bisschoppelijke onderrichtingen in de vrije
onderwijsgestichten. Er zal aan 't Secretariaat gevraagd worden zoo rap
mogelijk de uitslagen van dit onderzoek bekend te maken, en alleen bekend
te maken, datgene waar men volkomen zekerheid over meent te hebben,
met het verzoek voor de betroffene professors of bestuurders van
onderwijsgestichten te willen terechtwijzen, mochten de gegevene
inlichtingen niet heel en gansch juist zijn.
Dat onderzoek moet ongetwijfeld leiden tot verpletterende onthullingen. Indien
het Vlaamsch Secretariaat bij machte is om dat werk tot een goed einde te brengen,
zal het een duchtig wapen gesmeed hebben voor de voorstanders van Coremans'
wetsvoorstel.
Van hunnen kant waren de liberale Vlaamschgezinden niet onwerkzaan gebleven.
Zonder gerucht noch bluf hadden zij in 1908 de noodige gelden bijeengebracht tot
het

(1) Gevestigd te Antwerpen, Koningstraat, 101.
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stichten van een Perskantoor met het doel om de liberale dagbladen over de ware
beteekenis van de Vlaamsche Beweging en van den Vlaamschen strijd voor te lichten.
Bescheiden, doch onverdroten werd dat werk met de meeste toewijding aangevat.
In de talrijke liberale Vlaamsche dag- en weekbladen werden door de zorgen van
het Perskantoor geregeld allerlei mededeelingen verspreid. Ook in enkele der liberale
Fransche bladen van Vlaamsch België, die op de verfranschte burgerij nog eenen
overwegenden invloed uitoefenen, kreeg men eenen vasten voet. Zelfs in de hoofdstad
Brussel, waar de Fransche pers zoo hartstochtelijk anti-Vlaamschgezind is, beproefde
het liberaal Perskantoor het goede zaad te strooien, en niet te vergeefs.
Naast het meer luidruchtig Vlaamsch Katholiek Secretariat bewijst aldus het
liberaal Perskantoor de beste diensten aan de Vlaamsche Beweging.

De ‘École Française’ te Brussel
Wij hebben gezien hoe de Franskiljons, uit haat voor de taalwet De Vigne-Coremans,
te Gent in 1899 en te Antwerpen in 1901, succursalen van het verfranscht Institut
Rachez van Brussel opgericht hadden, ten einde de Staatsmiddelbare scholen en
atheneums der twee groote zustersteden in den grond te boren. Dat was hun nochtans
niet Fransch genoeg; zij hadden meer gewenscht en op den rechtstreekschen steun
der Fransche Regeering gerekend; maar deze had het niet gedurfd openlijk voor dat
werk in België vooruit te komen. Het is hetgeen een van de leiders der Belgische
Franskiljons, Prof. Maurice Wilmotte van Luik, een tiental jaren later bekend maakte
in een schrijven aan de Flandre libérale van Gent(1):
Lorsque les pères de famille gantois et anversois estimèrent que le régime
flamand était préjudiciable à leurs fils dans nas athénées

(1) Nr van 12 Januari 1908.
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et qu'un exode s'organisa, la France n'osa s'affirmer en offrant à ces amis
de sa propre culture un local et des maîtres. Et l'on trouva le biais d'instituts
privés, peuplés de jeunes gens capables, mais moins expérimentés que les
vieux professeurs de carrière. On fut réduit à tabler sur la confiance des
pères de famille, à leur demander un crédit prolongé. Ajoutons qu'à Anvers,
l'ancien consul général, notoirement réactionnaire, mit tout en oeuvre pour
teinter de cléricalisme l'établissement dressé en face du collège officiel(1).
Doch Prof. Wilmotte kondigde tegelijk in Januari 1908 met welgevallen aan, dat
de Fransche Regeering niet meer dezelfde voorzichtigheid of schuchterheid aan den
dag legde en dat zij besloten was eene louter Fransche school te Brussel te stichten:
On s'intéresse vivement à la création d'une école française. La Chambre
de commerce de Bruxelles, présidée par M. Rolland, lui assure un patronage
très effectif. Le ministre de France (le comte d'Ormesson) et le consul
général à Anvers, M. Crozier, ont fait diligence pour qu'on accordât de
Paris les avantages et les consécrations dont a besoin une telle institution.
M. Briand (ministre de l'instruction publique) a été tenu personnellement
au courant de l'oeuvre... Il était vraiment temps qu'un ministère radical
impasât de Paris une orientation plus moderne à l'activité corporative des
Français établis chez nous. Mais ce n'est pas assez d'une école française
à Bruxelles; il est urgent qu'on en crée d'autres, notamment à Anvers et à
Gand.

(1) De vennootschap van het Institut Rachez te Antwerpen maakte in den
Moniteur-Staatblad bekend, dat zij op 30 September 1907 hare rekening met een
verlies van 9,181 fr. had gesloten. Dit deficit werd gedekt met eene toelage van 10.000
fr., haar verleend door de Société française de bienfaisance der Scheldestad, hetgeen
in de pers tamelijk veel gerucht maakte, daar die maatschappij geregeld
liefdadigheidsfeesten inrichtte, waarvan de gelden, door Belgen en vreemdelingen
verstrekt, stellig niet bijeenstroomden om de schulden van een privaat verfranscht
onderwijsgesticht te helpen betalen. Te gelijk werd aangekondigd, dat de Fransche
Regeering aan het Antwerpsch Institut Rachez eene jaarlijksche toelage van 35.000
fr. had toegezegd. Er wordt beweerd, dat de Fransche Regeering in België jaarlijks
270.000 fr. aan de ondersteuning van Franschgezinde scholen besteedt.
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In April 1908 deed het volgend berichtje de ronde in de Brusselsche pers:
L'École française à Bruxelles.
Dans le but d'aider la Chambre de commerce française de Bruxelles dans
la construction des locaux de l'École française qui sera installée 66 et 67
Boulevard d'Anderlecht, et dont les cours seront inaugurés le 5 octobre,
le gouvernement de la République française vient de lui allouer un subside
de 125.000 francs.
Dat aanzienlijk hulpgeld der Fransche Republiek voor ééne enkele school was vol
beteekenis. In Vlaamsch België gaf het berichtje der Brusselsche pers aanleiding tot
allerlei commentaren.

De inwijding der Fransche school te Brussel (Mei 1908)
Tot in de laatste jaren waren de scholen van België, hoe slecht of middelmatig zij
soms ook waren, ten minste in de handen der landsburgers gebleven.
Ten gevolge van het ‘Combisme’ in Frankrijk, is een zwerm van Fransche paters
en nonnen uit dat land naar België overgewaaid, omdat zij zich aan de wetten van
hun vaderland niet wilden onderwerpen. In ons landje, het Luilekkerland der kloosters,
hebben zij zich neergezet, om er de opvoeding der kleine Belgen van beider kunne
te leiden en aan de kinderen der clericale gegoede standen eene door en door Fransche
opvoeding te geven. In Vlaamsch België is dat vooral eene echte ramp geworden,
waar de clericale Vlamingen zelven zich met schrik en verbittering over uiten in
hunne vertrouwelijke gesprekken en nu en dan in hunne Vlaamsche pers.
Daarenboven hebben de Duitschers, met de officieele en geldelijke ondersteuning
hunner Regeering, te Antwerpen en te Brussel, Duitsche middelbare scholen gesticht
voor de kinderen der aldaar woonachtige Germanen van het Duitsche Keizerrijk; en
vele kinderen van Antwerpsche en Brusselsche Belgen bezoeken ook die scholen.
Om hun goed Duitsch te leeren, laten die Belgische ouders aan
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hunne kinderen eene gansch vreemde opvoeding geven. In die Duitsche scholen
wordt men opgekweekt in de liefde voor das grosse Deutsche Vaterland, in de
aanbidding van Pruisen en van het koninklijk stamhuis der Hohenzollern, in de
vergoding van den Duitschen Keizer, enz.
Terwijl de Fransche paters en nonnen met Fransche leerboeken en atlassen aan
hunne scholieren de frontières naturelles de la France tot aan den Rijn inprenten,
leert men in de Duitsche scholen, dat Holland en België (omdat zij tijdens de
middeleeuwen onder het Heilige Roomsche Rijk van den Duitschen Keizer tot aan
de Schelde werden gerekend) nu ook, vroeg of laat, weder met het Duitsche Keizerrijk
zullen vereenigd worden.
De Regeering der Fransche Republiek volgde nu op hare beurt, maar veel
luidruchtiger, dat voorbeeld, toen zij in Belgiës hoofdstad Brussel, op den 28 Mei
1908, tot de plechtige inwijding harer École française overging, gevestigd in ‘le
magnifique hôtel du Boulevard d'Anderlecht.’ Al de Brusselsche en verdere Belgische
dagbladen stonden er vol van.
Graaf d'Ormesson, de gezant der Fransche Republiek te Brussel, was op het feest
tegenwoordig met al de leden van zijn gezantschap, evenals de Fransche oud-minister
Dubief en meer andere Franschen van rang en van stand. Van Belgische zijde merkte
men onder de aanwezigen op: den burgemeester van Schaarbeek Bokstael, den
bestuurder der Brusselsche normaalschool A. Sluys met enkele bekende Franskiljons
uit de voorstad Kuregem en den bestuurder der Duitsche school te Brussel, Hasselkus.
De Fransche gezant onthulde eenen gedenksteen in den tuin, hetgeen een voorwendsel
was tot het houden van beteekenisvolle redevoeringen. Er werd bevestigd, dat de
Fransche Republiek aan de École française eene toelage van 125.000 frank verleend
had en verder jaarlijks tot haar onderhoud zal blijven bijdragen. Triomfantelijk werd
verkondigd, dat de helft der reeds ingeschreven leerlingen, die met October de school
zouden bezoeken, Belgische kinderen zijn:

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

339
Notre programme d'enseignement, des mieux compris, nous a valu par
avance la confiance des Bruxellois. Sur cent enfants déjà inscrits, qui
entreront à l'École après les vacances, il s'en trouve une moitié de
nationalité belge.
De feestredenaar graaf d'Ormesson gaf openhartig het doel van de school als volgt
te kennen:
Nous formerons ici, non pas de petits chauvins, mais de bons français,
de bons républicains.
Ten slotte deelde de Fransche gezant de gebruikelijke lintjes van ‘officier
d'académie’ aan zes Belgen uit, met de ondubbelzinnige verklaring:
Le Gouvernement français a voulu récompenser les services de ceux
qui nous ont aidés dans l'accomplissement de notre oeuvre.
En de Gazette van Brussel juichtte schertsend, omdat er in de École française geen
Nederlandsch zou aangeleerd worden, tenzij in een ‘cours facultatif, dont le professeur
a des chances de pouvoir lire des romans à ses heures de cours.’
In de Vlaamsche pers werd dat feest van de inwijding der Fransche school te
Brussel druk besproken. Het Volksbelang schreef er over:
In de hoofdstad van het aloude Vlaamsche hertogdom Brabant, in de
hoofdstad van het tweetalig koninkrijk België, in de overwegend
Vlaamsche stad Brussel, mag een cours de flamand slechts facultatif zijn,
niet waar? En zooveel mogelijk zonder leerlingen? Dat is immers het
ideaal. Daarom is de École française zoo uitstekend ingericht met haar
programme des mieux compris.
Men moet waarlijk een galzak van eenen Flamingant zijn, om te denken,
dat het doel van ons middelbaar onderwijs in de Vlaamsche gewesten niet
zijn moet: Vlaamschonkundige bons Français en bons républicains te
vormen.
Ook de ernstige waarschuwing van oud-burgemeester Buls in zijne bekende rede
der Ligue de l'enseignement is hier van pas:
En prêtant la main à l'annexion des cerveaux, ils préparent l'annexion
du sol de la patrie.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

340

Het Fransch Congres te Aarlen (Sept. 1908)
In September 1908 hielden de Belgische Franskiljons met eenige Franschen en
buitenlandsche aanhangers der Fransche taal en letteren een Congrès pour l'extension
et la culture de la langue française. Dit Congres zetelde in het Duitsch uithoekje van
België, in de Duitschsprekende hoofdplaats van de Waalsche provincie Luxemburg,
in de kleine stad Aarlen (Arlon).
Door de weemoedige onthullingen van den voornaamsten inrichter van het Congres
Prof. Maurice Wilmotte, der Luiksche Hoogeschool (die ook het eerste Fransche
Congres te Luik in 1905 ingericht had), lekte het later in zijn tijdschrift La Revue de
Belgique (October-afl.) uit, dat de voorbereiding niet vrij van moeilijkheden was
geweest. De stad Luxemburg, hoofdstad van het Duitsch onzijdig Groot-Hertogdom,
was eerst aangeduid, om er het Congres te houden. De Alliance française, ‘cette
puissante association parisienne’ - schreef Prof. Wilmotte - ‘qui n'a cessé de nous
témoigner une confiance et une estime des plus ouvertes,’ had op zich genomen met
hare afdeelingen van het Groot-Hertogdom in onderhandelingen te treden.
Men weet, dat het Groot-Hertogdom Luxemburg eene zuiver Duitsche bevolking
heeft; doch sedert eeuwen is er de verfransching zoo groot, dat het Fransch er de
officieele taal is, die prijkt op de munten en postzegels en die bijna uitsluitend in de
Luxemburgsche Kamer gesproken wordt. Maar welk een Fransch! Prof. Wilmotte
deelde aan het publiek mede, dat in de bureelen der Alliance française het Congres
te Parijs werd voorbereid in zijne tegenwoordigheid en dat aldaar de stad Luxemburg
en de datum werden gekozen. Maar de vijanden der Fransche taal waakten:
On ne saura jamais exactement quelles influences opérèrent, ni quels
propos ou lettres furent échangés là-bas à Luxembourg. Mais oe qui est
certain, c'est que les dispositions bienveillantes du Gou-
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vernement grand-ducal se modifièrent sans raison apparente et mirent nos
amis dans l'impossibilité d'accepter la lourde charge de l'organisation du
Congrès.
Prof. Wilmotte had er kunnen bijvoegen, dat Zwitserland insgelijks voor de eer
van zijn Congres bedankt had, zooals van goed ingelichte zijde werd beweerd. Uit
de hoofdstad Luxemburg verdreven, landde het Fransch Congres eenige uren van
daar te Aarlen aan, een stadje van 8.237 inwoners, volgens het Dictionnaire
géographique du Royaume de Belgique. Voorwaar een al te klein tooneel voor zoo
'n groote vertooning(1).
De Fransch-Belgische pers van Brussel bazuinde den lof uit van 't Fransch Congres,
dat in het verfranschte Aarlen met allerlei blijken van sympathie werd overstelpt. De
hoofdrollen van het Congres werden gespeeld door Prof. Wilmotte met, aan zijne
zijde als Père noble, den ouden clericalen Staatsminister Le Jeune, den verstokten
Waal, die zich in vroegere jaren als Minister van justitie stelselmatig tegen elke
taalwet gekant had en een dertigtal Vlaamsche steden en gemeenten bij koninklijk
besluit van 3 Mei 1899 voor Waalsche plaatsen liet uitroepen, waaronder Brussel
niet al zijne voorsteden, Berchem en Borgerhout bij Antwerpen, St-Truiden in het
hartje van Limburg, enz.(2).
De Belgische Franskiljons van minderen rang betoonden op dat Congres eenen
onvoorzichtigen ijver. Grojean van Brussel voer heftig uit tegen de Flaminganten en
tegen de ‘verpruising’ van België. De bekende Waalsche journalist Hector Chainaye
stelde voor, eene drukking uit te oefenen op de Belgische volksvertegenwoordigers
ten nadeele der Vlaamsche Beweging. Maar Prof. Wilmotte en de Fransche délégué
kwamen er uit voorzichtigheid tegen op. Gerard Harry (de vroegere bestuurder van
Le Petit Bleu van Brussel) was nog meer compromittant, toen hij

(1) Naar Aarlen had men de artisten der Comédie française van Parijs gezonden om er Molière's
Misanthrope, François Coppée's Passant en Alfred de Musset's Nuit d'Octobre te spelen.
(2) Zie ons voorgaande deel, blz. 19 en 20.
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voorstelde, dat het Congres de Regeering der Fransche Republiek dringend zou
uitnoodigen, de Fransche drukpers in de tweetalige landen geldelijk te ondersteunen.
De Dernière Heure schreef daarover:
Un Luxembourgeois lui répondit: ‘Le journal qui serait payé chez nous,
tomberait bientôt sous la désapprobation générale.’
Et un autre congressiste conclut: ‘Nous ne sommes pas à vendre au plus
offrant.’

De verklaring van den Franschen ‘délégué’
Volgens de Chronique van Brussel, die het met geestdrift wereldkundig maakte,
liepen de leden van 't Congres te Aarlen rond met Fransche kokarden (arborant à la
boutonnière une cocarde aux couleurs françaises). Ook van het zingen van de
Marseillaise, het nationaal lied der Fransche Republiek, werd gedurig misbruik
gemaakt, alsof men onder Belgische socialisten ware geweest. Die onhandige
overdrijvingen maakten ten slotte den délégué de Son Excellence le Ministre de
l'Instruction publique(1) van Frankrijk, Jules Gautier, eenigszins bang voor eene
reactie, daar hij meende te moeten verklaren:
Men denkt maar al te veel, dat wij hier komen om de Belgische provincies
in te palmen.
Ik begrijp en waardeer de Flaminganten. Het Vlaamsch is eene taal, die
haar verleden en hare letterkunde bezit. Men heeft ten overvloede gelijk
die taal lief te hebben.
Wat wij willen, is, dat men onze taal kunne aanleeren; maar wij wenschen
in geen enkel opzicht 's lands onderwijs te overvleugelen, noch afbreuk
te doen aan het Vlaamsch, dat zoowel als het Fransch aan België eene
letterkunde heeft geschonken.
Zoo niet, dan zou men ons hier mogen behandelen als vijanden, niet als
vrienden.
Die bezadigde verklaring in den mond van den Franschen délégué was te recht de
‘clou’ van het Congres van

(1) De Belgische Regeering had geweigerd zich door eenen officieelen afgevaardigde te laten
vertegenwoordigen. Buiten Frankrijk waren Zwitserland door Jean Bonnard en het
Groot-Hertogdom Luxemburg door Zahn officieel vertegenwoordigd.
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Aarlen. Zij bewijst, dat zelfs een Franschman het hatelijke inziet van de eischen
onzer Vulgarisateurs in Vlaanderen. Dat de Vlaamsche taal en de Vlaamsche
letterkunde door den Franschen délégué tegen de overdrijvingen der Belgische
Franskiljons zouden moeten in bescherming genomen worden, - wie had dit kunnen
verwachten?
Te gelijk met het Fransch Congres te Aarlen werd het twaalfde Vlaamsch Natuuren Geneeskundig Congres te St-Nikolaas, in de hoofdstad van 't Land van Waas,
heel kalm en heel ernstig gehouden. Het werd door de Fransch-Belgische pers zoo
goed als doodgezwegen, terwijl de Vlaamsche pers er terecht met fierheid over sprak.
Aan 't hoofd van 't Vlaamsch Congres stond Prof. Camiel De Bruyne, der Gentsche
Hoogeschool, en onder de 250 leden telde men enkele Noordnederlandsche
hoogleeraren en geneesheeren. Bescheiden en degelijk was dat Vlaamsch Congres,
dat zoo gunstig afstak op de rumoerige bijeenkomst te Aarlen. Het waren louter
wetenschappelijke beraadslagingen, in de moedertaal gevoerd, zonder afbrekerij of
verdachtmaking van andersdenkenden. Geen krachtiger argument ten voordeele der
vervlaamsching van ons hooger onderwijs in Vlaanderen. On prouve le mouvement
en marchant, zegt het Fransche spreekwoord.

Het Vlaamschspreken in de Kamer (1908)
Gaandeweg nam het Vlaamschspreken in de Kamer toe, vooral in de rustige zittingen
zonder onstuimige politieke debatten. Alzoo hoorde men den 4 Maart 1908 niet
minder dan negen Nederlandsche redevoeringen, groote of kleine, van Persoons,
Van Reeth, Anseele, Van Brussel, Verheijen, Buyl, Augusteyns, Tibbaut en Minister
Helleputte.
Het veel gelezen Laatste Nieuws van Julius Hoste schreef naar aanleiding dier
zitting:
Waar is de tijd, toen de gansche Kamer woedend recht sprong, omdat
de heeren Gerrits en De Laet eenige woorden Vlaamsch gesproken hadden?
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Wij woonden toen die zitting bij en herinneren ons nog heel goed, dat
Frère-Orban en Bara bleek van woede naar die twee Vlamingen met den
vinger wezen, uitroepende: C'est intolérable! C'est un manque d'égards
envers vos collègues!...
Dat de tijden gansch veranderd waren, zag men in de zitting van 28 April 1908.
De socialist De Bunne (Kortrijk) verweet aan den Minister van Arbeid, den Waal A.
Hubert (Bergen), dat hij, verwittigd over eene Vlaamsche interpellatie, niet geluisterd
had en geene maatregels genomen had om te weten wat er gezegd was geworden.
Op hoogen toon riep Minister Hubert hem toe: ‘Gij moogt Vlaamsch spreken!’
hetgeen een groot rumoer verwekte onder de leden der socialistische oppositie.
Daarop gebeurde het volgend incident:
De heer De Bunne. 't Is een schandaal, dat een Minister in België geen
Vlaamsch kent, de taal die door de meerderheid des lands wordt gesproken.
(Zeer wel! op de banken der socialisten.) Ik had het geluk niet te mogen
studeeren. Sedert den ouderdom van 11 jaar moest ik mijnen vader volgen
naar de fabriek. Hier zijn we reeds met eenigen, die enkel Vlaamsch
spreken, en met elke verkiezing zal ons getal toenemen.
Bij mijne intrede in deze Kamer, kende ik geen Fransch; maar ik legde er
mij aanhoudend op toe, wat mij thans veroorlooft alles te begrijpen en mij
in die taal uit te drukken, ten minste op zulke wijze, dat ik door allen kan
verstaan worden. (Zeer wel!)
De heer Minister doe dus wat ik deed. Dat moet hem gemakkelijker vallen
dan aan mij, daar hij het geluk had te kunnen studeeren. Het is waarlijk
onuitstaanbaar, dat wij moeten spreken tegenover eenen minister, die ons
niet beter verstaat dan alsof hij een neger uit Congoland was. (Gelach).
De heer Daens. Al de ministers moesten Vlaamsch kennen.
De heer Buyl. 't Is overigens niet zoo moeilijk om Vlaamsch aan te leeren.
De heer minister Francotte had het aangeleerd. Hij sprak het zeer
behoorlijk. De heer Hubert doe evenals hij. (Herhaalde goedkeuring).
De heer De Bunne. Nu dat ik zei, wat ik dacht te moeten zeggen over de
kennis van het Vlaamsch bij de ministers, zal ik voortspreken in mijne
moedertaal. De heer minister zal mij in 't Fransch kunnen lezen in den
Compte-rendu analytique.
Dit incident was van hooge beteekenis; maar, dat de
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Franskiljons van 't Vlamsche land nog niet allen bekeerd waren, bewees de Fransche
eed van een nieuw clericaal lid voor Kortrijk, Busschaert, in dezelfde zitting afgelegd.
In December 1908 deden zich nog een paar incidenten in de Kamer voor, die
getuigden van den omkeer, die zich in onze parlementaire wereld betreffende het
taalgebruik heeft voorgedaan. Tot Minister Hubert richtte de Gentsche socialist
Lampens, onder de toejuichingen van zijne groep, het bloedig verwijt:
Gij vergt de kennis der twee landstalen bij eenen klerk, en gij zelf kent
maar ééne taal, heer Minister!
En een nieuwgekozen socialist uit het Walenland, Wauters (Borgworm-Waremme),
sprak eene Fransche redevoering uit, waarin hij lezing gaf van een artikel uit De
Boer, een Vlaamsch blad. Aan de rechterzijde werd gelachen:
De heer Meysmans. Lacht niet! De heer Wauters is een Waal, die
Vlaamsch geleerd heeft.
De heer Berloz. Ziedaar een Waal, die Vlaamsch voorleest.
De heer Wauters. Ja, ik ben een Waal en heb Vlaamsch willen leeren en
er mij ernstig op toegelegd.
De heer Berloz. Hij spreekt zoo goed Vlaamsch als de heer Daens.
De heer Daens. (in 't Vlaamsch). Zeer goed, inderdaad.
Andere voorvallen van denzelfden aard bewezen meer en meer, dat de tijd nabij
was, waarop het gebruik der twee landstalen in de debatten der Kamer van
volksvertegenwoordigers tot geene verbittering noch onbeschoftheden meer aanleiding
geven zou. Dat parlementair mirakel was vooral te danken aan het algemeen stemrecht,
dat talrijke nieuwe democratische bestanddeelen in de burgers-Kamer van vroeger
had doen binnendringen, en aan de Franschonkundige Kamerleden het besef van
hunne taalrechten en van die hunner Vlaamsche lasthebbers had ingeprent.
Alleen de aristocratische Senaat bleef nog zoo goed als louter Fransch van taal.
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Andere gebeurtenissen in 1908
Tot vollediging diene nog de volgende vluchtige vermelding van andere
gebeurtenissen in den loop van het jaar 1908: de verschijning eener Vlaamsche
uitgave van het Bulletin van de machtige Touring Club de Belgique (Jan.); de stichting
van een Vlaamsch Verbond tusschen een dertigtal maatschappijen van Brussel en
zijne voorsteden (id.); het 50jarig jubileum van Paul Billiet als dagbladschrijver te
Antwerpen (id.); de 50ste opvoering van Wambach's opera Quinten Massijs, de eerste
van Blockx Baldie en de vertooning van Willem Ogier's zeventiendeeuwsch kluchtspel
Haet ende Nydt te Antwerpen (id.); het overlijden te Gent op 90jarigen leeftijd van
Mevrouw Heremans, (weduwe van den bekenden hoogleeraar), de groote weldoenster
der armen en der Vlaamsche Beweging, die, onder meer giften, 2.500 fr. aan het
Willems-fonds legateerde (Februari); het 25 jarig kunstjubileum van den bekenden
tooneelspeler Ernest Van Havermaete te Gent en het feest van het 25jarig bestaan
van het Taalminnend Studentengenootschap der Luiksche Hoogeschool Onze Taal
(id.); het houden van eene reeks openbare Nederlandsche voordrachten in de
Vlaamsche Balie te Brussel, geopend door eene schitterende causerie van Pastoor
Hugo Verriest over Gezelle, Alb. Rodenbach, Stijn Streuvels en René De Clercq,
waarop 250 aanwezigen waren, waaronder 150 dames (id.); het vieren te Leuven van
het 20jarig bestaan van het Vlaamschgezind studententijdschrift Ons Leven, waarbij
de rector magnificus der bisschoppelijke Hoogeschool Mgr. Hebbelynck de vertooning
van Blockx' nieuwe opera Baldie als ‘onzedelijk’ verbood en door Mozart's Bruiloft
van Figaro deed vervangen, hetgeen tot veel gerucht in de pers en tot geweldige
straatgevechten tusschen Waalsche en Vlaamsche studenten gedurende eenige dagen
te Leuven aanleiding gaf (id.); de eerste opvoering van Oscar Roels' nieuwe opera
Pinksternacht te Antwerpen (Maart); de verschijning van Alfons Sevens' striemenden
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politieken roman De Schoolmeester, die veel ophef maakte onder de clericalen, en
van het vijfde deel van Th. Coopman en Jan Broeckaert's Bibliographie van den
Vlaamschen taalstrijd (id.); het 25jarig jubeleum te Brussel van Mevr. Julia van
Lier-Cuypers als tooneelkunstenares (id.); de opvoering van Baldie te Leuven met
Blockx als orkestbestuurder te midden der algemeene geestdrift, ook vanwege de
studenten (April); de verschijning te Amsterdam der elfde uitgave van Tony
Bergmann's Ernest Staas (id.); de verhooging der Belgische staatstoelage voor Prof.
de Vries' groot Woordenboek der Nederlandsche taal: de ondersteuning per aflevering
werd van 1.000 fr. op 1.500 fr. gebracht, dank zij vooral volksvertegenwoordiger J.
Vander Linden, die in de Kamer een gunstig Vlaamsch antwoord bekwam van den
Waal Minister baron Descamps-David (Mei); de toelage van 25.000 fr. te Antwerpen
aan de Fransche privaattooneeltroep der Variétés door den Gemeenteraad toegekend,
ondanks de luide protesten der pers en der Vlaamschgezinden (Juni); de omhaling
ten bate der rondreizende bibliotheken van 't Willems-fonds (opbrengst: 722 fr.),
gedaan op eenen maaltijd van bestuursleden en propagandisten der Liberale Associatie
te Gent, na de Kamerverkiezing (id.); de geheele alleenstaande Fransche eed van
Anseele in de Kamer, terwijl zijn medegekozene socialist te Gent (de werkman
Lampens) eenen Vlaamschen eed aflegde, evenals al de andere
volksvertegenwoordigers der Vlaamsche kiesdistricten (id.); de jaarlijksche zitting
der Kon. Vlaamsche Academie te Gent, waarop Minister Descamps zich door eenen
Waalschen en Nederlandsch-onkundigen hoogen ambtenaar liet vertegenwoordigen
(id.); de stichting te Antwerpen van een Vlaamsch Handelsverbond door 150
handelaars, met het doel hunne boeken en verdere handelsgeschriften niet meer in 't
Fransch te houden, dank zij vooral het krachtig initiatief van Leo Meert, fabrikant
te St-Nikolaas (id.); het Gulden-sporenfeest in vele dorpen en in een twintigtal
Vlaamsche steden gevierd, maar vooral te Antwerpen met grooten luister en
eendrachtige
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samenwerking der drie staatspartijen (Juli); de protesten in de pers en in de Kamer
tegen de verfransching aan boord van het Belgisch schoolschip L'Avenir (id.); het
toenemen van het Vlaamschspreken in de Kamer tot groote ergenis van Gazette, Soir
en andere Franskiljonsbladen van Brussel (Augustus); het veelbezocht 30ste
Nederlandsch Congres te Leiden en in dezelfde stad de vierde vacantieleergangen,
bijgewoond door 34 deelnemers, waaronder 21 Belgen, 6 Hollanders, 4
Zuid-Afrikanen, 1 Javaan, 1 Duitscher en 1 Engelschman (id.); de plechtige
herdenking te Antwerpen van de 25e verjaring van Conscience's dood en de
indrukwekkende onthulling te Aalst van Pastoor Daens' grafmonument (September);
de opening van het tooneeljaar in den Vlaamschen Schouwburg te Brussel met eene
drukbesproken zwakke vertooning van Alb. Rodenbach's onspeelbare Gudrun (id.);
het afscheidsmaal te Dordrecht door het bestuur van 't Algemeen Nederlandsch
Verbond aangeboden aan zijnen voorzitter Dr Kiewiet de Jonge bij zijn vertrek voor
eene studiereis in Zuid-Afrika (id.); de verschijning van de twee deelen der
Geschriften, redevoeringen en brieven van Burgemeester Jan Van Rijswijck (id.);
de onthulling te Gent van een gedenkteeken ter eere van Prof. François Laurent met
uitsluitend Fransche opschriften (November); de kruiskensregen in het Belgisch
Staatsblad (65 benoemingen in de Leopoldsorde) ten bate van Belgische letterkundigen
en dagbladschrijvers, waaronder 23 Vlaamsche (id.); de verwerping van de begrooting
der burgerwacht door den Gemeenteraad van Antwerpen, met 19 stemmen tegen 16,
met het doel de verfranschte opperofficieren te straffen wegens hunnen jarenlangen
onbeschaamden opstand tegen de taalwet Heuvelmans (December); dat voorbeeld
gevolgd door den Gemeenteraad van Anderlecht bij Brussel (id.); de plechtige
herdenking der 100ste verjaring van dichter Dautzenberg's geboortedag te Brussel
(id.); de opzegging door 400 Antwerpsche beenhouwers van hun abonnement op het
vaktijdschrit La Boucherie belge, dat halsstarrig weigerde mededeelingen in de beide
landstalen op te ne-
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men (id.); de groote bijval van Blockx' opera De Bruid der Zee te Amsterdam (id.);
de feestmaaltijd door meer dan honderd liberale senators, volksvertegenwoordigers,
politieke strijders en dagbladschrijvers aangeboden aan Julius Hoste te Brussel, ter
gelegenheid zijner kruisiging in de Leopoldsorde (id.); de verschijning van het zesde
deel van Th. Coopman en Jan Broeckaert's Bibliographie van den Vlaamschen
taalstrijd, omvattende slechts 1873, het jaar der eerste taalwet Coremans op het
gerecht (id.); het overlijden te Brussel van den 80jarigen grooten toondichter F.A.
Gevaert, eenen bakkerszoon van het Oostvlaamsch dorpje Huisse, die kort daarvoor
door koning Leopold II tot baron geadeld was geworden (id.). Gevaert was in zijne
jonge jaren de hoop en glorie geweest der Vlaamsche Beweging op muzikaal gebied
met meesterstukken als zijne feestcantate Jacob Van Artevelde; maar, na een langdurig
verblijf te Parijs, in zijnen epischen strijd tegen Peter Benoit's nationale richting in
de muziek, was hij tegen de Vlamingen gedurende lange jaren met al zijnen
Brusselschen officieelen invloed beslist opgetreden.

Het Julius Sabbe-feest te Brugge (Dec. 1908)
Den 6 December had te Brugge een aandoenlijk feest plaats ter eere van den 62jarigen
Vlaamschen strijder Julius Sabbe.
De Brugsche afdeeling van 't Willems-fonds, waar hij in 1872 de stichter van was
geweest, had eene concert-voordracht in Het Zwart Huis, het zoo schilderachtig
gothisch lokaal der liberale kringen van Brugge, ingericht, waarop Pol De Mont als
feestredenaar optrad en gevolgd werd door allerlei andere sprekers van naam uit
Vlaamsch België, die beurtelings hulde kwamen brengen aan Vader Sabbe. De
aanbieding van een album, bevattende autografen, teekeningen en muziekstukken
van talrijke strijdgenooten, letterkundigen, schilders en toonkunstenaars, en de
onmisbare feestmaaltijd volledigden de betooging.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

350
Geboren uit den eenvoudigen burgerstand te Gent in 1846, dankte Julius Sabbe alles
aan zichzelven. Op de maatschappelijke ladder klom hij, ondanks zijne gaven van
hart en geest, nooit hooger dan tot het ambt van leeraar aan het koninklijk atheneum
der Breidelstad. Maar wat heeft die ‘kleine schoolmeester uit den Athénée’,

Julius Sabbe

zooals Pol De Mont hem zoo schilderachtig noemde, naar het volksgebruik, - wat
heeft die eenvoudige leeraar niet al verricht in zijn leven?
Aan de Hoogeschool te Gent, waar hij een der beste leerlingen was van Prof.
Heremans en opgroeide in de vrijzinnige Vlaamsche school van Julius Vuylsteke,
was hij de ziel van 't Zal wel gaan en van de Studenten-Almanakken; ook een der
eerste medewerkers aan de pas gestichte eerste volksbibliotheek en eerste
volksvoordrachten
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van het Willems-fonds; tevens ook een der oprichters van het weekblad. Het
Volksbelang (1867).
In September 1869 ging hij, alsdan 23 jaar oud, naar Brugge over, als leeraar in
de Nederlandsche taal aan het koninklijk atheneum. Dadelijk werd hij daar een
Bruggeling van top tot teen, de meest Brugsche aller Bruggelingen. Daar kweekte
hij gedurende zes en dertig jaren eene breede schaar overtuigde liberale
Vlaamschgezinden aan, die onder zijne leiding van het sluimerende Brugge een
brandpunt der Vlaamsche Beweging hebben gemaakt.
In Augustus 1874 had hij er met Leo Van Gheluwe, Aug. Vander Meersch en
eenige andere vrienden het tweetalig maandblad De Halletoren gesticht. Het was
weldra een der beste strijdbladen der Vlaamsche taal- en kunstbeweging en het bleef
vooral bekend wegens zijnen vruchtbaren veldtocht voor de herstelling der oude
Brugsche huisgevels en wegens zijne geestdriftige verdediging van Peter Benoit's
nationale muziek tegen het cosmopolitisme van Gevaert. Toen De Halletoren in 1881
stierf, verving hem Sabbe door zijn flink liberaal weekblad De Brugsche Beiaard,
waar hij nog onvermoeid aan 't hoofd van staat na bijna dertig jaren, alleen overlevend
aan eene reeks geslachten van allerlei medewerkers.

De wedergeboorte der ‘doode maget’
Middelerwijl was onder Sabbe's leiding de Brugsche afdeeling van 't Willems-fonds,
de eerste buiten Gent, sedert 1872 het middelpunt geworden van het liberaal Vlaamsch
geestesleven in de vroeger zoo diep ingedommelde en onverschillige Breidelstad.
Ook de heerlijke beweging tot het oprichten van het gedenkteeken ter eere van
Breidel en de Coninc op Brugges Groote Markt was grootendeels Sabbe's werk(1).
Bij de

(1) Zie deel I, blz. 212-220.
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onthulling van Paul De Vigne's bronzene groep in 1887 ging er als eene rilling van
vaderlandsliefde door geheel België, alleen te vergelijken bij de opschudding
veroorzaakt door de Kortrijksche feesten van den Gulden-sporenslag in 1902(1).
Aan de zijde van de Maere, die de veldheer was, stond Julius Sabbe als zijne
rechterhand in de jarenlange beweging tot het bekomen van Brugge-Zeehaven, later
in Zeebrugge herdoopt. Het was een strijd van meer dan twintig jaren, dien Sabbe
naast de Maere met zijn bezielend woord en zijne onvermoeibare pen hardnekkig
voerde en die, toen de eindelijke zegepraal bevochten werd, uitliep op eene walgelijke
ondankbaarheid tegenover Sabbe van wege de officieele wereld van Brugge en van
België.
Te gelijk stond Sabbe met Vuylsteke aan 't hoofd van de beweging tot het bekomen
van het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium van Peter Benoit te Antwerpen. Dat
ook was een lange strijd van jaren en jaren; doch Sabbe liet niet los, vocht met woord
en pen, beleefde eindelijk in 1897 Benoit's zegepraal en richtte later een
onvergankelijk gedenkteeken op aan den grooten Vlaamschen meester in zijn
belangrijk boek: In memoriam. Peter Benoit, zijn leven, zijne werken en zijne
beteekenis (Gent, 1902).
Julius Sabbe was een onzer goede dichters, als in zijn zoo populair Lied van 't
Willems-fonds, in zijne roerende sonnetten op Brugge en in zijnen aangrijpenden
Strijdzang, ter eere van Vuylsteke in 1887 gedicht en door Benoit met eene
meesterlijke melodie begiftigd. Maar vooral was Sabbe een onzer grootste redenaars.
Al wie hem in zijne gloeiende overtuigende improvisaties heeft gehoord, weet, dat
hij naast Conscience, de twee Jan Van Rijswijck's, Vuylsteke, Gerrits, De Geyter,
Coremans, Rooses, Pol De Mont, Julius Hoste, Frans Reinhard en enkele anderen
onder de welsprekendste zonen van Vlaanderen mag gerekend worden. De ontelbare
meetings en volksvergaderingen, in schier al de afdeelingen van het Willems-

(1) Zie deel II, blz. 314-328.
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fonds, op vele Nederlandsche Congressen, in talrijke departementen van 't Nut van
't Algemeen klonk in Noord en Zuid zijn meesleepend woord gedurende een dertigtal
jaren.
Zijne hoogste verdienste was de Vlaamsche wedergeboorte van Brugge.
Weemoedig bezong Ledeganck nog in 1846 (Sabbe's geboortejaar) die stad als de
‘doode maget’. Sedert zijn binnentreden in de Breidelstad in 1869, is de ‘doode
maget’ onder de drie Zustersteden nu ‘schoon en levend als weleer’ geworden. Dat
heeft hij zeker niet alleen gedaan; maar wie meer dan Sabbe heeft die onverhoopte
verrijzenis helpen verrichten? Niemand. Hij schonk aan ons Vlaanderland eener
zijner drie Zustersteden, die men reeds dood waande, als 't ware terug. En aan de
Vlaamsche Beweging, die vóór hem te Brugge zoo goed als onbekend was, heeft hij
met die herleving eenen harer hechtste steunpilaren gegeven. Daarom was de hulde
gebracht aan den 62jarigen Julius Sabbe zoo algemeen, zoo welverdiend en zoo
roerend.

De dood van Julius De Vigne (Dec. 1908)
In de laatste dagen van 1908 (27 December) verloor de Vlaamsche Beweging eenen
harer bekwaamste en invloedrijkste politieke mannen: Julius De Vigne.
Jan Frans Willems, Jhr. Ph. Blommaert, Hendrik Conscience, Door en Jan Van
Rijswijck, Prudens Van Duyse, Ledeganck, Snellaert en de andere grondleggers der
Vlaamsche Beweging waren nog zonder invloed op de Belgische Staatspartijen.
Geen van hen zetelde ooit in een politiek lichaam, buiten den dichter Ledeganck, die
door het boerenkanton Zomergem (waar hij vrederechter was) naar den Provincieraad
van Oost-Vlaanderen werd afgevaardigd en waar hij in 1840 de eerste Nederlandsche
redevoering hield; benevens Jhr. Blommaert, die in den liberalen Gentschen
Gemeenteraad gekozen werd wegens zijnen stand en er jarenlang in 't Vlaamsch
gezwegen heeft.
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Na hen kwam eene tweede groep, die van zekeren tel in de Staatkunde begon te
worden en waaronder de meesten zelfs in Kamers, Provincie- of Gemeenteraden
binnendrongen, doch niet zonder moeite. Dat waren Jan De Laet, Lod. Gerrits, Ed.
Coremans, Jan Van Rijswijck vader, Julius De Geyter, Jan Van Beers, August
Michiels, Ferdinand Vander Taelen, Jan Florus, Max Rooses, C. Mathot, I. De
Beucker, G. Schoiers, Arthur Cornette, Ad. Pauwels, burgemeester Van Rijswijck,
N. Cupérus, Ad. Verspreeuwen, A.C. Vander Cruyssen, Adelfons Hendericx, Louis
Franck, te Antwerpen; Pieter De Baets, Julius Vuylsteke, Prof. Heremans, A. de
Maere-Limnander, Julius De Vigne, Willem Rogghé, G. Rolin-Jaequemyns, Aug.
Gondry, Alb. Fredericq, Camiel en Alfons Siffer, Prof. J. Vercoullie, Arthur Buysse,
Cam. De Bruyne, te Gent; Michiel Van der Voort, Alfons Willems, Aug. Couvreur,
Julius Hoste vader, burgemeester Buls, L. Vander Kindere, Dr Goffin, Juliaan De
Vriendt, Juliaan Vander Linden, Cam. Huysmans te Brussel; Julius Sabbe, Aug.
Vander Meersch, Dr Van Steenkiste, K. De Poortere, L. Termote, Alb. Thooris te
Brugge; Dr Bauwens, De Backer, Pastoor A. Daens en zijn broeder Pieter te Aalst;
Burgemeester G. Bergmann (vader), Tony en senator Ernest Bergmann te Lier; A.
De Hoon, Dr Karel Barbier te Veurne; vader P.J. De Swarte te Nieuwpoort; Victor
Van de Walle te Mechelen; Ad. Buyl te Oostende; en enkele anderen.
Eene derde opkomende groep, die der jongere Vlaamschgezinden, zal de toekomst
beheerschen, met Louis Franck van Antwerpen en Julius Hoste (zoon) van Brussel
als vermoedelijke aanvoerders.
De eerste groep slaapt al lang op het kerkhof. In de tweede groep is de dood ook
reeds onbarmhartig en sedert vele jaren aan 't maaien geweest. Met Julius De Vigne
velde zij eenen der besten neder.
Hij behoorde tot eene Gentsche kunstenaarsfamilie, die in de muziek, in de
schilderkunst en in de beeldhouwkunst geschitterd heeft. Zijn vaderlijke oom was
Pieter De Vigne,
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de schepper van het heerlijk bronzen beeld van Jacob van Artevelde op de
Vrijdagmarkt te Gent. Een groot beeldhouwer was ook diens zoon, zijn neef, Paul
De Vigne, de schepper van De Onsterfelijkheid in het Brusselsch museum. Zijn eigen
vader was de kunstschilder Felix De Vigne, de talentvolle voorlooper van Leys en
de baanbreker der middeleeuwsche oudheidkunde in Vlaanderen. Zijn broeder
Edmond is de verdienstelijke bouwmeester van den Nederlandschen Schouwburg te
Gent. Zijne zuster werd de vrouw van eenen der grootste Fransche schilders der 19e
eeuw, Jules Breton.
Julius De Vigne was zelf een kunstenaar met het woord en met de pen, zooals hij
in zijne ontelbare redevoeringen en in menig gedicht en prozastuk(1) bewees; maar
als staatsman legde hij juist die eigenschappen aan den dag, welke zelden bij eenen
kunstenaar vereenigd zijn: rotsvaste beginselen, onverbiddelijk logisch verstand,
koele bezadigdheid, kalm plichtbesef, onverstoorbare taaiheid, stroeve redeneerkracht.
Julius De Vigne was te Gent den 19 November 1844

(1) Als schrijver debuteerde hij in de Gentsche Studenten-Almavakken van 't Zal wel gaan,
waarin hij flinke prozaschriften en verzen plaatste, die door niemand minder dan Tony
Bergmann, zelf een medewerker dier almanakken in den tijd van Julius Vuylsteke, werden
opgemerkt en geprezen. Bij de verschijning van Het Volksbelang in 1867 trad hij in de
Redactie en hij bleef er gedurende 't vierde eener eeuw aan verbonden. In het Nederlandsch
Museum van Prof. Heremans en van Willem Rogghé was hij ook lid der Redactie en een der
trouwste en degelijkste medewerkers. Aan meer andere tijdschriften en inzonderheid aan
den Vlaamschen Gids schonk hij zeer gewaardeerde bijdragen, vol diepen ernst en gesteld
in eenen soberen gespierden prozastijl. Zijne kleine letterkundige prozaschetsen had hijzelf
in eenen bundel verzameld onder den titel: Snipperuren, verschenen in 1899 met eene roerende
opdracht aan de nagedachtenis zijner aangebedene echtgenoote, zijne nicht, de verdienstelijke
bloemenschilderes Emma De Vigne, die hij gedurende zijn gansche leven als jongeling en
als man had bemind en met wie hij maar enkele jaren mocht getrouwd zijn.
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geboren. Hij werd er advocaat(1) en schaarde zich aanstonds rondom de banier der
liberale Vlaamschgezinden onder de leiding van Vuylsteke en van Prof. Heremans.
Gerende meer dan veertig jaren heeft hij het liberalisme en de Vlaamsche zaak met
het woord en de pen gediend. Vijf en twintig jaren lang schreef hij in Het Volksbelang
ontelbare kristalheldere hoofd- en andere artikels, die toongevend waren in 't
Vlaamsche land en dadelijk door vriend en vijand herkend werden als kinderen van
De Vigne's pen. Hij zetelde drie jaren in den Provincieraad van Oost-Vlaanderen
(1873-76), meer dan dertig jaren in den Gemeen-

(1) Reeds als jong advocaat leverde hij het bewijs van zijnen ernst in de studie van zijn vak.
Toen in 1869 Gustaaf Rolin-Jaequemyns, met zijne vrienden dan Hollander Asser en den
Engelschman Westlake, de later beroemd geworden Revue de droit international te Gent
stichtte, was de jonge De Vigne een der eerste medewerkers. Hij schreef er, onder anderen,
over 't recht van asyl, over de uitlevering van misdadigers, over de rechterlijke instellingen
in Egypte, over de hervorming der gevangenissen, enz. De befaamde Prof. Bluntschli van
Heidelberg haalt met lof het oordeel van De Vigne aan over de voorwaarden, waaronder de
extraditie gewettigd is. (Zie Bluntschli's standaardwerk: Das moderne Völkerrecht der
civilisirten Staaten als Rechtsbuch dargestellt.) Te gelijk was de jonge De Vigne een der
allereerste voorstanders der lichaamsoefeningen en een der overtuigdste propagandisten voor
de verbreiding der gymnastiek in België. In 1864 was de Société gantoise, de derde
turnvereeniging in den lande, te Gent gesticht geworden. De Vigne was er secretaris van en
hij was ook secretaris van het groot Belgisch Bondsfeest te Gent in 1868. Met Emiel en
Theoduul Coppieters hielp hij in 1871 de Volksmaatschappij stichten. Zoodra hij in 1876
den Gentschen gemeenteraad binnentrad, ondersteunde hij er de zaak der gymnastiek en der
turnvereenigingen. Toen hij in 1888 tot schepen werd gekozen, vierde de Gantoise deze
benoeming met hem haar eerelidmaatschap op te dragen. Op zijne begrafenis in December
1908 was de Belgische Turnbond en enkele zijner aangeslotene kringen door afgevaardigden
vertegenwoordigd. De Vigne's hoofdman en vriend in dien strijd, de voorzitter van den
Belgischen Turnbond N. Cupérus van Antwerpen drukte zijn innig leedwezen uit, in de
onmogelijkheid te zijn om aan eenen der eerste en beste kampioenen voor de rechten van
den stoffelijken mensch in België de laatste eer in persoon te kunnen bewijzen.
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raad van Gent (1876-1907) en tweemaal acht jaren in de Kamer (1878-1886 en
1900-1908). Men herinnert zich hoe zijne verkiezing tot schepen te Gent in 1888
door de Franskiljons bemoeilijkt werd(1) en hoe hij in de Kamer zijnen

Julius De Vigne

naam hechtte aan de voornaamste onzer taalwetten, de taalwet De Vigne-Coremans
van 1883, op het middelbaar onderwijs, mitsgaders aan die van 1889 op het gerecht(2);
men herinnert zich ook welke diensten hij aan de Vlaamsche zaak in den
Gemeenteraad van Gent(3) en ten tweeden male na 1900 in de Kamer bewees, om de
stipte naleving

(1) Zie deel I, blz. 248-250.
(2) Zie deel I, blz. 152-164, en deel II, blz. 1 en volg.
(3) Zie deel II, blz. 147.
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van de taalwetten te bekomen, vooral die van de taalwet Heuvelmans op de
burgerwacht(1), alsmede zijn onverpoosd strijden ten voordeele van het wetsvoorstel
Coremans op het vrij middelbaar onderwijs der bisschoppen en paters(2).
In het vraagstuk van de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool was De
Vigne veel minder voortvarend; want hij was zeer bevreesd, dat de bloei zijner
geliefde Alma Mater door eene roekelooze hervorming zou bedreigd worden. Hij
liet er een deel zijner populariteit onder de jonge Vlaamschgezinden. Doch als
voorzitter der Liberale Associatie van Gent gaf hij in 1901 eene klinkende les aan
de Franskiljons in de plechtige redevoering, waarin hij verklaarde, dat de Gentsche
Hoogeschool onmogelijk louter Fransch kon blijven, wilde zij hare roeping in
Vlaanderen vervullen(3). Aan verguizing en verdachtmaking stond hij alsdan bloot
met Burgemeester Jan Van Rijswijck en meer anderen. Maar hij, die de kalme
vastberadenheid in persoon was, stoorde er zich weinig aan.
Niemand meer dan De Vigne bezat dien politieken moed, die alles trotseert uit
plichtbesef. Hij behoorde tot het geslacht der stroeve onwankelbare Gentenaars van
den ouden deeg, die aan de liberale partij in de Arteveldestad mannen heeft
geschonken als Hipp. Lippens en Julius Vuylsteke. De hoekige onvergetelijke
Burgemeester en ‘de Vlaamsche rots’ waren inderdaad steile en stalen karakters van
dezelfde familie als Julius De Vigne.
De jeugdige Flaminganten, waaronder de vurigste hem zelfs voor verrader uitkreten,
zullen, wellicht vroeger dan zij denken, te Gent en in de Kamer moeten ondervinden,
wat men aan Julius De Vigne verloren heeft op Vlaamschgezind gebied.
Weinige Flaminganten hebben zooveel als hij bijgedragen, om de Vlaamsche
beginselen door de verfranschte lei-

(1) Zie deel II, blz. 352 en 353.
(2) Zie hierboven, blz. 103, 108 en 109.
(3) Zie hierboven, blz. 172-174 en 179-183.
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ders der liberale partij in Vlaanderen te doen eerbiedigen en aannemen. Mannen van
zijn talent als redenaar, van zijn gewicht als staatsman, van zijne gematigdheid, van
zijne onbegrensde toewijding zijn in zekere critische omstandigheden soms goud
waard. Hun voorbarig verdwijnen is eene ramp voor hunne partij. Bij den dood van
Baron de Maere in 1900 heeft men ook zoo iets ondervonden in het Vlaamsche kamp.
Bij zijn afsterven werd hem van clericale zijde de laatste eer bewezen in de
volgende welsprekende lofrede van Het Handelsblad van Antwerpen:
Als Flamingant heeft de Vigne verdiensten gehad en kunnen wij, buiten
alle staatkundige denkwijze, zijne nagedachtenis begroeten en er hulde
aan brengen. Met Edward Coremans was hij de voornaamste bewerker
der wet van 15 Juni 1883, regelend het gebruik der Nederlandsche taal in
't middelbaar onderwijs van den Staat.
Eerst nu beginnen de weldaden dezer wet zich te doen gevoelen; en
jammerlijk voor de katholieke zaak, zijn het bijna uitsluitend de liberalen,
die er de vruchten van plukken. Hunne advocaten, hunne geneesheeren,
hunne letterkundigen, in de Vlaamsche taal onderwezen en opgevoed, zijn
in Vlaanderen de verspreiders der liberale gedachten. 't Zijn de
kweekelingen van het officieel middelbaar onderwijs, die in de prijskampen
der Koninklijke Vlaamsche Academie de prijzen veroveren en aldus plaats
nemen in de rangen der intellectueele leiders van het volk.
Aan twee mannen dus hebben de liberale Vlamingen veel te danken: aan
Coremans en aan De Vigne. 't Heeft aan Coremans niet gelegen, of ook
de katholieke Vlamingen zouden de vruchten van dergelijke verbeteringen
in het vrij onderwijs mogen plukken. Wij betreuren, dat men in de kringen,
waar men dit diende te zien, met het woord Vrijheid schermt, om feitelijk
niemendal te verrichten.
En wij begrijpen, dat de liberale Vlamingen aan De Vigne de hulde
bewijzen, die hij terecht en ruimschoots heeft verdiend.
Aan degenen onder de liberale Vlaamschgezinden, die bij het graf van De Vigne
zijne eigenaardige persoonlijkheid niet zouden begrijpen noch waardeeren, kan men
deze verhevene lijkrede van clericale zijde aanbevelen. Fas est ab hoste doceri.
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Een merkwaardig vertoogschrift van Vlaamsche werklieden
Namens meer dan 600 werklieden van den Staatsspoorweg, die in het arsenaal en in
't station te Meirelbeke bij Gent werkzaam zijn, werd in November 1908 aan de
volksvertegenwoordigers van Gent-Eekloo de volgende brief gestuurd:
Mijne Heeren,
Ruim een jaar geleden, vroegen wij - personeel van den Staatsspoorweg
van 't werkhuis te Meirelbeke - uwe tusschenkomst in eene zoo
rechtveerdige zaak, en tot op heden hebben wij nog geene voldoening
bekomen, om een Vlaamschsprekenden ambtenaar te verkrijgen in 't hart
van Vlaanderen, die degelijk onze taal machtig is.
Het is niet genoeg, Mijne Heeren, ja en neen te kunnen zeggen, het moet
een werkelijke kennis der taal zijn. Wij Vlamingen versmaden de Walen
niet, maar eischen recht nevens onze Zuiderbroeders, die niet zouden
dulden, dat een Vlaaamschsprekende ambtenaar zich bij hen zou komen
vestigen, om in hun midden te besturen zonder hunne taal machtig te zijn;
dit is hun recht, maar wij eischen het onze.
Min geacht, Waarde Heeren, dan vreemdelingen in eigen land, slechter
behandeld dan de grootste booswichten, want, zij die gestolen, geroofd en
geplunderd hebben, ja zelfs gemoord, bezitten het recht zich in eigen taal
te verdedigen vóór 's lands gerechtshoven, terwijl aan ons, nederige maar
vlijtige zwoegers, dat heilig recht wordt ontzegd en wij dus minder geacht
worden dan booswichten, het schuim der samenleving.
Wij, Vlamingen, verheffen onze stem en willen niet langer meer aan handen
en voeten zijn geboeid; wij willen ons recht als Vlaming en als mensch
en eischen van het hooger bestuur eenen afdeelingsoverste, die onze taal
behoorlijk machtig is, om voor altoos geschillen te doen eindigen, die
menigmaal tot moeilijkheden hebben aanleiding gegeven.
Daarom, Heeren Volksvertegenwoordigers, zijt gij ons een dienst
verschuldigd. Doch hebben we dit maal vertrouwen in uw woord om onze
billijke vraag zoo spoedig mogelijk tot een goed einde te brengen, om
meer dan zeshonderd Vlamingen voldoening te schenken, die er met
ongeduld naar verlangen als een schipbreukeling naar de kust.
De Heer Minister kan ons voldoening schenken; immers, wij ken-
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nen bekwame afdeelingsoversten genoeg, die in de Waalsche gewesten
geplaatst zijn, om hier in 't Vlaamsche land de teugels van het bestuur in
handen te nemen.
Lang genoeg hebben wij gedwee de schande en de moeilijkheden
verdragen. Daarom zijn wij vast besloten den strijd tot het uiterste te
voeren; wij willen niet langer meer als bastaards in eigen streek behandeld
worden. Een spreekwoord zegt: ‘Een volk, dat zijne taal behoudt, kan niet
verdwijnen’; juist daarom dient er zoo goed mogelijk rekening mee
gehouden te worden, en zweren wij die leus getrouw te blijven, en onze
rechten kost wat kost te doen zegevieren.
Dit verzoekschrift, te gelijk roerend naïef en melodramatisch, in eenen
onbeholpenen en toch aandoenlijken rederijkersstijl geschreven, deed de ronde in de
Vlaamsche bladen.
Minister Helleputte antwoordde, dat hij al het mogelijke beproefde, om in het
Vlaamsche land ambtenaars aan te stellen, die onze taal kennen, er bijvoegende dat
het hem soms zeer moeilijk viel dit beginsel toe te passen. Zulks bewijst ten
overvloede hoe overwegend het getal Walen en Vlaamschonkundigen in ons Belgisch
ambtenaarsleger is! Te recht maakte daarop Het Fondsenblad de opmerking, dat de
600 werklieden van Meirelbeke met zulk een antwoord weinig gebaat waren. Doch
de houding van den Minister, eenen geboren Gentenaar overigens en zoon van eenen
kleinen burger, getuigde ten minste van goeden wil, hetgeen den Vlamingen in
dergelijke gevallen niet alle dagen gebeuren mocht.
Het verzoekschrift zelf verwekte eene zekere opschudding, omdat die ontploffing
van eigenwaarde, van liefde voor de moedertaal en van nationale fierheid onder die
spoorwerklieden en allernederigste beambten iets geheel ongewoons was in den
lande. Ook dat was een teeken van de nieuwe tijden.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

362

Hoofdstuk XII
Verleden en toekomst der Vlaamsche Beweging
Het Willems-fonds en het Davids-fonds sedert 1884
De twee werkzaamste en nuttigste instellingen van Vlaamsch België tot bevordering
der volksbeschaving en der algemeene ontwikkeling door de moedertaal zijn
ontegensprekelijk het liberaal Willems-fonds en het clericaal Davids-fonds.
Het ontstaan en de eerste jaren van het Willems-fonds(1) hebben wij reeds verteld
evenals de opkomst en de mededinging van het Davids-fonds tot aan het aftreden
van het liberaal ministerie Frère-Van Humbeeck in Juni 1884(2). Op dat oogenblik
had het jongere Davids-fonds, dank zij den steun der almachtige Roomsch-katholieke
geestelijkheid, het oudere Willems-fonds reeds overvleugeld. Dit laatste, alhoewel
in de vorige tien jaren snel vooruitgegaan ten gevolge van den naijver met het clericaal
Davids-fonds, telde maar 4.544 leden tegen het Davids-fonds 5.886. Het
Willems-fonds had 30 afdeelingen, het Davids-fonds had er reeds 49. Maar beide
instellingen ontwikkelden zich geleidelijk en krachtig. Het was een vruchtbare
wedstrijd in het Vlaamsche land tusschen de liberale en de clericale
Vlaamschgezinden, die elk volgens hunne politieke en godsdienstige opvatting de
opbeuring van hun volk door de moedertaal behartigden(3).
Doch de val van het liberaal ministerie in 1884 was het

(1) Zie ons voorgaande deel, blz. 79-83.
(2) Zie ook aldaar, blz. 119-123.
(3) Omstandige bijzonderheden, en cijfers zal men vinden in mijn stuk uit de geschiedenis van
Willems-fonds en van Davids-fonds, verschenen in De Vlaamsche Gids (Nov.-Dec. 1908)
en aan de inschrijvers van het Willems-fonds uitgedeeld als uitgave nr 6 van het Julius
Vuylsteke-fonds.
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begin van eene onweerstaanbare clericale reactie. Het was een keerpunt in de
staatkundige geschiedenis van ons vaderland. En die clericale reactie, die nog
aanhoudt, heeft vooral op de Vlaamsche gewesten loodzwaar gedrukt. Het lager
onderwijs, dat voornaamste slagveld der Belgische staatspartijen sedert eene eeuw,
moest het vooral ontgelden. De honderden vrijzinnige onderwijzers, die het
Willems-fonds over geheel het Vlaamsche land aanhingen, werden afgedankt, op
wachtgeld gesteld of verminderd in hunne jaarwedde en zedelijk onder de voogdij
der Roomsch-katholieke geestelijkheid geplaatst. Al wie vreesachtig van gemoed
was en beefde voor de vervolgingen der clericalen, al wie de gunsten der zegevierende
partij deelachtig worden wilde, verliet het Willems-fonds of dorst er zich niet meer
bij aansluiten.

Het verval van 't Willems-fonds
Na 1884 begon aldus een pijnlijk en onafgebroken verval het Willems-fonds te
teisteren tot vóór korten tijd, zoodat het getal zijner afdeelingen niet veel hooger dan
40 steeg in vijf en twintig jaren tijds, terwijl, het getal zijner leden op eene
erbarmelijke wijze van jaar tot jaar afnam en viel op 2.098 in 1903, minder dan de
helft van het cijfer van 1884. In de vijf laatste jaren hield die jaarlijksche vermindering
eindelijk toch op en klom het getal weer naar omboog, maar zeer traagzaam, om in
1907 het cijfer van 2.476 te bereiken; zoodat men na meer dan vijf en twintig jaren
met veel moeite teruggekeerd is tot omstreeks het ledental van het jaar 1876.
Middelerwijl was het Davids-fonds onder de leiding van Prof. P. Willems en van
Frans De Potter ieder jaar gestegen in zijn ledental tot het prachtig cijfer van 7.064
in 1888. Dat was het hoogtepunt. Sindsdien deed zich wel een kleine achteruitgang
voor, maar die niets gemeens had met
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dien van het Willems-fonds. Zoo slonk het getal der leden van het Davids-fonds tot
5.785 in 1903, om spoedig weer boven de 6.000 te geraken. In 1907 was het cijfer
6.336. En terwijl het Willems-fonds slechts een veertigtal afdeelingen telde (43 in
1908), had het Davids-fonds er 70 en meer (72 in 1907). Vele daaronder bestaan wel
alleen op het papier en zijn zoo goed als onwerkzaam; maar ook onder die van het
Willems-fonds zijn er enkele, die weinig van zich laten hooren.
De volgende vergelijkende tabel(1) laat toe den gang der twee instellingen te volgen
sedert 1874:
Bestuurjaar

DAVIDS-FONDS
Inschrijvers (5 fr.)Afdeelingen

1874-75

WILLEMS-FONDS
Inschrijvers Afdeelingen
(ten minste 6
fr.)
1563
6

2500

27

1875-76

2121

8

4276

33

1876-77

2878

15

?

?

1877-78

3139

18

?

?

1878-79

3315

19

5122

42

1879-80

3525

25

5224

47

1880-81

3569

27

5428

46

1881-82

3830

30

5729

48

1882-83

4237

30

5831

49

1883-84

4544

30

5886

49

1884-85

4299

32

6098

50

1885-86

3951

32

6811

55

1886-87

3655

34

6986

56

1887-88

3621

37

7064

57

1888-89

3504

39

6933

60

1889-90

3321

40

6770

59

1890-91

3244

40

6871

61

1891-92

3096

40

6790

60

1892-93

3071

38

6663

61

1893-94

2965

38

6684

62

1894-95

2846

38

6544

64

1895-96

2727

39

6272

63

(1) Voor de jaren 1876-1877, 1877-78 en 1905-06 bestaat er geen gedrukt jaarverslag van het
Davids-fonds.
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1896-97

2543

40

6098

63

1897-98

2536

40

5871

64

1898-99

2471

40

5821

64

1899-00

2506

40

5902

65

1900-01

2364

40

5933

66

1901-02

2193

40

5785

66

1902-03

2098

41

6049

69

1903-04

2138

38

5808

68

1904-05

2247

38

6072

70

1905-06

2311

39

?

?

1906-07

2476

40

6336

72
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Waar het Willems-fonds schier uitsluitend in de steden vasten voet kon krijgen en
bijna te vergeefs poogde in enkele volkrijke dorpen wortel te schieten, telde het
Davids-fonds in 1907 onder zijne 72 afdeelingen er niet minder dan 41 in de
Vlaamsche dorpen (10 in Oost-Vlaanderen tegen 5 van 't Willems-fonds, 4 tegen 1
in West-Vlaanderen, 9 tegen 0 in Vlaamsch-Brabant, 6 tegen 0 in Limburg en 12
tegen 3 in de provincie Antwerpen). Integendeel telde het Willems-fonds gedurig
van 100 tot 200 leden in Noord-Nederland, terwijl het Davids-fonds alleen in
Vlaamsch-België zijne inschrijvers vindt, en zoo niet anti-Nederlandsch, dan toch
ten minste veel minder Nederlandschgezind is dan het Willems-fonds, vooral in het
West-Vlaanderen der taalparticularisten van de school van pastoor Gezelle en zijne
volgelingen. Aan den anderen kant deed het Davids-fonds iets meer dan het
Willems-fonds voor de Vlamingen van het Walenland(1).
Toen in Juni 1901 het Davids-fonds te Leuven zijn 25jarig bestaan vierde, sprak
zijn voorzitter Prof. Helleputte eene geestdriftige feestrede uit, waarin hij meende
de doodsklok over het Willems-fonds te mogen luiden. Dat dit Requiem voorbarig
was, bewees de ontembare kracht door het Willems-fonds ontwikkeld in zijne bangste
dagen van verval. En toen het in October 1901, onder de leiding van G.D. Minnaert
en J. Vercoullie zijn 50jarig jubelfeest te Gent vierde, was het bezield met
onverslapten moed en volle vertrouwen in de toekomst.
Daarvan maakte zich de volksvertegenwoordiger E. Braun, burgemeester der
Arteveldestad, den tolk in zijne hartelijke toespraak, waarin hij zei:
Wanneer eene instelling als het Willems-fonds zijn jubelfeest viert van
vijftigjarig bestaan, mag de burgemeester van Gent niet

(1) Het bezit afdeelingen te Luik en te Namen, benevens te Rijsel in Noord-Frankrijk. (Zie de
Jaarboeken van het Davids-fonds voor 1886, blz. 70 en 72; voor 1889, blz. 55; voor 1896,
blz. 75 on voor 1897, blz. 62).
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zwijgen; want Gent is de wieg van het Willems-fonds, en onze liberale
bevolking is er trotsch over.
Wij hebben allen uit den mond van uwen algemeenen voorzitter de
lotgevallen van het Willems-fonds gedurende eene halve eeuw vernomen.
Dat historisch overzicht heeft ons geleerd, hoe klein het Willems-fonds
begonnen is, hoe groot het geworden was in het begin der jaren tachtig,
en hoe het sindsdien eene pijnlijke crisis van achteruitgang beleeft.
Maar die crisis van het Willems-fonds is de crisis van het liberalisme in
België. Wij hebben sombere jaren van vernedering en verval beleefd in
onze liberale partij; maar een tijdvak van herleving breekt aan, dat ook
het Willems-fonds aan zijn tijdelijk kwijnen zal komen onttrekken.
Eene instelling, die honderden boeken over geschiedenis, sociale
wetenschap, natuur en kunst onder het Vlaamsche volk heeft verspreid; die in stad en dorp openbare volksvoordrachten en kostelooze
volksbibliotheken heeft ingericht; - die zooveel gedaan heeft voor de
verspreiding van het volksgezang en van de nationale muziek; - eene
instelling, die al de andere vooruit is op het gebied der volksverlichting,
mag noch kan bedreigd worden in haren bloei. Want haar bloei is de
voouitgang van ons Vlaamsche volk.
Daarom breng ik u mijne overtuiging, dat, van dezen dag af, waarop gij
uw halfeeuwfeest viert, een nieuw tijdperk van ontwikkeling en uitbreiding
begint voor het Willems-fonds.
Het heeft in de slechtste jaren het heilig vuur in Vlaanderen houden
branden, en het zal in de goede jaren met verjongde krachten opnieuw
groeien en bloeien. Dit is de oprechte wensch van het bestuur der stad
Gent.
Burgemeester Braun is hier een goede profeet geweest. Pas was het jubelfeest van
1901 achter den rug, of de onafgebroken vermindering van het ledental werd in 1903
gestremd.
Het Willems-fonds mocht overigens rekenen op de sympathie van veel vrijzinnige
vrienden, eene sympathie die geenszins platonisch was, aangezien het Willems-fonds
in de laatste dertig jaren meer dan 50.000 fr. aan giften had ontvangen, waaronder
15.650 fr. van den heer en Mevrouw Victor De Hoon en 26,500 fr. van het Julius
Vuylsteke-fonds. Geene meldenswaardige giften ontving ondertusschen het
Davids-fonds tot hiertoe.
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Wederzijdsche werkzaamheden.
Het Willems-fonds had een overwegend aandeel gehad in de taalwet De
Vigne-Coremans van 1883 en het gaf ook den doorslag in het bekomen in 1897 van
het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen, terwijl het Davids-fonds
zich zoo goed als geheel onbetuigd liet in deze levenszaak der Vlaamsche Beweging.
Integendeel leidde het Davids-fonds in 1898 de viering van de honderdjarige
herdenking van den Boerenkrijg in eenen zoo uitsluitend clericalen geest, dat liberalen,
socialisten en onzijdigen er niet konden aan meedoen. Hetzelfde beproefde het
Davids-fonds ook voor de Kortrijksche feesten in 1902, maar zonder er in te gelukken.
Middelerwijl hadden de twee wedijverende instellingen nagenoeg dezelfde
werkzaamheden: uitgave van volksboeken, aanmoediging van de Nederlandsche taal
en van den Nederlandschen zang, volksbibliotheken en volksvoordrachten.
Het Davids-fonds, dat over veel meer geld beschikte en veel meer leden te bedienen
had, drukte zijne uitgaven op veel grootere getallen dan Willems-fonds. Zijne boeken
verschenen op 5.500, 6.000, 6.500 of 7.000 exemplaren en meer, om na 1898 weer
te dalen tot 6.400, terwijl die van 't Willems-fonds, in 1884 op 5.OOO gedrukt,
trapsgewijze tot 2.500 exemplaren vielen met het steeds verminderend getal zijner
leden. Indien de boeken van het Davids-fonds op zooveel duizenden meer gedrukt,
even degelijk waren geweest als die van het Willems-fonds, dan zou men eerlijk
moeten bekennen, dat de eerste instelling hare oudere zuster op dat gebied geheel
en al geklopt heeft. Maar is zulks het geval?
Wij spreken natuurlijk niet over het verschil van strekking dier werken. Het
clericaal Davids-fonds geeft boeken uit, die den Roomsch-katholieken en
clericaal-politieken geest weerspiegelen, evenals het Willems-fonds vrijzinnige
werken zonder bepaalde godsdienstige kleur in
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de wereld zendt. Ieder kan ze in dat opzicht, volgens zijne persoonlijke overtuiging
of voorliefde, beter of slechter vinden. Maar wat zuivere degelijkheid zonder aanzien
van strekking betreft, zal - meenen wij - geen onpartijdig lezer kunnen loochenen,
dat er onder de ± 150 boekdeelen van het Davids-fonds (waaronder veel dunne
brochures te vinden zijn) tamelijk veel onbeduidende, zwakke of zelfs volkomen
belachelijke werken voorkomen, die bij het hoofdbestuur, dat zulke boeken in de
wereld gezonden heeft, eene onbegrijpelijke lichtzinnigheid of eenen nog vreemderen
gemoedstoestand laten onderstellen. Meer dan éénen ontwikkelden katholieke hebben
wij het nu en dan openhartig hooren bekennen, niet zonder een zeker schaamtegevoel.
De onbeduidende of zwakke uitgaven zijn onder de ± 290 boekdeelen van het
Willems-fonds integendeel zeer dungezaaid en gansch uitzonderlijk. Blijkbaar is
men er veel strenger en veel ernstiger in de keuze der werken, die men waardig acht
onder het Vlaamschlezend publiek te worden verspreid. De onverbiddelijke
degelijkheid van Vuylsteke wordt nog altoos in de overleveringen van het
Willems-fonds in stand gehouden. Enkele van die uitgaven hebben zelfs in de
boekenwereld eene welverdiende faam verworven. Op dat veld blijft alzoo het
Willems-fonds, ondanks zijn veel kleiner ledental en bijgevolg zijn geringer financieel
vermogen, nog altijd overwinnaar boven het Davids-fonds.
Op het gebied van de muziek en van den Nederlandschen zang is zijn voorsprong
nog treffender, zoo mogelijk. Sedert 1871 heeft het Willems-fonds een 26tal reeksen
Nederlandsche zangstukken (te zamen ± 300 liederen) uitgegeven van meer dan 80
componisten van Noord en Zuid, waaronder Gevaert, Benoit, Nicolaï, W. De Mol,
R. Hol, Blockx, Brandts Buys, Catharina van Rennes, Huberti, Van Gheluwe,
Antheunis, Edw. Blaes, Vanden Eeden, Flor. van Duyse, Mestdagh, enz. Enkele dier
liederen gelden bij de kenners voor echte meesterstukken en beleefden talrijke
herdrukken: Willem De Mol's Ik
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ken een lied werd reeds 29 maal uitgegeven op meer dan 22.000 exemplaren te zamen,
zonder van de buitenlandsche nadrukken te spreken. Dit is een muzikale triomf zonder
weerga in de Nederlanden.
Tegen die 300 liederen van 't Willems-fonds gaf er 't Davids-fonds slechts 36 uit,
van Tinel, Wambach, Mestdagh en enkele andere minder bekende meesters. Geen
enkel dier liederen heeft in de muziekwereld eenen grooten naam mogen verwerven.
Reeds in 1852 had het Willems-fonds het volkslied doen herleven door de uitgaven
van Snellaert's Oude en nieuwe liedjes (in tweeden vermeerderden druk verschenen
in 1864). Tegenover eene voortreffelijke verzameling oude geestelijke liederen,
bewerkt voor het Davids-fonds door den Willemsfondser Fl. Van Duyse (Dit is een
suyverlick boecsken, 1899) stelde het Willems-fonds reeds vroeger het nog
belangrijker Nederlandsch Liederboek (2 deelen, 1891), ook bewerkt door Fl. van
Duyse met eene klavierbegeleiding, waarvan een tweede druk reeds in 1896 noodig
was en een derde wordt voorbereid. Ter eere van dit uitstekend Nederlandsch
Liederboek zij alleen gezegd, dat het dadelijk door de machtige Noord-Nederlandsche
Maatschappij ‘Tot Nut van 't Algemeen’ werd nagebootst(1).
Eene andere schepping van Fl. van Duyse werd ook in 't Noorden nagevolgd: de
liederavonden van het Willems-fonds, waarop men aan het volk oude en nieuwe
zangstukken aanleert. Den 23 November 1903 werd er te Gent in het Lakenmetershuis
de eerste proef van genomen. Sedertdien volgden Antwerpen, Diest, Nieuwpoort,
Oostende, Brussel, Brugge, Aalst, enz.,(2) evenals Rotterdam, Utrecht, enz. bij onze
Noorderbroeders.

(1) Nederlandsch Volksliederenboek samengesteld door Daniel de Lange, Jhr. J.C.M. Van
Riemsdijk en Dr G. Kalff (Amsterdam, 1896; elfde druk, 1908).
(2) Tot in het dorp Moerbeke (Waas), waar in 1908 eene afdeeling van 't Willems-fonds gesticht
werd.
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Volksvoordrachten en bibliotheken
Veel vroeger, reeds in 1868, was ook van het Willems-fonds te Gent de instelling
der openbare volksvoordrachten

Lakenmetershuis te Gent

uitgegaan. Max Rooses hield er de allereerste voordracht over het nut dier kostelooze
lessen voor het volk met vrijen ingang in zijne taal ingericht. Al de afdeelingen van
het Willems-fonds volgden. Meer dan 2.000 zulke leekeser-
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moenen in de volkstaal werden sedert dien over geheel Vlaamsch België gehouden.
Ook daarin volgde het Davids-fonds, maar in eenen geheel anderen, soms
weerzinwekkenden geest(1).
Vooral op het gebied der openbare en kostelooze volksboekerijen is het werk van
het Willems-fonds van het hoogste belang geweest. In 1865 werd de eerste dier
volksboekerijen te Gent door Vuylsteke en zijne vrienden van het Willems-fonds
ingericht. Het was de allereerste in geheel Vlaamsch België. Thans telt er de Gentsche
afdeeling niet minder dan vijf in de Arteveldestad alleen, die sedert 1865 meer dan
twee millioen en half boekdeelen kosteloos in lezing gegeven hebben. Buiten Gent
heeft het Willems-fonds nog meer dan 40 andere bibliotheken geopend. Ook het
Davids-fonds en de socialisten(2) hebben later op vele plaatsen van Vlaamsch België
dat voorbeeld gevolgd. Daarenboven heeft het Willems-fonds sedert 1904 insgelijks
rondreizende bibliotheken (kistjes van 50 a 100 deelen) op den buiten ingericht, om
ook de lezers der Vlaamsche dorpen met boeken te gerieven; en nogmaals verhaastte
zich het Davids-fonds hetzelfde te doen. Niemand kan het goede berekenen, dat zulke
kleine, elkander opvolgende boekenkistjes(3) in afgezonderde dorpen moeten stichten,
waar alle ander geestesvoedsel ontbreekt.

(1) Alzoo hield onderpastoor Vander Belen eene walgelijke voordracht tegen de Joden in 1893
te Mechelen (Zie Jaarboek van het Davids-fonds voor 1894, blz. 59). Zie ook enkele andere
leerrijke voorbeelden (voordrachten van pastoor Rossel, van pater Honhon; enz.) in mijn
stuk: Uit de geschiedenis van het Willems-fonds en van het Davids-fonds, blz. 36-39.
(2) Volgens eene offiieele statistiek van 1903 zouden in den loop van dat jaar te Gent de
volksboekerijen van het Willems-fonds 48.339 boekdeelen kosteloos uitgeleend hebben,
tegen 24.090 voor die der socialisten en 18.750 voor die van het Davids-fonds
(3) Het Willems-fonds heeft reeds 36 zulke boekenkistjes op Vlaamsche dorpen in omloop
gebracht. Daartoe werd het in staat gesteld door vrijwillige giften beloopende tot meer dan
3.800 fr.
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Overvleugeld door het Davids-fonds wat het ledental, het financieel vermogen, het
getal der afdeelingen in steden en dorpen en het getal der jaarlijksche afgedrukte
boekdeelen betreft, blijft het Willems-fonds den voorrang schitterend behouden op
het gebied der volksbeschavende werkzaamheden. Zijne boekenuitgaven zijn ernstiger
en degelijker, evenals zijne volksvoordrachten; zijne volksbibliotheken zijn talrijker
en beter ingericht; zijn invloed op muzikaal gebied is verpletterend grooter dan die
van het Davids-fonds. Doch beide doen hun uiterste best en verdienen de waardeering
van andersdenkenden.
Alzoo is de soms bittere wedijver tusschen Willems-fonds en Davids-fonds een
zegen voor Vlaamsch België geworden, daar beide instellingen, iedere op hare manier,
de belangrijkste diensten bewijzen aan onze verachterde Vlaamsche bevolkingen.
De twee oude staatspartijen vinden in beide eenen machtigen hefboom, de moedertaal,
als strijdmiddel tot opbeuring van het kwijnend Vlaanderen; want tot heden heeft
men daartoe niets beters kunnen uitvinden dan het Willems-fonds en het Davids-fonds.
Daarom zal ieder onbekrompen Vlaamschgezinde de namen dankbaar herdenken
van Vader Rens, Julius Vuylsteke, Prof. Heremans, Aug. Gondry, G.D. Minnaert en
Prof J. Vercoullie, om slechts van de algemeene voorzitters en secretarissen van het
Willems-fonds te gewagen, naast de namen van Frans De Potter, Prof. P. Willems
en Prof. Helleputte, de voornaamste leiders van het jongere Davids-fonds sinds 1875.
En nochtans heeft de vrijzinnige partij in Vlaanderen nooit ten volle haren plicht
tegenover het Willems-fonds begrepen. Zij rekent te veel op de vervoering van één
oogenblik en geeft niet genoeg om de aanhoudende werking, die zich jaar in jaar uit
om de volksverlichting bekommert. Deze werking moet noodzakelijk in het Vlaamsch
gebeuren voor Vlaamsch België; doch bij onze verfranschte burgerij gaat de afkeer
voor de volkstaal maar al te dikwijls boven de gehechtheid aan hare vrijzinnige
beginselen. Om Fransche uitgaven te betalen, Fransche zang-
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uitvoeringen en tooneelvoorstellingen in te richten, die uitspanning zijn voor meer
ontwikkelden, daarvoor heeft ze steeds tijd en geld; maar om haren steun te verleenen
aan een Vlaamsch werk van volksverlichting, daarvoor moet ze gepraamd worden,
stemt ze tegenstribbelend toe, houdt zich voorts onverschillig ter zijde en neemt de
eerste gelegenheid te baat om hare deelneming te weigeren. Dat de clericale
Vlaamschgezinden hetzelfde in hunne partij ook ondervinden, bewijzen de herhaalde
klachten dienaangaande in de Jaarboeken van het Davids-fonds, onder anderen geuit
door wijlen senator Lammens en door den toenmaligen vicaris-generaal Rutten, den
tegenwoordigen Luikschen bisschop, in 1888(1).
Men vergeet het maar al te vaak in onze beide oude staatspartijen: Het
Willems-fonds sedert meer dan vijftig jaren en het Davids-fonds sedert meer dan 't
vierde eener eeuw behartigen, ieder op zijne eigene wijze, in ons gemeenschappelijk
vaderland wat de officieele verfranschte wereld uit onverstand en ook wegens hare
daaruit voortspruitende onmacht niet doelmatig heeft kunnen bewerken: de verrijzenis
uit zijn graf van den doodgewaanden Lazarus, dien men Vlaanderen heet, tot heil
van België, tevens tot versterking van den Nederlandschen stam en van de algemeene
beschaving in Europa.

De Vlamingen in het Walenland
De Flaminganten hadden in de Vlaamsche gewesten de handen reeds zoo vol, dat
zij zich met de Vlamingen gevestigd in het Walenland moeilijk konden bezig houden.
Hunne leus was overigens: ‘In Vlaanderen Vlaamsch’ en zij vermeden zorgvuldig
alles wat zweemen kon naar ingrijpen in de huishoudelijke zaken der Walen.
Nochtans waren deze laatsten, wanneer zij zich in de Vlaamsche provincies kwamen
neerzetten, er sedert 1830

(1) Zie Jaarboek van het Davids-fonds voor 1889, blz. 78 en volg.
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echte burgers van eerste klasse; want zij werden er (alsof zij de Waalsche streek niet
verlaten hadden), in hunne taal bestuurd, gevonnist en onderwezen; terwijl de
Vlamingen zelve zonder voldoende taalbescherming in hunne eigene woonsteden
nog lange jaren leefden. Wanneer dezen zich daarentegen, in 't Walenland vestigden,
waren zij er, wat het gebruik hunner taal betreft, ten eenemale beroofd van alle rechten
of bescherming. Noch bestuur, noch school, noch gerecht schenen te vermoeden, dat
te Luik en in de omstreken, te Charleroi en in vele omliggende dorpen evenals in het
Borinage (de kolenstreek bij Bergen en Doornik) de Vlamingen met duizenden, ja
met tientallen van duizenden woonachtig waren te midden van de Walen. Voor Luik
en omstreken alleen beloopt hun getal zoowat 60.000 en over het geheele Walenland
meer dan 120.000(1). Die Vlamingen werden sedert 1830 in hun vaderland België
door de Regeering en door de overige openbare machten, voor alles wat met hunne
taal in verband staat, niet minder verwaarloosd dan door de Fransche Republiek de
Vlamingen in dat opzicht verwaarloosd worden, die in 't Noorderdepartement naar
de Franschsprekende steden Robaais, Toerkonje, Rijsel, enz. uit armoede gedurig
zijn uitgeweken.
Bewogen door den staat van godsdienstige verwildering, waarin die Vlamingen
(in groote meerderheid arme mijnen aardewerkers) vervallen waren in hunne
afzondering verre van hunne Vlaamsche geboortestreek, bekommerde de
Roomsch-katholieke Kerk zich het eerst met hun lot. Te hunnen behoeve en met het
oog op hunne kinderen, richtte zij Vlaamsche sermoenen, Vlaamsche biechtstoelen
en Vlaamsche cathechismuslessen in. Zoodra het duidelijk werd, dat ook de kleine
burgers en werklieden eerlang in

(1) Buiten die 60.000 Vlamingen van het arrondissement Luik wonen heden in 't Walenland:
7.000 Vlamingen in 't arrondissement Nijvel, 21.000 in 't arr. Bergen, 23.000 in 't arr.
Charleroi, 11.500 in 't arr. Doornik, zonder de kleinere elders verspreide groepjes mede te
rekenen, te zamen 122.500.
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België hun aandeel krijgen zouden in de staatkundige macht, beijverde zich de
geestelijkheid, om die verwaarloosde Vlamingen van het Walenland onder haren
invloed te scharen in congregaties, patroonschappen en verdere kringen van
godsvrucht, stoffelijk belang, vermaak of politiek.
Middelerwijl deden de liberalen der Waalsche gewesten zoo goed als niets voor
de Flamins, in hun midden verblijvende, maar van hen door hunne moedertaal
gescheiden; evenmin als ze zich in 't minst den taaltoestand aantrokken van de
bewoners der kleine Vlaamsche streken, die in twee onzer Waalsche provincies
gelegen zijn: het stadje Edingen (Enghien, 4.500 inwoners) met een tiental Vlaamsche
dorpen in Henegouwen en de kantonplaats Landen (2.400 inwoners) met eene dozijn
Vlaamsche gemeenten in de provincie Luik.
In de stad Luik vooral is de clericale partij integendeel zeer verstandig vooruitziende
en degelijk practisch opgetreden tegenover de duizenden Vlaamsche werklieden en
kleine menschen der Waalsche hoofdstad. In een groot lokaal op den Burenberg
(Montagne de Buren) zijn allerlei Vlaamsche stichtingen gevestigd: eene
St-Paulusgilde voor de werklieden, eene Vlaamsche burgersmaatschappij met
tooneelzaal en een militaire kring, druk bezocht door de talrijke Vlaamsche soldaten
van het garnizoen, die in de dichtbij gelegen citadel van Pierreuse liggen.
Daarenboven bestaat er een Vlaamsch Secretariaat, waar op alle werkdagen (van 9
tot 12 uren 's morgens) inlichtingen, raad en hulp bekomen worden over
logementhuizen, goedkoope woningen, onderstand bij ziekte en werkongevallen,
pensioenkassen, vakscholen, alsmede over het verschaffen van werk, het plaatsen
van weeskinderen, het opstellen van brieven en verzoekschriften, het aanschaffen
van officieele papieren, enz. Voor alle moeilijke gevallen staan jonge advocaten ter
beschikking. Bloeiende katholieke werkmansgilden van Vlamingen bestaan evenzoo
in de nijverheidsdorpen rondom Luik als Seraing, Grivegnée, St-Nicolas, enz.
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En wat deden de Luiksche liberalen in die richting? Bitter weinig.
In October 1868 kwam een Turnhoutsche student (Gustaaf Meses) uit Leuven naar
Luik studeeren. Hij was een blakende Flamingant en tevens een man van ernst en
grooten practischen zin, vol plannen en gedachten. Door zijn toedoen ontstond weldra
aan de Waalsche Hoogeschool een bloeiend taalminnend studentengenootschap (De
Vlaamsche Eendracht)(1). Ook voor de verwaarloosde Vlaamsche werklieden en
kleine burgers van Luik wilde hij iets beproeven. Met den steun der liberale Société
Franklin (het Willems-fonds van Luik), die eene kleine toelage en eene zaal toestond,
werden in 1869 en 1870 eene reeks openbare kostelooze Vlaamsche voordrachten
gehouden in 't hartje der hoofdstad van het Walenland met een publiek van 100 a
200 toehoorders; maar de voorbarige dood van den talentvollen stichter(2) sleepte
weldra de opheffing der jonge instelling na zich(3).
Enkele pogingen om onzijdige, 't is te zeggen niet-clericale maatschappijen op te
richten, werden nu en dan zon-

(1) Na eenige jaren ontbonden, werd die kring in 1883 vervangen door een ander Taalminnend
Studentengenootschap Onze Taal, dat aan de Luiksche Hoogeschool nog bestaat en bloeit.
(2) De dood van Gustaaf Meses († 1870) was een onherstelbaar verlies voor de Vlaamsche
Beweging, daar die uitstekend begaafde jonge man voornemens was zich aan de sociale
hervormingen te wijden. Hoeveel talentvolle zonen heeft Vlaanderen sedert 1830 niet verloren,
voordat de tijd der grijsheid was aangekomen! Wij noemen slechts de meest bekenden, die
vóór de jaren door den dood werden weggemaaid: Ledeganck (42 jaar), Theodoor Van
Rijswijck (38 jaar), Zetternam (29 jaar), Emiel Moyson (30 jaar), Tony Bergmaan (39 jaar),
Rosalie Loveling (41 jaar), Frans De Cort (44 jaar), Albrecht Rodenbach (24 jaar), Aug.
Gondry (49 jaar), Adolf Pauwels (38 jaar).
(3) Prof. J. Stecher, Prof. L. Roersch en de welsprekende advocaat K. Dumonceau hadden te
Luik hunne medewerking toegezegd aan de studenten, die, geschaard rondom Gustaaf Meses,
de voordrachten inrichtten in eene zaal der Rue Souverain-Pont. Tony Bergmann kwam ook
eens uit Lier over, om eene schitterend geestige voordracht te houden. Ziehier de lijst dier
Luiksche volksvoordrachten: Januari-Maart 1869, Prof. Stecher (De eendracht tusschen
Waal en Vlaming), adv. Dumonceau (Het volk in de oudheid), Prof. Roersch (Cats), P.
Fredericq, student (Conscience's roman ‘De burgemeester van Luik’), G. Meses, student De
Belgische Grondwet), adv. Dumonceau (Het volk en het Christendom); M. Snijckers,
onderwijzer (De petrool); - Januari-Maart 1870, Tony Bergmann, advocaat te Lier (Heintje
Vander Noot en de Brabantsche Omwenteling), Ad. Muny, officier der jagers te paard
(Ledeganck), Prof. L. Roersch (De Nederlandsche letteren in de middeleeuwen), A. Candrix,
onderwijzer (De Vlaamsche gemeenten), M. Snijckers, onderwijzer (De tooverkunst), P.
Fredericq, student (Het Vlaamsche lied), F. Van Veerdeghem, student (Het Duitsch
heidendom).
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der veel gevolg aangewend door de Luiksche Vlamingen zelve uit de kleine burgerij.
In 1886 stichtten zij aldus het Kinkergenootschap, ter herinnering aan den
Hollandschen hoogleeraar Johan Kinker van vóór 1830. De voorzitter was Aug. Du
Mont, toen ter tijd leeraar aan het kon. atheneum te Luik, later studieprefect te Aarlen,
te Gent en te Antwerpen, waar hij dapper meehielp aan de eerlijke toepassing der
taalwet van 1883. Het Kinkergenootschap is een kleine burgerskring, die in zijnen
schoot lezingen en besprekingen houdt, doch ook in de jaren 80 enkele openbare
volksvoordrachten met muziek inrichtte. In Juli 1888 heeft het eene Vlaamsche
openbare volksbibliotheek van 2500 boekdeelen opgericht in de wijk Outre-Meuse,
waar de meeste Vlamingen wonen. Dadelijk telde die boekerij nagenoeg 400 lezers.
Een afstammeling van Prof. Kinker ondersteunt sedert jaren den kring door eene
jaarlijksche gift van 100 fr. In 1894 stichtten de Luiksche Vlamingen er nog eenen
breederen kring der Vereenigde Vlamingen bij, die vooral Vlaamsche
tooneelvoorstellingen inricht, welke zich verheugen mogen in eenen grooten bijval.
Doch de Roomsch-katholieke geestelijkheid, uitgaande van haren stelregel: ‘Wie
niet met ons is, is tegen ons’, en bevreesd dat zij te Luik het monopolium der
Vlamingen verliezen zou, verbood aan de leden harer Vlaamsche gilden en kringen
de tooneelvertooningen en andere feesten van den onzij-

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

378
digen kring bij te wonen. In de laatste jaren is ook te Luik, naast de Vlaamsche
politieke wijkvereenigingen der clericalen, een kring van Vlaamsche progressisten
tot stand gekomen.
In 1890 werd te Doornik door eenige Vlaamsche ambtenaars en kooplieden eenen
Vlaamschen kring gesticht, die eene Nederlandsche bibliotheek en letterkundige
avonden ten behoeve zijner leden inrichtte. De ziel van dien kring was gedurende
meer dan tien jaren Omer Wattez, leeraar aan het koninklijk atheneum aldaar (thans
sedert 1906 te Antwerpen)(1).
Te La Louvière bij Charleroi bestaat er onder de Vlamingen eene Katholieke
Ziekenbeurs en te Bergen een Vlaamsche Katholieke Kring.

Het optreden van het Algemeen Nederlandsch Verbond (1903)
Het Algemeen Nederlandsch Verbond kon op dat gebied niet onverschillig blijven.
Op de algemeene vergadering van Groep België te Oostende (3 Juli 1903) werd
eene Commissie aangesteld tot onderzoek naar den toestand der Vlamingen in het
Walenland, met de bedoeling, dat deze Groep dan voor onze verwaarloosde taal- en
stamgenooten zou doen wat in zijne macht was. Dat voorstel was in het Groepsbestuur
ontwikkeld geworden door Theo Coopman. Onder zijn voorzitterschap hield de
aangestelde Commissie enkele vergaderingen. Eene lijst vragen betrekkelijk den
toestand der Vlamingen in het Walenland werd opgesteld. Deze vragenlijst,
opgenomen in het Mei-nummer (1904) van Neerlandia, werd rondgezonden in het
Walen-

(1) In 1894 hield hij in den Cercle d'Enseignement te Doornik, vóór een publiek van duizend
toehoorders, eene Fransche voordracht over de beteekenis der Vlaamsche Beweging. Zulke
pogingen, om de Walen op de hoogte te brengen van onzen strijd, zijn buitengewoon nuttig.
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land aan enkele bekende Vlamingen. Aldus werden documenten verzameld omtrent
den toestand der aldaar gevestigde Vlamingen en brak de tijd tot handelen aan. Een
van die documenten is geweest een uitgebreid verslag van Omer Wattez, door het
Algemeen Nederlandsch Verbond uitgegeven en verspreid: De Vlamingen in het
Walenland (1903).
Dadelijk moest men het erkennen: wilde men iets kunnen doen om de Vlamingen
in 't Walenland, die over het algemeen tot het nederigste proletariaat behooren, uit
hunne zedelijke en stoffelijke ellende op te beuren, dan zou er veel geld noodig zijn.
De commissie zag in, dat de Vlamingen hier niet te helpen waren met eene voordracht
of een concertje. Ze zag in, dat men er allereerst moest op uit zijn, om verbetering
te brengen in het stoffelijk bestaan van die arme landgenooten, en dat daarom in hun
belang inrichtingen van stoffelijk nut moesten in 't leven geroepen worden. Zoo rijpte
het plan tot een algemeen programma van werkzaamheden, dat men verder uitgewerkt
vindt in de Grondslagen der afdeelingen Charleroi en La Louvière. Doornik en Nijvel
hebben nadien dezelfde Grondslagen aangenomen.
Nu moesten betrekkingen met Vlamingen in het Walenland aangeknoopt worden,
ten einde de mannen van goeden wil te ontdekken, bereid om met het Verbond die
mooie plannen te helpen verwezenlijken. Er werd geschreven, nog en meer. Er werden
wel eens brieven ontvangen, overkokende van geestdrift voor dat mooie werk van
redding van een zoo verwaarloosd gedeelte van den Nederlandschen stam; doch die
geestdriftige brieven werden door geene enkele daad gevolgd. Nu het bleek, dat
briefwisseling niet veel gaf, was het noodig de menschen te gaan opzoeken, de zaak
met hen te gaan bespreken. Herhaaldelijk is Hipp. Meert, de ziel van het Algemeen
Nederlandsch Verbond in België, naar Luik gereisd, omdat men meende met Luik
te moeten beginnen. Hij heeft daar tal van personen bezocht, tal van beloften
ontvangen, waar ook al niets van gekomen is. Tijdens de Luiksche
Wereldtentoonstelling van 1905
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heeft het Algemeen Nederlandsch Verbond in het Vlaamsch Te Huis op die
Tentoonstelling eene groote tafel laten plaatsen, waarop de belangrijkste
Nederlandsche bladen ter lezing lagen. Misschien zou dat het middel zijn om
Vlamingen voor het goede doel bij elkaar te brengen. Doch niets baatte. Middelerwijl
had Meert te Luik met de voortreffelijke inrichting van het Katholiek Secretariaat
der Vlaamsche Werken kennis gemaakt, dat alsdan onder de kundige leiding stond
van pastoor Cronenbergs met zijnen flinken hulpsecretaris pastoor De Gruyter, welke
instelling aan de Roomsch-katholieke Vlamingen en Hollanders te Luik uitstekende
diensten bewijst. Naar een ander arbeidsveld kon beter uitgezien worden.
Later werden betrekkingen aangeknoopt met den Vlaamschen spoorwegbeambte
Gustaaf Vermeersch(1) te Monceau-sur-Sambre (Henegouwen), naar aanleiding van
een artikel, ingezonden voor Neerlandia, waarin hij er over klaagde, dat de Vlamingen
in 't Walenland aan hun lot overgelaten werden. Hem werd kennis gegeven van de
plannen van het Algemeen Nederlandsch Verbond, en met zijne medewerking werd
de eerste afdeeling van het Verbond te Charleroi opgericht. Hier ook reisde Hipp.
Meert herhaaldelijk uit Gent naar de Waalsche streek, om ter plaatse alles te helpen
schikken. Nadien zijn gekomen de afdeelingen te La Louvière, te Namen, te Doornik
(waar de reeds bestaande Vlaamsche Kring zich als afdeeling bij het Algemeen
Nederlandsch Verbond aansloot) en te Nijvel in Waalsch-Brabant.

(1) Gustaaf Vermeersch is tevens de bekende prozaschrijver van Mannenwetten (1905),
Zielelasten (1906), enz. In Augustus 1905 vaardigde Gustaaf Vermeersch eenen oproep uit,
gericht tot de Vlamingen van Charleroi. Een dertigtal Vlamingen kwamen op. Meert, die de
vergadering bijwoonde, beloofde hun den steun van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Dit was het klein begin der beweging.
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De ‘Eendracht’ te Charleroi (1906)
Ziehier nu het algemeen programma van werkzaamheden, zooals het overal werd
aangenomen, nadat het in 1906 voor Charleroi was uitgevaardigd als Grondslagen
der aldaar opgerichte Eendracht:
Art. Doel, Werkzaamheden. In de kom van Charleroi wordt onder den naam van
I. - ‘Eendracht’ eene Afdeeling opgericht van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
welke tot doel zal hebben: stoffelijke en zedelijke opbeuring van de in en om
Charleroi gevestigde Hollanders en Vlamingen, als kinderen van éénen stam.
Art. De Vereeniging zal haar werk maken van het tot stand brengen van inrichtingen
II. - van stoffelijk nut, die het lot van den Vlaming en den Hollander verbeteren:
b.v. spaarkas, pensioenkas, ziekenbeurs (onderlinge bijstand), samenwerkend
genootschap van verbruik, kantoor van inlichtingen en werkverschaffing voor
den werkzoekenden stamgenoot; oprichting van eene maatschappij voor
goedkoope werkmanswoningen en andere inrichtingen, waarvan de
wenschelijkheid blijken zal.
Art. De Vereeniging zal zorgen voor ruimer geestesontwikkeling onder de in de kom
III. van Charleroi gevestigde stamgenooten, door inrichting van boekerijen,
- leestafels, waarop de beste Nederlandsche tijdschriften voorkomen,
boekentombola's, het werk der gelezen dagbladen; inrichting van voordrachten
over belangrijke onderwerpen; inrichting van voordrachten met lichtbeelden;
inrichting van nuttige en aangename uitstapjes en reizen, bezoeken aan
nijverheidsinrichtingen, enz.
Art. De Vereeniging zal zorgen voor de ontwikkeling van den gemeenschapszin,
IV. het gemeenschapsleven onder onze stamgenooten door het inrichten van
- feestavonden, gezellige vergaderingen en andere passende middelen.
Art. Om dit laatste doel te bereiken en de andere doeleinden hooger omschreven,
V. - zal de Vereeniging streven naar de oprichting in haren schoot van:
1. Eene letterkundige en wetenschappelijke afdeeling.
2. Eene tooneelafdeeling.
3. Een gemengd koor.
4. Eene turnafdeeling.
5. Een muziekkorps.
6. Oprichting of uitbating van een eigen Te Huis.
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Art. De Vereeniging zal zorgen voor de inrichting van hetgeen men verstaat onder
VI. Toynbee-werk; dit is vertrouwelijke omgang van meer ontwikkelden en beter
- gegoeden met nederiger broeders in de samenleving, tot bevordering van
maatschappelijken vrede en opbeuring van het geestespeil; inrichting van wat
hiermede samenhangt; nuttige lessen voor vrouwen en meisjes in allerlei
handwerk, doelmatige en spaarzame bereddering van het huishouden en zoo
meer.
Art. De Vereeniging zal zorgen voor de inrichting van geregelde nuttige leergangen
VII. voor kinderen en volwassenen, die daaraan behoefte mochten gevoelen.
Art. De Vereeniging zal, zooveel het in hare macht ligt, zorgen voor de verbreiding
VIII. van de kennis van de Nederlandsche taal- en letterkunde.
Art. De Vereeniging zal er met volharding, maar met omzichtig beleid, naar streven
IX. om verbetering te brengen in den toestand, waarin de Vlaming in 't Walenland
- verkeert ten opzichte van de taal.
Art. Leden. Kunnen leden worden van de Vereeniging, alle waardige personen,
X. - mannen of vrouwen, behoorende tot den Nederlandschen stam, zonder dat gelet
wordt op staatkundige of godsdienstige overtuiging.
Onder de leden zullen zijn:
Begunstigende leden, die eene jaarlijksche bijdrage van ten minste 25 frank
betalen.
Beschermende leden, die eene jaarlijksche bijdrage van ten minste 10 frank
betalen.
Gewone leden, die eene jaarlijksche bijdrage van ten minste 5 frank betalen.
Werkende leden, die eene maandelijksche bijdrage van 0.25 fr.(1) betalen. De
wijze van betaling dezer laatste wordt geregeld door het Bestuur.

Dit prachtig programma van werkzaamheden, zoo breed en veelomvattend, was
natuurlijk een ideaal. Tot hoeverre mocht het reeds eene werkelijkheid worden? Met
een innig genoegen kunnen wij vaststellen, dat enkele artikelen van dat programma
thans reeds zijn verwezenlijkt.
In de afdeeling Charleroi bestaat eene ziekenbeurs. De

(1) Deze bijdrage zal, na genomen proef, kunnen veranderd worden in een wekelijksche bijdrage
van 0,10 fr.
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afdeelingen Charleroi, Doornik, La Louvière en Nijvel hebben iedere eene
Nederlandsche boekerij. Het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft de boekenkasten
bekostigd en aan iedere boekerij eene of meer kisten boeken gezonden, voor het
meerendeel geschonken door de zoo milde en flinkwerkende Boeken-Commissie
van het Verbond te Rotterdam. De afdeeling Charleroi heeft eene letterkundige
afdeeling van meer ontwikkelden, waar geregeld voordrachten gehouden worden.
In den schoot van de afdeeling Charleroi is ook een Vlaamsch muziekkorps
opgericht(1).
Tot het verder uitwerken van het programma van werkzaamheden, vinden de
Vlamingen in het Walenland bij zich zelf nooit de vereischte kracht, als Vlaanderen
ze aan hun lot overlaat. Doet men niet voor hen, wat in dat programma voorzien
wordt, dan heeft men niets gedaan. Alleen langs dezen weg zijn deze nederigen op
te werken tot Belgische burgers, voor wie de Waal eerbied krijgt, terwijl nu crachat
de flamin en sale flamin hem op de lippen bestorven ligt.
Hier is geld noodig, zeer veel geld. Toen aan Hipp. Meert in September 1905 te
Aalst hulde gebracht werd bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, drukte hij den wensch uit, dat voor dit ‘Werk der Vlamingen
in het Walenland’ om te beginnen een kapitaaltje moest verzameld worden van 5.000
fr. Korten tijd nadien had men eene som van ruim 2.000 fr. bijeen, om de eerste
uitgaven te dekken. De inschrijving, zoodra ze ernstig op touw zal worden gezet, zal
wel gedijen en, we zijn ervan overtuigd, de 5.000 fr. overtreffen.

(1) In Juni 1908 richtte de Tak Charleroi van het Algemeen Nederlandsch Verbond een
Vlaamsch-Hollandsch melkhuis in op een groot weldadigheidsfeest, dat aldaar ten voordeele
van L'oeuvre du grand air werd gegeven. Dragende de kleederdracht van Vlaamsche en
Hollandsche boeren en boerinnen brachten de inrichters veel geld bijeen. 't Was eene
nieuwigheid voor de Walen, die er zeer mee in hun schik waren en eerbied kregen voor het
Werk der Vlamingen in hun midden. - Terloops zij hier aangestipt, dat te La Louvière, buiten
het Algemeen Nederlandsch Verbond, eene katholieke en eene liberale ziekenbeurs der
Vlamingen tegenover elkander staan.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

384
Het werk der Vlamingen in het Walenland is een al te edel werk, om het zonder
geldelijke hulpmiddelen te laten, nu dat het door het Algemeen Nederlandsch Verbond
methodisch en practisch is aangevat.

Onze staatspartijen en de Vlaamsche Beweging
In de eerste vijf en twintig jaren na 1830 bekreunden zich de beide Belgische
staatspartijen van den tijd geenszins om de zeer dungezaaide en machtelooze
Vlaamschgezinden.
Het Vlaamsch petitionnement van 1840, door Jan Frans Willems en zijne vrienden
ingericht, vestigde wel een oogenblik de aandacht der politieke leiders op de
ontwakende Vlaamsche Beweging, maar liet hen nog volkomen gerust en onverschillig
tegenover die richting, die van geenen tel was. Alleen het vraagstuk der spelling
bracht een poosje de Kamer in beroering; doch het was niets meer dan een
tragicomisch tusschengeval te midden van den geregelden strijd der partijen (1844).
Kort daarna waagden de Antwerpsche Vlaamschgezinden een paar pogingen in de
gemeenteverkiezingen, o.a. met Conscience als candidaat, maar zij stuitten op de
overmacht van de verfranschte liberalen der Scheldestad. Bij de beslissende
Kamerontbinding van 1847 bekenden de Vlaamschgezinden hunne volslagene
politieke onmacht in een openbaar manifest(1).
De verbittering der Flaminganten gaf zich nu en dan eens lucht in krasse protesten
of roerende jammerkreten; maar wie luisterde er naar? Doch, toen in 1856 de viering
der 25ste verjaring van Leopold I's troonbeklimming voorbereid werd, liet het
Nederlandsch Kunstverbond van Antwerpen een zoo heftig manifest verschijnen,
dat het toenmalig clericaal ministerie De Decker bang werd en de Commissie der
Vlaamsche grieven instelde(2). Maar ook daarvan kwam zoo goed als niets te recht(2).
Niettemin

(1) Zie deel I, blz. 64-72.
(2) Zie deel II, blz. 27-29, blz. 42-45 en blz. 58-62.
(2) Zie deel II, blz. 27-29, blz. 42-45 en blz. 58-62.
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begonnen de beide staatspartijen de Vlaamschgezinden in den kiesstrijd niet meer
gansch over 't hoofd te zien en ze integendeel te beschouwen als ‘un appoint sérieux’,
zooals een oogenblikje bleek tien jaar later bij de beslissende Kamerontbinding van
1857. Na de verkiezingen vergat men natuurlijk de gedane kiesbeloften. Middelerwijl
was er nochtans in het liberaal ministerie Rogier-Frère een zeer gematigde
Vlaamschgezinde getreden, Alfons Vandenpeereboom, die kleine toegevingen en
verbeteringen toestond en de onschatbare eenheid van spelling in 1864 afkondigde(1).
Te gelijk had een Gentsch clericaal Kamerlid, Pieter De Baets, de Vlaamsche Zaak
in de Kamer gebracht bij de bespreking van het adres aan den Koning in 1861(2).
De Duitscher Friedrich Oetker en de Vlaming Julius Vuylsteke waren de eerste
inrichters der Vlaamschgezinden op het staatkundig terrein. Te Antwerpen trad weldra
in 1861 de Nederduitsche Bond op en veroverde er het politiek slagveld op de oude
staatspartijen in 1862(3). Van dan af was de bloeiende toongevende Scheldestad voor
de Vlaamsche Beweging gewonnen. Gent kwam veel trager achterna, maar volgde
toch; later ook Brussel en Brugge met andere steden. In de Kamers, in de gemeenteen in de provincieraden geraakten eenige Vlaamschgezinden van beide politieke
richtingen binnen. In 1867 leverden de clericaal Jan De Laet en in 1869 de liberaal
de Maere-Limnander slag in de Kamer; zij werden de een na den andere overwonnen;
maar nu was toch de Vlaamsche Beweging voor goed eene politieke macht geworden
op het staatkundig schaakbord van het koninkrijk België(4).

Liberalen en clericalen
Na den val van het liberaal ministerie Frère-Orban in 1870 dwong men aan de clericale
Regeering de twee eerste

(1)
(2)
(3)
(4)

Zie ons voorgaande deel, blz. 57.
Zie aldaar, blz. 72-75.
Zie aldaar, blz. 84-93.
Zie aldaar, blz. 101-105.
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taalwetten Coremans (1873) en De Laet (1878) af. Van het liberaal ministerie
Frère-Van Humbeeck verkreeg men gemakkelijker de derde taalwet De
Vigne-Coremans (1883). En in Vlaamsch België moesten de twee oude staatspartijen
in hun programma het beginsel der ‘taalgelijkheid’ opnemen(1). Van dan af
ondergingen de liberalen en de clericalen van Vlaanderen eene Vlaamsche kuur, die
nog niet tot eene algeheele genezing hunner Franschdolheid van 1830 heeft geleid,
maar ze toch beide grondig heeft vervormd op Vlaamsch gebied. Vooral sedert de
toepassing van het algemeen stemrecht in 1894, door den drang der wassende
democratie, werden zelfs de oude leiders der beide staatspartijen gedwongen met de
Vlaamsche Beweging af te rekenen, nu dat de volkstaal de beste hefboom is gebleken
te zijn, om op de meerderheid der kiezers van Vlaamsch België te kunnen werken.
In Mei 1908, toen bij de Kamerverkiezingen de zegepraal der liberalen in enkele
Vlaamsche kiesdistricten werd vastgesteld met de onverhoopte verovering van eenen
tweeden liberalen zetel in het verkwezeld Limburg (te Tongeren), schreef een der
hoofdorganen van de Brusselsche liberale pers, La Dernière Heure, de volgende
bekentenis neer:
L'attitude de la gauche libérale dans la question de la loi Coremans (en
1907) n'est pas étrangère à ce succès. Depuis que le parti libéral a compris
qua le peuple flamand ne pouvait être émancipé que dans sa langue et que
les efforts nécessaires ont été faits pour organiser une prorpagande
constante dans la langue du peuple, nous ne cessons de faire de nouveaux
adhérents en Flandre.
Nochtans zijn in den schoot der twee oude staatspartijen de Franskiljons nog zeer
machtig gebleven. Bij de liberalen als bij de clericalen zijn de hoogere standen
geenszins gewonnen en hun minachtende afkeer voor de moedertaal is soms zoo
hevig, dat hij hen al de rest doet vergeten en ze in elkanders armen werpt tegen de
wederzijdsche Flaminganten hunner eigene partij, als bij voor-

(1) Zie aldaar, blz. 108-117, blz. 127-133 en blz. 145-164.
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beeld in het potsierlijk kartel der Vulgarisateurs te Gent en elders of bij de bespreking
van menige taalwet in de Kamer. De hooge Roomsch-katholieke geestelijkheid, de
adel, de wereld der hooge financie en der groote nijverheid, de groote grondeigendom
zijn nog zeer anti-Vlaamsch gebleven. Bij de clericalen als bij de liberalen bestaat
er in dien zin een machtige ‘parti de la France’. Doch de democratische massa van
het algemeen stemrecht houdt die kleine aristocratische minderheid in eene
betrekkelijke onmacht op politiek gebied.

De Socialisten
Sedert lange jaren had zich eene derde staatspartij gevormd en omstreeks 1885 is zij
voor goed op het staatkundig slagveld als eene macht verschenen: de socialisten.
Evenals hunne twee oude historische voorgangers begonnen de socialisten in
Vlaanderen met anti-Vlaamsch te zijn, alhoewel zij in onze gewesten hunne
aanhangers schier uitsluitend vonden onder de nederigste lagen van de
Vlaamschsprekende en tevens Franschonkundige bevolking der steden en dorpen.
Hoe kan het mogelijk zijn, dat eene ultra-democratische partij de taal van het volk
niet verdedigde tegen de verfranschte aristocratie en ploutocratie van Vlaanderen?
Aan de leiders der Belgische ultramontanen heeft men meer dan eens verweten,
dat hun vaderland niet in België, maar te Rome is. Evenzoo heeft men van de leiders
onzer socialisten gezegd, dat hun vaderland te Parijs is, in de stad der omwentelingen
van 1789, 1830 en 1848, ja in de stad der Commune van 1871, die zij nog ieder jaar
met feesten en ten minste in dagbladartikels geestdriftig herdenken. In dien
gemoedstoestand moesten de Vlaamsche socialisten eerst zoo goed als niets gevoelen
voor de Vlaamsche Beweging.
Daarenboven is deze laatste vooral werkzaam op het gebied der intellectueele
ontvoogding van het volk en heeft
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zich in mindere mate ingespannen voor de vraagstukken van zuiver stoffelijken aard
en van economischen welstand, terwijl de meeste socialisten in hunne beweging eerst
en vooral eene ‘biefstukkwestie’ zien, zooals hun Gentsche aanvoerder Eduard
Anseele zoo schilderachtig brutaal pleegt te zeggen.
Nochtans zijn niet alle socialisten van tel blind gebleven voor de onloochenbare
democratische beteekenis der Vlaamsche Beweging. Reeds in de jaren '60 was de
Gentenaar Emiel Moyson onder hen beslist Vlaamschgezind, als getreden uit den
kring van Julius Vuylsteke en van 't Zal wel gaan(1). Ook Dr Cesar De Paepe, de
merkwaardigste man der socialistische partij in hare opkomst en een der stichters
van de socialistische groep te Brussel, betuigde herhaaldelijk zijne sympathie en
zijne bewondering voor de Vlaamsche Beweging. Tijdens de woelingen der
Gelijkheidswet De Vriendt-Coremans erkende de Gentsche leider Edmond Van
Beveren op eene groote meeting in Februari 1897, dat de Vlaamsche Beweging
oneindig veel gedaan heeft voor de ontvoogding van het Vlaamsche volk(2). En al
schaarde zich Anseele bij de Vulgarisateurs, zoodra zij in 1898 opkwamen, en al
miskende hij de Vlaamschgezinden op de meest bekrompene wijze in een drietal
beruchte openbare twistgesprekken gehouden te Gent in 1899, in 1901 en in 1905(3),
toch ijverde hij met de overige socia-

(1) Zie de merkwaardige levensschets Emiel Moyson door Julius (Dr. J. Frederichs) in den
Gentschen Studenten-almanak van 't Zal wel gaan van 1887, blz. 77-98. Zie ook het zeer
belangrijke boek van Paul De Witte, De geschiedenis van ‘Vooruit’ (Gent, 1898).
(2) Op eene meeting in Valentino te Gent, den 20 Februari 1897. (Zie Het Volksbelang van 27
Februari.)
(3) Het eerste twistgesprek had in December 1899 plaats in het feestlokaal van Vooruit
(Bagattenstraat). De zoogezegde tegenspreker van Anseele was de nog zeer jonge
christen-democraat Léonce Du Catillon, die veel complimentjes over had voor de socialisten
en niets dan onaangename woorden voor de leiders der Vlaamschgezinde partij, waartoe hij
zeide te behooren. (Zie Het Volksbelang van 23 en 30 December 1899.) De tweede
schermutseling had plaats in Juli 1901 op eene meeting in de zaal Valentino, waar Anseele
vele harde waarheden moest hooren van den clericalen Vlaamschgezinde Karel Vander
Cruyssen. (Zie Het Volksbelang van 13 en 20 Juli 1901.) Het derde twistgesprek had in Mei
1905 plaats in het socialistisch lokaal der Vrijdagmarkt Ons Huis. Anseele voerde er het
woord tegen eenen jongen student, Oscar De Gruyter. (Zie Volksbelang van 13 Mei en 3
Juni 1905.)
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listen der Kamer ten voordeele der voorgestelde taalwetten, zelfs toen hij tijdelijk
door de Waalsche kiezers van Luik naar het Parlement werd afgevaardigd. Ook de
Waalsche socialisten der Kamer trotseerden manmoedig de impopulariteit bij hunne
kiezers en weerstonden vastberaden de bekrompene aanrandingen der liberalen in
hunne kiesdistricten, om de zaak der Vlaamsche democratie in de wetgevende
aangelegenheden te dienen.
In den allerlaatsten tijd hoorde men zelfs den parlementairen hoofdman der
socialisten Emiel Vander Velde te Brussel op eene groote kiesvergadering in April
1906 beslissende en bindende verklaringen afleggen over de Vlaamsche Beweging(1).
Twee jaar later, op eene volksvergadering in de stampvolle Antwerpsche Beurs, bij
de indrukwekkende feestviering van den Guldensporenslag, den 11 Juli 1908, trad
advocaat Alb. De Swarte uit Brussel als tolk der socialisten op, na de redenaars der
liberalen en clericalen (Louis Franck, Adelfons Henderickx en anderen). Onder meer
zeide hij:
Ik wil bijzonder mijne socialistische vrienden op het hart drukken, dat
wij ons meer moeten bekommeren met de Vlaamsche Beweging, omdat
zij eene volksbeweging is. Onze socialistische meester Cesar De Paepe
heeft van de Vlaamsche Beweging getuigd, dat zij eene democratische
beschavende beweging is.

(1) Het gebeurde op eene socialistische meeting van ruim duizend toehoorders. De vergadering
was uitsluitend aan de Vlaamsche Beweging gewijd. Vander Velde las er een lange Vlaamsche
rede voor. Het woord werd nog gevoerd door F. Fischer, Leo Meysmans, Cam. Huysmans
en Alb. De Swarte, welke laatste de vergadering voorzat. Het was eene plechtige toetreding
der socialistische partij van Brussel tot de voornaamste punten van het Vlaamschgezind
programma.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

390
Alzoo zijn onze drie(1) Belgische staatspartijen langzamerhand, en meer uit nood
soms dan uit liefde, verzoend geraakt met de Vlaamsche Zaak, die zij eerst beurtelings
negeerden, verwierpen, verachtten en tegenwerkten. Dat is een verschijnsel van de
hoogste beteekenis voor de toekomst.

De Vlaamsche Beweging en de stoffelijke belangen van Vlaamsch België
Anseele en meer andere socialisten hebben herhaaldelijk beweerd, dat de Vlaamsche
Beweging onverschillig gebleven is aan de stoffelijke belangen van het Vlaamsche
volk.
Dit verwijt is volkomen ongegrond. De waarheid is, dat de Vlaamschgezinden er
zich om bekommerd hebben, toen nog niemand in België er oog voor had en zeer
lang voordat het socialisme in ons land opkwam.
Zeker hebben de Flaminganten eerst de bedreigde moedertaal willen redden. Zij
waren in den beginne meestal dichters en romanschrijvers, die eene nieuwe nationale
letterkunde wilden scheppen. Voor de ontbrekende volkslectuur en voor het
volkstooneel hadden zij eerst te zorgen. Conscience leerde zijn volk lezen en
Vuylsteke verschafte aan den Vlaming nuttige vrijzinnige volksboeken. Kostelooze
voordrachten en bibliotheken, populaire kunst en volksschouwburgen voorzagen in
de intellectueele behoeften van den verwaarloosden, verachterden Vlaamschen stam.
Het Vlaamsche boek, het Vlaamsch tooneel en het Vlaamsche woord, ziedaar de drie
voornaamste wapens der Flaminganten in hunnen eersten strijd tot opbeuring van

(1) Er zijn er eigenlijk vier, drie groote en eene kleine; want sedert 1900 heeft het algemeen
stemrecht met evenredige vertegenwoordiging ook aan de afgescheidene clericalen of christene
democraten toegelaten zich als strijdende partij in te richten. Hun hoofdman Pastoor Daens
en een paar andere volksvertegenwoordigers dier richting hebben zich van den beginne af
door hunne Vlaamschgezindheid onderscheiden en veel Vlaamsch gesproken in de Kamer.
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Vlaamsch België. Alzoo werkten zij vooral op den geest en op het hart van hun volk,
dat onder hunnen invloed zijne nationale fierheid en zijne eigenwaarde heeft
herwonnen. In zekere kringen spreekt men nu veel van ‘âme belge.’ Al wie weet wat
de ‘âme flamande’ was geworden kort na 1830, en er de ‘âme flamande’ van heden
bij vergelijkt, zal beseffen wat al wonderen de Vlaamsche Beweging op geestelijk
gebied heeft verricht.
Maar ook de stoffelijke belangen, die overigens van de geestelijke ontwikkeling
van een volk grootendeels afhankelijk en volkomen onafscheidbaar zijn, werden niet
gansch uit het oog verloren. Zulks bewijzen de socialistischgetinte romantische
werken van de Flaminganten Eugeen Zetternam (†1855), Emiel Moyson, Jacob Kats
en enkele anderen, zonder te spreken van de dichters als Julius Vuylsteke, die in
zijnen beroemden Optocht der Gentsche fabriekwerkers (1856) het aangrijpendste
stuk socialisme gaf sedert 1830, Anseele's Voor 't volk geofferd (1880) niet
uitgezonderd; zulks bewijzen de ontelbare klachten der Flaminganten in de pers(1);
zulks bewijzen zekere studies(2) en volksboeken, uitgegeven door het Willems-fonds,
als Julius Vuylsteke's zoo stoute Korte statistieke beschrijving van België (1870). In
den laatsten tijd vooral is ingenieur Lod. De Raet onder de Vlaamschgezinden als
apostel der stoffelijke belangen opgetreden met evenveel klem en ten minste zooveel
degelijkheid als de socialistische leiders, bij voorbeeld in zijne merkwaardige studie:
Een economisch programma der Vlaamsche Beweging (1906). Voeg daarbij het
welsprekend programma van werkzaamheden, door het Algemeen Nederlandsch
Verbond ontworpen tot opbeuring der Vlamingen in het Walenland.
Eerst beperkt tot de taal- en letterkunde met Willems,

(1) Zie de zes verschenen deelen van Th. Coopman en Jan Broeckaert's Bibliographie van den
Vlaamschen taalstrijd, passim.
(2) Alzoo Julius Vuylsteke's merkwaardige artikels over De Grondbelasting, verschenen in Het
Volksbelang van 4 en 11 Januari 1868 en herdrukt in zijne Verzamelde Prozaschriften, deel
II, blz. 22-31.
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Conscience en hunne tijdgenooten, heeft de Vlaamsche Zaak zich allengskens en
geleidelijk uitgebreid tot het gebied der politiek met Vuylsteke, Gerrits, De Laet,
Coremans, De Geyter, de Maere, De Vigne, Jan Van Rijswijck, Julius Sabbe en meer
anderen; tot dat der fraaie kunsten en vooral der muziek met den genialen Peter
Benoit en zijne school; tot dat der historische en taalkundige wetenschappen met
Vuylsteke, de hoogleeraren Heremans, Vercoullie en meer anderen; tot dat der
natuurwetenschappen met Prof. Mac Leod en zijne volgelingen, en eindelijk tot dat
der sociale en economische vraagstukken met Lod. De Raet en zijne groep. De
Vlaamsche Beweging is overigens uit haren aard zelve, in al hare veelzijdigheid,
allereerst de zaak van de algeheele zedelijke en stoffelijke verheffing der verwilderde
lagere standen in Vlaamsch-België; maar zij is altijd wars gebleven van elke ophitsing
tot socialen haat en klassenstrijd.
Door de liefde voor de volkstaal en door het versterken van het nationaliteitsgevoel,
de hoogere verfranschte standen verzoenen en versmelten met de Vlaamschgeblevene
kleine burgers, werklieden en boeren, - ziedaar haar verheven maatschappelijk ideaal.
In de eerste afleveringen van een professors-tijdschrift der Gentsche Hoogeschool,
dat onder den titel: La Flandre libérale, in de Arteveldestad vóór ruim eene halve
eeuw verscheen, schreef een jonge Gentenaar, Jan Stecher (de latere welbekende
Luiksche hoogleeraar), een paar merkwaardige studies over Le mouvement flamand,
waarin hij met eene zeldzame stoutheid en verhevenheid van gedachten over het
verleden, het heden en de toekomst van het Vlaamsche volk sprak. Dat was in Juli
1847, een klein jaar vóór de Fransche omwenteling van 1848. Stecher gaf er eene
critische schets van de geschiedenis der Vlaamsche Beweging, die nu nog met
voordeel kan gelezen worden, en hij legde den nadruk op hare politieke en sociale
beteekenis in eenen tijd, toen schier niemand in België er iets van vermoedde:
La cause de la langue flamande est, dans nos provinces, la cause
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du peuple. Il y a parmi nous des citoyens en grand nombre, qui pourraient
entrer en communion avec l'esprit moderne plus facilement au moyen du
flamand qu'au moyen du français. Voilà toute la question flamande. Elle
est, comme on voit, essentiellement démocratique et n'est qu'une face de
la grande question libérale: l'émancipation de tous.
La littérature flamande pourrait devenir un merveilleux levier de
civilisation. Nourrie de la sève démocratique, la langue flamande,
désormais instrument de progrès, aurait sa part dans la grande tâche de
l'humanité... C'est au peuple qu'il faut parler, c'est sa cause qu'il faut
défendre. Là est la puissance et le renom, là est l'esprit qui vivifie.
Deze guldene woorden, als het ware profetisch neergeschreven in 1847, zijn heden
hunne verwezenlijking nabij, dank zij de zoo vaak miskende Vlaamsche Beweging.

Prins Albrecht en onze taal
Toen in Januari 1891 Prins Boudewijn, de populaire troonopvolger, plotseling door
den dood werd weggemaaid op 21jarigen leeftijd, was de rouw algemeen in België,
vooral in Vlaanderen, waar de ‘Vlaamsche Prins’ zooveel sympathie gewonnen had
door zijne kennis der volkstaal, niet het minst onder de werklieden en de boeren.
Zijn broeder, de bijna 16jarige Prins Albrecht, die nu zijne plaats naast den troon
moest innemen, was nog onbekend en, zooals het spreekwoord zegt, daardoor ook
nog onbemind.
De Vlamingen stelden zich angstig de vraag: Zal onze toekomstige Koning een
Vlaamschsprekend vorst zijn als Prins Boudewijn of een vreemdeling door de taal
tegenover Vlaamsch-België? Men sprak er over in de Vlaamsche pers en op de
Vlaamsche vergaderingen. Eindelijk verstoutte zich eene afvaardiging van den
Vlaamschen katholieken Landsbond, die op 27 Februari 1892 door Leopold II te
Brussel in het Koninklijk Paleis ontvangen werd, de vraag rechtstreeks aan onzen
vorst te stellen, hem vragende of Prins Albrecht eene Vlaamsche opvoeding ontving.
De
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Koning antwoordde welwillend, dat hij gelukkig was te mogen verzekeren, dat de
Prins denzelfden Vlaamschen leermeester als wijlen Prins Boudewijn had gekregen
en dat men volkomen gerust kon zijn.
Twee jaar later, in Februari 1894, kwam de jonge Prins, een slanke blonde reus,
in de kleedij van luitenant der grenadiers te Gent, om er een liefdadigheidsconcert
van de jagers-verkenners der burgerwacht bij te wonen. Al de voorstellingen der
overheden aan den Prins geschiedden in het Fransch door de zorgen van den
gouverneur van Oost-Vlaanderen R. de Kerchove; maar de Gentsche burgemeester
H. Lippens stelde hem de leden van het Schepencollege in 't Nederlandsch voor. Dit
was als eene gezochte gelegenheid voor den zwijgenden en nog schuchteren jongen
vorst, om een gesprek in de volkstaal aan te knoopen, en hij onderhield zich vrij lang
in 't Nederlandsch met schepen De Vigne, aan wien hij onder meer al zijne
bewondering uitdrukte voor de oude Vlaamsche liederen, die waren uitgevoerd
geworden. Van zijnen kant betuigde De Vigne aan den Prins zijn innig en dankbaar
genoegen, dat hij met een lid van ons Koninklijk Stamhuis onze moedertaal had
kunnen spreken. De omstanders, die gretig toeluisterden, stelden vast, dat Prins
Albrecht de taal der Vlamingen tamelijk vlot en zuiver sprak. De pers maakte dadelijk
het nieuws wereldkundig in Vlaanderen tot veler innige voldoening.
Het volgend jaar, in Mei 1895, keerde Prins Albrecht naar Gent terug om een ander
liefdadigheidsfeest bij te wonen. Dezen keer werd hij officieel in de volkstaal
ontvangen door den voorzitter der feestcommissie, die niemand anders was dan de
Maere. Deze zei met nadruk tot den jongen Prins:
Ik heb de eer Uwe Koninklijke Hoogheid onzen hartelijksten
welkomsgroet toe te sturen en dit te doen, niet alleen in naam, maar ook
in de taal der Vlaamsche bevolking dezer stad.
Wij staan hier op Vlaamschen bodem, op eenige schreden slechts van de
aloude abdij, die gedurende meer dan twee eeuwen de rustplaats van onzen
grooten Ruwaard is geweest. Uwe geërbiedigde
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vader draagt den doorluchtigen naam van Graaf van Vlaanderen. Gij zelf
zult eenmaal geroepen worden den schepter te zwaaien over eene bevolking
van vier millioen Vlamingen; en Gij zult ondervinden, dat die Vlamingen
verkleefde en vreedzame onderdanen zijn, wier leus steeds is: Hou ende
Trou; die houden aan hun recht, maar getrouw zijn aan hunnen vorst.
De Prins gaf daarop een klein antwoord in 't Vlaamsch. Het wisselen van die twee
officieele toespraken in de moedertaal schonk aan dit feest eene eigenaardige
beteekenis. Daaruit kon men zien, dat de taal der Vlamingen niet onwaardig was om
een lid van het Koninklijk Stamhuis plechtig te begroeten noch om van zijne lippen
te vloeien. Hier had de Maere eenen nieuwen dienst aan de Vlaamsche Beweging
bewezen.

Prins Albrecht in de Kon. Vlaamsche Academie (1896)
Nog een jaar later keerde de Prins ten derde male naar de Arteveldestad terug om er
van zijne kennis der volkstaal van Vlaanderen blijken te geven. Ditmaal gold het een
officieel bezoek aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, die op 18 October 1896
haar tienjarig bestaan vierde.
In tegenwoordigheid van twee ministers, van den gouverneur en van den
burgemeester, van senators en volksvertegenwoordigers, generaals, schepenen,
raadsheeren aan het Beroepshof en allerlei andere hooge overheden, hield er de
Kroonprins eene belangrijke Nederlandsche redevoering.
Naast de onvermijdelijke en gebruikelijke complimenten bevatte die toespraak de
volgende verklaring, zeer behoedzaam en schier schroomvallig in haren zwakken
vorm, doch in den grond eene echte verklaring van Vlaamschgezindheid:
Gij hebt allen, Mijne Heeren, aan dit edel doel gewerkt: de taal van
onzen Vlaamschen stam in eere te houden...
Onder de hooge bescherming der Academie en onder de hoede onzer
instellingen, die de vrijheid der talen zonder voorrecht en zonder
verdrukking, verklaard hebben, zullen de Nederlandsche letteren bij ons
niet ophouden te glanzen en te gedijen. Het
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Vlaamsche land, dat te allen tijde aan wetenschappen, aan kunst en
letterkunde eene zoo talrijke en roemrijke schaar van verdienstelijke
mannen heeft opgeleverd, zal de faam der beschaving en der edele
geestgewrochten altijd hoog en ongeschonden dragen.
De Vlamingen van heden blijven waardig hunner voorouders, die een
onzer dichters, van wien wij eerlang het standbeeld in Vlaanderen zullen
zien oprijzen, in onsterfelijke woorden aldus heeft afgeschilderd:
Zij wilden wat was recht, en wonnen wat zij wilden.
Die kleine ‘Vlaamsche troonrede’ van Prins Albrecht, zooals men ze betitelde,
maakte veel indruk in den lande en vond dadelijk den weg tot het hart van vier
millioen Vlamingen, die wilden wat is recht en wilden winnen wat zij wilden(1).
Over die heugelijke gebeurtenis schreef Het Volksbelang:
Het is wellicht te betreuren, dat men voor het zetten van dien gewichtigen
stap, geen beter, geen onzijdiger terrein heeft gekozen dan den door en
door clericalen bodem der Koninklijke Vlaamsche Academie, die de beste
Zuid-Nederlandsche schrijvers uit haren schoot verwijderd houdt, omdat
zij liberaal zijn, en die onder de liberale letterkundigen stelselmatig voor
geene andere hare poorten opent, dan voor dagenen, die zich om de eene
of de andere reden buiten de Vlaamsche liberale partij hebben geplaatst,
zonder te spreken van die liberalen, die het sedert den val van het liberaal
ministerie raadzaam geacht hebben tot de clericalen over te loopen.
Doch dit doet weinig ter zake.
Hoog boven de hoofden van de in groot getal betwistbare beroemdheden
der Koninklijke Vlaamsche Academie zullen de woorden van onzen
Kroonprins in geheel Vlaamsch-Begië, ja ver over onze grenzen
weerklinken.
In ons land zullen zij aan Waal en Vlaming bewijzen, dat ons Stamhuis
onze taal eert en spreekt in 't openbaar en ze niet beschouwd als een leelijk
patois, waar de heeren van het Mouvement wallon den mond steeds vol
van hebben.

(1) Eenige dagen later, den 25 October, werd de beteekenis van dat optreden van Prins Albrecht
op het jaarlijksche banket van het Willems-fonds te Gent van liberale zijde geestdriftig
besproken. Een huldetelegram werd namens de dischgenooten gezonden aan den Prins, die
door zijnen secretaris zijnen dank liet betuigen ‘aan dat gewichtig en werkzaam genootschap.’
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Aan Noord-Nederland zullen zij aantoonen, dat de Vlaamsche strijd wel
degelijk is vooruitgegaan sedert 1830, nu dat de vermoedelijke erfgenaam
van den troon het Nederlandsch spreekt in eene plechtige officieele
gelegenheid, ten gehoore van een groot getal der hoogste ambtenaars van
het koninkrijk België.
Aan het buitenland zullen zij leeren, dat België niet dat verfranscht nest
is, rijp voor de inpalming bij de Grande Nation, zooals de Fransche en
zelfs de Duitsche pers zoo dikwijls schrijven; maar een tweetalig
grondwettelijk koninkrijk, waarin de moedertaal der Vlamingen, de taal
der grootere Germaansche helft van het land, door het Stamhuis in den
persoon van den Kroonprins erkend en geëerbiedigd wordt.

Prins Albrecht op het Ledegancksfeest te Eekloo (1897)
Nog een jaar verliep en ten vierden male bewees Prins Albrecht zijne sympathie voor
de taal der Vlamingen, ditmaal niet te Gent, maar in de hoofdstad van 't Meetjesland,
bij de onthulling van Ledeganck's standbeeld in 's dichters nederige geboortestad
Eekloo.
Toen Ledeganck er op 9 November 1805 als de zoon van eenen armen eenvoudigen
schoolmeester in een klein huisje van eene zijstraat werd geboren, zuchtte zijn
vaderland onder het Fransche juk. Zijne moedertaal, waarin hij eens zoo meesterlijk
zingen zou, was streng verbannen, zelfs uit de uithangborden. Eekloo was eene
Fransche sous-préfecture van het Département de l'Escaut. Ledeganck was tien jaar
oud, toen de slag van Waterloo ons de verlossing bracht en het koninkrijk der
Nederlanden tot stand kwam. De moedertaal der Vlamingen werd door koning Willem
I in hare eer hersteld en Ledeganck's vader, de nederige schoolmeester van Eekloo,
ontving zelfs van de Nederlandsche regeering eene belooning wegens zijne verdiensten
als Vlaamsche onderwijzer. Vóór 1830 schreef Ledeganck zijne eerste gedichten,
die reeds zijne latere meesterschap aankondigden, onder andere zijne Laatste Zwaluw
(1828), die men ‘de eerste zwaluw van de aanbrekende lente der Zuidnederlandsche
letterkunde’ heeft geheeten.
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Maar de Belgische Omwenteling, gestookt door de papen, de Walen en de blinde
radicalen van den tijd, deed het vrijzinnig koninkrijk der Nederlanden ineenstorten;
en onder de overwonnenen bevond zich ook de moedertaal der Vlamingen. Het
Fransch werd feitelijk, ondanks art. 23 der Belgische Grondwet, de eenige officieele
en alleenzaligmakende taal van het nieuwe koninkrijk België. Doch uit Eekloo zond
Jan Frans Willems in 1834 zijn manifest der Vlaamsche Beweging uit en Ledeganck
was een der eersten en der besten om zich aan zijne zijde te scharen. Toen Ledeganck
in Maart 1847 te Gent als schoolinspecteur en gevierd dichter overleed, waren de
toestanden nog buitengewoon zorgwekkend. In zijne bezielde Drie Zustersteden
(1846) had hij juist den noodkreet der Vlaamsche vaderlanders laten weerklinken.
Naar zijn graf werd hij door velen eerbiedig gedragen, maar het waren slechts de
Vlaamschgezinden, die hem eerden als voortreffelijken dichter; de Fransche officieele
wereld kende hem maar als ambtenaar.
Vijftig jaar later, op 29 Augustus 1897, verdrong zich de geheele officieele wereld
op de Botermarkt van Eekloo, nu in ‘Ledegancksplaats’ herdoopt, om er zijn bronzen
standbeeld te onthullen. Op de estrade zag men twee Vlaamsche ministers (Begerem
en Schollaert), den voorzitter van den Senaat, de drie gouverneurs der provincies
Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, de burgemeesters der drie zustersteden Gent,
Brugge en Antwerpen, den bisschop van Gent, enz., met den nasleep van alle mindere
waardigheidsbekleeders van Vlaamsch België. En in hun midden, boven hen
uitstekende door geboorte, rang en gestalte, den slanken flinken kroonprins Albrecht
van België, den toekomstigen Koning van ons land.

De officieele redevoeringen te Eekloo
In 1847, bij Ledeganck's afsterven, was alles Fransch wat de klok sloeg in de hoogere
kringen en in de officieele plechtigheden. In 1897 namen de officieele heeren te
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Eekloo de eene na den anderen het woord in de gulden moedertaal van den dichter
der Drie Zustersteden, zoo goed als zij konden, de eenen slecht, de anderen beter.
Maar allen deden hun best om deelachtig te worden aan de hooge populariteit, die
vijftig jaar na Ledeganck's dood verbonden is aan het gebruik der moedertaal in de
eens zoo verfranschte Vlaamsche gewesten. En het volk stond rondom hen geschaard,
gretig luisterende naar de woorden, die uit hunnen mond vloeiden, ingetogen en
ernstig, wanneer de officieele redenaar op zijn Koeterwaalsch of op zijn Brugsch of
op, zijn Duitsch de heerlijke klanken onzer moedertaal radbraakte; maar opgetogen
en trillend van genot en juichend uit volle borst, toen zijne moedertaal weerklonk
zooals zij moet, krachtig en zangerig, edel en kloek, uit den mond van Antwerpens
Burgemeester Jan Van Rijswijck(1).
Ofschoon niet op onberispelijke wijze voorgedragen, was de Nederlandsche
toespraak van Prins Albrecht niette-

(1) In haar relaas van 't feest schreef te recht de Flandre libérale: ‘M. Braun parle à la wallonne,
M. Visart à la brugeoise; M. Van Rijswijck parle une belle langue flamande... Le prince à
son tour prononce une petite allocution en flamand, j'allais dire en allemand, tant sa
prononciation rappelle la langue de sa mère.’ Reeds bij zijn bezoek aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie in 1896 was zulks opgemerkt geworden. - Over zijn optreden op 't
Ledegancksfeest schreef Het Volksbelang: ‘Vooral het gebrekkig Nederlandsch van onzen
geliefden Prins Albrecht - den “Vlaamschen Prins”, zooals de Vlamingen hem zoo hartelijk
noemen, - heeft menigen toehoorder gepijnigd en gekrenkt. Hoe komt het toch, hoorden wij
rondom ons zeggen, dat een prins van koninklijken bloede zich in 't openbaar bij eene groote
plechtigheid in zulk eene gebrekkige taal durft uitdrukken? De eenvoudigste boer van het
Meetjesland zou het beter doen dan Zijne Koninklijke Hoogheid. - En wij vragen ons af, wie
wel de leermeester van onzen geliefden Prins mag geweest zijn, die hem onze moedertaal
op zulk eene erbarmelijke wijze heeft leeren uitspreken, dat men er over blozen zou. De
uitbundige bijval van Burgemeester Jan Van Rijswijck's redevoering is intusschen eene les
geweest voor de andere officieele redenaars. Het volk erkende daar de majesteit zijner
diepbeminde moedertaal en begroette haar met dankbare geestdrift. Welke kracht ligt niet
in zulk een diep medegevoel van 't volk tegenover eenen waardigheidsbekleeder! En hoe
grooter zou niet op de markt van Eekloo en in gansch Vlaamsch België de geestdrift geweest
zijn, indien Prins Albrecht van België onze, taal spreken kon gelijk Burgemeester Jan Van
Rijswijk! Zullen wij dat nooit beleven? De zuivere uitspraak onzer moedertaal is geen geheim
der Flaminganten. Niet alleen de andere burgemeesters der drie Zustersteden, maar zijne
Koninklijke Hoogheid kunnen het leeren, evenals ze goed Fransch hebben leeren spreken.
Hun loon zal zijn: de hoogachting en de liefde van het Vlaamsche volk.’
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min merkwaardig door de roerende hulde die hij bracht aan Ledeganck als dichter
en als mensch. Bij zijn uitstappen aan het spoorstation was de Prins door den
Burgemeester van Eekloo in de moedertaal verwelkomd geworden en had in die taal
natuurlijk bedankt. Veel merkwaardiger nog waren de toespraken van de
burgemeesters der drie Zustersteden. Burgemeester Braun van Gent verklaarde
plechtig, dat de Arteveldestad van het Franskiljonisme niet weten wilde:
Gij dichter hebt ons gezegd: ‘Past op, neemt u in acht voor de taal van
't Zuiden!’ Vrees niet: Wij zijn
een kloeke telg van 't blonde en frissche Noorden.
De Gentenaren behooren niet tot hen, die
de melodie
van eigen spraak miskent om vreemden na te zingen.
Is de taal niet ‘het kenmerk van een volk?’
De Gentenaren zullen steeds hunne Vlaamsche geboorte waardig blijven.
Zij zijn immers
Vlaamsch van hart en Vlaamsch van aard. Wij sturen U onzen innigen
dank toe, o Ledeganck, om den wijzen raad, dien Gij ons steeds in uw
heerlijk gewrocht hebt gegeven.
Burgemeester Visart van Brugge, een geboren Waal gelijk zijn Gentsche
ambtgenoot, stelde vast, dat ‘de doode maget’ van Ledeganck verrezen en
‘Brugge-Zeehaven’ was geworden:
Uw uiterste wensch, o dichter, is zijne verwezelijking nabij. Het
Vlaamsche Brugge eerbiedigen zijne zonen. Zij hebben op nieuw
Vlaamsche taal, Vlaamsche zeden, Vlaamschen geest doen heer-
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schen en bloeien. Het ‘schoone Brugge’ herstellen zij met liefde en de
kunst zelve bewoont wederom zijnen grond. En ‘'t levend Brugge,’ 't
handeldrijvend Brugge, waarvan Ledeganck verklaarde:
Ik hoorde gansch Euroop de faam uws handels staven,
zij zullen het herscheppen. De bron, waaraan Brugge nieuw leven putten
zal, ontspruit als bij tooverslag uit de koortsige bedrijvigheid van honderden
arbeiders, die de natuurkrachten dienstbaar maken om te herwinnen hetgeen
de natuur eens vernietigde.
Wij brengen dus aan Ledeganck's nagedachtenis meer en beters dan
woorden: wij bieden hem den tol onzer werken, gesteund en bezield door
liefde tot moedertaal en vaderland, welke hij zoo heerlijk bezong!
Die twee zoo verhevene en zoo dichterlijke redevoeringen werden eenigszins
bedorven door de gebrekkige uitspraak; maar Burgemeester Jan Van Rijswijck's
schitterende warme improvisatie greep het samengestroomd volk onweerstaanbaar
aan, van het eerste oogenblik af dat de zilverklank zijner machtige streelende stem
over het breede marktplein door de lucht weergalmde. Men had eene speld hooren
vallen, terwijl hij sprak; en als korte donderslagen brak nu en dan het jubelend applaus
der menigte los, om spoedig te bedaren ten einde den gevierden redenaar te laten
uitspreken. Duizenden hingen daar aan zijne lippen en niet het minst de jonge
Kroonprins zelf, voorover gebogen op zijnen hoogen staatsiezetel. Het was als een
dichterlijk vuurwerk, bij klaarlichten dag in den glanzenden zonneschijn afgestoken
ter eere van Ledeganck, van de moedertaal en van het vaderland. En geen stenograaf(1)
stond daarbij om dat meesterstukje van populaire welsprekendheid op te teekenen!
Prins Albrecht zal die toespraak tot het volk in de volkstaal wel nooit vergeten.
Misschien zal hij in gansch zijn officieel leven de gelegenheid niet meer hebben om
de toovermacht der moedertaal op de menigte zoo overstelpend vast te stellen als
daar, in Augustus 1897, op het Ledegancksfeest te Eekloo.

(1) Eene bleeke redactie dier schitterende improvisatie werd opgenomen in De Koophandel van
Antwerpen (29-30 Augustus 1879) en is te vinden in Jan Van Rijswijck's Geschriften,
redevoeringen en brieven, deel II, blz. 207 en 208 (Antwerpen, 1908).
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Prins Albrecht en Prinses Elisabeth te Antwerpen (1900)
In 1900 werd onze Kroonprins verloofd met Prinses Elisabeth van Beieren en men
vernam met innig genoegen in Vlaamsch België, dat onze toekomstige koningin zich
op

Prins Albrecht

de studie van de moedertaal der Vlamingen toelegde(1). In October kwam het
jonggehuwde vorstelijk paar naar

(1) In de pers deed alsdan een berichtje de ronde, waarbij eene Duitsche gravin, te Brugge
geboren en opgeleid, van Dr Van Steenkiste, den bekenden taalparticularist, Vlaamsche leeren leesboeken ontvangen had, om dat taalonderwijs te geven. Men vroeg zich af, of Prinses
Elisabeth nu het Brugsch dialect en niet het algemeen Nederlandsch ging aanléeren! (Zie
Het Volksbelang van 20 September 1900.)
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België en van de Duitsche grens tot aan de hoofdstad was het voor hen beiden een
triomftocht. Prins Albrecht verzekerde, dat zijne gemalin reeds onze taal tamelijk
goed sprak, al was het nog met een Duitsch tintje.
In December begon het prinselijk echtpaar de reeks der officieele bezoeken aan
de Vlaamsche steden.

Burgemeester Jan Van Rijswijck

Eerst te Antwerpen werd het den 22 December 1901 op de gulhartigste en
geestdriftigste wijze ontvangen ondanks eene sombere werkstaking van duizenden
dokwerkers der haven; maar Burgemeester Van Rijswijck had van de verbitterde
werklieden eene soort van wapenstilstand bekomen om de twee jonggelhuwde Prinsen
te verwelkomen. Op het stadhuis der Scheldestad sprak de Burgemeester
Nederlandsch. Prins Albrecht antwoordde ook in die taal en
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haalde eenige verzen uit Ledeganck's Ode aan Antwerpen aan. In de Beurs had daarna
een prachtig Vlaamsche concert plaats met eene Brabançonne op Vlaamsche woorden
gezongen en de Prins dankte in onze taal. In den Dierentuin volgde een tweede
Vlaamsch concert met Benoit's Rubenscantate en nogmaals sprak er de Prins in onze
taal. Eindelijk had 's avonds een galafeestmaal plaats, waarop Jan Van Rijswijck
twee verrukkelijke Vlaamsche heildronken voordroeg, den eenen op Leopold II, den
anderen op de twee jonggehuwden, die hij, in eene onvergetelijke inspiratie(1),
vergeleek met de ‘twee conincskinderen’ uit het oude volkslied:
Si hadden malcander so lief!
Diep geroerd antwoordde Prins Albrecht ook in 't Nederlandsch, zeggende dat hij
wel geen meester was in de welsprekendheid zooals de redenaar, die men kwam te
hooren, maar dat hij niet nalaten kon zijne diepe erkentelijkheid uit te drukken voor
het prachtig onthaal, hem en de Prinses te beurt gevallen:
Nooit zullen wij dezen dag vergeten. Mijn hart stroomt over van
erkentelijkheid, wanneer ik U voorstel te drinken op den steeds
toenemenden bloei en den vooruitgang der stad Antwerpen.
Al de redevoeringen te Antwerpen op dien officieelen feestdag waren in 't
Nederlandsch geweest, uitgenomen ééne enkele: die van den pastoor-deken der O.L.
Vrouwekerk Helsen, die, ofschoon geboortig uit het hartje der Kempen, in zijne
hoofdkerk de twee Prinsen in 't Fransch meende te moeten aanspreken, tot groot
misnoegen der Vlaamsche pers en niet het minst der clericale bladen.
Sedert 1830, wanneer ooit onze koningen Leopold I en Leopold II in 't openbaar
een officieel bezoek aan eene onzer Vlaamsche steden brachten, was tot dan toe altijd
en alles uitsluitend Fransch geweest. Door Burgemeester Jan Van Rijswijck was nu
in 1901 bij de plechtige ontvangst

(1) Zie den tekst van dat juweeltje in Jan Van Rijswijck's Geschriften, redevoeringen en brieven,
deel II, blz. 310.
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van den Kroonprins in de Scheldestad voor het eerst met die onzinnige overlevering
gebroken.

De Gentsche Vulgarisateurs en Prins Albrecht
Dat werd in den lande niet weinig besproken. En nu rees de vraag op: Wat zullen de
burgemeesters van Gent, Brugge en andere Vlaamsche steden doen bij de ontvangst.
van het vorstelijk echtpaar?
Na Antwerpen kwam de beurt aan Gent. De Gentsche afdeeling van 't
Willems-fonds en de plaatselijke tak van 't Algemeen Nederlandsch Verbond richtten
tot Burgemeester Braun een vertoog, om hem te verzoeken het voorbeeld van
Antwerpen's burgemeester te volgen. Daarop zond de maatschappij der Vulgarisateurs
aan den Burgemeester een tegenverzoekschrift (25 Februari 1901), waarin te lezen
stond:
Il nous paraît inconvenant de faire usage, dans une solennité publique,
d'une langue que ne comprennent pas toutes les personnes auxquelles
s'adressent les discours de bienvenue. Or, s'il est établi que le Prince Albert
comprend le flamand et peut s'exprimer dans cette langue, il est non moins
établi que la Princesse Elisabeth, née et élevée en Bavière, n'a jamais eu
l'occasion de se familiariser avec la langue parlée dans la partie-Nord de
la Belgique. Il est au contraire avéré que notre future Souveraine s'exprime
avec autant de facilité en français qu'en allemand.
Il convient, à cette occasion, de ne pas perdre de vue que le français est
une de nos deux langues nationales et qu'il est en même temps la langue
diplomatique.
Nous ne voyons pas pour quel motif il devrait être fait usage, à cette
occasion, du patois local de la langue parlée en Hollande, alors que la
bourgeoisie de notre ville se sert habituellement du français. Il nous paraît
superflu de saisir l'occasion de l'arrivée en notre ville d'une princesse
d'origine bavaroise pour lui faire connaître que la partie la plus infime et
la moins instruite de notre population emploie une langue qu'elle ne
comprend pas.
La politesse la plus élémentaire, au contraire, exige qu'il soit fait usage,
de la langue dont notre future Souveraine se sert exclusivement depuis
son entrée en Belgique et que comprennent aussi tous nos concitoyens
sachant lire et écrire.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

406
Dit meesterstukje van ongemanierdheid en parvenusverwaandheid (in een niet
onberispelijk Fransch opgesteld) was onderteekend door de twee ondervoorzitters
Maurice de Smet de Naeyer en Pierre Willems met den secretaris G. Van Montagu.
In latere jaren zal men verbaasd staan over zooveel gemis aan nationale eigenwaarde
bij drie mannen, dragende drie door en door Vlaamsche namen en met zoo'n diepe
verachting op hunne eigene moedertaal neerziende. Doch wat gebeurde er?
Burgemeester Braun stoorde zich niet aan dien potsierlijken brief der Gentsche
Vulgarisateurs. Hij liet aan Prins Albrecht eenvoudig vragen, of het hem welgevallig
zijn zou in het Nederlandsch aangesproken te worden bij zijn officiëel bezoek te
Gent; en Prins Albrecht antwoordde, dat zulks hem niet alleen welgevallig was, maar
dat hij zelf ook in 't Nederlandsch antwoorden zou. Dit was eene welverdiende les
voor de Vulgarisateurs.

Het bezoek aan de stad Gent (1902)
Wegens den gezegenden toestand van Prinses Elisabeth moest maandenlang het
bezoek aan de stad Gent worden uitgesteld. Den Zondag 3 November 1901 beviel
zij van eenen zoon, die de toekomst van het Koninklijk Stamhuis kwam verzekeren.
Ondanks enkele onmachtige protesten van socialistische zijde was de vreugde
algemeen in België, omdat ons volk overtuigd is, dat in ons land het koningdom de
beste der republieken is. Burgemeester Jan Van Rijswijck zond zijn officieel telegram
van heilwenschen aan Prins Albrecht in de moedertaal der Scheldestad naar Brussel,
en van Prins Albrecht ontving hij een Vlaamsch telegram ten antwoord. Het
Volksbelang schreef te dier gelegenheid:
Vlaanderen is blijde en rustig, nu het weet, dat zijne twee toekomstige
koningen Vlaamsche vorsten zullen zijn. Want Prins Albrecht, die zelf
ondervonden heeft hoe de kennis der moedertaal van Vlaamsch België
voor hem van groot belang is, zal wel zorgen, dat zijn zoontje in dat opzicht
zijne voetstappen drukke.
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En dat zal iets nieuws zijn in ons Koninklijk Stamhuis(1) en te gelijk een
nieuwe sterke band tusschen Volk en Kroon.
Den 20 Juli 1902 brachten eindelijk Prins Albrecht en Prinses Elisabeth hun
officieel bezoek aan de stad Gent. Op het Provinciaal bestuur had er eerst eene
Fransche receptie plaats bij den gouverneur R. de Kerchove, maar zonder
redevoeringen. Daarna ging men naar 't stadhuis, waar Burgemeester Braun den
officieelen welkomsgroet in 't Nederlandsch aan het vorstelijk echtpaar bracht. Hij
herinnerde er aan, dat de Pacificatie van 1576 in dat gebouw werd onderteekend, en
onder de hoede der gevoelens van verzoening en broederliefde van Geuzen en
Katholieken in de 16e eeuw plaatste hij de ontvangst der doorluchtige bezoekers.
Aan de Prinses zei hij in 't bijzonder:
Men heeft ons verzekerd, dat Uwe Koninklijke Hoogheid er zich op
toegelegd heeft onze Vlaamsche moedertaal aan te leeren, ten

(1) Den 15 Juni 1902 bracht Leopold I met zijne dochter Prinses Clementine een bezoek
aan eene tentoonstelling te Brugge. De Koning liet zich de aanwezige reporters der
Londensche bladen (Morning Post, Standard, Times en Punch) voorstellen en
onderhield zich minzaam met hen in 't Engelsch. De Réveil de Bruges vermeldde
verder: ‘On remarque spécialement les quatre dentellières brugeoises qui travaillent
dans le compartiment de M. Gilleman-De Cock... Les quatre braves femmes, qui par
les mouvements méthodiques de leurs fuseaux produisent de véritables chefsd'oeuvres,
paraissent singulièrement émues à l'idée que le Roi admirera leur travail. S.M. a l'air,
en effet, de s'y intéresser et spécialement la Princesse Clémentine et la dame d'honneur
leur font demander des explications et leur font exprimer leur admiration. Elles le font
faire, disons-nous, car ces dames ne parlent malheureusement pas le flamand. Il en est
du même du Roi qui se fait présenter divers exposants (pour la plupart de petits patrons)
et leur adresse la parole en français, langue qu'ils comprennent à peine. - Décidément
on parle de tout à l'occasion de l'ouverture de l'exposition des primitifs flamands et
d'art brugeois, excepté un mot de flamand. On parle anglais pour les journalistes anglais;
mais pour les belges flamands, on parle... français.’ Een Vlaamsch blad nam dit citaat
over en voegde er bij: ‘Leest onze Koning soms zulke artikels? Wat denkt hij er over?’

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

408
einde nog beter het hart der Vlamingen te winnen. Ja, daarmede hebt Gij
ons hart gewonnen.
De Prins antwoordde met eene lange Nederlandsche toespraak, waarin hij ook
historische herinneringen aan Artevelde en de Kerels ophaalde en ‘het vaandel van
den Zwarten Leeuw hoog en fier liet wapperen,’ onder de toejuichingen der honderden
Gentenaren geschaard in de groote benedenzaal van 't stadhuis. In de hoofdkerk
werden de Prinsen in 't Fransch ontvangen door den bisschop Stillemans, zoon van
eenen schoenmaker van St-Nikolaas. Voegen wij er bij, dat Mgr. Stillemans eene
tweede toespraak tot de twee vorstelijke bezoekers richtte, ditmaal in 't Nederlandsch.
Zij was zelfs zonder einde en wenschte onder anderen aan Prins Albrecht de
populariteit toe van Keizer Karel V, die in de St-Baafskerk ten jare 1500 het doopsel
ontvangen heeft. Wij wenschen eene geheel andere glorie aan Prins Albrecht dan
die van den doorluchtigen dwingeland en ketterverbrander der 16e eeuw. Op het
officieel eetmaal(1), bij de bezoeken aan het koninklijk Conservatorium, aan het
burgerlijk gasthuis der Bijloke en aan het Museum, enz. was verder alles weer Fransch,
zooals het te Gent gebruikelijk is. Maar de Nederlandsche officieele rede van
burgemeester Braun op het stadhuis en de tweetalige toespraak van den
Franschgezinden bisschop Stillemans in de hoofdkerk waren beide teekens van de
veranderde tijden.

De bezoeken aan de andere Vlaamsche steden
Te Brugge en in de andere Vlaamsche steden waren vervolgens de officieele
toespraken der burgemeesters en de

(1) Alleen de heer De Graeve, burgemeester van Moortzele en ouderdomsdeken der aanwezige
burgemeesters van Oost-Vlaanderen, sprak eenige woorden Vlaamsch bij het binnentreden
van den Prins, die minzaam in dezeldfe taal antwoordde.
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antwoorden van den Prins allen in de moedertaal der Vlamingen, uitgenomen te
Leuven in Mei 1904, waar de Franschgezinde burgemeester en liberale senator Vital
De Coster alles in 't Fransch deed geschieden (tegen den wensch van den Prins,
beweerde Julius Hoste in zijne Vlaamsche Gazet van Brussel). Zelfs de kinderen der
volksscholen en der weezengestichten hadden, zoo 't schijnt, bevel gekregen om te
roepen in 't Fransch: Vive le Prince! Vive la Princesse! Maar de studenten teekenden
tijdens de ontvangst luid protest aan door Vlaamsche zangen en kreten, en een burger
overhandigde aan den Prins en aan den Burgemeester een exemplaar van het Vlaamsch
vlugschrift, dat onder het volk verspreid werd tegen de miskenning der volkstaal.
De stadspolitie maakte procesverbaal op tegen den stoutmoedige.
Drie jaar later vond men nog eenen anderen Vlaamschen burgemeester om Vital
De Coster na te volgen: Ed. De Cocq, burgemeester der stad Mechelen; maar het
werd zeer opgemerkt, dat Prinses Elisabeth een meisje, dat haar bloemen aanbood,
omhelsde en in 't Vlaamsch bedankte. Het gedrag van den Franschgezinden
‘maneblusscher’ werd overigens in de Vlaamsche pers algemeen en streng afgekeurd,
evenals dat van Vital De Coster te Leuven in 1904.
Wat Prins Albrecht betreft, in tal van officieele omstandigheden(1) bleef hij getrouw
aan zijne Vlaamsche gedragslijn: alzoo op het Mérodefeest te Berchem in Augustus
1905, bij zijn bezoek aan de Antwerpsche dokken in Augustus 1907, bij de
galavertooning in den nieuwen schouwburg der Nederlandsche opera te Antwerpen,
in Januari 1908, enz. Met groot genoegen stelde de Vlaamsche pers vast, dat de Prins
onze taal nu zonder Duitsch bij-

(1) Den 13 November 1906 deed Prins Albrecht zijne intrede in den Senaat, waarvan de
Kroonprins in België van rechtswege lid is. Te dier gelegenheid legde hij zijnen eed alleen
in 't Fransch af. Daarover ontstond in de Vlaamsche en Fransche bladen eene polemiek. (Zie
Het Volksbelang van 17 November.)
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tintje zeer vloeiend spreekt. Prinses Elisabeth spreekt ook Vlaamsch en onze taal
maakt deel uit van het studieprogramma der jonge Prinsen. Men mag het wel herhalen:
het is in Vlaamsch België een nieuwe sterke band tusschen Volk en Kroon. Tevens
is het eene beteekenisvolle hulde van ons Koninklijk Stamhuis aan de Vlaamsche
Beweging.

Wetten en besluiten der Regeering
Wat hebben de Vlamingen(1) sedert 1830 gewonnen? Het is der moeite waard die
balans eens bondig op te maken.
De officieele veroveringen, kleine en groote, die wij aan de openbare machten
hebben afgedwongen, zijn chronologisch de volgende:
De verbeterde spelling onzer moedertaal, eerst in 1841 onder de Vlaamschgezinden
vastgesteld, namens de Regeering in 1844 bij koninklijk besluit door Minister
d'Anethan grootendeels aangenomen.
De zuiver platonische verklaring, in de wet van 1 Juni 1850 neergeschreven,
waarbij onze taal in het middelbaar onderwijs van den Staat (atheneums en middelbare
scholen der Vlaamsche gewesten) ‘grondig’ zou aangeleerd worden.
De opening aan de Gentsche Hoogeschool van eenen leergang voor de geschiedenis
der Nederlandsche taal en letterkunde (November 1854).
De instelling in 1858 door Minister Rogier van eenen vijfjaarlijkschen prijs voor
de Nederlandsche letterkunde en van eenen driejaarlijkschen voor de Vlaamsche
tooneelstukken.

(1) Belangrijke overzichten van de veroveringen der Vlaamsche Beweging treft men aan in de
openingsreden van de Maere op de Nederlandsche Congressen te Gent in 1867 en 1891 en
in die van Slotemaker op het Congres te Arnhem in 1893. (Zie de Handelingen dier drie
Congressen.)
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De invoering in 1860 door Minister Alfons Vandenpeereboom van het premiestelsel
tot aanmoediging van het Vlaamsch tooneel.
De invoering door Minister Vander Stichelen van tweetalige opschriften in de
stations van den Staatsspoorweg, zoowel in 't Walenland als in Vlaamsch België(1).
Het recht aan de Vlaamsche studenten erkend van ge deeltelijk in hunne moedertaal
hun examen te mogen afleggen, om tot eene Hoogeschool toegelaten te worden
(1861).
De gemeenschappelijke Nederlandsche spelling van Noord en Zuid bij Koninklijk
besluit door Minister Alfons Vandenpeereboom in 1864 officieel uitgeroepen voor
alle takken van het bestuur en van het openbaar onderwijs van den Staat.
De herinrichting in 1865, door denzelfden Minister, van den grooten muzikalen
Staatsprijskamp (gezegd ‘van Rome’), waarbij aan de mededingers voortaan de keus
werd overgelaten te werken op eenen Franschen of op eenen Nederlandschen tekst.
De taalwet Coremans van 1873, later aangevuld door de taalwet De
Vigne-Coremans van 1889, waarbij aan de Vlamingen het gebruik hunner taal vóór
de rechtbanken der Vlaamsche gewesten gedeeltelijk gewaarborgd werd.
De taalwet De Laet van 1878, regelende het gebruik der moedertaal door den
Staat in bestuurlijke zaken voor de Vlaamsche provincies.
De invoering door Minister Bara in 1878 van het tweetalig Beknopt verslag der
Belgische Kamers naast de uitvoerige Fransche Annales parlementaires.
De invoering door Minister Sainctelette in 1879 van den Vlaamschen(2) Reisgids
der Belgische spoorwegen naast

(1) In de voornaamste stations voegde men er zelfs te gelijk Duitsche en Engelsche opschriften
bij.
(2) Voor het eerste halfjaar 1879 was de Reisgids tweetalig, gelijk in Zwitserland. Bij het
aanbreken van het tweede halfjaar werd hij gesplitst in twee afzonderlijke uitgaven, eene
Fransche en eene Vlaamsche. Dit is heden nog de toestand. Minister Helleputte is van plan,
zegt men, tot den tweetaligen Reisgids terug te keeren.
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den Franschen, die sedert jaren op Staatskosten alleen werd uitgegeven.
De taalwet De Vigne-Coremans van 1883, waarbij het Nederlandsch de voertaal
werd van een zeker getal onderwijsvakken in de Vlaamsche atheneums en middelbare
scholen van den Staat.
De oprichting in December 1883 aan de Hoogeschool van Gent, door Minister
Van Humbeeck en Prof. A. Wagener, van de Vlaamsche Normale Afdeelingen, die
gevoegd werden bij de Faculteit van wijsbegeerte en letteren, om later, door de wet
van 1890, in die Faculteit voor goed versmolten te worden.
De gedeeltelijke invoering door Minister Beernaert van eene Vlaamsche munt
naast de Fransche: halffrankstukken in 1886, 1 fr.- en 2 fr. stukken in 1887, later
gevolgd door nikkelstukken van 5 en 10 centiemen in 1894.
De stichting der Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent in 1886 door de
Ministers Beernaert en de Moreau.
De inrichting in 1888 van eenen vrijen Nederlandschen leergang van plantenkunde
bij de Faculteit der wetenschappen van de Gentsche Hoogeschool, op aanvraag van
Prof. Mac Leod.
De invoering door Minister Beernaert der tweetalige bankbriefjes van 20 fr. en
van 50 fr. in 1888, gevolgd door die van 100 fr. in 1896.
Het amendement Hanssens-Buls-Graux in de wet van 1888 op het onderwijs der
Krijgsschool, waarbij de kennis van het Nederlandsch (de taal van de groote
meerderheid der soldaten) op zeer onvoldoende wijze werd voorgeschreven aan de
officieren van het Belgisch leger, te beginnen met 1 Januari 1891.
Het amendement Helleputte-Le Jeune-Nerincx in de wet van 1890 op het hooger
onderwijs, waarbij de kennis van de volkstaal geëischt werd van de te benoemen
rechterlijke ambtenaars in de Vlaamsche gewesten, te beginnen met 1 Januari 1895.
De inrichting van eenige leergangen in het Nederlandsch
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bij 's Rijks Fransche Tuinbouwschool te Vilvoorde in 1890 door Minister De Bruyn.
De inrichting in 1890 door Minister de Burlet van eenen Nederlandschen leergang
over strafvordering aan de Staatshoogescholen van Gent en van Luik.
De taalwet Coremans-Le Jeune van 1891, waarbij de taalrechten der Vlamingen
gedeeltelijk gewaarborgd werden vóór de Beroepshoven van Brussel en Luik.
De invoering door Minister Jules Vandenpeereboom van tweetalige postzegels:
zegel van 35 centiem in 1891, al de overige in 1893.
De taalwet Begerem van 1894, aan de Vlamingen het recht erkennende hunnen
eed in hunne moedertaal af te leggen in de Kamers, vóór het gerecht, in het bestuur,
in het onderwijs, in het leger, in de burgerwacht, enz.
De vervlaamsching door Minister Begerem in 1895 van het Belgisch Staatsblad,
dat tweetalig werd onder den dubbelen titel: Moniteur belge-Journal officiel
Staatsblad.
De zoogenoemde taalwet Heuvelmans van 1897 (art. 37 der wet op de
burgerwacht), voorschrijvende het gebruik der moedertaal in de Vlaamsche gewesten
voor de commando's, het beheer en de tuchtraden.
De verheffing der Antwerpsche muziekschool van Peter Benoit tot Koninklijk
Vlaamsch Conservatorium, in 1897 na langen strijd aan Minister De Bruyn
afgedwongen.
De taalwet De Vriendt-Coremans of Gelijkheidswet van 1898, waarbij het
Nederlandsch als officieele taal van België werd erkend op gelijken voet met het
Fransch en o.a. bepaald werd, dat de beide Wetgevende Kamers over den tweetaligen
tekst der wetten te gelijk zouden stemmen.
De amendementen J. Vander Linden op het Militair Strafwetboek in 1899,
waarbij aan de Vlaamsche soldaten eene rechtspleging in hunne taal gedeeltelijk
werd toegestaan vóór de militaire rechtbanken van het gansche land.
De taalwet Vander Linden-Renkin van 1908, die het taalrecht der Vlamingen
vóór het Assisenhof van Brabant gedeeltelijk waarborgde.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

414
De zeer onvoldoende erkenning van het taalrecht der Vlamingen, in 1908
neergeschreven in de koloniale wet bij gelegenheid der overname door België van
den Congo-Vrijstaat.
Vooral in de laatste vijf en twintig jaren hebben de Kamers en de Regeering meer
en meer aan de Vlaamsche Beweging moeten toegeven, zooals overtuigend blijkt
uit de vergelijking van twee uitgaven van het Willems-fonds, verschenen in 1882 en
in 1909(1).

Andere officieele veroveringen
Op officieel gebied werd verder nog bekomen:
De gedeeltelijke vervlaamsching der Gemeenteraden, welke (buiten die van de
kleine steden Turnhout, Lier en Blankenberghe en van de overgroote meerderheid
der dorpen), eerst allen in 't Fransch beraadslaagden na 1830. Antwerpen gaf het sein
der vervlaamsching in 1861; Gent volgde veel later met de meeste andere steden der
Vlaamsche gewesten; aan den staart kwamen Leuven, Mechelen, Kortrijk en Ieperen,
waarvan de gemeenteraden nog overwegend Fransch zijn.
De gedeeltelijke vervlaamsching der Provincieraden, waar alles vroeger in 't
Fransch gebeurde, en waar nu de beraadslagingen ook ten deele in 't Vlaamsch worden
gehouden. Het eerst gebeurde zulks in den Raad der provincie Antwerpen, later in
dien van Oost-Vlaanderen, eindelijk ook in dien van West-Vlaanderen en van
Limburg, doch in veel mindere mate. Die van Brabant te Brussel blijft nog zoo goed
als uitsluitend Fransch.
Een begin van vervlaamsching van het Belgisch Parlement: de eerste Vlaamsche
eed werd door De Laet afgelegd

(1) Wettelijke bepalingen over gebruik en onderwijs der Nederlandsche taal in België (Gent,
1882). - Wetten en ambtelijke schikkingen betreffende het gebruik en het onderwijs van de
Nederlandsche taal in België (Gent, 1909).
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in 1863, gevolgd in 1866 door dien van Gerrits en in 1867 door dien van Coremans,
in 1870 van enkele anderen, en zoo voorts, zoodat na de invoering van het algemeen
stemrecht in 1892 schier al de Vlaamsche leden van de Kamer en van den Senaat
den eed in 't Vlaamsch afleggen; - de eerste Vlaamsche redevoering werd in de Kamer
gehouden door Coremans in 1888 op eene uitdaging van Bara; en later volgden de
steeds talrijkere Vlaamsche redevoeringen in de Kamer sedert 1892 na de invoering
van het algemeen stemrecht; - de eerste kleine Vlaamsche redevoering werd gehouden
in den Senaat door Baron de Coninck in 1890; na de uitbreiding van het kiesrecht
bleef de Senaat nog Fransch; stippen wij enkel de kleine Vlaamsche redevoering aan
van senator Mertens in 1900, deze laatste vergezeld van een hevig protest der
Luikerwalen.
Een begin van vervlaamsching van ons Koninklijk Stamhuis: zijne eerste
Vlaamsche officieele redevoering hield Koning Leopold II te Brussel in 1887. Hij
wachtte daarna twintig jaren om zijne tweede Vlaamsche toespraak te houden in
1905 te Antwerpen, mitsgaders zijne tweetalige rede te Brugge in 1907; daartegenover stellen wij de talrijke Vlaamsche toespraken zijner twee vermoedelijke
opvolgers, de prinsen Boudewijn (zaliger) en Albrecht, die beide eene ernstige kennis
der moedertaal van de meerderheid der Belgische bevolking hebben verworven.

De geestelijke gevolgen der Vlaamsche Beweging
Maar buiten al die toegevingen der verfranschte officieele wereld heeft de Vlaamsche
Beweging sedert 1830 nog veel andere schier onverhoopte wonderen verricht.
Eene nieuwe Nederlandsche letterkunde is opgebloeid in Vlaamsch België, dat na
1600 zoo goed als onvruchtbaar was geweest op dat gebied. Onze prozaschrijvers
en vooral onze dichters hebben eene goede plaats ingenomen naast die van
Noord-Nederland, waar de besten onder hen nog
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meer lezers en koopers vinden dan in Vlaamsch België en gretig als medewerkers
in de voornaamste Hollandsche tijdschriften worden onthaald.
De Vlaamsche kunstgeschiedenis en lettercritiek is herboren met Sleeckx, Rooses,
Vanden Branden, Pol De Mont, Aug. Vermeylen en anderen.
Ons Vlaamsch tooneel, zoo laag gezonken tot aan Waterloo, is in zijne eer hersteld;
het beschikt over een verbeterd repertorium, speelt met bezoldigde troepen in groote
officieele schouwburgen te Antwerpen, te Brussel en te Gent en leent zelfs nu en
dan enkele zijner beste krachten aan Holland, als Mev. Catharina Beersmans in 1877,
daarna Mev. Philomene Van Kerckhoven-Jonckers en Laroche in 1902.
De Vlaamsche muziek is ontstaan onder de leiding van Peter Benoit, wiens
oratorio's in Noord en Zuid, in Frankrijk, in Engeland en in Duitschland de ronde
gedaan hebben; en te Antwerpen bloeit eene Nederlandsche Opera, dank zij vooral
de stukken van Jan Blockx, die ook de ronde in Europa aan 't doen zijn.
De wetenschap wordt niet meer uitsluitend in 't Fransch beoefend. De Germaansche
taalkunde, gesticht door de eerste voorvechters na 1830 (Bormans, Blommaert,
Serrure, David, Snellaert, Heremans), werd sedert 1884 door Prof. J. Vercoullie der
Gentsche hoogeschool vernieuwd en leverde reeds twee Vlaamsche medewerkers
aan Prof. de Vries' groot Woordenboek der Nederlandsche taal te Leiden. Ook aan
de Leuvensche hoogeschool der Bisschoppen is later eene taalkundige Germaansche
school opgerezen.
Voorbereid door autodidacten als Willems, David, De Potter en Vuylsteke, ging
ook van de Gentsche hoogeschool in 1884 eene beweging uit voor de beoefening
der historische wetenschappen in het Nederlandsch, evenals Prof. J. Mac Leod,
derzelfde Universiteit, sedert 1888 de leider was der gelijke beweging op het gebied
der natuurwetenschappen en tevens de vader der Natuur- en Geneeskundige
Congressen, die jaarlijks sedert 1897 met eenen stijgenden bijval vergaderen.
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Voeg daarbij de Vlaamsche University Extension van Gent (1892), die zeven jaar
later door Leuven werd nagebootst.
Ook de zeer verfranschte advocatenwereld, die in 1830 aan 't hoofd stond der
Franschgezinde oppositie tegen Koning Willem I, heeft zich gedeeltelijk vervlaamscht
onder den invloed van de Vlaamsche Conferenties der balies, waarvan de eerste, in
1873, door Alb. Fredericq en Julius Obrie te Gent gesticht, nagevolgd werd te
Antwerpen, te Brugge, te Brussel en te Leuven, en sedert 1900 houdt het Congres
der Vlaamsche rechtsgeleerden geregeld zijne zittingen in de eene of andere
Vlaamsche stad.
Daar waar men in 1830 tegenover de reeds betrekkelijk talrijke Fransche bladen
geen enkel Vlaamsch dagblad bezat, en slechts beschikte over armzalige week- en
halfwekelijksche bladen, waarvan het meestgelezen geen duizend abonnenten telde,
heeft men sedert 1844 een begin van Vlaamsche dagbladpers, die nog niet op de
hoogte is der Fransch-Belgische, maar toch reeds beschikt over goede dag- en
weekbladen, vooral te Antwerpen, te Gent en te Brussel, en waarvan de centenbladen
der clericalen, liberalen en socialisten het geheele Vlaamsche land overstroomen met
dagelijksche volkslectuur op meer dan 400,000 exemplaren.
Wij bezitten ook een begin van inrichting op het gebied van den staatkundigen
strijd. Te Antwerpen heeft men sedert 1861 den Nederduitschen Bond en sedert 1865
den Liberalen Vlaamschen Bond, welke laatste de eenige Vlaamschgezinde
kiesvereeniging des lands is, die hare candidaten eigenmachtig stelt op de
gezamenlijke partijlijst bij Kamer-, provincie- en gemeente-verkiezingen. Te Gent,
te Brussel, te Brugge, enz. hebben de Vlaamschgezinden ook eenen zekeren invloed
op de politieke partijen en op de verkiezingen verkregen, maar zij zijn er nog verre
van af de stevige Antwerpsche inrichting te bezitten.
Enkele algemeene organismen hebben de Vlamingen op staatkundig terrein ook
trachten in te richten voor geheel Vlaamsch België, maar zonder veel blijvende
uitslagen te bekomen: aldus achtereenvolgens Het Vlaemsch
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Verbond (1861), de Bond der Vlaamsche liberale Vereenigingen (1882), de Vlaamsche
Katholieke Landsbond (1891), het Nationaal Vlaamsch Verbond (1891), de Vlaamsche
Volksraad (1893), enz. In elk geval wordt er nu in de Vlaamsche gewesten met de
Flaminganten in den schoot van iedere partij meer of min afgerekend, waar ze vroeger
totaal onmachtig waren. Zelfs de socialisten hebben zich in den laatsten tijd met de
Vlaamsche Beweging verzoend.
De Vlaamsche jeugd, de intellectueelen, zijn ook gedeeltelijk gewonnen. De
onderwijzers der Staatsnormaalschool van Lier onder den bezielenden invloed van
Jan Van Beers (1849), van Sleeckx (1860) en van hunne opvolgers; de leerlingen
der Vlaamsche atheneums onder de leiding van Heremans (1845), Rooses, enz. te
Gent, van Jan Van Beers (1860), Pol De Mont, enz. te Antwerpen, van Julius Sabbe
(1869), enz. te Brugge; de leerlingen der colleges van bisschoppen en paters, onder
de leiding van pastoor Guido Gezelle, pastoor Hugo Verriest, Albrecht Rodenbach,
enz.; de studenten onzer hoogescholen dank zij David (1836), P. Willems, P.
Alberdingk Thijm, enz. te Leuven, en dank zij Heremans (1854), Vuylsteke, Mac
Leod, Vercoullie, enz. te Gent; zelfs kleine groepen studenten der Hoogescholen te
Brussel en te Luik; - al die jeugdige krachten vullen gedurig in grooter getal de rangen
der afgestorvenen aan onder de intellectueelen, die het Vlaamsche land trachten
wakker te schudden en te beschaven.
Ook de zeer eigenaardige en talrijke wereld der turners werd in Vlaamsch België
voor de verfransching behoed, grootendeels door toedoen van den wakkeren apostel
der lichamelijke oefeningen N.J. Cupérus, van Antwerpen, die in België en in het
buitenland den Vlaamschen naam op turngebied zeer hoog heeft weten op te houden
als leider en voorzitter van den Belgischen Turnbond(1).

(1) Aan dit bijzonder en zeer belangrijk onderwerp zal een afzonderlijk hoofdstuk gewijd worden
in een volgend deel van Vlaamsch België sedert 1830.
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Daar waar tegenover de Hollandsche taalbroeders tot aan Waterloo slechts achterdocht
en vervreemding bestonden en tot aan 1830 bijna vijandschap was ontstaan, is de
toenadering tot het meer ontwikkelde Noord-Nederland ook ver gevorderd. De steeds
grootere bijval der dertig achtereenvolgende Nederlandsche Taal- en Letterkundige
Congressen sedert het eerste te Gent in 1849 gehouden(1); de kennismaking met de
Noordnederlandsche boeken, die vroeger in Vlaanderen geene lezers vonden; het
aanknoopen van velerlei betrekkingen tusschen letterkundigen en geleerden van
Noord en Zuid; de afschaffing der Septemberfeesten in 1880; het stichten van het
Algemeen Nederlandsch Verbond in 1895 door den Vlaming Hipp. Meert en zijne
verbazende uitbreiding, na de verplaatsing van den hoofdzetel naar Dordrecht in
1898, onder de bezielende leiding van Dr Kiewiet de Jonge; de beweging voor de
‘Entente hollando-belge’ sedert 1905 en de samenstelling

(1) De beteekenis onzer Nederlandsche Congressen is zoo groot, dat Prof. de Laveleye ze in
1885 (in de Pall Mall Gazette van Londen) aan de door de Turken en de Hongaren verdrukte
Slaven ten voorbeeld gaf: ‘Een zeer eenvoudig middel - schreef de beroemde hoogleeraar om de geesteseenheid te bewerken, kunnen de Slaven der Donaulanden aanwenden, zonder
daardoor de achterdocht der groote mogendheden op te wekken. Dat zij het voorbeeld volgen
der Hollandsche en Vlaamsche vaderlanders, die zich geregeld in een Congres vereenigen
om de middelen tot uitbreiding der Nederlandsche taal en nationaliteit te bespreken. De
werkzaamheid dier Congressen zijn in vier afdeelingen gesplitst: 1o Taal- en letterkunde; 2o
Geschiedenis en oudheidkunde; 3o Tooneel, nationale toonkunst en volksliederen, boekhandel;
4o Gemeenschappelijke stoffelijke belangen, tolverbond, verlaging der posttarieven,
verbindingen door middel van kanalen en spoorwegen, enz. Dat de letterkundigen,
geschiedschrijvers, taalkundigen en schrijvers van alle slag uit Servië, Boelgarije, Roemelië
en Macedonië aldus op, een letterkundig congres de handen ineenslaan, om in hun
gemeenschappelijk vaderland de historische en oudheidkundige studiën en de ontwikkeling
van den nationalen volksgeest aan te moedigen. Op die wijze zal onder hen allen liefde en
eendracht tot stand komen.’
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der Nederlandsch-Belgische Commissie in 1907 - ziedaar de meest in 't oog loopende
bewijzen der algeheele verzoening en geestelijke toenadering van België met
Nederland. Ook voor Holland is zulks van groote beteekenis, zelfs op stoffelijk
gebied, daar aldus voor de Noordnederlandsche schrijvers hunne boekenmarkt
uitgebreid werd tot vier millioen Vlamingen, die zonder de Vlaamsche Beweging
nooit één Hollandsch boek zouden opengedaan hebben of gekocht; en daar de markt
van den Nederlandschen landbouw en van de Nederlandsche handel en nijverheid
op den tijd van tien jaren (sedert 1897) gestegen is van 159 tot 299 millioen frank,
dat is met circa 88 %(1).
Daarenboven hebben de vroeger geheel afgezonderde Vlamingen ontdekt, dat zij
niet alleen aan hunne Noordergrens, maar ook aan de overzijde van den Evenaar, in
het verre Zuid-Afrika, honderden duizenden van taal- en stambroeders tellen, die zij
hartstochtelijk zijn gaan aanhangen. Zulks bleek vooral tijdens den onrechtvaardigen
oorlog van Engeland tegen Transvaal en den Oranje-Vrijstaat (1899-1902) en bij het
triomfantelijk bezoek van President Krüger (1901) en van de drie Boerengeneraals
Botha, De Wet en Dela Rey in België (1902).

De Verrijzenis van het Vlaamsche volk
Conscience en de romanschrijvers, die op hem volgden, leerden de Vlamingen lezen.
Ledeganck, Theodoor en Jan Van Rijswijck, Van Duyse, Van Beers en al onze
dichters die hun voetspoor drukten, bezielden ons volk in zijnen strijd voor taal en
landaard. Nieuwe gansch onbekende of sedert eeuwen ingedommelde gevoelens
ontwaakten krachtig in het gemoed der Vlamingen:

(1) Tijdens dezelfde tien jaren (1897-1907) is de Belgische invoer in Nederland gestegen van
184 tot 303 millioen frank, dat is met 64 %.
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De liefde voor hunne miskende moedertaal en de fierheid over hun grootsch verleden
en over het heldhaftig voorgeslacht der Klauwaards en der Geuzen, fierheid die met
boeken als Conscience's Leeuw van Vlaanderen (1839) tot in de onderste lagen der
stedelijke en landelijke bevolkingen doorgedrongen is;
de algemeene leeslust, in steden en dorpen opgewekt door de inrichting van
kostelooze volksboekerijen en door het ontstaan van eene geheele bibliotheek van
nuttige volksboeken op allerlei gebied, dank zij vooral het Willems-fonds van Julius
Vuylsteke en van zijne volgelingen, later nagebootst op clericaal gebied door het
Davids-fonds van Frans de Potter en Prof. P. Willems sedert 1875;
de ontvankelijkheid voor een doorzijpelen der vrijzinnige gedachten tot in de
minste dorpen van ons arm verkwezeld Vlaanderen, dank zij de boeken van het
Willems-fonds en de liberale en socialistische centenbladen, vooral sedert de invoering
van het algemeen stemrecht in 1892;
de dorst naar rechtvaardigheid en de behoefte aan gelijkheid tegenover de beter
bedeelde Walen, ten gevolge van eene reeks geruchtmakende ‘schandalen’ als de
zaak Sleeckx (1844), de zaak Karsman (1863), de zaak Coucke en Goethals (1865),
de zaak Schoep (1872), enz.;
de stijgende behoefte aan uiterlijk vreedzaam machtvertoon tot bevestiging der
Vlaamsche taal en nationaliteit door optochten, volksvergaderingen en feesten,
waaronder de indrukwekkendste waren: de Vlaamsche stoet en landdag te Brussel
van 1873, die leidden tot het bekomen der allereerste taalwet; het Consciencefeest
te Brussel in 1881 en de koninklijke begrafenis van Vlaanderens geliefden
romanschrijver te Antwerpen in 1883; het Breidelfeest te Brugge in 1887; de feesten
ter eere van Peter Benoit te Antwerpen in 1892 en 1897; de Vlaamsche stoet en
landdag te Brussel in 1897, die leidden tot het bekomen der Gelijkheidswet De
Vriendt-Coremans in 1898; het Willemsfeest te Gent in 1899; de herdenking der
600ste verjaring van den Guldensporenslag te Kortrijk in 1902;
eindelijk het aangroeiend bewustzijn van de eenheid, van
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de levenskracht en van de groote toekomst van den Nederlandschen stam, niet alleen
in Noord en Zuid, maar ook buiten Europa in Zuid-Afrika, een bewustzijn dat zich
vooral belichaamd heeft in het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Zelfs op financieel gebied heeft de Vlaamsche Beweging enkele bewijzen van
kracht gegeven, al behooren de meeste Flaminganten niet tot de rijke standen van
Vlaanderen. Voor het praalgraf van Conscience op het Kielkerkhof te Antwerpen
(1885) werd eene som van meer dan 23.000 fr. ingezameld bij volksinschrijving; en
onder de liberalen alleen kreeg men tusschen Januari 1903 en het einde van 1908
meer dan 26.500 fr. bijeen tot het vestigen van het Julius Vuylsteke-fonds. Voegen
wij daarbij eene reeks giften van Dr. V. De Hoon aan het Willems-fonds, beloopende
tot de gezamelijke som van 15.650 fr., waaruit het Victor De Hoon-fonds is
ontsproten, mitsgaders al de andere giften gedaan aan het Willems-fonds, te zamen
de 50,000 fr. overtreffende in de laatste dertig jaren. Bij de stichting harer vijfde
openbare kostelooze bibliotheek in de Arteveldestad ontving de Gentsche afdeeling
van het Willems-fonds meer dan 3.000 fr. aan giften der liberale burgerij; en toen in
1904 het algemeen bestuur van het Willems-fonds de rondreizende bibliotheken op
den buiten inrichtte, kreeg het dadelijk meer dan 4.000 fr. aan vrijwillige giften. Pas
was dezer dagen het verslag van De Raet namens de tweede Commissie der
Vlaamsche Hoogeschool verschenen, of men besloot een strijdfonds te stichten. De
inschrijving, sedert eenige weken aangekondigd, maar nog niet eigenlijk ingericht,
heeft reeds zonder moeite ongeveer 10.000 fr. opgebracht. Zijn dat geene
bemoedigende cijfers voor de Vlaamsche Beweging?(1)

(1) Voor een zoo rijk land als België zijn die sommen nochtans belachelijk klein en toonen aan,
dat onze geldmannen nog steeds vijandig blijven aan de Vlaamsche Beweging, terwijl de
massa van 't volk nog te onverschillig is, om zijnen penning te storten, gelijk het in andere
landen gebeurt, bij de Czechen van Bohemen bij voorbeeld. Dezen hadden besloten tegenover
de Duitsche opera in hunne hoofdstad Praag eenen Czechischen opera-schouwburg te stichten.
Eene openbare inschrijving bracht verscheidene millioenen op; maar het daarmee opgerichte
gebouw brandde in 1881 af, nog voordat het voltooid was of zelfs verzekerd. Die ramp, die
onherstelbaar scheen, werd dadelijk in eenen nationalen triomf veranderd door eene tweede
volksinschrijving, die nog meer opbracht dan de eerste en eenen nog prachtiger schouwburg
op de heerlijke kade der Moldau deed oprijzen. En dat met de penningen van het geheele
Czechische volk, vooral van de boeren, werklieden en kleine burgers. Hoe ver zijn wij daar
nog van in Vlaamsch België!
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Andere bewijzen van kracht mogen nog heeten: de verwerping in den Senaat (1904)
van het wetsvoorstel Vander Kelen-Ligy, dat voor doel had de zoogenoemde taalwet
Heuvelmans van 1897 op de vervlaamsching der burgerwacht te doen intrekken;
evenals het ontstaan van het ‘Mouvement wallon’ sedert 1886 met zijne Ligues
wallonnes, Congrès wallons en Vulgarisateurs ook een blijk is van de wassende
macht der Vlaamsche Beweging, die hare vijanden dwingt zich steviger in te richten
tot behoud der vroegere voorrechten en misbruiken.
Men mag zeggen, dat de Vlaamsche Lazarus sedert 1830 uit zijn graf is verrezen
en dat hij vast besloten is te leven en niet te sterven. Dat is wellicht het belangrijkste
verschijnsel in de geschiedenis van België sedert 1600.

De nog bestaande Vlaamsche grieven
Hoe bemoedigend die ontwaking van Vlaamsch-België ook zij, toch zal men te gelijk
erkennen, dat er nog oneindig veel moet veranderen en verbeteren, voordat ons
Vlaamsche volk zich in eenen normalen toestand van echt nationale gezondheid zal
bevinden.
Op officieel gebied zijn de Vlaamsche grieven op verre na nog niet alle uit den
weg geruimd. Daargelaten dat de zuurbevochten taalwetten noch volledig noch eerlijk
wor-
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den toegepast, zelfs niet door de rechterlijke macht noch door de officieren van leger
en burgerwacht, die steunpilaren der maatschappelijke orde; - nog moeten de
Vlamingen, vooraleer zij in hun vaderland eenigszins de rechten en voordeelen der
Walen zullen genieten, onder meer de volgende hervormingen bekomen:
De aanvulling der taalwetten op het gerecht, op het bestuur en op het onderwijs,
vooral met het oog op het arrondissement Brussel, op het kanton Edingen in
Henegouwen en op het kanton Landen der provincie Luik, waar de zuiver
Vlaamschgebleven bevolking van het platte land nog geheel of gedeeltelijk verstoken
blijft van de taalbescherming, die de overige inwoners van Vlaamsch België genieten.
De inrichting van een hooger onderwijs in het Nederlandsch (vier faculteiten met
de technische scholen) benevens eene Veeartsenijschool, eene Landbouwschool en
eene Mijnbouwschool, deze laatste tot vorming van Vlaamschkundige ingenieurs
met het oog op de nieuwe kolenmijnen der Belgische Kempen.
De vervlaamsching van het vrij middelbaar onderwijs der Roomsch-katholieke
geestelijkheid naar het voorbeeld der officieele atheneums en middelbare scholen
van den Staat, sedert de taalwet van 1883.
De verdediging der lagere volksscholen tegen het voorbarig opdringen van het
Fransch, ten nadeele van de geestesontwikkeling der kinderen van den minderen
man.
De vervlaamsching der lagere en middelbare normaalscholen in de Vlaamsche
gewesten.
De vervlaamsching der landbouw- en hofbouwscholen in Vlaanderen.
De vervlaamsching van het onderwijs aan de nijverheids(1), handels- en
zeevaartscholen alsmede de ver-

(1) In ééne enkele nijverheidsschool der Vlaamsche gewesten is het Nederlandsch de voertaal
van gansch het onderricht: de Antwerpsche.
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vlaamsching van het Belgisch zeewezen der louter Vlaamsche kust(1).
De vervlaamsching der koninklijke muziekconservatoriums en der andere
muziekscholen (buiten Antwerpen) benevens die der Academies van beeldende
kunsten en mindere teekenscholen van Vlaamsch België.
De verplichting voor de officieren en voor de krijgsdokters van het Belgisch leger,
om de taal van de groote meerderheid hunner manschappen ernstig te kennen en
vloeiend te spreken.
De vervlaamsching van de gendarmerie in Vlaanderen en van den toldienst aan
de Nederlandsche grens.
De verplichting voor onze gezanten en consuls van Belgische nationaliteit om
Nederlandsch te kennen.
De terruggaaf aan Vlaamsch-België der 21 Vlaamsche gemeenten, die ten onrechte
voor Waalsche werden verklaard(2) en daardoor beroofd werden van de waarborgen
der taalwetten, als Brussel, Schaarbeek, St-Gilles, St-Joostten-Noode, Aubel,
Marke-bij-Edingen, enz., zonder den Vlaamschen uithoek (Landen) in de Waalsche
provincie Luik te vergeten.
De regeling van het gebruik van het Nederlandsch vóór de burgerlijke en
handelsrechtbanken van Vlaamsch België en vóór het Verbrekingshof te Brussel.
De bescherming van het taalrecht der Vlamingen in 't Walenland gevestigd op den
voet der taalwaarborgen, die de Waal sedert 1830 bezit in de Vlaamsche gewesten.
De ernstige regeling van het taalrecht der Vlamingen in onze nieuwe kolonie van
Congo.
Dat alles zal de toekomst brengen. Wij leven in een vrij land. De Vlamingen zijn
de meerderheid in Bel-

(1) Zie daarover het merkwaardig vertoog van het algemeen bestuur van het Willems-fonds aan
den Minister van Landbouw, nijverheid en openbare werken, van 4 September 1885 (Jaarboek
van het Willems-fonds voor 1886).
(2) Bij koninklijk besluit van Minister Lejeune (3 Mei 1889), slechts ten deele gewijzigd door
een tweede kon. besluit (12 Juni 1891).
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gië(1). Het hangt van hen zelven af, dat zij niet langer als burgers van tweede klasse
moeten dienst doen in het gemeenschappelijk vaderland der Vlamingen en Walen.

De stoffelijke grieven
Meestal de voorgaande nog bestaande Vlaamsche grieven zijn van bestuurlijken,
paedagogischen, rechterlijken of politieken aard. Doch andere economische en
stoffelijke grieven zijn niet minder gewichtig.
Sedert 1830 werden in dat opzicht de Vlaamsche gewesten door de Regeering
stiefmoederlijk behandeld of zelfs op zekere gebieden volkomen verwaarloosd. De
Belgische Omwenteling was grootendeels het werk der Walen en der
Roomsch-katholieke geestelijkheid geweest. Ook speelden zij beiden eene
overwegende rol in de eerste jaren van het nieuw Koninkrijk België. De geestelijkheid
zorgde voor hare kathedralen, kerken, kapellen, seminaries en kloosters, met de
ontelbare scholen, die er aan verbonden werden, dank zij de onbeperkte vrijheid van
onderwijs, door de Grondwet van 1831 uitgeroepen. De Walen met het groepje hunner
Franschgezinde geestverwanten der Vlaamsche steden leidden geruimen tijd de
intellectueele beweging en beheerschten de politiek. In de ministerraden zetelden de
Walen schier uitsluitend tot in de jaren 60. Ook in de ministerieele bureelen is hun
overwicht boven de Vlaamsche ambtenaars verbazend groot(2). Natuurlijk

(1) In 1907 waren er in België 4.056.000 Vlamingen tegen 3.185.000 Walen, d.i. eene
meerderheid van 871.000 ten voordeele der Vlamingen.
(2) Reeds in de zitting van 28 December 1831 riep de volksvertegenwoordiger Constantijn
Rodenbach van Roeselare, een der hevigste tegenstanders van koning Willem I,
verontwaardigd uit: ‘La partialité dans les emplois publics devient aussi révoltante que sous
le gouvernement précédent, puisque sur 380 employés des administrations centrales, il n'y
en a que 22 des Flandres.’ Met Multatuli kan men er bijvoegen: ‘En dit is alzoo gebleven tot
op dezen dag.’
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traden hunne stoffelijke belangen op den voorgrond in de bemoeiingen der Regeering.
De kolenmijnen, de metaalindustrie, de glasblazerijen, de smeltovens, de
steengroeven der Walen van Luik, Charleroi en Bergen werden bevoordeeligd boven
den landbouw en de nijverheid der Vlamingen (katoen- en linnenweverij). In de
handelsverdragen met Frankrijk, Engeland, Nederland en Duitschland werd eerst en
vooral voor de Walen gezorgd; de Vlamingen kwamen maar achteraan of werden
volkomen opgeofferd, hetgeen meer dan eens bittere klachten en verontwaardigde
protesten vanwege de afgevaardigden van Gent, Brugge, Kortrijk, Roeselare,
Antwerpen, enz. in de beide wetgevende Kamers uitlokte. In hunnen buitenhandel
gedwarsboomd, werden de Vlaamsche gewesten in de binnenlandsche gunsten der
Regeering nog achteruitgezet. Straatwegen(1), binnenvaarten, spoorwegen en
buurtspoorwegen heeft de Belgische Staat sedert 1830 op groote schaal aangelegd
en met het geld der gemeenschappelijke Schatkist bekostigd in eene veel grootere
verhouding over de vier Waalsche dan over de vijf Vlaamsche provincies. Zelfs de
grondbelasting was langen tijd ongelijk verdeeld. Tot in 1867, toen de nieuwe
rechtvaardigere grondbelasting eindelijk ingevoerd werd, hadden Oost- en
West-Vlaanderen te zamen jaarlijks 962.295 fr. te veel betaald, en hadden Luik,
Namen en Henegouwen te zamen jaarlijks 1.006.774 fr. te weinig betaald(2). Omstreeks
1900 lagen op 3.271 kilometers Staatsspoorwegen er 1,373 in 't Vlaamsche land
tegen 1.898 in de Waalsche provincies. Zij hadden te zamen aan de Belgische schatkist
de som van 1.345.418.000 fr. gekost (gemiddeld 411.317 per kilometer), waarvan
(buiten Brussel) 564.738.300 fr. voor

(1) Van de 9.416.576 meters steenwegen van België in December 1850 trof men er 2.993.633
m. aan in de vijf Vlaamsche provincies tegen 6.422.943 m. in de vier Waalsche.
(2) Die onloochenbare feiten werden in de Kamer herhaaldelijk aangeklaagd door Rodenbach
en Lieds in de eerste jaren na 1830 en later nog door Victor Jacobs en anderen.
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de Waalsche en 215.941.000 voor de Vlaamsche spoorwegen werden uitgegeven.
Het verschil was eigenlijk nog veel grooter, omdat het leggen der Staatsspoorwegen
duurder is in 't steenachtige Walenland dan in de Vlaamsche zandvlakte. Omstreeks
hetzelfde jaar 1900 had het Vlaamsche land slechts 342 postkantoren tegen 418 voor
het veel minder bevolkte Walenland. Hetzelfde geldt voor de telegraafkantoren en
voor de buurtspoorwegen(1).
Voor de Vlaamsche zeekust had men te Brussel in de Waalsche kringen der
bureelratterij schier geene oogen. Daar scheen men zelfs te vergeten, dat België aan
de Noordzee eene prachtige kust bezit. De voortreffelijke natuurlijke zeehaven van
Nieuwpoort liet men meer en meer verzanden, wanneer eenige millioenen, anders
zoo kwistig aan het Paleis van justitie te Brussel(2) en aan andere weeldeuitgaven
verspild, voldoende zouden geweest zijn, om geheel den zeehandel onzer kust herop
te beuren. Ook de vóór 1830 zoo bloeiende zeevisscherij liet men doodbloeden. Er
zijn hartverscheurende episoden in de geschiedenis van de achterstelling onzer
Vlaamsche gewesten op dat gebied(3).
In De Panne, waar de beste loodsen der gansche Noordzee sedert 1830 worstelen
tegen eenen hopeloozen ondergang, kan men voor de sloepen dier uitstekende
visschersbevolking geene kleine schuilhaven bekomen, die er zoo noodig als brood
is, alhoewel onze kroonprins Albrecht van België

(1) Zie de sterk gedocumenteerde bijdrage Bladzijden uit de geschiedenis der Vlaamsche
Beweging in het Brusselsch tijdschrift Germania (jaargang 1898-99, blz. 7 en volg.).
(2) Het kostte ± 70 millioen frank.
(3) Men zie in de Emancipation van Brussel (nr van 29 Nov. 1849) eenen brief van 67 visschers
uit Blankenberge en Heist, die hunnen afgrijselijken nood klagen en om hulp smeeken voor
hunne lotgenooten met vrouw en kinderen. Zij vragen wat geld om vischnetten te koopen.
Zie ook (in 't nr van 10 Dec. 1849) den tekst van hun verzoekschrift aan den Minister van
binnenlandsche zaken en aan de Kamer. In het handelsverdrag, met Nederland gesloten, was
de Belgische vischvangst opgeofferd geworden ten bate van Holland, om wederkeerig de
nijverheid in 't Luikerland te bevoordeeligen.
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er persoonlijk sedert een vijftal jaren voor in de bres gesprongen is(1). Alleen Oostende,
de bad- en speelstad der rijke wellustelingen van Noord-Europa, waar de Koning 's
zomers verblijft, werd kunstmatig met eene haven voorzien, die ten koste van veel
geld voor verzanding wordt gespaard door aanhoudende uitbaggering.
Slechts na de vrijmaking der Schelde, na de jaren 60, begonnen de millioenen naar
Antwerpen te vloeien, om er eindelijk de wereldhaven tot stand te brengen, die heden
de trots en de kracht van het geheele vaderland is. In 1893 werd ook eindelijk de
haven van Zeebrugge (Brugge-Zeehaven) na eenen heldhaftigen strijd van lange
jaren toegestaan.

(1) Gedurende een paar zomermaanden is onze Vlaamsche kust de lustigste streek der wereld.
Duizenden badgasten van België en van gansch West-Europa krioelen er in het blanke zand
en spartelen in de frissche golven der Noordzee. Iedere kuststad, ieder dorp is er, van de
Hollandsche grens af tot aan de Fransche, als het ware in ééne onafgebrokene vroolijke
badplaats herschapen. Knokke, Heist, Blankenberge, Oostende, Middelkerke,
Nieuwpoort-Baden, De Panne, nog meer andere kleinere vlekken tusschenin, krielen van
begoede vreemdelingen en Belgen, die er met hun geld vermaak en gezondheid komen
koopen. Dat lustig leventje begint zoowat met den 1 Juli en eindigt in 't midden van September.
Maar buiten dien tijd is ons Noordzeestrand doodsch en verlaten. Al de kursaals, al de hotels,
honderden villa's en huizen zijn gesloten, als waren de inwoners der Vlaamsche kust
grootendeels en plotseling uitgestorven. Akelig is alsdan het uitzicht van het woelige Oostende,
Blankenberge, enz. na de twee a drie maanden van het badseizoen. Onze Vlaamsche kust
leeft schier uitsluitend van de badgasten. En wanneer de zomer kil en regenachtig is, en de
vreemdelingen wegblijven, wordt zij door armoede en ellende geteisterd. Men lijdt er dan
gebrek, ja bijna honger gedurende een tiental maanden.
Die toestand is onnatuurlijk. Want de Noordzee zou voor de Belgische kustbewoners eene
goudmijn moeten zijn, niet gedurende twee maanden, maar gedurende de twaalf maanden
van het geheele jaar. Eene goudmijn was dan ook onze Vlaamsche kust in den bloeitijd onzer
geschiedenis, toen de vreemde badgasten, het badseizoen, de badkarrekens en de kursaals
nog niet uitgevonden waren.
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Terwijl al de Waalsche gewesten met een prachtig spoorwegnet op 's lands kosten
sedert tientallen van jaren begiftigd werden, moest West-Vlaanderen zich tevreden
stellen met de spoorlijn van Brussel op Oostende en met die van Gent op Rijsel.
Vreemde Engelsche kapitalen kwamen uit het buitenland op bekrompene wijze de
andere spoorlijnen dier provincie aanleggen. Slechts in Juli 1907, bijna 70 jaren na
de invoering der spoorwegen in België, hebben de Kamers tot den aankoop der
West-Vlaamsche lijnen beslist.
Tusschen de twee grootste Vlaamsche steden Antwerpen en Gent is de verbinding
ellendig. Onmogelijk eene brug over de Vlaamsche Schelde te bekomen tusschen
het Vlaamsche Hoofd en den Antwerpschen oever(1), terwijl de Waalsche Maas van
Luik tot aan de Hollandsche grens op eene reeks groote prachtige bruggen mag
roemen. En de spoorweg! Eerst aan eene uiterst zuinige bijzondere maatschappij
overgeleverd, die een voorhistorisch materieel gebruikte, werd de spoorweg van 't
Land van Waas slechts in 1897 door den Staat overgenomen. Heden ten dage ligt
nog niet overal eene dubbele spoorlijn tusschen de twee machtige zustersteden, die
maar door 50 kilometers van elkander gescheiden zijn, waarvan de eene de grootste
zeehaven en de andere de grootste fabriekstad van België is; zoodat geen enkel echte
sneltrein(2)

(1) De Schelde vóór Antwerpen is maar 350 a 400 meter breed. Sedert 36 jaar (1872) is in
Nederland de Moerdijk, die 2.500 meter breed is, met twee dammen en eene brug van 14
reusachtige ijzeren spanningen van 100 meter ieder overbrugd. Zijn onze Waalsche ingenieurs
en nijveraars der metaalindustrie niet in staat te doen, op veel kleinere schaal, wat de
Nederlanders sedert zoolang schitterend tot stand brachten? - Niet alleen de stoffelijke, ook
de geestelijke belangen der Vlamingen staan op het spel bij die ellendige verbinding van
Antwerpen met Gent. De Gentsche Hoogeschool, de Antwerpsche kunstschatten, het
gesproken en lyrisch tooneel der Scheldestad, enz., zijn nu door den onwil der Regeering
buiten het wederzijdsch bereik der twee grootste Vlaamsche steden gehouden.
(2) Uit de verfranschte hoofdstad Brussel rijden integendeel naar Antwerpen en naar Gent de
beste sneltreinen om de twee uren van 's morgens vroeg tot laat in den nacht en zelfs tot na
middernacht.
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op de 24 uren van den dag tusschen beide steden bestaat! En de bitterste klachten
worden te vergeefs sedert tientallen van jaren daarover herhaald. De Vlamingen zijn
toch voorbeeldige goedzakken. Luik, ja zelfs Charleroi, Bergen of Doornik zouden
zoo'n verongelijking nooit geduld hebben, die Antwerpen met zijn halfmillioen en
Gent met zijne 200.000 inwoners schier beweegloos ieder jaar zien bestendigen.
Die verregaande benadeeling der Vlamingen op stoffelijk gebied is grootendeels
aan hunne eigene gedoogzame lamlendigheid te wijten. Zij telden immers sedert
1830 nog talrijker afgevaardigden in de beide Belgische wetgevende Kamers dan de
Walen, daar zij de meerderheid in den lande zijn. Dat zij hunne stiefmoederlijke
behandeling niet langer meer zullen verdragen zonder krachtdadiger op te treden,
bewijzen de Kamerdebatten in den laatsten tijd. Wij verwijzen onder meer naar de
zaakrijke en krasse redevoering van Ad. Buyl, volksvertegenwoordiger van
Oostende-Veurne, in December 1906 tijdens de bespreking der begrooting gehouden.
Maar het mag niet langer bij woorden blijven, hoe welsprekend en overtuigend die
ook wezen. Het Vlaamsche land moet zijn recht op betere behandeling krachtig en
practisch laten gelden.

Wat zal de toekomst brengen?
De trapsgewijze verdwijning van al die Vlaamsche grieven zal het werk zijn der
naaste toekomst. Maar, buiten de openbare machten om, en zonder rechtstreeksche
tusschenkomst der officieele invloeden, moet eerst en vooral het Vlaamsche volk
zich zelf nog grondig vervlaamschen. De aristocratie en de gegoede burgerij der
steden, vooral de vrouwen, zijn met haar gansche geestesleven nog zoo goed als
uitsluitend Fransch.
Wat beteekenen al de opeenvolgende taalwetten der Kamers en al de besluiten der
openbare machten, zoolang de zeden, het familieleven, de hoogere ontwikkeling nog
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Fransch blijven bij de leidende standen in Vlaanderen? Te recht zei Baron de Maere
in zijne bekende toespraak(1) der Koninklijke Vlaamsche Academie reeds in 1894
zoo aangrijpend, met het oog op de aristocratie van Vlaamsch België:
Paleizen, parlementen, ministeriën, stadhuizen, gerechtshoven hebben
wij veroverd en bezet; het geheele land behoort ons toe. Slechts ééne
vesting, één bolwerk, één burg staat daar onaangeroerd vóór ons en blijft
ons tarten en daagt ons uit: het is ons eigen huis.
Zullen onze leidende standen niet halsstarrig volharden in hunne geestelijke
afzondering en, naarmate het onderwijs van den minderen man verbetert en de kennis
der Fransche taal zich verbreidt, zullen zij de lagere standen niet door hun voorbeeld
in hunne eigene ontaarding en ontvlaamsching meeslepen?
Op die angstwekkende vraag antwoordt de wereldgeschiedenis.
De Vlaamsche Beweging is geen alleenstaande verschijnsel. Zij is slechts een
klein verachterd onderdeel van de machtige Europeesche beweging der nationaliteiten,
dat eigenaardig nieuw verschijnsel in de wereldgeschiedenis der 19e eeuw. Andere
volkeren hebben reeds vóór ons de crisis doorleefd. Wat met hen gebeurd is, leert
ons wat ten onzent nog moet geschieden.
Ziet het voorbeeld van Duitschland. In de tweede helft der 18e eeuw waren er de
hoven en de hoogere standen schier even verfranscht als ons Hof en onze Vlaamsche
aristocraten het nu zijn. Frederik II van Pruisen en Maria-Theresia van Oostenrijk
met al de koningen, prinsen en prinsessen hunner omgeving en met al de mannen en
vrouwen der hoogere sferen, spraken en schreven Fransch onder elkander. De vreemde
taal was de taal van hun hart, van hunnen geest, van hunnen vertrouwelijken omgang.
Alleen de Fransche letterkunde en beschaving bestonden in hunne oogen. De Duitsche
letterkunde bleef voor al die aristo-

(1) Zie hierboven, blz. 36-40.
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craten een gesloten boek. Minder dan honderd jaren later, in 't midden der 19e eeuw,
waren de Duitsche taal en nationaliteit aan die crisis schitterend ontsnapt. Duitschland
was weer Duitsch geworden van hoog tot laag.
En naast de groote leveren ook de kleine nationaliteiten van Hongarije, Bohemen,
Finland, Servië, Rumenië, Boelgarije, enz. hetzelfde schouwspel op in hunnen
ontwikkelingsgang. Zou Vlaanderen alleen uitzondering maken in de
wereldgeschiedenis?
Een der beroemdste Belgische geleerden, Prof. Émile de Laveleye van Luik, na
afloop eener politieke en economische studiereis in 't Oosten, schreef er zijne
indrukken en beschouwingen over neer in zijn geruchtmakend werk La Péninsule
des Balkans (1886), eerst te Parijs in de Revue des deux Mondes verschenen en in
alle talen van Europa daarna overgezet. Daarin verklaart de Laveleye het volgende
naar aanleiding van een gesprek, dat hij eens te Parijs voerde met den eersten President
der derde Fransche Republiek:
Thiers, die alles begreep, heeft nochtans nooit kunnen verstaan hoe machtig
de beweging der nationaliteiten is, die onder onze oogen de kaart van
Europa aan 't hermaken is. Cavour en Bismarck, die twee groote
staatslieden, hebben het integendeel gevoeld; en men weet, hoe zij er partij
uit wisten te trekken.
Op eenen avond had Jules Simon mij te Parijs naar 't huis van Thiers in
de rue Saint-Honoré gebracht. Thiers ondervroeg mij over de Vlaamsche
Beweging. Ik trachtte hem de zaak diets te maken; maar hij vond dat
kinderachtig en verachterd. Gelijk en ongelijk had hij terzelfdertijd. Gelijk,
- want de ware eenheid is die der geesten, niet die van het bloed. Men kent
het heerlijke woord van Jezus: ‘Zij zijn mijne zusters en mijne broeders,
die den wil van mijnen Hemelschen Vader doen.’ De nationaliteiten, die,
zonder zich aan het verschil van ras of van taal te storen, gegrond zijn,
gelijk in Zwitserland, op de eenheid van historische overleveringen, van
beschaving en van vrijheid, die nationaliteiten zijn de hoogste. Zij zijn het
beeld en de voorbode der eindeendracht van 't menschdom, wanneer alle
volkeren één huisgezin of beter ééne federatie zullen uitmaken.
Maar Thiers, als een echte zoon der Fransche Omwenteling, had tevens
ongelijk, omdat hij geene rekenschap hield met de bestaande
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toestanden en met de hedendaagsche noodwendigheden. De ontwaking
der nationaliteiten is het natuurlijk gevolg van de uitbreiding der
democratie, der drukpers en der letterkundige ontwikkeling. Een
dwingeland zal over twintig verschillige rassen heerschen, zonder zich
om hunne taal of hunne afstamming te bekreunen. Maar met de regeering
der Kamers gaat het anders. Het Woord is Koning. Welke taal zal men
spreken? De volkstaal. Wil men een volk onder-

Emile de Laveleye

wijzen, dan kan men dat alleen door middel zijner moedertaal. Wilt gij
over dat volk rechter spelen, dan kunt gij dat in geene vreemde taal doen.
Gij wilt dat volk in de Kamer vertegenwoordigen en vraagt zijne stem in
de verkiezingen; dan moet gij u van dat volk in zijne taal doen verstaan.
En zoo komt het, dat allengskens Kamer, rechtbanken, scholen van allen
graad door de volkstaal worden veroverd.
En de Laveleye voegde er treffend bij:
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In de menschelijke zaken ontstaan van tijd tot tijd onweerstaanbare
stroomingen. Men herkent ze hieraan, dat niets hen tegenhoudt en alles
hun baat. Alzoo de beweging der nationaliteiten. Ziet die wonderbare
ontwaking. Men zou zeggen de verrijzenis der dooden! In de duisternissen
gehuld, staan de nationaliteiten eensklaps op in 't volle licht en in hunne
volle glorie. Wat was, in de achttiende eeuw, de Duitsche taal, toen Frederik
de Groote er zich op beroemde haar slecht te kennen en zich inbeeldde
zoo goed Fransch te schrijven als Voltaire? Het was nog steeds de oude
taal van Luther, maar het was niet meer de taal der beschaafde en
toongevende standen van Duitschland.
En elders? Wat was het Magyaarsch in Hongarije vóór veertig jaar? de
verachte tongval der ossenwachters van de Puzla (laagvlakte). Het Duitsch
was er de taal van de hooge wereld en van het bestuur; het Latijn, de taal
van het Parlement. Heden is het Magyaarsch de taal van den Rijksdag te
Pest, van de pers, van den schouwburg, van de wetenschap, van de
academie, van de hoogeschool, van de dichters en van de romanschrijvers.
Voortaan is zij de officieele en eenige landstaal geworden en dringt men
ze zelfs aan andere stammen op.
Het Czechisch in Bohemen verovert allengskens dezelfde stelling als het
Magyaarsch in Hongarije. Alzoo ook in Kroatië. Onlangs nog een lagere
tongval, heeft het Kroatisch nu zijne hoogeschool te Agram, zijne dichters,
zijne taalkundigen, zijne dagbladen, zijnen schouwburg. Het Servisch, dat
niets anders is dan het Kroatisch met Oostersche letters geschreven, is
tezelfder tijd in Servië de officieele, letterkundige, parlementaire en
wetenschappelijke taal geworden, naar het voorbeeld zijner oudere broeders
't Duitsch en 't Fransch. Alzoo ook voor het Boelgaarsch in Boelgarije en
in Roemelië, voor het Finsch in Finland, voor het Roemeensch in
Roemenië, voor het Poolsch in Gallicië en binnen kort waarschijnlijk voor
het Nederlandsch in Vlaanderen.
Zelfs Fransche geleerden van den eersten rang erkennen de onweerstaanbare kracht
van de beweging der nationaliteiten. Alzoo schreef de bekende Parijsche hoogleeraar
Charles Richet in de Revue Scientifique van 1892:
De beschaving en de nationaliteit hangen grootendeels van de taal af(1).

(1) Zelfs de beroemde Gentsche hoogleeraar François Laurent, die nochtans als een
overtuigde tegenstrever der Vlaamsche Beweging bekend stond, schreef in zijn
standaardwerk Etudes sur l'histoire de l'humanité het volgende in 1870: ‘On a dit que
la langue c'est tout le peuple. C'est, en effet, l'expression de ses sentiments et de ses
idées, c'est-à-dire tout ce qu'il y a d'individuel dans sa vie. Là où la langue diffère, il
y a absence d'unité.’ (Deel XVIII, blz. 551.) En nog nadrukkelijker: ‘L'unité de langue
est le lien le plus puissant. Ce n'est pas seulement un lien matériel. La langue est
l'expression des sentiments et des idées. Là où il y a communauté de la langue, il y a
aussi communauté intellectuelle et morale; tandis que là où elles diffèrent, les hommes
pensent et sentent d'une manière différente, ce qui certes ne les portera pas à s'unir.’
(Zelfde deel XVIII, blz. 480.)
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Het is onmogelijk of bijna onmogelijk de taal van een beschaafd of zelfs
half beschaafd volk te vernietigen.
Niets biedt meer weerstand aan alle overwinning, aan alle uitroeiing dan
de taal van den huiselijken aard; en in de toekomst zal die weerstand nog
aangroeien; want de vooruitgang van het onderwijs, de ontwikkeling der
letterkunde en der dagbladpers versterken het nationaal bewustzijn en de
liefde van een volk voor zijne taal.
Men mag dus niet veronderstellen, dat de kleine volken, wier taal door
weinig menschen gesproken wordt, eene andere dan hunne moedertaal
zullen aannemen. Hebben vier honderd jaar overheersching in Frankrijk
het voortleven kunnen beletten der Bretoensche, Baskische, Provençaalsche
en andere(1) gewestspraken?’
In zijne Géographie universelle, een werk dat te recht wereldberoemd is geworden,
gaf Élysée Reclus in 1879 een bondig overzicht der Vlaamsche Beweging en hij
besloot(2), vóór dertig jaren reeds, met deze beteekenisvolle verklaring:
Si les Flamands veulent résolument et avec persistance que leur langue
soit admise de nouveau dans le parlement, dans les cours de justice, dans
les bureaux de l'administration, dans les écoles, dans l'armée, à une égalité
parfaite avec le français, la réussite de leurs efforts ne dépend que d'eux:
rien ne les empêche de conquérir leur droit.
En in de Revue des deux mondes van 15 Februari 1896 las men, onder de
handteekening van Pierre Leroy-Beau-

(1) Namelijk het Vlaamsch in Fransch Vlaanderen (Noorderdepartement).
(2) Nouvelle géographie universelle, deel IV, blz. 80 (Parijs, 1879).
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lieu (de l'Institut), de volgende verrassende bekentenis over de vermoedelijke of
liever onvermijdelijke zegepraal der Vlaamsche Beweging:
Une langue que l'on croit en voie de disparition, parce qu'elle n'est parlée
que par les couches inférieures de la population, peut reparaître et
l'emporter tout à coup.
Il en a été ainsi pour les Flamands de Belgique et les Tchèques de Bohème.
In elk geval heeft de Vlaamsche Beweging nu reeds de heerlijkste vruchten
afgeworpen sedert 1830. Zonder haar zou het peil der beschaving in de Vlaamsche
gewesten, d.i. in Belgiës grootste helft, oneindig lager staan dan het heden 't geval
is.

De vier groepen der Nederlanders in Europa
Al wie scherp toeziet op de politieke kaart van Europa in de 20ste eeuw, ontwaart,
dat de Nederlandsche stam er uit vier tamelijk verschillende groepen van bevolking
bestaat:
1o de verwilderde Vlamingen uit Fransch-Vlaanderen,
2o de nog gedeeltelijk verfranschte Vlamingen uit België,
3o de Roomsch-katholieke Nederlanders uit Noord-Brabant en Hollandsch Limburg,
en de overwegend protestantsche Nederlanders der Noordelijke gewesten, die
(1)
4o weleer de Republiek der zeven Vereenigde Provincies uitmaakten.
De eersten (± 200.000 in getal) bewonen een gedeelte van het Noorderdepartement
in Fransch Vlaanderen.
Tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV werden zij van het voormalig graafschap
Vlaanderen, alsdan in 't bezit van Spanje, door het recht van den sterkste losgerukt.
Lijdzaam en zonder eigen leven hebben zij sedertdien de

(1) Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijsel, Friesland en Groningen.
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geschiedenis van Frankrijk als een soort van intellectueele knechten meegemaakt.
Alzoo zijn de oude monarchie der Bourbons, de groote Fransche Omwenteling van
1789, Napoleon I, Waterloo, de Restauratie, Louis-Philippe, 1848, de tweede
Republiek, Napoleon III, Sedan en de derde Republiek over hun hoofd gevaren,
zonder hen uit hunne slaperigheid op te schudden.
Zij verkeeren in den ellendigen toestand, die het lot der Vlamingen van België
zou geweest zijn, indien de zegevierende verfransching na 1830 in de Vlaamsche
Beweging geen tegenwicht en geneesmiddel gevonden had. De Fransche beschaving,
beperkt tot de opperste lagen van de bevolking, dringt er niet door naar beneden, en
de massa des volks leeft er in eenen staat van verbazende achterlijkheid ondanks het
verplichtend onderwijs en de ‘vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid’ der Fransche
Republiek.
Onze blinde Franskiljons zouden daar eens ter plaatse een kijkje moeten gaan
doen, om zich te overtuigen, dat een stelsel zoo gansch naar hun hart, een stelsel van
methodische en uitsluitende verfransching sedert het einde der 17s eeuw gedurende
meer dan twee honderd jaren onwrikbaar doorgevoerd, geen ander uitwerksel heeft
gehad dan eenen diepen intellectueelen afgrond te graven tusschen een handvol
Franschsprekende ontwikkelde aristocraten en de duizenden verwaarloosde diep
onwetende en geestelijk ingedommelde Vlaamschsprekende kleine burgers,
werklieden, visschers der zeekust en boeren van het binnenland.
De tweede groep bestaat uit de gedeeltelijk verfranschte Vlamingen van Vlaamsch
België (vier millioen in getal).
Zij hebben, evenals die van Fransch Vlaanderen, eene hachelijke geschiedenis
gehad. Ontvolkt en uitgezogen ten gevolge der godsdienstige scheuring op het einde
der 16e eeuw, vielen zij onder het clericaal juk van Spanje terug. Ook zij, eens zoo
veerkrachtig in den tijd van den Sporenslag, van de Artevelden, van de hertogen van
Bourgondië, van Keizer Karel V en van Philips II, - ook zij dommelden diep in en
kwijnden onder de vreemde heerschappij, gere-
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geerd als knechten van uit Madrid, Weenen of Parijs. Doch Waterloo gaf hun de
zelfstandigheid terug en 1830 kon ze niet ten onder brengen. Heden ten dage zijn zij
onloochenbaar op den beteren weg. Zij ontwikkelen zich nu meer en meer met het
eenig bruikbaar democratisch voertuig der moderne beschaving: de moedertaal. Zij
zijn, in den besten zin, onkennelijk geworden sedert 1830. Zij zijn stellig op menigerlei
gebied beduidend en soms schitterend vooruitgegaan.
Tot de derde groep behooren de Nederlanders van Noord-Brabant en Hollandsch
Limburg (ten getalle van nagenoeg 800.000).
Tijdens de 17e en de 18e eeuw vormden die twee provincies eene soort van
Roomsch-katholiek wingewest der Nederlandsche Republiek, dat zonder staatkundige
zelfstandigheid, onder den naam van ‘Generaliteitslanden’, geregeerd werd door
Hollandsche ambtenaars en onder de voogdij den Staten-Generaal in Den Haag stond.
Die provincies speelden in den schoot der Republiek nagenoeg de lijdzame rol van
Elzas-Lotharingen in het Duitsche Rijk sedert 1871. Doch die katholieke Nederlanders
van tweede klasse werden tamelijk goed behandeld; zij werden ten slotte eerst na
Waterloo gelijkgesteld met de andere burgers van het koninkrijk der Nederlanden
en later door Thorbecke geheel en al ontvoogd. Zij zijn overigens nooit gestoord
geworden in hunnen godsdienst noch in hunne natuurlijke geleidelijke ontwikkeling
door misstanden van taalkundigen aard. Van hoog tot laag is er van oudsher de
guldene Nederlandsche moedertaal de gemeenschappelijke tolk der gedachten.
Hoe komt het dan, dat die gewesten, vergeleken bij 't overige van Nederland,
niettemin een zeer middelmatig peil van beschaving hebben bereikt? Hoe komt het,
dat men er schier dezelfde godsdienstige bekrompenheid, dezelfde hatelijke
dagbladpers, dezelfde onverdraagzame geestelijkheid als in Vlaamsch België aantreft
en dat men er hartverscheurende zedenromans schrijven kan als Emiel Seipgens'
meesterlijke Kapelaan van Bardelo, Jean en
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Daniel(1), die op Virgnie Loveling's Vlaamsche gewesten en Sophie, op Teirlinck-Stijns'
Arm Vlaanderen en op Sevens' Schoolmeester sprekend gelijken?
De sleutel van dat geheim is, dat de taal wel gansch het volk is, maar niet gansch
de beschaving. Evenals de Vlamingen van Vlaamsch België, die niet alleen van de
doodende verfransching hebben geleden, maar ook onder het clericalisme sedert de
16e eeuw gebukt gaan, zoo zijn die Roomsche Nederlanders van Noord-Brabant en
Limburg ook sedert denzelfden tijd aan den terneerdrukkenden invloed van het
ultramontanisme onderworpen gebleven. Hun voorbeeld moet voor ons Vlamingen
even afschrikkend werken als dat van Fransch Vlaanderen.
In het protestantsche Noorden integendeel vinden wij eindelijk de gezondste en
best ontwikkelde groep van onzen Nederlandschen stam (nagenoeg vijf millioen)(2).
Terwijl de overige drie groepen reeds tijdens de 17e eeuw in diep verval geraakt
waren, werkte Noord-Nederland zich op tot eene groote mogendheid, ja, tot de
grootste handels-, zee- en koloniale macht van den tijd, en tevens bezat het de beste
hoogeschool van Noord-Europa te Leiden en de schitterendste schilderschool met
Rembrandt. De stadhouder Willem III redde als koning van Engeland de staatkundige
vrijheid in dat land en hij bevrijdde ook Europa voor het Fransch absolutisme door
Lodewijk XIV te breken. Maar die groote Europeesche rol was te zwaar voor eene
bevolking van slechts anderhalf millioen: tijdens de 18e eeuw zakte zij ineen; doch
zij behield hare vrijheid en hare hooge beschaving. Het kleine koninkrijk der
Nederlan-

(1) Emiel Seipgens' Kapelaan van Bardelo verscheen eerst in 1880 in het bekend
Noord-Nederlandsch tijdschrift Eigen Haard. In 1898 werd dat boek door het Willems-fonds
aan zijne 2.500 inschrijvers uitgedeeld. Seipgens' romans Jean (1889) en Daniel (na zijnen
dood verschenen in 1897) beschrijven ook de clericale toestanden in Hollandsch Limburg
met sombere aangrijpende kleuren.
(2) Op 1 Januari 1908 was de bevolking van Nederland 5.747.269 inwoners, waaronder nagenoeg
800,000 voor Noord-Brabant en Limburg.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

441
den speelt nu in de wereld eene bescheidene rol; maar het is verlicht en verkeert in
eenen toestand van echt nationale gezondheid, met een Nederlandsch Hof, met een
Nederlandsch Parlement, met Nederlandsche hoogescholen en verdere
onderwijsgestichten van hoog tot laag, met geleerden, die Nobelprijzen verdienen
(iets onbekends in België), met eene uitstekende dagbladpers (veel beter dan de
Fransche en zoo flink als de Engelsche), met boekhandelaars tot in de dorpen (terwijl
men geene echte boekhandels vindt in vele onzer groote Vlaamsche of Waalsche
steden), met eene degelijke vrijzinnige alzijdige Nederlandsche beschaving, die de
vergelijking onderstaat met die der grootere volken.
Waarom? Dewijl aldaar, sedert eeuwen, niet alleen eigene taal en eigene zeden de
draagsters zijn geweest der volksontwikkeling, maar dewijl daarenboven nog de
vrijheid op staatkundig en godsdienstig gebied gebloeid heeft als in eene oase, de
vrijheid van den menschelijken geest, die geleid heeft tot het ontluiken van de bloem
der hoogste maatschappelijke deugd: de verdraagzaamheid.
Om ons volk te redden en in den stroom der moderne beschaving terug te brengen,
moet daarom de Vlaamsche Beweging niet alleen Vlaamsch van taal, maar ook
vrijzinnig van richting zijn.
Anders kan zij ons wel bewaren voor het rampzalig verval onzer taalbroeders in
Fransch Vlaanderen en ons zelfs brengen tot het gezonder natuurleventje der clericale
Noord-Brabanders en Limburgers; maar zij zou ons niet kunnen verheffen tot het
peil der besten van onzen stam, der ware Nederlanders van Amsterdam, van den
Haag, van Rotterdam, van Utrecht, ja der ingezetenen van vele der minste steden en
dorpen in het Noorden, die in massa ontegensprekelijk zooveel hooger staan dan wij
Vlamingen van Vlaamsch België.
Doch, als wij terugzien op de lamlendige Vlaamsche bevolking, die de Belgische
Omwenteling van 1830 tegen haarzelve lijdzaam heeft laten gebeuren, en er zelfs
aan meegeholpen heeft; en als wij er de hedendaagsche Vla-
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mingen der springlevende groote liberale steden van Vlaamsch België mee
vergelijken, - dan kan de weg, sedert een tachtigtal jaren afgelegd, ons gerust stellen
voor de toekomst.
‘Spero lucem! Ik koester de hoop, dat het licht zal worden!’ was reeds de leus van
Jan Frans Willems, den vader der Vlaamsche Beweging, in de allereerste bange jaren
van onzen vaderlandschen strijd.
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Belgique, jaargang 1885. - Hendrik Conscience, Geschiedenis mijner jeugd.
Brussel, 1888. - A.C. Vander Cruyssen, Mijne herinneringen aan Conscience.
Antwerpen, 1904.
- J.F.J. Heremans, Levensschets van Prof. J.B. David. Leiden, 1868. - R. Moroy
en J. Vanden Weghe, Leven en werken van kanunnik David. Lier, 1881.
- J.F.J. Heremans, Levensschets van K.L. Ledeganck. Antwerpen, 1847. - L.
Willems, Charles Ledeganck (Revue de Belgique). Brussel, 1897. - W. Zuidema,
Ledeganck (Minerva, 19 Maart 1891).
- P. Fredericq, D. Sleeckx, in het Annuaire de l'Acad. roy. de Belgique. Brussel,
1903 en 1904.
- J. Micheels, Prudens van Duyse, zijn leven en zijne werken. Gent, 1893.
- J. Staes, Theodoor Van Rijswijck. Antwerpen, 1884.
- L. Van Keymeulen, Trois poëtes flamands: Ledeganck, Th. Van Rijswijck, Jan
Van Beers. (Revue des Deux Mondes). Parijs, 1891.
- Max Rooses, Jan Van Rijswijck aan 't hoofd van diens Dicht- en prozaschriften.
(Herdrukt in Rooses' Derde Schetsenboek. Gent, 1885.)
- Hendrik Conscience, Korte levensbeschrijving van F.A. Snellaert (Annuaire de
l'Académie royale de Belgique). Brussel.
- Pol De Mont, Guido Gezelle (De Gids). Amsterdam, 1897. - L. Scharpé, Gezelle
(Belfort). Gent, 1894. - H. De Marez, G. Gezelle. Gent, 1897. - Guido Gezelle,
zijn leven en zijne werken. Brugge, 1900. - Mej. C.A.B. van Herwerden, Guido
Gezelle. Den Haag, 1903.
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- E.J. Vanden Branden, Eugeen Zetternam als volksschrijver. Antwerpen, 1890.
- Louis Franck, Jan Van Beers. Antwerpen, 1885. - Max Rooses, Jan Van Beers
(in De Gids). Amsterdam, 1888. - J. Stecher, Notice sur Jean Van Beers, in het
Annuaire de l'Académie royale de Belgique. Brussel, 1889. - Pol De Mont, Jan
Van Beers. Haarlem, 1889.
- In Memoriam J.F.J. Heremans. Gent, 1884. - Klaus Groth, Professor Heremans
(in Die Gegenwart van Berlijn, nr van 7 Februari 1885.) - L. Roersch,
Levensschets van J.F.J. Heremans, in het Annuaire de l'Académie royale de
Belgique. Brussel, 1886.
- J. Van Hoorde, Mevrouw Courtmans. Gent, 1883.
- In memoriam Baron de Maere d'Aertrycke (1826-1900). Gent, 1901.
- Pol De Mont, Peter Benoit. Haarlem, 1892. - Georges Eekhoud, Peter Benoit.
Sa vie, son esthétique, son enseignement, son oeuvre. Brussel, 1897. - Julius
Sabbe, In Memoriam Peter Benoit. Zijn leven, zijne werken en zijne beteekenis.
Antwerpen, 1902.
- J.F.J. Heremans, Levensschets van Tony Bergmann. Gent, 1875. - P. Fredericq,
Tony. Gent, 1880. - A.W. Stellwagen, Mr Tony Bergmann, Haarlem, 1883.
- Julius (Frederichs), Emiel Moyson. Gent, 1887.
- Max Rooses, Julius Vuylsteke (Nederlandsch Tijdschrift). Brussel, 1868. - G.
Kurth, La poésie flamande. Julius Vuylsteke. (Revue de Belgique). Brussel,
1870. - P. Bergmans, Julius Vuylsteke et la poésie contemporaine en Belgique,
in Le Monde poétique van Parijs, 1888. - Omer Wattez, Julius Vuylsteke. (Zelfde
tijdschrift, 1896.) - M. Rudelsheim, Julius Pieter Vuylsteke, in Den Gulden
Winckel. Baarn, 1902. - P. Fredericq, Julius Vuylsteke. Gent, 1903. - J.
Vercoullie, Levenschets van Julius Vuylsteke, in het Annuaire de l'Académie
royale de Belgique. Brussel, 1905.
- A. Prayon-Van Zuylen, Emmanuel Hiel, in Jaarboek der Kon. Vlaamsche
Academie. Gent, 1900. - L. Willems, Emmanuel Hiel, in de Revue de Belgique.
Brussel, 1899. - H. Baccart, Emmanuel Hiel, zijn leven en zijn werk. Antwerpen,
1909.
- A. De Ceuleneer, Pieter Willems (Kon. Vl. Academie). Gent, 1909.
- F. Vanden Weghe, De plaats van Albrecht Rodenbach in de West-Vlaamsche
taal- en letterbeweging. Gent, 1890. - Leo Van Puyvelde, Albrecht Rodenbach.
Amsterdam, 1908.
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- L. Scharpé, Hilda Ram (Het Belfort). Gent 1895. - S. Daems, Hilda Ram.
Antwerpen, 1901.
- A. Siffer, Frans De Potter (Belfort). Antwerpen, 1904.
- Max Rooses, Burgemeester Jan Van Rijswijck. Antwerpen, 1907.
- Jr J. Huf van Buren, Jan Van Rijswijck (Eigen Haard). Amsterdam, 1896.
- A. De Cock, Virginie Loveling. Den Haag. 1892. - A.W. Stellwagen, Virginie
Loveling, Haarlem, 1896.
- J. Vande Venne, Max Rooses. Haarlem, 1893.
- F. Swagers, Pol De Mont. Antwerpen, 1889.
- L. Keymeulen, La Poésie nouvelle en Flandre: Virginie Loveling, Antheunis,
Wazenaar, Pol De Mont, Hélène Swarth (in de Revue Encyclopédique). Parijs,
1895.
- A. De Ridder, Hugo Verriest. Amsterdam, 1908.
- Dezelfde, Stijn Streuvels. Amsterdam, 1907.
- Hugo Verriest, Twintig (West-)Vlaamsche koppen. Roeselare, 1901.

-

-

-

Algemeene bronnen: Th. Coopman en Jan Broeckaert, Bibliographie van den
Vlaamschen taalstrijd, deel I (1784-1844); deel II (1845-1852); deel III
(1853-1860); deel IV (1861-1867); deel V (1868-1872); deel VI (1873). Uitgave
der Kon. Vlaamsche Academie. Gent, 1904-1908.
Louis Hymans (voortgezet door P. Hymans en A. Delcroix), Histoire
parlementaire de la Belgique (1830-1900). Brussel, 1880-1906.
Handelingen der Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen (1849-1908).
Vlaemsche Commissie. Instelling, beraadslagingen, verslag, officieele oorkonden.
Brussel, 1859. (Ook in 't Fransch vertaald.) Het verslag der Grievencommissie
was het werk van F.A. Snellaert.
Observations du Gouvernement sur le rapport de la Commission chargée
d'examiner les dispositions à prendre dans l'intérêt de la langue et de la littérature
flamandes. (Tegenverslag door Minister Rogier aan de Kamer aangeboden).
Brussel, 1859.
Wettelijke bepalingen over het gebruik en onderwijs der Nederlandsche taal in
België. Uitgave van het Willems-Fonds. Gent, 1882.
Wetten en ambtelijke schikkingen betreffende het gebruik en het onderwijs van
de Nederlandsche taal in België. Uitgave van het Willems-fonds. Gent, 1909.
Th. Coopman en V. De la Montagne, De Taalstrijd hier en elders. Antwerpen,
1884-1900.
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- Verslagen, Jaarboeken en Tijdschrift van het Willems-fonds. Gent, 1852-1908.
- J. Vuylsteke, De twintig eerste jaren van het Willems-fonds. Gent, 1872. (Over
de 25 eerste jaren van het Willems-fonds, zie Jaarboek voor 1876 en voor 1877;
over de 40 eerste jaren, Jaarboek voor 1890; en over de 50 eerste jaren,
Tijdschrift van 1901.)
- Verslagen en Jaarboeken van het Davids-fonds. Leuven, 1880-1908.
- De Vlaamsche strijd te Brussel (1869-1884): Vijftienjarig verslag der
werkzaamheden der ‘Veldbloem’. Brussel, 1886.
- P.J. Backx, De Antwerpsche Meeting of Vijf en twintig jaren uit de geschiedenis
van Antwerpen (1861-1886), 4 afl., 260 blz. Antwerpen, 1887-1889.
- J. Stinissen, De Normaalschool van Lier in de Nederlandsche taal- en
letterkunde. Lier, 1900.
- Luise von Plönnies, Reise-Erinnerungen aus Belgien. Berlijn, 1845.
- Gustaf Höfken, Belgien in seinen Verhältnissen zu Frankreich und Deutschland,
446 blz., bevattende eene schets der Vlaamsche Beweging. Stuttgart, 1845.
- Dezelfde, Vlämisch Belgien, 2 deelen van 292 en 316 blz. (met een portret van
J.F. Willems). Bremen, 1847.
- Dr Firmenich, Ueber die Vläminger und ihre Sache, verhandeling verschenen
in de Vossische Zeitung van Berlijn (Nov. 1845) en in vertaling overgenomen
in Wolf's Broederhand.
- J. Kuranda, Belgien seit seiner Revolution. Leipzig, 1847.
- St-René Taillandier, De la renaissance flamande en Belgique. Le romancier de
la Flandre Henri Conscience. (Revue des Deux Mondes. Parijs, 15 Maart 1849).
- Hoffmann von Fallersleben, Die Vlämische Bewegung. Hannover, 1856.
- Ida von Düringsfeld, Von der Schelde bis zur Maas. Das geistige Leben der
Vlamingen. 3 deelen, Leipzig en Brussel, 1861.
- Fr. Oetker, Belgische Studien. Schilderungen und Erörterungen. Stuttgart, 1876.
- Eug. von Jägemann, Die Stellung der Niederdeutschen (Vlamen) in Belgien.
Berlijn, 1876.
- F. Rodenberg, Belgien und die Belgier. Berlijn, 1881.
- Ad. Fischhof, Die Sprachenrechte in den Staaten gemischter Nationalität.
(Britisch-Indien, Canada, Cap-Colonie, Belgien, die Schweiz, Finland und die
russischen Ostsee-Provinzen, Ungarn, Elsass-Lothringen, Böhmen, Oesterreich).
Weenen, 1885.
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- K. Brämer, Nationalität und Sprache im Königreiche Belgien. Stuttgart, 1887.

-

-

-

-

-

-

Gedenkschriften: Uit Vader Bergmann's gedenkschriften. Gent, 1895.
Brieven van Jan Frans Willems (aan Jer. de Vries, K.A. Vervier, E.J. Potgieter,
F.H. Mertens, J.B. David, enz.) Gent, 1874.
P. Lebrocquy, Souvenirs d'un ex-journaliste (1820-1841). Brussel, 1842.
Hendrik Conscience, Geschiedenis mijner jeugd. Brussel, 1888.
Hendrik Conscience, Redevoeringen. Antwerpen, 1861.
L. Jottrand, Nederduitsche gewrochten van den Nederlandschen Waal. Brussel,
1878.
Dicht- en prozawerken van Jan Van Rijswijck (vader). Antwerpen, 1885-1888.
Ed. Lauwers, Gedenkboek. Brussel, 1888.
D. Sleeckx, Indrukken en ervaringen. Gent, 1903.
Willem Rogghé, Gedenkbladen. Gent, 1898.
J. Vuylsteke, Verzamelde prozaschriften, 3 1/2 deelen. Gent, 1887-1888.
(Gedeeltelijk herdrukt in de bundels Historiebladen (1904) en Klauwaard en
Geus. Gent, 1905).
Burgemeester Jan Van Rijswijck, Geschriften, redevoeringen en brieven.
Antwerpen, 1908.
Historische samenvattingen: J. Stecher, Le mouvement flamand. (Twee
uitgebreide bijdragen in het tijdschrift La Flandre libérale. Gent, 1847).
L. Van Ruckelingen (J. Mathot), Vlaemsche Beweging. Bediedenis, doel, invloed,
toekomst. (Vreemde geschiedenis der Vlaamsche Beweging sedert Karel den
Groote.) Uitgave van het Willems-fonds. Gent, 1856.
Hoffmann von Fallersleben, De Vlaemsche Beweging (aan de leden van het
vijfde Nederduitsche Taalcongres.) Rotterdam, 1856. (Chronologische
aanteekeningen over de voornaamste gebeurtenissen der Vlaamsche Beweging
van 1834 tot 1856.)
Julius Vuylsteke, Inleiding tot de Korte statistieke beschrijving van België
(uitgave van het Willems-fonds). Gent, 1869. (In 't Fransch vertaald (1869);
herdrukt in zijne Verzamelde prozawerken I, Gent, 1887, en in zijne
Historiebladen, Gent, 1904).
Prosper de Hauleville, La nationalité belge ou Flamands et Wallons. Gent,
1870.
Paul Hamelius, Histoire politique et littéraire du mouvement flamand.
(Bibiothèque belge des connaissances modernes, van Ch. Rosez). Brussel, 1894.
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- A. Henot, De Vlaamsche Taalstrijd, Tienen, 1896.
- Jef Rechts, Geschiedenis van den Vlaamschen taalstrijd van af Maerlant tot op
onze dagen. Maldegem, 1900.
- A. Prayon-van Zuylen, De Belgische taalwetten. Eerste afl., 476 blz., bevattende
eene geschiedkundige inleiding en de geschiedenis der taalwetten van 1873,
1878, 1883 en 1889. (Uitgave der Kon. Vlaamsche Academie.) Gent, 1892.
- G. Claeys, De wet Coremans. Brugge en Den Haag, 1890.
- L. Dosfel, De Belgische wetten op het gebruik der Nederlandsche taal voor het
volk toegelicht. Eerste deel, 242 blz., bevattende Inleiding, Grondwet, taalwetten
over rechtszaken en taalwet van 22 Mei 1878 (bestuur). Brussel, 1908.
- A. Bossaerts, F. Van Laar en L. Plessers, Het Vlaamsch programma. Antwerpen,
1906.
- L. De Raet, Over Vlaamsche volkskracht: I. De vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool. Brussel, 1906.
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Tafel der voornaamste behandelde onderwerpen
Door I wordt in deze tafel verzonden naar deel I van de Schets eener Geschiedenis
der Vlaamsche Beweging, zijnde deel II van Vlaamsch België sedert 1830;
door II wordt verzonden naar deel II der Schets, zijnde deel III, eerste stuk, van
Vlaamsch België sedert 1830;
en door III wordt verzonden naar deel III der Schets, zijnde deel III, tweede stuk,
van Vlaamsch België sedert 1830.

De eerste Beginselen van den Vlaamschen Taalstrijd
De verachting der volkstaal na 1830, I, 8. - Blommaert en Willems, I, 12. - De
opkomst der volksletterkunde, I, 16. - De voorreden der eerste Vlaamsche boeken
na 1830, I. 17. - Het Vlaamsch petitionnement (1840), I, 22. - Eerste regeling der
Vlaamsche spelling (1844), I, 27. - De geestelijke toenadering tot Duitschland
(1845-1848), I, 31. - De toenadering tot Noord-Nederland (1846-1849), I, 46-50. Het eerste Nederlandsch Congres te Gent (1849), I, 50-54.

De staatkundige Strijd
Het petitionnement van 1840, I, 22. - Het ‘verraad’ van Conscience (1843), I, 39. Het ‘Heilig Verbond’ (1845), I, 42. - De ‘Verklaring van grondbeginselen’. (1847),
I, 44. - Conscience als candidaat te Antwerpen (1851), I, 59. - Het manifest van het
‘Nederlandsch Kunstverbond’ van Antwerpen (1856), I, 64. - De Commissie der
Vlaamsche grieven (1856), I, 66. - Oetker en Vuylsteke (1857), I, 84. - De Baets in
de Kamer (1861), I, 72. - Het ‘Vlaamsch Verbond’ (1861), I, 86. - De ‘Nederduitsche
Bond’ te Antwerpen (1861), I, 88. - Zegepraal der Meeting te Antwerpen (1862), I,
90. - De ‘Liberale Vlaamsche
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Bond’ te Antwerpen (1865), I, 93. - Vuylsteke te Gent, I, 96. - Jan De Laet in de
Kamer (1867), I, 101. - de Maere-Limnander in de Kamer (1869), I, 102. - De
Fransch-Duitsche oorlog (1870-1871), I, 106. - De eerste taalwet van 1873 en andere
volgende (Zie De Vlaamsche Taalwetten). - Het liberaal ministerie (1878), I, 134. De clericale reactie (1884), I, 172. - De Vigne's verkiezing tot schepen te Gent (1888),
I, 248. - De eerste Nederlandsche redevoering van Coremans in de Kamer (1888),
I, 252. - De tweedracht onder de liberale Vlamingen (1888), I, 254. - De
‘samenwerking’ van liberalen en clericalen (1889), II, 16. - De anti-Vlaamschgezinde
verklaring van Frère-Orban in de Kamer (1890), II, 36. - Nogmaals de ‘samenwerking’
(1890), II, 52. - De Beucker's mislukte candidatuur te Antwerpen (1891), II, 64. Candidaturen van Delbeke en Rooses te Antwerpen (1892), II, 87. - Onze taal en de
herziening der Grondwet (1892), II, 90. - De verbittering tusschen Walen en
Vlamingen, II, 95. - Onze taal en het algemeen stemrecht (1892), II, 109. - Vlaamsche
eeden in de Kamer (1892), II, 111. - Het Vlaamschspreken in de Kamer (1893), II,
113. - Nogmaals het Vlaamschspreken (1893), II, 122. - Eerste verkiezingen van het
algemeen stemrecht (1894), II, 127. - De Vlaamsche eeden in de nieuwe Kamers
(1894), II, 129. - Het Vlaamschspreken (1894), II, 130, 134. - Het Vlaamschspreken
(1895), II, 137. - De ontwaking van het Vlaamsche volk ter gelegenheid der
Gelijkheidswet (1897), II, 203. - De evenredige vertegenwoordiging (1900), II, 258.
- Vlaamsche eeden in de nieuwe Kamers (1900), II, 283. - Het Vlaamschspreken
(1900), II, 266. - Regeling van 't taalgebruik in de Kamer (1901), II, 272. - Het
Vlaamschspreken, II, 274. - De gemeenteverkiezing te Gent (1907), III, 314. - Het
Vlaamschspreken in de Kamer (1908), III, 343.
De hoofdmannen der Vlaamschgezinden in den Belgischen staatkundigen strijd,
III, 353. - Onze staatspartijen en de Vlaamsche Beweging, III, 384. - Liberalen en
clericalen, III, 385. - De socialisten, III, 387.

De Vlaamsche Taalwetten
Verworpen wetsvoorstel De Laet (1867), I, 101. - Taalwet Coremans op het gerecht
(1873), I, 108. - Taalwet De Laet op het bestuur (1878), I, 127. - Taalwet de
Vigne-Coremans op het officieel middelbaar onderwijs (1883), I, 145. - Wetsvoorstel
Visart-Wagener over de Krijgsschool, met de Vlaamsche amendementen (1884-1888),
I, 228. - Taalwet De Vigne-Coremans op het gerecht (1889), II, 2. - Het amendement
Helleputte-Le Jeune-Nerincx op de vervlaamsching der rechters (1890), II, 26. Taalwet Coremans-Le Jeune op de Beroepshoven van Brussel en Luik
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(1891), II, 67. - Taalwet Begerem op de Vlaamsche eeden (1894), II, 116. - De
zoogezegde taalwet Heuvelmans op de burgerwacht (1897), II, 150. - De
Gelijkheidswet of taalwet De Vriendt-Coremans (1898), II, 192. - Amendementen
Vander Linden op het nieuw Militair Strafwetboek (1899), II, 232. - Ingetrokken
Mijnenwet (1907), III, 262. - Taalwet Vander Linden-Renkin op het Assisenhof van
Brussel (1907), III, 317. - Wet op de overneming van Congo (1908), III, 324.
Chronologische lijst der taalwetten (1873-1908), III, 410.

De bestuurlijke Toegevingen der Regeering
Eerste regeling der spelling (1836-1844), I, 25. - Tweede regeling der spelling door
Minister Alfons Vandenpeereboom (1864), I, 57. - Het Beknopt Verslag der Kamer
(1878), II, 410. - Vlaamsche Reisgids (1879), III, 410. - Koninklijke Vlaamsche
Academie (1886), I, 178. - Vlaamsche zilvermunt beneden 5 fr. (1886), I, 176. Tweetalige bankbriefjes van 50 en 20 fr. (1888), I, 245. - Tweetalige postzegels
(1891 en 1893), I, 177. - Tweetalige ‘Moniteur-Staatsblad’ (1895), II, 138. Tweetalige bankbriefjes van 100 fr. (1906), I, 245. - Chronologische lijst van de
Vlaamsche toegevingen der Regeering, III, 410.

De Vervlaamsching der Gemeente en Provincieraden
Oost-Vlaanderen en Prov. Antwerpen, (1840). I, 24. - Stad Antwerpen (1862), I, 91.
- Gent en Brugge, I, 97. - Oost- en West-Vlaanderen omstreeks 1870, I, 98. - Regeling
van het taalgebruik in Oost-Vlaanderen (1889), II, 20. - De Franschdolheid in
West-Vlaanderen (1889), II, 23. - Gemeenteraden van het algemeen stemrecht (1896),
II, 145. - Onze taal en de taalregeling te Gent in den Gemeenteraad (1896), II, 147.

De Vervlaamsching van het Staatsbestuur
De Taalwet De Laet (1878), I, 127 (Hare wording: De vertoogen der liberale
Vlaamschgezinden aan de Kamer (1878), I, 128. - De bespreking in de Kamers, 131).
De ‘Gelijkheidswet’ of Taalwet De Vriendt-Coremans op het gelijkstellen van het
Nederlandsch met het Fransch in de Kamers (1898), III, 192 (Hare wording: de eerste
bespreking in de Kamer (Nov. 1896), III, 194. - De beide wetsvoorstellen De Vriendt
en Coremans, 195. - De eerste bespreking in den Senaat (Jan. en Febr. 1897), 198.
- De ontwaking van het Vlaamsche volk, 203. - De Vlaamsche betooging in de
hoofdstad (28 Febr. 1897), 205. - De tweede
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bespreking in de Kamer (Maart 1898), 210. - De tweede bespreking in den Senaat
(April 1898), 214. - De naklanken der taalwet bij de daaropvolgende verkiezingen,
218).
Het merkwaardig verzoekschrift der spoorwerklieden van Meirelbeke (1908), 360.

De Vervlaamsching van het Gerecht
De Zaak Karsman (1863), I, 98. - De Zaak Coucke en Goethals (1865), I, 100. - De
Zaak Schoep (1872-73), I, 110.
De Taalwet Coremans op het gebruik onzer taal in strafzaken (1873), I, 101 (Hare
wording: Het adres der 75 Gentsche advocaten, I, 113. - De Vlaamsche Landdag te
Brussel (Juni 1873), 114. - De beraadslagingen in de Kamers (Juli-Augustus, 1873),
115. - De onwillige uitvoering der taalwet en het verslag van Vuylsteke (1878), 123).
De Taalwet De Vigne-Coremans (1889) tot aanvulling van die van 1873, II, 2
(Hare wording: De wetsvoorstellen van De Vigne en Coremans (1884), II, 2. - De
eerste bespreking in de Kamer (1888), 4. - De brief van de liberale Vlamingen van
Gent aan de Waalsche linkerzijde, 6. - Het protest van den ‘Cercle Wallon’ van Gent,
7. - De tweede bespreking in de Kamer, 8. - De drie voornaamste verzoekschriften,
9. - De aanneming der taalwet (Dec. 1888) en hare laattijdige bekrachtiging in Mei
1889, 11).
Het Amendement Helleputte-Le Jeune-Nerincx over de kennis der volkstaal
opgelegd aan de magistratuur der Vlaamsche gewesten (1890), II, 26.
De Taalwet Coremans-Lejeune op de Beroepshoven van Brussel en Luik (1891),
II, 67 (Het parlementair onweder door Coremans verwekt, II, 67. - De taalwet in
Kamer en Senaat, 69).
De Taalwet Vander Linden-Renkin op het Assisenhof van Brussel (1907), III,
317. (De bespreking in de Kamer, III, 318. - Sam Wiener in den Senaat (1908), 319.
- Minister Renkin in den Senaat, 320. - De verdere bespreking in den Senaat, 321. De Luikerwaal Dupont in den Senaat, 322).

De Vervlaamsching van het Krijgsgerecht
De Vlaamsche soldaten vóór de Krijgsraden, II, 223. - Rede van Alb. Fredericq te
Gent (1891), II, 225. - Allerlei incidenten vóór de Krijgsraden, II, 227. - De
amendementen Vander Linden op het nieuw Militair Strafwetboek (1899), II, 232.

De Vervlaamsching der Advocatenwereld
Vlaamsche conferenties der Balies: de eerste te Gent (1873), I, 125. - De Vlaamsche
rechtskundige Congressen (1900), III, 164.
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De Vervlaamsching der Schooljeugd
Verdediging van het lager onderwijs tegen de verfransching (rede van Max Rooses
op het XXIe Ned. Congres te Gent (1891), II, 74. - Begin van de vervlaamsching der
jeugd in 't middelbaar onderwijs door Heremans (1845) en Van Beers (1849), I, 75.
- Tijd en Vlijt te Leuven (1836), I, 77. - 't Zal wel gaan te Gent (1854), I, 77. Vervlaamsching der betalende jongensscholen te Antwerpen (1876), I, 125. - Het
halfeeuwfeest van 't Zal wel gaan (1902), II, 296. - Algemeen overzicht van de
vervlaamsching der jeugd, III, 418. - De vervlaamsching van de turnerswereld, III,
418.

De Vervlaamsching van het Middelbaar Onderwijs
De Taalwet De Vigne-Coremans op de officieele gestichten van den Staat (1883), I,
145. (Hare wording: de oneenigheid onder de liberale Vlaamschgezinden (1879-80),
I, 147. - De wetsvoorstellen van Coremans en De Vigne (1881), 152. - De Vlaamsche
Normale Afdeelingen te Gent, 153. - Uitstel der bespreking, 154. - De bespreking
in de Kamer (1882-3), 157. - Het amendement Wagener, 158. - De houding der
clericale Vlaamschgezinden, 160. - Het amendement De Vigne, 161. - Kuiperijen
der Franskiljons tegen de taalwet van 1883, 165. - Nogmaals de Vlaamsche Normale
Afdeelingen te Gent, 168. - De lotgevallen dier Vlaamsche Normale Afdeelingen,
III, 2. - De uitvoering der taalwet van 1883, III, 6. - De Studentenlanddag te Brussel
(1886), III, 8. - Bespreking in de Kamer (1886), III, 9. - De algemeene vergadering
van het Willems-fonds te Antwerpen (1885), III, 10. - Coremans in de Kamer (1892),
III, 11. - De ‘Pères de famille’, te Gent (1893), III, 13. - De ‘Alliance française’ in
België (1891), III, 14. - Het optreden der Gentsche ‘Vulgarisateurs’ (1898), III, 17.
- Het ‘Institut Rachez’ te Gent (1899), III, 19. - De uitslagen der taalwet van 1883,
III, 30).
Onze taal in de meisjesscholen: algeheele verfransching der nonnenscholen, III,
33. - Baron de Maere over de Vlaamsche vrouwen in de Kon. Vlaamsche Academie
(1894), III, 36. - Pastoor Hugo Verriest over de Vlaamsche vrouwen te platten lande
in de Kon. Vlaamsche Academie (1906), III, 40.
De lijdensgeschiedenis van Coremans' wetsvoorstel op het vrij middelbaar
onderwijs der bisschoppen en paters (1883-1908), III, 44 (De eerste pogingen der
clericale Vlaamschgezinden, III, 45. - De Studentenlanddag te Antwerpen (1885),
47. - Guido Gezelle's optreden (1885), 51. - Nieuwe landdagen, enz., 55. - De
verwerping van het eerste amendement van Coremans in de Kamer (1889-90), 58. De opschudding onder de clericale Vlaamschgezinden, 60. - De ver-
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werping van het amendement Van Put in den Senaat (1890), 62. - De
kardinaal-aartsbisschop van Mechelen Mgr. Goossens (1891), 65. - De vervolgingen
der Vlaamschgezinde studenten in de Jezuietencolleges (1892), 67. - De vervolgingen
te Mechelen, Jozef Feskens (1893), 70. - De verwerping van het tweede amendement
Coremans in de Kamer (1894), 73. - Mgr. De Brabandere van Brugge (1894), 77. Coremans' wetsvoorstel in de Kamer neergelegd (1901), 81. - De strijd breekt los,
83. - Het jaar 1903, 86. - Het wetsvoorstel in de afdeelingen der Kamer, 89. - De
Landdag te Brussel (1904), 91. - Mgr. Waffelaert van Brugge (1904), 95. - Verdere
gebeurtenissen (1904), 98. - De clericale Landdag te Antwerpen en de afval van ‘Het
Fondsenblad’ (1904), 100. - Het jaar 1905, 103. - Het manifest der
Ste-Luitgaardisgilde van Dendermonde (1905), 105. - De Landdag te Leuven (1905),
108. - Het nieuw stelsel van Helleputte (1905), 109. - De Landdag van het
Davids-fonds te Lier (1905), 110. - Nieuw tijdverlies, 112. - Het jaar 1906, 113. De ‘taalwet de Trooz’ (1906), 116. - Aartsbisschop Mercier en de andere bisschoppen,
118. - De veroordeeling der Ned. taal, letteren en boeken door Mgr. Waffelaert van
Brugge (1906), 120. - De bisschoppelijke onderrichtingen (1906), 122. - Het
vertoogschrift der 360 clericale Vlaamschgezinden aan de bisschoppen (1906), 125.
- De bespreking in de Kamer (Mei, Juni en Juli 1907), 129. - De stemmingen, 136.
- De gevolgen der stemmingen, 139. - De Commissie der Kamer, 143).

De Vervlaamsching van het Hooger Onderwijs
Het gebruik der talen aan de Gentsche Hoogeschool (1817-1884), III, 147-150. Hooger Vlaamsch normaal onderwijs te Gent (1884), I, 153, 168; III, 150-153. - Het
artikel van D. Ackers in het Belfort (1889), III, 153. - Pol De Mont op het Nederl.
Congres te Antwerpen (1896), III, 158. - Het eerste referendum van 't Zal wel gaan,
(1896), III, 158. - Het verslag van Prof. Mac Leod, namens de Congrescommissie
(1897), III, 160. - Het tweede referendum van 't Zal wel gaan (1898), III, 161. - Het
gehoor der Commissie bij Minister Schollaert (1899), III, 165. - De houding van den
Academischen Raad der Gentsche hoogeschool (1899), III, 168, 184. - Het eerste
Vlaamsch Studentencongres te Gent (1899), III, 171. - De brief van Julius De Vigne
(1899), III, 172. - De interview van Burgemeester Jan Van Rijswijck (1900), III,
174. - Het tweede Vlaamsch Studentencongres te Gent en de Vulgarisateurs (1901),
III, 176. - De verklaring van De Vigne in de Liberale Associatie, III, 179. - Verklaring
van Minister de Trooz (1901), III, 189. - Prof. Mac Leod en Prof. Fredericq te Brussel
bij de liberale Vlaamschgezinde Kamerleden, III, 191. - Het derde
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Vlaamsch Studentencongres te Gent (1902), III, 192. - De voordrachten van Mac
Leod en Fredericq in 't Zal, III, 195. - De houding van het Algemeen Nederlandsch
Verbond (1903), III, 197. - Het vierde Vlaamsch Studentencongres te Gent (1903),
III, 199. - De brochure van Prof. Mac Leod, III, 200. - Lod. De Raet in den
Vlaamschen Volksraad te Brussel (1903), 202. - Het vijfde Vlaamsch
Studentencongres te Gent (1904), III, 205. - Vraag door De Backer in de Kamer
gesteld (1904), III, 208. - Het zesde Vlaamsch Studentencongres te Gent (1905), III,
29. - De bedeesde houding der Leuvensche studenten (1905), III, 211. - Het
twistgesprek in Ons Huis te Gent (1905), III, 212. - Een wetsvoorstel in de Kamer
neergelegd (1905), III, 214. - Het zevende Vlaamsch Studentencongres te Gent
(1906), III, 216. - De houding van Prof. Mac Leod, III, 219. - Het boek van Lod. De
Raet (1906), III, 220. - De bisschoppelijke afkeuring der vervlaamsching van het
hooger onderwijs (1906), III, 224. - Het optreden van Max Rooses in het Algemeen
Nederlandsch Verbond en de Nieuwe Commissie (1907), III, 226. - De Raet's verslag
der tweede Hoogeschoolcommissie (1908), III, 229. - Het Algemeen liberaal
Studentencongres te Gent (1908), III, 231. - Het Algemeen Nederlandsch Verbond
en de Bisschoppen (1908), III, 233.
De Vlaamsche ‘University Extension’ te Gent (1892), II, 99; III, 153. - Te Leuven
(1898) en te Brussel (1895 en 1900), II, 103.
De Vlaamsche Genees- en Natuurkundige Congressen: Het eerste te Gent (1897),
III, 162. - De elf volgende (1893-1908), III, 163.
De Vlaamsche rechtskundige Congressen: Het eerste te Antwerpen (1900), III,
164.
De invoering van eenige Vlaamsche leergangen aan 's Rijks Fransche
Hofbouwschool te Vilvoorde (1890), II, 51.

De Koninklijke Vlaamsche Academie
Eerste pogingen, I, 178. - Het zoogezegd ontwerp van Rogier (1841), I, 179. - De
Grievencommissie van 1856 en andere mislukte pogingen, I, 181. - De ontworpen
Academie van Noord en Zuid (1884), I, 181. - De Westvlaamsche tegenkanting, I,
182. - De mislukking der Academie van Noord en Zuid, I, 183. - Stichting der Kon.
Vlaamsche Academie (1886) I, 184. - De oneenigheid over hare samenstelling, I,
187. - Het aftreden van Jan Van Beers, Max Rooses en Sleeckx, I, 185. - De
werkzaamheden der Kon. Vlaamsche Academie, I, 191.

De Vervlaamsching van Leger en Burgerwacht
Onze taal in het leger na 1830, I, 227. - Het wetsvoorstel Visart-Wagener (1884-1888),
I, 228. - De woelige bespreking in de Kamer
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(1887), 231. - Het verzoenend optreden van den Luikerwaal Hanssens, 233. - De
Waalsche opwinding, 234. - De bespreking in den Senaat, 288. - Het oordeel der
Vlaamschgezinde pers, 240. - De derde bespreking in de Kamer (1888), 242.
Zaak van den burgerwacht P. Matton te Gent (1885), I, 199. - Zaak A. Henderickx
te Brussel (1889), II, 150. - Zaak E. De Bom te Antwerpen (1895), II, 152.
De zoogezegde taalwet Heuvelmans op de burgerwacht (1897), II, 153. - Hare
slechte toepassing, II, 154. - Zaak Karel Vander Cruyssen te Gent (1900), II, 158. Majoor Stassinet te Gent (1901-1903), II, 350. - Andere schendingen der taalwet
Heuvelmans, II, 354.
Het doodgeboren wetsvoorstel Vander Kelen-Ligy (1904), II, 357. - Zijne
verwerping in den Senaat, 359. - Naklanken dier bespreking, 363.

De Vervlaamsching van het Mijnwezen
Het wetsontwerp op de kolenmijnen (1907), III, 262. (De eerste bespreking in de
Kamer, III, 264. - De tweede bespreking, 266. - Het amendement Franck, 268. - De
intrekking der wet, 269).

De Vervlaamsching van het koloniaal Bestuur in Congo
Onze taal in den Congo-Vrijstaat, III, 324. - Het vraagstuk in de Kamer (1908), III,
326. - Vlamingen en Congonegers, III, 328. - De stemmingen in de Kamer, III, 330.

Ons Koninklijk Stamhuis en onze Taal
Leopold I en het Vlaamsch, I, 204. - Conscience praeceptor der prinsen (1847), I,
206. - De brief van 't Willems-fonds aan Prins Boudewijn (1886), I, 208. - Leopold
II op de Breidelfeesten (1887), I, 216. - Prins Boudewijn te Brugge, I, 219. - De
eerste Vlaamsche redevoering van Leopold II (1887), I, 220. - Koningin
Maria-Hendrika, I, 224. - De dood van Prins Boudewijn (1891), II, 61. - De gehooren
van het Nationaal Vlaamsch Verbond bij den Koning (1891), II, 80. - 's Konings
Vlaamsche redevoering te Antwerpen (1905), III, 247. - Het havenfeest der drie
Zustersteden (1907), III, 270. - De tweetalige redevoering van den Koning te Brugge
(1907), III, 272. - Prins Albrecht en onze taal, III, 393. - Prins Albrecht in de Kon.
Vlaamsche Academie (1896), III, 395. - Prins Albrecht op het Ledegancksfeest te
Eekloo (1897), III, 397. - De officieele redevoeringen te Eekloo, III, 398. - Prins
Albrecht en
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Prinses Elisabeth te Antwerpen (1900), III, 402. - De Gentsche Vulgarisateurs en
Prins Albrecht (1901), III. 403. - Het bezoek van het prinselijk echtpaar te Gent
(1901), III, 406. - De bezoeken aan de andere Vlaamsche steden (1902-1907), III,
408.

De geestelijke Toenadering tot Duitschland
Het Vlaemsch-Duitsch Zangverbond (1846), I, 32. - De misnoegdheid van Frankrijk,
I, 34. - Het Ministerie Rogier en de Omwentelingen van 1848, I, 45. - De
Fransch-Duitsche oorlog van 1870-71, I, 106.

De Verzoening van Noord en Zuid
De toenadering tot Noord-Nederland (1846-1849) I, 47. - Het eerste Nederlandsch
Congres te Gent (1849), I, 50. - De tien eerste Congressen (1849-1869), I, 54. Andere blijken van toenadering III, 274. - De afschaffing der Septemberfeesten
(1880), I, 137. - De eerste studentenafdeeling van het Willems-fonds te Leiden (1888),
I, 250. - De voornaamste leden van de Ned. Congressen van het 10e tot het 21ste
(1868-1891), II, 72-75. - Het 21ste Ned. Congres te Gent (1891), II, 71. - De
opgewarmde Septemberfeesten van schepen Lepage te Brussel en de protesten van
het Willems-fonds (1897), II, 234. - Het 25ste Ned. jubelcongres te Gent (1899), II,
244. - Het 27ste Ned. Congres te Kortrijk (1902), II, 328. - De voornaamste leden
van de Ned. Congressen van het 22ste tot het 29ste (1893-1906), III, 245-247. - De
chronologische reeks der Nederlandsche Congressen (1849-1908), III, 245. - De
Belgische jubelfeesten (1905), III, 238. - De ‘Entente hollandobelge’ (1905), III,
274. (Het optreden van Eugène Baie, III, 277. - De polemiek over Baie's voorstel,
279. - De twee Commissies in Noord en Zuid (1907), 280. - Verdere polemieken,
283. - De eerste bijeenkomst der Nederlandsch-Belgische Commissie te Brussel
(Nov. 1907), 285. - De rede van Beernaert, 287. - De rede van Heenskerk, 288. - Het
Reglement, 290. - Nabetrachtingen, 291. - Het werk der Ondercommissies (1908),
293. - Vergaderingen in den Haag (1908), 295. - Bos in de Vragen des Tijds, 296).

De Toenadering tot Zuid-Afrika
Opkomende sympathie voor de Boeren (1881), I, 143. - De zaak van Zuid-Afrika
(1899), II, 298. - President Krüger in Europa (1901), II, 301. - De Boerenzaak in de
Kamers (1901), II, 303. - De drie Boerengeneraals in Vlaanderen (1902), II, 308.
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De Vlamingen in 't Walenland
Geene waarborgen van hun taalgebruik, III, 373. - Wat er te Luik voor hen gedaan
werd, III, 375. - Het optreden van het Algemeen Nederlandsch Verbond (1903), III,
378. - De ‘Eendracht’ te Charleroi, (1906), III, 381.

Het Willems-fonds en het Davids-fonds
Het Willems-fonds (1851), I, 79. - Het Davids-fonds (1875), I, 119. - Beider
uitbreiding (1875-1884), I, 122. - Strijd van 't Willems-fonds voor 't Kon. Vlaamsch
Conservatorium te Antwerpen (1882-1891), II, 76. - Brief van het Willems-fonds
aan Prins Boudewijn (1886), I, 208. - Protesten van 't Willems-fonds tegen de
opgewarmde Septemberfeesten te Brussel (1897), II, 235. - Liederavonden van 't
Willems-fonds (1903), II, 343. - Het Julius Vuylsteke-fonds (1903), II, 337. - Het
Willems-fonds en het Davids-fonds sedert 1884, III, 362. - Het verval van het
Willems-fonds (1884-1903), III, 363. - Wederzijdsche werkzaamheden, III, 367. Volksvoordrachten en bibliotheken, III, 370.

Het Algemeen Nederlandsch Verbond
Zijne wording te Brussel (1895), II, 161. - De hoofdzetel naar Dordrecht verplaatst
(1898), II, 164. - De verbreiding van het Verbond, II, 168. - Het Algemeen
Nederlandsch Verbond tegenover het vraagstuk der vervlaamsching van het hooger
onderwijs (1903), III, 197; (1907), III, 226. - Het Algemeen Nederlandsch Verbond
en de toestand der Vlamingen in het Walenland (1903), III, 378.

De Vlaamsche Dagbladpers
De ellendige toestand na 1830, I, 29. - Het eerste dagblad ‘Vlaemsch België’ te
Brussel (1844), I, 30. - De uitbreiding der Vlaamsche pers, II, 285. - De kleine
centenbladen na 1870, II, 289. - Het Katholiek Vlaamsch Secretariaat en het Liberaal
perskantoor, III, 332.

Het Volksgezang
Snellaert en de Vlaamsche volksliederen, I, 8 (noot). - Het Nederlandsch volksgezang
en het Willems-fonds, I, 83. - De Ned. Zangstukken van het Willems-fonds, III, 368.
- De liederavonden van 't Willems-fonds (1903), van Flor. van Duyse, II, 343.
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De Vlaamsche Muziek.
De vervlaamsching van den Prijskamp van Rome (1865), I, 83. - De opkomst der
nationale muziek, I, 81. - Peter Benoit aan 't hoofd der Vlaamsche Muziekschool te
Antwerpen (1867), II, 173. - De jarenlange strijd voor het Koninklijk Vlaamsch
Conservatorium, II, 175. - Peter Benoit's jubelfeest te Antwerpen (1892), II, 185. Benoit's zegepraal (1897), II, 190.

Het gesproken Tooneel.
Zijne opkomst na 1830, I, 61. - De Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen 1872,
I, 91. - Te Brussel (1887), I, 220. - Te Gent (1899), II, 249.

Het Lyrisch Tooneel.
De eerste Vlaamsche opera's sedert 1847, III, 298. - Het Vlaamsch lyrisch drama te
Antwerpen (1890), III, 300. - De afzonderlijke Vlaamsche operatroep (1893), III,
301. - De inwijding van den Opera-Schouwburg te Antwerpen (1907), III, 308.

De geestelijke Gevolgen der Vlaamsche Beweging.
Algemeen overzicht, III, 415. - De verrijzenis van het Vlaamsche volk, III, 420.

De stoffelijke Belangen der Vlamingen.
De ellende van Vlaanderen (1845-1847), I, 37. - De Vlaamsche Beweging en de
stoffelijke belangen van Vlaamsch België, III, 390. - De nog bestaande stoffelijke
grieven, III, 423.

De groote Vlaamsche Betoogingen.
Het Vlaamsch feest te Gent (1841), I, 26. - De Vlaamsche Landdag te Brussel (1873),
I, 114. - De feesten ter eere van Conscience en van Virginie Loveling (1881), I, 140.
- De Breidelfeesten te Brugge (1887), I, 212. - Het Vuylstekefeest te Gent (1887),
II, 335. - Het Liberaal Volksbanket De Vigne te Gent (1888)), I, 249. - Het
Coremansfeest te Antwerpen (1889), II, 16. - Peter Benoit's jubelfeest te Antwerpen
(1892), II, 185. - Het feest van Benoit's overwinning te Antwerpen (1897), II, 190.
- De Vlaamsche betooging der Gelijkheidswet te Brussel (1897), II, 205. - Het
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Willemsfeest te Gent (1899), II, 239. - De 600ste verjaring van den Gulden-sporenslag
te Kortrijk (1902), II, 314. - De liberale Vlaam-
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sche Landdag te Antwerpen (1905), III, 243. - De Landdag van het Davids-fonds te
Lier (1905), III, 245.

De belangrijkste Vlaamsche Vertoogschriften.
Vlaamsch petitionnement (1840), I, 22. - Verklaring van grondbeginselen (1847), I,
44. - Manifest van het Nederlandsch Kunstverbond van Antwerpen (1856), I, 64. Adres der 75 Gentsche advocaten aan de Kamer (1873), I, 113. - Vertoogen der
liberale Vlaamschgezinden aan de Kamer (1878), I, 128. - Brief van 't Willems-fonds
aan Prins Boudewijn (1886), I, 208. - Manifest der liberale Vlamingen (1886), I,
201. - Brief van de liberale Vlamingen van Gent aan de Waalsche linkerzijde (1888),
II, 6. - Open brief van den Vlaamschen Liberalen Bond van Antwerpen aan
Frère-Orban (1890), II, 38. - Manifest der Ste Luitgaardisgilde van Dendermonde
(1905), III, 105. - Vertoogschrift der 360 clericale Vlaamschgezinden aan de
Bisschoppen (1906), III, 125.

De Vlaamsche ‘Schandalen’.
Geval van Sleeckx, te Brussel (1844), I, 36. - Zaak Karsman (1863), I, 98. - Zaak
Coucke en Goethals (1865), I, 100. - Zaak Schoep (1872-73), I, 110. - Zaak Matton
(1885), I, 199. - Minister Le Jeune's officieele lijst der Vlaamsche gemeenten (1889),
II, 19. - Onvolledige herziening dier lijst (1891), II, 79. - Zaak De Bom (1895), II,
152. - De rechterlijke ‘schandalen’ vóór het Assisenhof van Brabant te Brussel (1906),
III, 253.

Mouvement Wallon, Vulgarisateurs, enz.
De opkomst der Ligues Wallonnes (1886), I, 197. - De Waalsche opwinding (1887),
I, 234. - Het protest van den Cercle libéral wallon van Gent (1888), II, 7. - De 75e
herdenking van Waterloo (1890), II, 39. - De mislukte Jemappes-betooging (1890),
II, 43. - Het Congrès Wallon te Brussel (1890), II, 45. - De ‘Alliance française’ in
België (1891), III, 14. - De ‘Pères de famille’ te Gent (1893-1896), II, 13. - Het geval
Hallet te Gent (1897), II, 218. - De Opwinding der Walen na de ‘Gelijkheidswet’
(1898), II, 218. - Het optreden der Gentsche ‘Vulgarisateurs’ (1898), III, 17. - Het
‘Institut Rachez’ te Gent (1899), III, 19. - Andere heldendaden der ‘Vulgarisateurs’,
III, 21. - Het geval van Prof. van Hamel te Gent (1901), III, 25. - De brief der 34
Gentsche hoogleeraren aan Prof. Van Hamel (1901), III, 27. - De Gentsche
Vulgarisateurs en Prins Albrecht (1901), III, 405. - Het Fransch
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Congres te Luik (1905), III, 240. - Het Congrès Wallon te Luik (1905), III, 241. De redevoering van Buls over de Franschdolheid in België (1905), III, 249. - De
Vulgarisateurs in de verkiezingen te Gent (1895-1907), III, 314. - Hunne nederlaag
in de Gentsche gemeenteverkiezingen (1907), III, 315. - De Ecole française te Brussel
(1908), III, 335. - Hare inwijding, III, 337. - Het Fransch Congres te Aarlen (1908),
III, 340. - De verklaring van den Franschen ‘délégué’, III, 342.

Andere gebeurtenissen.
Dood van Camiel Imbrouck (1886), I, 200. - F. Delvaux in de Fédération libérale
te Brussel (1888), II, 12. - De Duitsche Keizer te Oostende (1890), II, 48. - Dood
van Willem III der Nederlanden (1890), II, 50. - Dood van Emile de Laveleye (1892),
II, 85. - De 75e verjaring der Gentsche Hoogeschool (1892), II, 96. - Dood van de
Maere (1900), II, 281. - Dood van Peter Benoit (1901), II, 293. - Dood van Julius
Vuylsteke (1903), II, 332. - De Belgische Jubelfeesten (1905), III, 1. - Aftreden en
dood van Jan Van Rijswijck (1900), III, 256. - Het Julius Sabbe-feest te Brugge
(1908), III, 349. - Dood van Julius De Vigne (1908), III, 353.
Kleine gebeurtenissen in 1880 en 1881, I, 139; - in 1882, I, 145; - in 1883-4, I,
169; - in 1883-7, I, 193; - in 1888, I, 243; - in 1889, II, 13; - in 1890, II, 55; - in 1891,
II, 81; - in 1892, II, 125; - in 1893-4, II, 120; - in 1895-6, II, 148; - in 1897-9, II,
254; - in 1900, II, 284; - in 1901, II, 295; - in 1902, II, 331; - in 1903-4, II, 347; - in
1905, III, 252; - in 1906, III, 260; - in 1907, III, 312; - in 1908, III, 346.

De nog bestaande Vlaamsche grieven.
Vluchtige opsomming, III, 423. - De stoffelijke grieven, III, 426.

De toekomst der Vlaamsche Beweging
De beweging der nationaliteiten in Europa, III, 432. - Oordeel van Emile de Laveleye
(1886), III, 433. - Oordeel van Ch. Richet (1892) en F. Laurent (1870), III, 435. Oordeel van Elisée Reclus (1879) en P. Leroy-Beaulieu (1896), III, 436. - De vier
groepen der Nederlanders in Europa, III, 437. - De Vlamingen van Fransch
Vlaanderen, III, 437. - De Vlamingen van België, III, 438. - De Noordbrabanders en
Limburgers, III, 439. - De Noord-Nederlanders, III, 440.

Paul Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging

