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·l ... Rede van . den Rector Professor ~ or~ P~ Hoffm·ann 

STAMGEVOEL EN. STAMBEWUSTZIJN 

. 8htmgPYOPl <'n ~1-.:lmlH'\\· n;-;t:t:\ilt of, zooa];-; . ook !-!,C'ZPgd. wonlt, 
n:üion<llitt it;-;g<->YOf'l, z~jn woorclt>n, clie st>dert ltC't uithrrkl'u van drr.Pn 
ypr;-;ehrilkel\jkcn oorlog Yrtkrr dan ooit te Yoren gl'hl'llik1 \ror<1Pl1_, 
vooral in Vlanndrren c•n in anclPre kleine lanclPn, cliP lnlllll<' 
Zl']f: .. ;t and iglwid 1 mcltt Pn _ofwPl tt>. verfledige u ol\rPl f l' lu'l'OYE'l'E'II. 
lrtclf'l'd<tnd, al:-; tli<' woo!'dPn op ,\·erkf'lijklH'Üen · ;-;l<tiln t'n g<'en 
i,jclc·lr klntib•n zij11, cltridPn zij <lc~ YOOI'WlJtm;-;te kt·;lrlttc•u ~l<lll, 
wa;u:ovc•r P('IL ·volk he :-;child, 'om zirl1 z<'lf 1r ltantlhaYc'n. Ht>t ;-;('ltc•c•rJ 
m~j chis in clcn 1c'g<'ll\\"llül'llig(•Jl ii,j<l niei. ongPpast clie zic.•lstoc•:·dandPIL 
\\"P1Pn:-;(·ltappP1\jk h' ondPrzoc•k:<->n om ren h<'ldPr c'·n hPp<wld hrgrip 
I<' n·rlrijgPn van httrt onf::;t;lpn ·en lmrl wPzPn. nl-.;mr({p r;ln ck 
onr'z<lk,'n, J.i0 op lmnTH' ontwikkc-'ling invlo<'cl hebbPu. 

Zn 1 k c•pu OitclPrzoek i:-; voot·uame] i.ik Y;lll z.iell~uncl i~<"n nnnl; 
,,·nnf lwi gt->](11. p(-'n soort. Y<1l1 gPYOPl _l'lt Yflll lwwtL:-;iz\jn. Als nwn 
,.·cltic'l' cn:Pnn•rgt,, dat <'<'11 dcf.] t0n min:-;tp Y~lll de nm:-;inucligh<'\l<'n, 
waarait h0t stmngC'Yot>l Pn hd · st3mhP\\·ustz\ju sprtLÜen, Pil. Yan de 
oor·znb'n, cliP · Pl'OJl Ïll\\·rrk0n, trY('Ils gr:-;cltiPclkuu.dige . f~itrn .z~jn 
<'·n <lik wijb tloor mncltflwhh<•r;-; nl:-; lllillclPl<'n ;wug<'W<'IHl We]'(lPn 
om <lPn- gl'oei 0rvan · t<' lwlrnnner·en oC 1 P IH'YonlNC'n, cl:m wot·d1 
nwn er oo.k orn:·rnnijclrhjk: toe gt~hrarht na t0 . g<t;lp, hoe ]lpf· 

si ;tntgcYocl c•n hPt stam hr\\ 11~tz~]n in tlr gPsehiPdcnis nm Pen Yu]k 
zi:in npg<'komt~Ti rn "·,·lkP ypr·;uuleringrn zc~ hehbc u on l0rgnnn. 
De gr . .'clt i<'dknndigr hl·lwnclrlLllg \';Ut h<'f- ond<'rw<>rp blijl~1 Ün::; t•en 
natunrlijke aanndl ·ing ill' f'l'll natnlll··lijk g0volg ··\~tn <1<' psn·hoh>gisdw 
bi•lmnclel ing Ü' zUn : <lP ze lrn·rt i u all<' geval de' hool'tllw!4ills<'1Po, 
w;uu·door elP· g0~r~1 iPdc~ nis YC'rstam1 ·wonlt .. 

I3eül~n, zoowt>l cl<'\ p/\·rhologL:;:.rlw· nl:-; de historiscbc bPJwnclrling, 
zij u ztÜ\' er· thc>oretisch, C'TL ik kon m~j zPl\:er lwpt>rb'u tot Jii 
tltt>Ot'Pti~cb betoog. )laar YPl'ill i L~ LeL stamgPvoeJ OYPJ' l1d algeuwen 



uit 4!-en prakti~eh 6ö~punt wordt beschouwd, zou men iets ger~ist · 
en mijne uiteenzetting onvolledig geacht hebben, indien ik niet 
ha4 getracht de lessen der zielkunde en der geschiedenis toe te 
passen en. de midQ.elen aan te duiden, waardoor .hèt stamgevoel en 
het stambewustzijn in een volk opgewekt en ontwikkeld worden. 
'Dat ik echter voor dit laatste gedeelte enkel heb rekening gehouden 
met dit volk, welks stamgevoel on he~ grootste belang inboezemt, 't is 
te zeggen met het Vlaamsche volk, hoef ik, mijns inziens, niet te 
rechtvaardigen. Zoodoende koester ik de hoop, dat in de omstandig
heden, waarin de Vlamingen thans verkeeren, deze rede tevens· 
een onmiddellijk nut voor hen zal opleveren, 

I. 

Er zijn geschiedsehrijvtws en dichters, die bij gelegenheid ~ens 
,.a.n een aangeboren stamgevoel hebbe:q gerept, maar, voor zooveel 
ik weet, heeft geen wijsgeer ooit beweerd, dat die zielstoestand 
feitelijk aangeboren is. Zulk eene bewering zou al te klaarblijkelijk 
in strijd zijn met de feiten. Want hoe zou men verklaren, dat van 
de menschen, die tot hetzelfde volk oohooren en in hetzelfde land 
samenwonen, sommigen zelfs geen zweem van stamgevoel vertoonen, 
terwijl anderen er heel en al van doordrongen · zijn ? Ook zou 
niemand, dunkt me, beweren, dat dè. oorsprong van het stamge
voel ·moet toegeschreven worden aan een rechtstreeksehen invloed 
der geesten op elkaar, dus aan mystieke oorzaken. Ware dit zoo, 
dan zou men slechts het ontstaan en het verdwijnen kunnen vast
stellen, zonder in staat te zijn iets omtrent ue oorzaken te bepalen, 
en zulks ware het opgeven van de wetenschap, die zich nooit met het 
eenvoudig vaststellen van feiten vergenoegt. Er dient ook opgemerkt, 
dat telkens wanneer het stamgevoel zich bij een mensch openbaart, 
deze aan sommige voorwaarden voldoet, die, alhoewel niet in het 
oog springend, toch .bij nader onderzoek als beslissend moeten gelden. 
Hoe komt het, b.v., dat kinderen beneden een zekeren leeftijd en 
personen, die van jongs af verre van hun volk werden opgevoed, 
nooit dien onbewusten invloed der geesten ondergaan? Wel-is-waar 
sp1·eek.t men van banden des bloeds, van de stem des bloeds, en men 

· schijnt hü~rmede tes bedoelen,, dat de gevoelens,, waardoor de leden 



Van eenzelfde familje aan elkaar gehecht zijn, ofwel door de natuur 
in hup. ziel gelegd ofwel op eene geheimzinnige wijze ingegeven 
wordPn. Wij kunnen het stamgevoel als een. uitgebreid familiegevoel 
beschouwen. Ware dus dit laatste aangeboren of van mystieken 
oorsprong, waarom zou het eerste anders ontstaan? Ik kan natuurlijk 
hier niet uitweiden over het familiegevoel' maar ik moet er toch op 
wijzen, dat b\i de dichters de weclerz~jdsche erkenning van naaste 
bloedverwanten nooit door die geheimzinnige vermogens, maar altijd 
op grond van stellige bewijzen of duidelijke teekenen teweeg 
gebracht wordt. 

We mogen dus besluiten, dat stamgevoel en stambewustzijn 
alleenlijk ontstaan ten gevolge van bepaalde feiten en ervaringen, 
en dat ze zich, zooals trouwens al wat menscheljjk i.·, onder den 
invloed van allerhande omstandigheden w~jzigen. 

Sedert lang reeds heeft men clan ook de feiten en en;aringen, 
welke hier in aanmerking komen, erkend. Als ik mij niet bedrieg, 
kan men als voornaamste de volgende aangeven .: 

1. Het bewonen van een min of meer groote uitgestrektheid 
aarde, d. w. z. van een land of landstreek; 

2. Het Verkeer tusschen de bewoners van dit land; 
3. Een zekere gemeenschap van zeden en gewoonten; 
4. Een zekere gelijkheid van denken, voelen en willen; 
5. Het belijden van een zelfden god~dien~t; 

6. Het spr~ken van een zelfde taal ; 
7. Het vormen va u een afzonderlijken staat; 
8. Het volbrengen van gemeenschappel\jke daden Pu werken ; 
9. Een eigen geschiedenis; 
10. Het- dragen van een zelfden naam. 
D"e meening is natuurlijk niet, dat elk dier feiten onmisbaar is 

om het nationaal gevoel te verwekken. Voorbeelden van het tegen
overgestelde zijn gemakkelijk te vinden. Zoo weet wel iedereen, dat 
dit gevoel_ ook kan bestaan bij individuën en groepen, die van gods
dienst verschillen of met volkeren van een ancleren stam een zelfden 
staat uitmaken. Wij willen slechts zeggen~ dat elk dier feiten voor het 
ontstaan of Yoor de ontwikkeling van het stamgevoel kan van belang 
zijn, maar derhalve op zichzelf geen noodzakelijke vereischte voor dit 
ontstaan of die ontwikkeling is. De werking van die feiten geschiedt 



verder niet op uczelfdf' wijzp en UP uitslagf'll of elP gevolgen v~n elk 
feit z\j u niet cl.ezelfcle. 

"\Vat yoorecrgt flP wo_onplaats , rn het 011del'ling ·verke·er betreft, 
zoo orfPncn z~ . hun invloed nit <lnor l1et feit zc''lf, ilnJ zij · h<•staan. 
Zij zijn echiPr· l"l0chts . vnm·w:utr<lc•n, die -rer-rnld mot't0.n zUn öm l1c'1, 
sLamg<'voPl mog<'l~jk 1.<' mak<'n, waarvan cl<' vci·,·uliLng noc·htnns, als 
gN'n nndPr0 voon,'nm·<1Pn <'I' hi.i komen, ni(•t vol<loPnd<" [;0; om hc·t 
nu ook fci.te] ~jk tn "·0cg i<' brPng<'n. Dit l<ta.tst<' · zal i<'ch•rren toPg<'v0n. 
Jfa;u· nnngnan<l0 cl<' n 1gPmrew• ~relling z::~l m-iss('h i en menig0<'Ii tcg<~n
'rcqwn, dat het hewonf'n Y<.tn ef'n zelf<1<' land, z<'l:f.c; niet in <lPn 
z.in, (lirn w<' l1ehl)('n lwpn:dd, Y<'1'0Ï:·W11t ~- orclt. "\Yant, zal men zcgg0n; 
rr zjjn :'>rolkeren, J.oon,]R d<' .fo<lPn <.'Tl <lf' Amerika[tósch<' ·ler<'n. <Üt 
njet hij c--'lkMtl' won0u en toclt <l<H1l' ·hun stmrigP ·onl nitmmll'en. Di<' 
t<'gP.mYPrping. kan door een<' u;und~<'m·igcr bPpaling v~w hi'igeen 
becloeltl wonlt, WPPr]Pgfl wnnl('ll. IndPrrlarHl, IYÜ ontkNmPn ni<'t, 
<lat ·het :;;I : l m~e-roP.I k;lfl yoori clurPn, Z< lf.-; ;-l.]s het iJHhridu 'dUl z~j n 
moedorln.ml is gPs(·ltPÏÜ0n, m;J;ll' oorspronkPlijk kan lwt niPi ontstaan, 
zoncler <lat f'<-'n gt'Of'P mrn:-;<·ltf'n dPzPlf<le streek b<•wonPü, Pn, iTJ(lÎPJI 
een stmn, woals lH'i· <lP Jod<'n i . ..; gPhenrd, het eert\jds lH'woonclP 
lan<l h<'Pfi Yf'rlorrn, lwstant clii lan<l to(·h alt~jcl als Pen ül<'~t:YI, \\·anr
aan hPL sümlgf'vo<'l Y<'rlJonclPn hl~jft. 

De oyeri.ge f0il 011J d ir• '' ~j ltf'hlwn nnngc'haa.lcl, clr:tgPn sl<-,dd :--; 
flnn tot hd ontsi;J;lll oC lw onhrikkdc•JI van het stamgevod h.iJ, 
wanrtPPr het üuli,·ir1n zi<·h <'rrnn hPwus1. i~ of, om lwt nog jnist('J' 
11ii, tf' d1·nkkC'n, wnnnN'l' ltf'i incliYi<lu tf•-rf'ns P<'nf' -roor. iP]ling 
verkT~jgt Ynn zf'k<'r<' 1loor diP fpitrn ;.l.ëtngc<ln irl<' ·hei r<•k k i ng,•n 
tw;;srhen d<' lPclf'n -r.c~-n .het volk. Nn, zulk 0.c·n hP,\'llstz~jn, i<>n 
nYinsi.f' wnt tlf' gr•mPf'IlsC'h:tpp< lijki!Pirl h<>trrü, i~ in <l«' mef'~~il

gPia.llen onvermijdelijk. Immer:-; is het njet mng<'l\jk P<'n i nnl if' 

sprekrn, f'f'n go<lsdif'mü tP lwlijdPn, zijn gt"flrag nam· z<'d<'n f'll 

gPwoonten i f' richi en, <'<'TJ nanm. 1<' clragen, nwt dPnk hPPldt n <'ll 

geYoAlem; nm anderPn b·nnjs tP mnkrn, zon<lf'r wtlnt· iP llPill<'Il, 
waarin n1cn nwi nn<lPreu OYf'fP('Jl sh~mi en wanrin niet. ZooYPJ' 
zulk PPne m·prf'ensiPlnming wa;.trgpnonwn wor<lt, r~jst noo(lza.kelijkPJ'
wij.zC' nif'i all<'PII Yl'ri.rouwf'H in elf' mf'<lPnHmschen, mttar ook 

gen0genheid of .lidil<• voor hen op. In hei. g<'wonP JPYf'll hl~jft di<' 
sympathie mcestn 1 onJ)('mC•rk J·; lll<litl' al Wlf' eens in den \ï'E'<~m<k 
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i.s · gew-ee~t, wfi<U' lt~j <'('ll LuJdgeuoot héPft ontmoet, w:~;n·ÏnPtlf' h~j 
w hetrekking i· gPkomen, heeft ook zd~<>r tle orulc>niu<ling 
opgPdaan, hoe"eer de g<'YOPlrn...-;, die hij tt .. genon~r z~jn lnncle;rnoot 
koP::;tcnlr, yprsrhilden nm <lir, " ·elke \î'Pl'mdelingnn lwm inhoezemlll'n. 

vYPl-is-\\·;tal' zon · llU'll kunnen hcw·rren, ·dat ec•n \Y<'tkrzi,j<ls<:lH' 
nPi!.!,iug of li<·fllr n'P<h moest brsta~m 0111 rlezt'' g<'Hlf't'll~<·llnppPl~jk<' 
l.PrPns;.ïll'nwn 1P sclwppPn. DezP z\jn :-;tell ig hewij"f'u ,.,m dPn sfi('il\]Pn 
Pil .. p.tltischcn nanlt'g Yflll. dl' nwnscht·'ll, maar hPt hli.ilï toch W<tfll', 

da1. Üt' ·, \\·l'dPrzij<hdtt' twigiug of licftle 11 iet ka u opbilllt'll, :t hot·r'ns 
zulkP s('hel)piugPn tot st;w<l zi,in g< brarh ; "'raut ;dl<' !.!,I'YO<'lt>n:-; 
1ussc.hf'n de m<'nsrltt'll, ml't uitzowl0ring vnn clir, \rl'll~<' Y;ln zuirPr 
jiclJfllllf'lijb·n aar<l ·zijn, \rordrn Ül '.t lrn'n grrof'lH'Jl donr 11itingPu, 

lt<-'1z~j in luuulc,lingl'll, l_tPtz~j jn \\OOJ'Üt'll. 
\Vij aclttf'tl l11't clus IH'\rrzPn, dnt · rle 1\' <lfll'JJrluin~ Y;lll nl w;\t 

il<lll ('Cll grrH'p ]IIC'l1S<'llf'li,ik<' . \\'C'Zf'US g< 'liWf'll is, de' \\ï'd<'I'Zijdsr!tt' 
IJp]nngsif'lliDg in <·ll~;lJH1Pr::. \Y<'h:ijn of ·d<' ]i<'f<l<' hP\c>n1<'1'1. . -:\.[:~;11' 
wlk E'<'lll' ]iPI'd<· i;-; uog Yt't'l'P Y<Ul lt<'l . ,· t;wJg0'roc'J. lnd< rd:J;ul 111ng 
z~i nJ.lcrnlijl~ ht'i I'Pkking ltPhiH'n np d<~ indhidt~i~ll, i<'rw\jl ltf'i 
;-;i:nugf'YOI-'1, h<)(' ltP1 nol\ uiig<'lf'g<l word<'. <îlii.id hc>1t'<'kking ht>f'l'l 
Oj) Pf'll . gt'O<'P 11\('!H..:.rl1r'lt, hf'..:c·ltotlw<l nl:-; gf'<'~d<'li,ik<' <'<'llll('i<L .:\ht:îl' 
!toP k<.ll1 itf't. gP\'()('] Y:îll . <lc• \'C'P]hf'i<l 10i <'•c''I.Jit('id h>lliPll.! Üll) . 

dil Ü' h~g;t"~JLW11, 111:1!2, lll<'!l YOOI'<tl !li(•! 11il !t ('i 00!.!; \'t'l'li< zc•n, d:ti 
nic'1 :dlr gPllll'<'n;-;clnlppl'lijkt' yoot·\\·rrp<'tl hrt g<'Ynt•l, 1ra:1rn\·<·r "·~ 1 
ltC't. h1Pr ll<'hlwn, np,,<,kk<'n, 111<1<11' ~l<'(·ld ;-; d<'i'.<', \\';ltltïlli'P dt·' 
('11kPling \iill jongs ;lf' lllill of 11)(~('1' \"f~l'iTOll\\· d IS 1'11 di<' h<'llt 
zdfs, zoo;tb Ll;ll, god:..:.dÎ<'ll~·d, rPg('ling \':lil <ll'hPid <'!1 l'tlsl, Y;ltl 
PI en Pn <lrinkc·n, Y<lll l'c'<'Sh'll rn \' c'ITll<1kPl ~jkh<•tlc'll, nmu ish:w r 
:..:.c·h~jnt'n. DrrlHih<', nl:..:. wl k <'1'11 lllf'Usell llil<ll' c'<'ll ;l nd<'r 111 i<ldc'll 
worclt \'Prpln;d:..:.t, \\';UH lti.i niP! · llil<ll' zijn f'igt'll ;l.ml lc·~· c·n kan, 
\ï/f'}1 . hij zirh \ l'f'l'llUl ('ll i:..:. onhPllil:tgli,jk ililllgPcl;l;lll, ZO<HLli ilPlll 
dikwij]:..:. ïPIÏ:..:. ltPi·, lt<'illi\\·c'C' nY<'l'Yill1. Znn<l<·r juist. Zll1b' ontiPnindinu 
t.t>· h~IJhcn opge<laau, kan Ïf'lll<llld tcH'lt tol . dP Yoot·siPlling kotlWll~ 
dat ]tij :t,i<"lt tlPrll;lh<' hellflgf'l\jk g<'vodt. in l_lf'i middc•n z\jru'r 
lanag<"n.oo!Pn, omda1 l1~j <'1' liW<k i11 zi,irt gron<lh<'giu:..:.Plt>n · Pn Yoor

naam.;-;h'. gf'wonnh n 0\ï'l'\.'f'll:·d<'lllt.. Ik Yilot·Lilut'<'LHlc' · Yf'l'il!Hlc'i·iug <l<'l' 
b~jzonuPl'e nmsi<lncligh<'clen, ''\~]kt' dl' lif'!rc'kl{inW'n it~:->s(·IH'II <l<' 
:..:.anwnlcYPlHl<' llH'nsclwn ond0rgnnn, n1oc·t, ten mir1stl• hij di<"'gt>Ul'll, 
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die niet van alle geestesgaven ontbloot zijn, de gedachte doen 
oprijzen, dat hun wederzijdsche belangstelling uit het feit voortspruit, 
dat hun denk- en levenswijze in den grond niet verschilt. Daar 
die denk- en levenswijze echter niet door dwang is opgelegd, maar 
door het volk zelf is voortgebracht en wordt gehandhaafd, doet 
zij zich voor als uiting van een natuur en een aard, die bij allen 
gelijk zijn. Hij, die van zijne gehechtheid aan eene denk- en levens
wijze bewust, tevens bij zijne landgenooten de algemeenheid ervan 
heeft opgemerkt en dientengevolge het uenkbeeld heeft opgevat 
van eeri zekere natuur, zal ook min of meer onwillekeurig het gees
telijk verband, dat de betrokken personen bij elkaar houdt, inzien, 
des te gemakkelijker daar de denk- en levenswijze in kwestie toch 
hoofdzakelijk uit wederzijdsche betrekkingen of middelen van aan
knooping van zoodanige betrekkingen bestaat. Hiermede is nu ook 
de voorstelling van eenheid bereikt; want alle geestelijke eenheid 
komt op betrekkingen neer, die de onderlinge banden tusschen ver
schillende wezens vormen. Waar deze voorstelling zich den geest 
heeft ingeprent, gaat de genegenheid of liefde, die zich eerst tot 
zekere indivi.duën bepaalde, tot al diegenen over, welke tot den 
bepaalden stam behooren, voor zoover zU in hun geheel als uit
drukking van een zelfde karakter beschouwd worden. Op die wijze 

· ontstaat dus het stamgevoel, als een gevoel van genegenheid of 
liefde tot de leden van eene door hun eigen aard verbonden 
m enschengroep. 

De voorstelling van een zekere volkseenheid, die wij als voor
waarde van het ontstaan van het stamgevoel hebben aangetoond, , 
wordt nog op eene andere w~jze verkregen da.n door het miehiel 
der gemeenschappelijkheid van taal, godsdienst, zeden en gewoonten, 
en al werken deze middelen niet zoo regelmatig en zoo zeker, dan 
kunnen zij toch, al naar de omstandigheden, het ontstaan van de 
noodzakelijke voorstelling steunen ofwel ertoe aanleiding geven. 
Iedereen zltl wel toegeven, dat, indien een volksstam een eig~n staat 
vormt, die staat a.ls eenheid, die op de verschillendste. wijzen de 
aandacht trekt, ofwel het eenheidsdenkbeeld zal versterken, als het 
reeds ontstaan is, ofwel het ontstaan ervan zal bevorderen. Na tuurlijk 
om de verwachte uitwerking teweeg te brengen, zal de staat ook 
de uitdrukking moeten zijn van den volkswil en zal het volk zelf 



m tmme mate aan de regeering moeten deelnemen; want alle 
dergelijke deelneming wijst duidelijk op den innerlijken amenhang 
van de menschen, die hunne krachten tot het bereiken van een 
zeker doel inspannen. Juist om die reden bebben ook gemeen
schappelijke werken en daden een groote beteekenis , mits zij 
blijkbaar door de algemeenheid volbracht worden, wat echter niet 
veronderstelt, dat ieder burger er iets toe bijdragen moet. Er zijn 
veel werken en daden van dèn vrede en van den oorlog, waaraan 
niet allen hebben medegewerkt en die toch opgevat worden als 
uitgaande van het geheele volk. Alleenlijk dient opgemerkt, dat er 
een verschil van opvatting kan bestaan, naarmaté va~ het verstand 
der beoordeelaars en hun bijzonder standpunt. 

In denzelfden zin werkt ook dè nationale geschiedenis, als zij 
goed begrepen wordt. Trouwens, de gebeurtenissen, welke zij ver
meldt, ofschoon er altijd enkelingen in betrokken zijn, gelden toch 
niet als handelingen of lotgevallen van enkelingen, maar wel 
van eene gemeenschap, die alle enkelingen in zich sluit en overleeft. 
Hij dus, die de nationale geschiedenis behoorlijk bestudeert, zal 
bijna onvermijdel\jk het denkbeeld opvatten van eene volkseenheid 
en door het deelnemen in haar wel en wee zich doordrongen gevoelen 
van sympathie en in liefde voor haar ontbranden. 

Wat eindelijk de benaming betreft, zoo heeft deze Pveneens een 
zekeren, alhoewel niet onvoonvaardel~jken, invloed op het nationa
liteitsgevoel. Het is duidelijk, dat namen, die slechts teekeus zijn 
van politieke of aardrijkskundige begrippen, zooals Aziaat en 
Amerikaan, met onze zaak niets te doen hebben. Er kunnen 
alleen zulke in aanmerkin.g komen, wellee waarl~jk echte stam
namen zijn of voor stamnamen doorgaan, welke ook hun oorsprong 
moge wezen. Zulke bestaan inderdaad in groot getal en dikwijls 
zijn zij gekenmerkt, doordat de naam van het bewoonde land ervan 
afgeleid is, en niet omgekeerd, b.v., Ierland, het land der Ieren, 
Denemarken, de mark der Denen. Maar zelfs als z~j echte . tamnamen 
zijn, hangt hun .in-vloed op het stamgevoel toch nog af van de 
beteekenis, die men er aan h(:cht. Deze kan een zuiver uiterlijke 
zijn, zonder dat zij met eenig stamgeyoel gepaard gaat; want al 
was er· waarschijnlijk in den beginne een lichamelijke verwantschap 
bedoeld, zoo is toch in den loop des tijds die omstandigheid ver-
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gctrn grraal.: t en het>f1- alk h·a(']Ji Ycr]ol·cn. Als dns . in zt>krre 
ge\·nllcu hij . !Jd hoore.u nf ·hi.i lwt uitspreli:Pn YU.U den n;lam flikwi.ili' 
het Ynrigste :-;tmngeToel op"·rH, 11taet <lit "·rl te <lnnke11 zijn <1Hn 
<'<'n i ruw rJ U kP hcterb~ni;.;, di<' lwt diepf'te <1er ziel Lloor<lri tigi-I \Ya1. 
<'r nol.; YHn zi.i, iets 111ag lilPil met . zek<>rlwi<l hcw<'l'<-'H : zonder 
na;m l , <1i<' lle kern Yormt· Y~1n al wat nwt een i'tmn i11 Yrrhhnt1 
~taat, z011 C'<'JI <lm1rzanm ~1:nllgt'\. 11E'l niet oubf<1<l11. Eene w1fiolli1lit('if 

zonclet; nan.ltt ka,n .liÏ<'t ;1an ltHar <'Ïgen ·wcz<'ll gelwcht z~jn. De nn:1m 
lf'YPl't dus dn errstn mogebjkltPid van ltrt . stamg<'YOC'] en hij is J1rf 
onk, di<' lld la;tt~t ver<lwi.int. ZPJr-; Yolkt'rou, di<' door mulrrf'n zijn 
opgf-~SÎtirpt en JIH't lmnn<' taal lnm · <'Ïgen a<1rit Yerlon'n ll('lJIH'll, 
bh-·n toelt . den :-;tnmn<1<11ll 11i<'t Yüt'<'ll. E('n Schut . \Yil tot, Jtll 1.or 
geen Eilg<•lselnuan zi,iu, ~t!lttlf'\rel ltij h\juH in nll<' .opzirl1tru -:lhi zoo
dnnig moPT h<•:-:rhmtwtl \rordt-'n: wnt W('] he\\·~jst, <l;ü <1•' u;ta.lll <dthnn~ 

PI:' II harsten :-;ch\j u Y<lll t"Pll rig<'ll yo] kshr:-;h1.an kn n yoor~oorh<'l<'ll. 
"'ij l1Phh<'ll ltC'i- ;;;h1mgP\I)t"'J ;t)~ Pt'fl soort \';111 ]ip-f(lt~ g<'kf'II~Ch<'i>'L 

<'ll hf't is •r('lllnkl-<'li]Î\ 0111 tl' hPoi'ÏJ.lH'11 - ~1:11 dP ~~Hit<'llkrino· in Nm 
• ~ f ~ t ' ' h 

<'Ïg;'ll ,-.;taat, rwt g<'Jll<'t'llS<'lln pp1'1j,i k yo]hrP11gt'll \ïlll \\\'l'b-·n <'IJ <LHlru, 
il<' !"tnd LP dPr g<':..;f'lt iP<kn is <'IJ h<->f, <lrag<·n Yan _<'Prt z<'Hè1rn J1n:w1 
;.!,llllsi ig wt•rk<'n op d<' ]it>Îd<' 1ol do :-;t:lm gPlwoi<'IJ, \l>nral nl:-: dPzr 
rPrtls door rttlllt•r·<~ oor·z;l kt'll is 1't'\\.<'<'gg<-'hnwh1. }fnar 11og .<lu i<l<'l~jk<>r . 
JlllS~Citit'U i:-: liLlil YCl'IIOlltlin;!, int t'Pll <llldf'l' geYO<'J, flnt \illl <lr - lit~f<}P 

nid krtu nfgc~clwi<l<'n 1rort.l<'ll. lntlPnl;l:td, al wie irt;-; JicrlwPit, lH'ehi 
Pr 'ook wnnrd<' :1<1ll <'n :.,,.l'rl-.;chl, dat. l1rt YOOl'\\l'l'P zi,jnrr -liPf<l<' door 
;l!ldnrPn gP\\ï1~ll'd<'<'f·r1 \\\)rd<'. j\1~ l1f't \ï)Ol'W('I'P <lN ]ic'f<1<' ePu per:-;oon 
nIs zooi!:mig. is, normen wi.i <lP w:1;tr<1e \\ilnr<1ighPit1, \l'l'<liPt1st<', Pn 
dr W<1:-trtl<"<'riug in ·t bi_jzon<l<'r nc·lt1 ing of, yoor zOOY<'l' clt' g<'waanlf'<'rtl<' 
om zoo ie zrgg<;H het OY('l' lt<'lll g<'H-'lcle oor<lrf'] hPz.ii, :tn(l:.O::Ï<'n <'ll 

· P<'r. Zoo YPrkJa;lrt zich, tint ltf't simng<'_YOPI noo<lz~d{P]~jk [n zi(•h :-;]nit 

t't'll g<'YO<\l YOOL' tiP W11:ll'tligh<'i<1 t'll <lr Y<'r<1Lf'tlsh~ YH!l ]lPj; yoJk als 
gf'ltN'l lwsrhnmr<l, abnok Pt n gryof'l yom· zUnr <"f'l', Een Pclt1 
~~ <tmgcyorl is trotJW<'lls n i<'t <1<~nkhaa r, zmHlt'J' dM w\j door dnn hlori 
t'll c1c groot.hPi<1, door clc·n yrnal c11 dP ontaanling Ya n <l<'n i' i nm, door 
·zijn · ro<'m Pn zijnf' :-;rhnndP n;tnge<lann ~mrÜ<'ll. Jnist -OJl-tcLlt in <l<'n 
nntloHalë'u staM, n]s g<'organi:-;cprc1P mnatsrhappij, i.n <lc' gcme<'n:-;chnp
pt']ijkP .. wPrkru t~n <la<1Pn f'U in <le grsehic~1enis, de wnar<l igltt•icl l'll 
dt ' Y<'rdicilsi.P Y:tl1 lwt rol k brt cln il1elijkst nilkomen, dl'a g<'n x ij 
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ZOOYC'el bij tot dl' gt'\ odPll~, 1raaroYPJ' .wij lwt lllt l~Pbh!'u. DPze 
g<'Ynt'l<'Il~ dagc•n dan onk on[t'ilhaar op, h~i <11 \\"Ll' in lwt welzijn 
nm zijn Yolk lwt gc•ring~t<· helnng ;-;tdt, en z~j zijn tc·H·n~ dl' lw~tt• 

toet:-;~h't-11 Y<lll cle inuPrlijJ,e g<-'ztntlhcicl jC'g<-\ll~ d<•u :-;tmu. EYPnab · 
clc letlc'n YH 11 C"<'ll · famili<~ clan m<"t Ü<:'n wárcn fa:milit·~c·c•:'t Ut'Zi('lcl 
ziju, w:wuPet· zi.i lt<'t got•d of ~]('(·ltt gedrng YHU ;.Jk lid al:-; e<'n <'PL' 

o(' PC'Ll OH('Pl' YOOl' Üt' finnilit' zp)f lw~chOll\\"Cll, ZOO ook knn hij HJlf'ell, 

(lÎf' l1ct leY<'ll zijner Jandt!,L'nooten plN'gt te heoot:cl<'C1Prt Y<ln nit hC'i 
stanel pnnt dt~·t· ~tainwaan1ight i<l of ;-;t:mtc"l'l', nan;-;JH'HH k lll<l kt'll op <'l'll 
volmaukt skLmguYoc•J. Het YaH Pcht<·r tP hd1rijfcl •u, ol' di<' hoogt<• 
ooit zow1ot· stnmht•wu;-;tzi.ïn h<'rPikt wordt. 

Iu 't algPmtPn \\·onlt naU\\'<'lijk;-; pc• u ontlf'l'~cll<·id t tl:':'elH'n 

sbullgcyop} <'ll ::;t amhc'wu~tziju 'g1~1w1nkt . t'll tol'h JIIIH'l ck ·wctc•n
scklp t>.rn oncll'r~c!JPicl PrkPIHll'tl. Dit- bC'staat nid ·hit>riu. cl<lt lll't 
<'l'tU' woord op t' "li g<'Ytlt'l w~jst e11 hot. atulen· nit>L '\Yaut ·ltd :'tam- . 
!JPWttstzijn Yl'l'OLH1Pr:-.1l'lt lll:-ip:Pl~jk:-; ('(~ll g<'Y<W), 1:\lldl'l':-i ZOU hc•t f?,f'('ll 

\\·c·rkcladige kr<lcht 7.\jn, YPrmits alle he\\-11Sk kraeld nit hd gP\ïl<'l 

rourtkmnt. 
"\Yai <lt• twt'l' tC'l'tlH'U rooml onclc·r~clwitH, i:-; <liL : <'<'II llL<'n:-;<"h, 

<li<• :-;L;ung<'Y<H:11wzl1, IH'ltodlni<'L nouclzctk<>lijk ziel1 <'J'\'<111 IH'\\ïr:-;t tc• z\jn. 
H\j nwg <lus z<'kPr<' g<'YIH-'lPu~ i11. zij u hiun<'ustt-~ lH':-;pc•utTn, zontl('(' 
:-;tulJig h• wdcn, wat zij ~igc'·nlUk lwduitluu, OJig<'Y<'<'J' zooal:-; jong<· 
li<'don dc• otÜ\\· akt~rulP li<'f<l<> nid <bcl<·l~jk als zoodani!..'; <'l'kl'Ill1<'ll. 
~attwrlijk l'i,jst zul]..~ ('('lt hPI\"IIStz~jtl omtn•ut Jtc•t YOOl'W<'l'j> Y<Ul ltt't 
geYnPl liL<'( Y<tn zc>Jf op: het yc•r·gt'mt•ostal C'('ll opzt•f !f'lijk ll<l<lt·uk:t•u, 

tc•t·wijl <lv · Yoo'r;o;h"Jl i ll!.!,l'll, <li(" tot hPt :-;tamgc•Yot•l <Wnh•itliug ~PY<'n, 
zi~·. IJ ouwlllPkf'urig yonnlof'rl, zoudc•r tlat ltPt ill(liYidu zich opzPth-•h.ik 
inspant. Om tli<• rc•clt•u zijn zij in (]C'n n"gd YHW.!, C'll oulH'paaltl 
d!' ,·oon\·c·rpPn <'t'Y;1rl z~jrt niPt wmwkt'lll'i!!, mu~cltt'<'\'l'll <'ll doc>n h<'t 
Jaah1<' <lof'lni{'t ztÜY<'rnitkomnu. D<tarf'nt<'!!,Pll, wi<-' Y::lll Ajn;-;tam hPwu:-;1 
i:-;, lw<•ft <'l' onk <'t'n · chridelijb; opYatt ing l<lli. Ilij oLHl<'r:-;clwiclt 
inztm<l<'rheicl Ût• Y<'r;-;ehilJenclP zijdPil l<lll z\ju \\'('Zt'n Pil h\j kPr~t lwt 
Jwog;-;t<• clnt•l, ·" ct<ll'Of> hij '"il <1 fgHar1. ~ on<l i;.?: i:-; l1d dPrlwh<' 11 j,•t, 
tlat hij ziclt <~t-'11 :Üt?;C't mkb•u lH-·gr.ip gc·yonucl lu•hhl' Yan ]Jct.u,Pc·n 
f'eu ;::;tam i;-; : lwl yol::;taat, dat bij 111·anr beseft, ,qlt tot zijn eig<>u 
~t< m brhoort. H~j, (lLl' nooit de Yoor;;;tPll ingen, di(' h<'m aandol"IÎ, 
he ~ft uudcrzodd <'U oY<'rwogc•u, kau wrJ mlgrn;-; cl<,' toC'YalliglH'deu 
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van zijne ondervinding een . inzicht hebben verkregen in deze of gene 
stambelangen, maar het ware toch verwonderlijk, indien hij zich op 
die wijze volledig en juist rekenschap gaf van de factoren, die het 
stamleven uitmaken. Die opmerking laat ons toe te begrijpen, hoe 
menigeen, die overigens lliet van stamgevoel ontbloot is, een opval
lende onverschilligheid toont voor wezenlijke behoeften van zijn volk 
en dikwijls niet merkt, hoe dingen, die onbeduidende Kleinigheden 
lijken, voor den volksaard van het grootste gewicht zijn. 

Heel anders is het gesteld met hem; wiens verstand en blik door een 
sterk stambewustzijn verscherpt zijn. Niet alleen zou het moeilijk zijn 
een of ander volksbelang aan te wijzen, dat hem ontsnapt en dat hem 
niet nauw ter harte gaat, maar hij ·weet ook, dank zijn wakkere opmerk
zaamheid, de geringste bijzonderheden naar hunne juiste waarde voor 
het algemeen we1z~jn te schatten. Meer nog, instinktmatig ontwaart hij 
in alles wat hem voorkomt, het vreemde en uitheemsche en is 
dadelijk vol ijver bereid het af te keeren en af te weren. Daar 
zijn gezichtskring zeer ver uitgebreid is en ook andere volkeren 
omvat, is hij beter in staat de verschillende stammen te onderkennen 
en bijgevolg moet zijn begrip van eigenaard rijker en nauwkeuriger 
zijn dan dat, hetwelk degene heeft opgedaan, die nooit over dit 
vraagstuk heeft nagedacht, noch de oogen heeft rondgeslagen en 
misschien nog nooit met vreemdelingen heeft verkeerd. 

Uit dit alles kan men besluiten, dat stambewustzijn, vooral wat 
de verstanclelijke zijde ervan betreft, veel meer behelst en veel meer 
uitgewerkt is dan · het stamgevoeL ·Het vergt immers een grootere 
ontwikkeling en kan slechts bij diegenen opkomen, die zich reeds 
door hun stamgevoel onderscheiden. Want de · beweegreden, die 
hen heeft aangezet om de onwillekeurig ontstane voorstellingen door 
te denken, te bepalen en te verbreeden, kan toch geen andere 
zijn dan juist de liefde tot hun stam. Men zal het desgelijks 
eens zijn, dat, ten · gevolge van die rijper overpeinzing en het 
grondiger oordeel, de aanvankelijke liefde moet versterkt worden, 
zoodat in dit opzicht stambewuste mannen evenzeer uitmunten. 
Waarlijk bereikt de liefde· bij zulke mannen den hoogsten graad 
en gaat over in een werkehjk solidariteitsgevoel, dat het eigen 
lot verbindt aan het lot van den stam en zich desnoods de 
grootste ~ffers zou getroosten, 
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Die versterking komt ook het ,.,.-aardigheids- en eergevoel ten 
goede en vertoont zich bijzonder, doordat de :fijnheid dier gevoelens is 
vermeerderd. Onverschilligheid valt hier niet te vreezen. Alles wat in 
het minst het waardigheids- of eergevoel kan krenken of bevredigen, 
wordt aanstonds opgemerkt en er bestaat veeleer kan , dat men de 
belangrijkheid der feiten zal overdrijven. Wat, m. i., eindelijk de' 
sterkte en fijnheid dier gevoelens nog meer verhoogt, is de overtuiging, 
dat iedere stam een onverbrekelijk recht op eigen bestaan heeft, dat 
door geen macht, al ware zij nog zoo groot, mag mi kend worden. 
Waardigheid en eer veronderstellen niet alleen plichten, maar ook 
rechten, en hoe meer de stambewuste•man van het recht overtuigd is, 
des te meer zal hij zich ook verplicht achten voor dit recht en voor de 
eigenaardige ontwikkeling van zijn stam op te komen. Daar waar het 
alleenlijk bij het stamgevoel in den beperkten zin is gebleven, mag 
men vreezen, dat wel eens uit zwakheid of uit baatzucht de plichten 
tegenover den stam zullen verzuimd worden. Hij echter, die zijn 
stam bewust aanhangt, zal in dit bewustzijn de kracht putten 
om aan elke verzoeking te weerstaan en om zijn plichten vastberaden 
te vervullen. Daarom is hij de aangewezen man om in geval van 
gevaar en bedreiging de volksgenooten als voorman te leiden en 
ten strijde te voeren. Zonder de schaar, ze weze klein of groot, 
der stambewusten, za:l geen volk zich op den duur tegen vreemden 
invloed kunnen handhaven. 

II. 

Al de omstandigheden, die wij hebben opgesomd, kunnen voor
handen zijn, zonder dat er daarom een: zeker stamgevoel ontstaat· 
Want, zooals wij reeds hebben aangeduid, werken de meeste van 
die omstandigheden niet op ·zichzelf, maar moeten vooreerst in het 
bewustzijn overgaan en wel zoodanig, dat tevens de betrekkingen 
en eenheden, waarop zij wijzen, worden opgevat. Ik kan heel wel 
een werk of daad gewaar worden, maar zoolang ik er de gemeen
schappelijkheid niet van heb opgemerkt, is die gewaarwording 
nutteloos voor mijn stamgevoeL Het i hier zooals met de begaafden 
en de . onbegaafäen : waar de eersten iets zien, blijven .de t.weeden 
dikw~jls blind €U vermoeden lelfs niet, dat er iets bel4ngrijks 
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omgnat, . met üit · Y<'r:-;ellil t'<'ltk'r, <lat de "·a;tmmniug ,-,w ~mikt• 
<'<'llhf'dcn e.u hctrekkiug<'ll i u practi ;-:;eh opzicht <'en zekere• ouhaat~ 
:.mrhtigbei<l n~rei~cltt. - ImJtu-·r~ de baatzuchtige,· · die alJus naai· z\ju 
eigen holaug JwoordeeJt, ltPPft Yoel meur mo<'iie PCII w·an"' gcme 'IJ

:-;chapp<'l\jkh<•id . h' lw~cfi'Pu . .:\laar zElf:-:> a b de gem<'ensehapJWl~jldteÏ.<1' 
,\·onh opgPnH•rkt, j~ <lit nog nic•t Yoldoewic om ltet ~Lmuge"\·oél 
teweeg te hrengPn. Z11lk <'<.'U<' opmerking ];;:·au oppm·vlnkkig r'u YÓor
bijgaaiJcJ zijn, zomlc-'r diep<' inwerkint: op · <len {J;ü< st. Slccht.s door 
<lat eenC\ . za:1k :ách herhanlclPlijk mm cleu geest opdrhtgt eu· e<'u 
ltecltt dc•uklwc'lcl ,:ormt. hei \rP[k nl~ een hraiJL1)lllllt. <'·CU heE'lP i·<'<'k: 
g<'dac!Ü<'TI JU zich Yf'J'C<'UÏgt, "•ordt Jwt SÜll ll!-W\"<H'J ee11 ÏUU<'l'Jijk<• 

1\·crkPlijklt<'L<l , <lie 1111'<'1' is <lau <.'<'11 Yluclltig<> st<'lll))Jiug ... Yoort.s 
:·iJH'<'Pkt hd nw. zelf, eh t ltd gcnwl zielt moc-'t uithr·e iflen trJt lr eLgePn · 
JtiPtl m<'t l'<'eht ePn ~1 mn no<'Jll!'ll mng, cl. '"- 7.. tot PPll uaüwrhjke 
l<'H'IIS- <'H lH';-;cltaYiu~:-;!.2.t'Jllt'PII~ ·lr c-1p, <1ie n-mu· afJ;:olll~t., a.<udeg eng<'
:-;ehic<lrn1:-~ .innig<'!' i~ d<lll Pll\<' awl< 'l'<' huiten <lc f::unilie, ePn <•ig·<'Ll 
ka L'<tktor lH'Z it en op eigPnaard ig;t• w~jze na~u· · <le Yc 1'\\·ëzenlijking dey 
JH<'li~~Ju•J i.i k<' idf•alen :-;t L'<'Pft. . Al ;-;chij ut clit i 11 ahstracto n~et de 
1t1inste zwariglH'.id op 1P Jerer< 'U, zoo lPel't· toc·lt tlc ;-;tndie <1<'r · 
gP:-ï('hic<l<>n i;-;, <let t dikw~jl:-; JtU'n:-;clwn ,· cl ie tot d<'Ilzelfden stam h<'
hoor<lPrL lnw ~.nupathiP tot kleinP kriup,en hrp<l<thlen cu z('Jf:-; 
,:j,iantlig IPg<'nO\·cr elka11<ler ;-;toutl<'u. DP Middelec'tiWt'll YouraJ len'relt 
on:-; tal r~jk<' YoorbPehlen Y<lll zulk <>ene houding, <'U cn·er lH-'t ·alg<'
llle<'n llH>ci<·u wi.i uid uit lt0t oog YPrliewn, dat lwt ;-;btmgeYoC'J 
CVLI historisdt fC'it i:-;, d;-Jt YOOI' cl<' Yl'I'SellilJPTHJU St::lllllllelt op YPt'
schiJlcnd<' tijclst-ippeu, al naai· gdaug <let· omstnnrliglte<l<'u, Yt'r;-;chijut, 

Yoor e<>nigu wc•l hetrokkel\jk laat. De geestdijkc ontwild::c'li.ng , :i:l.IJ 

P<-'11 st.am moet reed;) C<'ll Z<'k<'l'<' hoogte hereiki ·ll<'hlH'u, <'<'I' <1 it 
mogelijk i:-;. \Yaot u iet alleert cl<' u1thruicliug Yan g<>,·oel OY<'r (l<'gl'JH'U, 

<li<' op <')kaar gt:-'l~jkell Pll · toch in Ycle o'pzielüPn Ycr!'ehill<-'n, ~t11i1 ' 
op ,·ele hiud('l'p<llen, die llloeieu o\·erwoniten worden, mnar ook, 
0111 ecuc Yoor,..;tciling Yan zijn aard h·' Y.erl{rijgen, î:-; ecu inkeer toL 
zichzehPn <'It Pe--ne reflectie' Y<Tci:-;cht, waartoe zdrJmin jonge Yolkc'ren 
al:-; jonge liecl<:n, wier blik . ~tltoo~ Wl.<H' buiten 1s ;4<'l'icht, in ~taaJ 
z~jn. Ik heb on·r dP nation::~lo geschiedenis ge, 'prokc.u', clie,' door dl' 
eenheid Yau een volk en zijne lotgorallen aan te: toonen, het f-'ta~!i
geYo<'l üt het Jc•yeu rorpt: Nll zRl'hljjken, da:t"éle kentlis der geschie-

.• 
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denis, ~lechts al k nnis van het Yerleden, daartoe niet kan gemist 
worden. Gesteld, dat een man slechts den tegenwo01·digen toes~nd 
van zijn volk kent, zonder eenige herinnering aan het verleden, 
dan zou hij zich geen denkbeeld van den volksaard kunneq vormen. 
Een dergelijk denkbeeld vergt eene reeks ervaringen, die elkaar 
aanvullen en samensmelten tot een meer of min bepaalde voorstel
ling, terwijl andere, die er niet mede strooken, afgewezen worden. 
Door die voortdurende vergelijking wordt de mogelijkheid aan de 
hand gedaan van te zeggen, of eene nieuwe gewoonte, instelling of 
daad al dan niet met den stamaard overeenkomt. 

Ware echter de zoo verworven voor telling slechts voortgebracht 
door hetgeen .binnen een stam geschiedt, die van alle andere afgesloten 
is en geen den min ten invloed van het buitenland ondergaat, dan valt te 
betwijfelen, of het begrip van den stamaard zich volstrekt duidelijk zou 
afteekenen. In zulk een stam zou wel op den duur door de geschiedenis, 
die noodzakelijkerwijze ook bij de zeJ.fstandigste vo lkeren eene ver
andering van toestanden met zich brengt, -een volmaakt conserva
tisme i met het leven onvereenigbaar,- een zeket· begr:p opkomen 
van overeenkomst. tusschen het verleden en het heden, maar dit 
begrip zou toch .meer of min, juist ter wille van de noodzakelijkheid, 
die uit de omstandigheden voortv!oeit, onbepaald en onzeker blijven. 
Bij alle volkeren zien wij, wanneer zij op den weg der ontaarding 
geraken, dat de zeden der voorvaderen worden geprezen en dat het 
conservatisme als een nationale stroo.çning opwelt, maar het valt zelfs 
te betwijfelen, of dit, zonder het verze.t tegen den buitenlandsehen 
invloed, mogelijk zou geweest zijn. Want de ver;-;chiUen zouden altijd 
gering en onbeduidend blijYen en in elk geval zou het stamgevoel 
zich niet als zoodanig voordoen, het zou niet kunnen onderscheiden 
worden vun het gemeenschapsgevoel. Trouwens, daar geen stam zich 
ooit heeft kunnen afsluiten en elke betrekking met zijne naburen 
weren, heeft onze veronderstelling niet meer dan een theoretische 
waarde. Feitelijk heeft van ouds af, naast de kennis van het eigen 
volksleven, eveneens de kennis tder toe.standen bij de naburen het 
begrip van den eigen volksaard verduidelijkt. 

Van de bepaaldht-id van dit begrip, van de verspreiding en de 
~terkte van het daarop gevestigd stamgevoel en stambewustzijn hangt 
~u verqer de Q.ouding af, qie ~en ~taJll te~enover çle in,.ylQeqeJl 
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, au muwn !Hl,llneemt. Maar er moet toch opgemerkt, dat hier 
v~el moeilijkheden ontstaan, · omdat er ook bij andere volkeren 
gebruiken, instellingen, wetten, uitvindingen en ontdekkingen 
bestaan, die zonder nadeel voor den eigen volksaard kunnen over
genomen of ten minste na eene wijziging kunnen toegepast 
worden. De volkeren zooals de individuën mogen nooit vergeten, 
dat. ze van elkander kunnen leeren : een volk zoowel als een 
individu, al \\·are het ook het hoog t begaafde, dat ·zich zou willen 
afzonderen, dat alles wat van buiten komt, zou willen afweren, zou 
weldra achteruitgaan en den rang, dien het in de beschaving 
bereikt had, verliezen . . Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat alles wat 
uit den vreemde komt, goed is en blindelings dient ingevoerd. 

Wanneer iemand voor het eerst ~et het vreemde in aanraking 
komt, loopt zeker het verschil tusschen dit en het eigene in 't oog, 
maar welke houding hij er tegenover aannemen zal, hangt af vooral van 
het denkbeeld, dat hij zicP. heeft gemaakt van de vreemde beschaving 
in het algemeen, vergeleken bij de eigene, van zijn stamgevoel en 
van het oordeel, dat hij zich vormt van het nut dat de invoer,ing 
zal opleveren. Een beschaafd volk, dat reeds een ontwikkeld stam
gevoel heeft, zal niets van onbeschaafde volkeren overnemen, tenzij 
misschien zekere voedings- en genotmiddelen, terwijl een onbeschaafd 
volk, dat vol .bewondering tot ·een ander opziet, geneigd is allerlei 
zeden en gewoonten van dit Yolk na te volgen., onder voorw(;ndsel 

. zich daardoor · op dezelfde hoogte te brengen. U~t deze bewondering 
van het 'Teemde spruit het grootste gevaar voort voor het eigene, 
des · te meer daar het meestal kleine bijzonderheden geldt, die voor 
verbeteringen worden uitgegeven en niet rechtstreeks den eigenaard 
schijnen aan te tasten. Zelfs ten opzichte van zoo'n belangrijke 
volksschat als de taal, blijkt het in den beginne nooit, dat de vreemde 
taal de eigene zou verdringen, omdat deze natuurlijk verder gebruikt 
'~ordt en mag gebruikt worden. Dus moeten die bijzonderheden 
reeds talrijk zijn en de verspreiding van het vreemde reeds grooten 
omvang bereikt hebben, voor dat het gevaar .wordt bemerkt, en dan 
nog zal het eene minderheid zijn, die het inziet. Want zij, die uit 
zuivere bewondering voor he.t vreemde niets meer wenschen clan 
het in het eigen leven op te nemen, wenden natuurlijk hun blikken 
van het eigene af of merken het alleenlijk om er de rninclerraanligheid 
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van te gevoelen zoodanig, dat zij dikwijls zoo ver komen zich over 
het eigene te schamen. Maar, hoe gering het aantal menschen ook 
zijn moge, die zich niet lieten medeslepen door den bewonderingsroes 
voor het vreemde en die het gevaar voor het eigene inzien, 
zoodra z~j dit zullen bemerken, is het ontstaan van het stamgevoel 
onvermijdelijk en zal het tot een strijd tegen het uitheemsche 
leiden. Daarom juist beu ik van oordeel; dat op die wijze, d. ". z. 
verondèrste1 d dat de vreemde invloed door geen andere macht 
wordt gesteund dan door een vr~je bewondering voor eén zeker 
volk en geen vreemde burgers in tamelijk getal het land intrekken, 
geen stam zijn eigenaal'tl ooit geheel en al kan verzaken, al ging 
de bewuste invloed bPstendig van hetzelfUe volk uit. 

In den laatsten tJd is wel-is-waar eene ·methode opgekomen, 
waarvan het groot gevaar niemand kan ontgaan. De Franschen, die 
altijd een mooi woordj e vindc'n, zeJfs voor Pen leelijke zaak, heeten. deze 
methodP- " la pénétration pacifique ", het vreedzaam indringen. Ik ver
sta daaronder niet het behartigen J er economische belangen van een 
volk op het grond~ebied van een ander, maar eene wijze om zijn 
eigene beschaving anderen volkeren op te dringen. Volgens dit stélsel 
tracht men in bt't land, waar men de eigen beschaving wil ver
spreiden, zekere mannen, die met het vreemde reeds zijn ingenomen, 
aan te werven om met hunne hulp maatschappijen, congressen en 
dergelijke insteltingen op te richten, welke als bestendige brand
punten van den vreemden invloed werkzaam zijn. Iedereen herin
nert zich nog, hoe de Fransehen voor den oorlog het aan boord 
legden om overal, waar· ze kans op gelukken zagrn, te organiseeren, 

. bijvoorbeeld, hun Alliance {1·ançaise,hun Amitiés (1·ançaises, hun Cong1·ès 
pour l'exten,sion de la langue et de la cultu1·e f,·ançaise, ja zelfs hoe zti 
erin slaagden eene tentoonstelling in het hart ' 'an Vlaanderen voor hun 
doel te gebruiken. Dit openbaar optreden heeft zeker menigeen, die tot 
dusver twijfelde, heel en al voor de zoogenaamd hoogere beschaving 
gewonnen, maar aan de andere zijde heeft het ook zeker menigeen 
de oogen geopend en hem tot den strijd aangezet tegen zulke 
pogingen om het volk zijn ziel te ontnemen. De methode, die 
wellicht een politieke bijbedoeling had, heeft het niet verder gebracht 

. dan ten hoogste sympathie te verwekken, en ik houd vol, dat zelfs 
op de:n duur ' ûj haar doel, het uitroeien van een zekereu yolksa&rd, 
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nooit 1ou bereikt hebben , juist omdat met haar vooruitgang ook de 
tegenstand zich nooa.zakelUk:erwijze moest versterken en uitbreiden. 

Om een volk . ertoe te bl'engen z~jn eigenaard geheel en al op te 
geven, ·ïs ü~Û; meer noodig dau de Yr~je invloed Yan buiten. Er moeten 
zich wei·kelijk vreemdeling0u in groot getal ko ~.neri neerzetten of 
vestigen in zjjn midden. Zelfs dan nog delft het · volk niet altjjd 
het onderspit en gebeurt . het soms integendeel, dat de vreemdeling 
opgeslorpt wordt. Natuurlijk zUn hier lichamel~jke verschillen, die 
duidelijk uitkomen; van het grootste gewicht. Men mag wel zeggen, 
dat tot nu toe mrmschen Yan vot·s ·hillende rassen, diè hetzelfde 
land bel\·onen, zich in 't algemeen niet hebben Yermengd. Als het· 
menschen van hetzelfde ras beircfL, komen veel omstandigheden in 
aanmerking, die het ontstaan en het behouden van het stamgeYóel 
en dientengevolge het voortbestaan van het volk bepalen. Zoo, b. v., 
hebben uit'1\·ijkingen, zelfs van g~·ooi" e scharen, naar een ander · 
land voo1~ kolonisatie, slechts dan k;.uis niet tot opslorpen te leiden, 
wanneer de Uitgewekenen bij elkaar blijven wonen, wanneer zij · eene 
ontwikkeling bezitten, die geenszins minder is dan die van het land, 
waar zij zich hebben · gevestigd, en eindel\jk wam1eer zij" door zekere 
betrekking-en met" het moederland; ill' weenril Yan alle noodwendig- · 
heden, waaraan z~j in hun nieuwe woonplaats zijn blootgesteld, een 
steun vinden voor hun eigen stamleYeri. · 

Als zij, die zich in een land neerzetten, veroveraars zijn, is het 
evenwel niet zeker, dat zij het o.nderworpen .volk naar hun aard zullen 
overhalen. De Germaansche stammen, die in het Romeinsche rijk zijn 
binn~ngedrongen, zijn immers na betrekk~lijk korten tijd. in de ovei·
wonnen naties opgegaan, alhoewel zij eenige van de veroverde landen 
hun eigeu naam. hebben gegeven." De reden is, dat zij de minderheid 
waren, dat zij niet zamen zijn gebleven, dat zij nog geen bepaald stam
gevoel hadden en dat ze ras voor de hoogere beschaving moesten zwich
ten. In het Westen, dat minder ontwikkeld was,- in het Oosten; waar 
de Grieks.che beschaving heerschte, is het hun niet gelukt - hebben de 
Romeinen, blijkbaar zonder rechtstreeksche dwangmiddelen, hunne 
beschaving vers.preid, alleenlijk doOI; hun taal . in het bestuur te 
gebruiken en door hun nijverheid, hun handel en hun onderwijs te 
bevorderen. Verondersteld <.lat veroveraars werkèlijk een hoogere 
beschaving vertegenwoordigen, dan beschikken zij alt~d over t:1l v~q 
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middelen om deze bij de onderworpen volkeren te vm:spreiden, en 
de Romeinen hebben gelijk gehad daarbij vooral op het bestuur te 
rekenen en de grootuijverheid, den groothandel en het geleiwezen 
te bemachtigen. Want de menschen moeten leven en zijn dus ge
dwongen voor het bestuur te buigen · en zich naar ·de handelaars en 
nijveraars min of meer te schikken. Daardoor echter nemen zij 
zekere gewoonten aan, die door hunne belangen vo01·ge 'chreven 
worden, maar die ze alleng van hun eigenaard venTeemden, tot ze 
ten slotte dezen geheel en al hebhen verloren, indien zij het gevaar 
niet bijtijds bemerken. , . 

Deze onrechtstreeksche manier bleek, althans in de nieu~,-e tijden, 
niet immer toereikend en alzoo zien wij, hoe ma.chtbebbe1:s . recht
:-;treeks van hun macht hf'bhen gebruik gemaakt om alle ·uiting van 
een narionaal leYen, die hun mi~ha.agde, te onclerdi·ukken. Naar 
gelang yau de toestanden hebben zij hegrijpelijk.erwijze hunn~ macht 
uiet altijd tegen dezelfdP Ycr.-;;chijns el~ gekeerd ; hier was het tegen 
den goch:dieu:-;t, dam· t.egeu de zeden en gewoonten, el<iers nog 
tegen de politieke in:-:tl:llingen, maar meestal zijn zij . het E-ens 
geweest in hun pogingen 01h de landstaal uit te roeien, vermee
nende, dat met de t:wJ ook de Yolk .-geest zou verdwGnen. ·Nochtans 
heeft die gewelddadige methode haar doel zelden tèn volle b,ereikt. 
~a tuurlijk zijn er altijd rnen~~hen, 'die uit e igenbelang voor het 
geweld buigen, inzonderheid als . de machthebber het Yers.taat ze 
door voordeeten op . roffelijk gebied aan te lokken. Maar bij de 
mee~te geesten drui:-:dtt zulk eene methode tegen het gevoel van 
zelfstandigheid in, da t , daardoor opgezweept, dikwijls . aanleiding 
geeft tot een echt si.::nngeYoel. Daarb~j komt, dat onÇlerdrukte 
Yolkcren ovei· bet algemeen in hun vooruitgang meer . of min .worden 
helemmerd, of~ choon zij de 'Teemde besçha v1ng aannemen, en dat 
op den duur door cle waarneming Ye:tn de ellende bij Yelen, althans · 
b~j de ontwtkkelden, die niet Yerblind zijn, het medelijcien. en bijge
volg ook het ;-;oliclariteiLgeY·o-el met de stamgenooten <;>pdaagt. De 
geschiedenis bevestigt dan ook, dat ter oorzake van zulke methoclAs 
een YOlk, door cle levensnoodwendigheden gedwongen, h~t een. of het 
ander stukje van zijn nationaal bezit mag verliezen, maar dat het nooit 
volstrekt gelukt is een volk, ten minste een beschaa.fçl volk, VU;n zichzelf 
volkomen te vervreemden. De uitslagen zijn meestal nog slechter dan 
die der!tonrechtstreeksche methode. 
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Als w~ nu nîl.gaan, welke factoren, die tot het ontstaan of het 
verdwijnen van het stamgevoel bijdragen, kunne~ onthreken, zonder 
dat het gevoel zelf vergaat of in zijn he taan ·wot·dt verhinderd, 
bemerken wij ten eerste, zooals ik reeds vroeger heb aange~tlpt, 

dat het behooren tot verschillende . taten in geen geval een 
volstrekten hinderpaal in den weg legt. Burgers Yan verschillende 
staten kunnen toch door dit gevoel z~jn verbonden. Nog meer , er 
zijn stammen, die, alhoewel politiek gescheiden, hoegenaamd niet 
wenscheil een eigen: staat te vormen. Aan den anderen kant staat 
het ook vast, dat, als eens van een stam, die een· eigen staat heeft 
gevormd, een deel wordt afge cheurd. de bewoners van dit deel 
meestal tot het stambewustzijn komen en nog langen tijd naar ver
eeniging met hun broeders streYen. Zou echter eindelijk na eeuwenlange 
scheiding de (lt·ang naar vereeniging in hun hart verdooven, cian 
mag men verwachten, dat, ing val zij weer met het omle Yader
la.nd verbonden worden, zij zich binnen korten tijd met den nieuwen 
toestand zullen Yerzoen n. 

Ook het verschil van godsdienst belet het stamgevoel niet, op 
voorwaarde dat dit verschil zich eerst mettertijd heeft vom·gedaan, 
maar het brengt to h alt.Ud, vooral indien het sarneu.gaat met een 
verschil Yan- staat, eene verzwakking Yan het gevoel meu . Om dit in 
te zien, hoeven w·;j maar te dvnk ... n aan df' betrekking tussehen 
het protestantsche Holhul en het kat''lo~ie.t{e Vlaanderen. Hier- hebhen 
de theologen het vei.-;;;chil nog wel dikwijls zoouanig ·er .. rg rd, dat 
alle gemeenschap der twee takken van den X clerhmdscheu stam 
werd voorbijgeûen en elk eenheidc;;g -roei verhroken. Naarmate men 
echter tot de ware verhouding is tel'uggekeerd, is die kunstmatige muur 
ingestort en wer<l de weg tot verbroedering op nieuw gebaand. Daaren
tegen sch~jnt het mij toe, dat tusschen twee groepen, al behom·en 
zij tot denzelfden stam, die van óuds af verschillende godsdiensten 
hebben beleden, gèen verbrof'dering r~ogelijk is. Onrechi treeks 
blijkt hieruit, dat de eenheid van religie een sterken band om een 
volk vlecht, die zelfs alle andere kan verYangen, indien die religie 
het volk onderscheidt van de volkeren, die zijn eigenaard bedreigen. 
Het bewijs van deze bewering wordt ons geleverd door de Joden, 
wier stevig stambewustzijn voornamelijk berust op hun godsdienst, 
waarvan · cl~ macht nog wordt versterkt door de ermede samen-
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hangende talrijke gebruiken, door de daarbij gebezigde rîtueele taal 
en de herinnering aan het verleden. 

Evenals met het verschil van godsdienst is het met het verschil 
van zeden en gewoonten. Twee volkeren, die in dit opzicht niets 
gemeens hebben, zouden, dunkt me, ook door geen gem enschap
pelijk gevoel kunnen verbonden worden. lVIaar ter\Yijl de godsdienst 
een stelselmatig geheel vormt, dat duidelijk uitkomt, Yormen de· zeden 
en gewoonten eene grootendeels ongeordende en verwarde menigte 
van levensregelen, waarvan deel en kunnen gewijzigd worden, zonder 
dat er de rest door aangetast ·wordt, en waarvan het bestaan Y.eel 
meer blootgesleid i aan de helirondering voor het \Teemde. Wij 
zien dan ook, hoe de uitl:ie~msche zeden en gewoonten Yan lieverlede 
ingang Tinden h1j de hoogere standen en door den invloed, die deze . 
standen op oe lagere uitoefenen, een bestendig geYaar meêbrengen. 
In het be. te geval wornt op deze wijze de tweespalt bij bet vo·lk 
bevorderd, doordat het eene · deel de oude zeden en gewoonten 
blijft aailkleYen, terwijl het andere de vreemde huldigt. Znlk een 
toestand smoort natmu·lijk elk stamgeYoel in de kiem, en de 
echte eigenaard van een volk, in zooverre hij aan de verbastering 
ontsnapt, leeft nog slecht. voort in de minder ontwikkelde en meest 
Yan huiten afgezonderde kringen. Indien echter een Yolk zijn zeden 
en gewoonten getrouw blijft, gesteld dat deze werkelijk van die der 
omgevende Yolkeren Yei-. ehillen, behoeft men nooit te vreezen, dat 
het Yan elk stamgeYoel zal Yerstoken blijven. Worden integendeel 
de oude zeden en ge·woonten opgegeven of leven ze slechts nog 
voort in beperkte streken, clan is ook het volk tot den ondergang 
gedoemd, ten ware het zijn leven op andere wijze reelden kon. 

En wat kan die redding zijn, wanneer een volk zijn politieke zelf- · 
standigheid heeft yerloren, wanneer het denze]fde:n godsdien t bel~jdt 

als de indringer , wanneer het zijn overgeërfde zeden en gmYoonten 
door vreemde heeft vervangen ? Hoe kan het nog ander· he. taan dan 
door zijne taal'? Evenwel, hoe onwaarschijnlijk het ook chijne, kan 
een volk zelf· van zijne taal beroofd worden, zonder te verdwijnen, mits 
er een van de andere factoren op den voorgrond trede en de herin
nering aan zï eigen taal als een ideaal voor den geest blijve 
zweven. Over dit punt wil ik niet uitwijden en maar een enkel 
vo01·beeld aan4alen. De Ieren, zooals ieclereen weet,. hebben, door-
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cté overheerschende macht van het Engelsçh gedwongen, hunne taal 
bijna . geheel en al verleerd, doch hun stamgevoel is daardoor niet 
verminderd, en als men nagaat, waaruit dit voortspruit, komt men 
tot het besluit, dat het verschil van godsdienst en zeden, alsmede 
de politieke en economische verdrukking de voornaamste oorzaken 
zijn, die het Iersch stamgevoel aanwakkeren. 

Over het algemeen, zooals ik reeds heb gezegd, hebben veroveraars 
gemeend, dat ze een volk het best in zijne taal konden treffen, en het is 
zeker en gewis, dat, als zij er eens in geslaagd zijn de landstaal uit de 
hoogere kringen te verdringen en deze voor hunne zaak te winnen, 
zij, na de zege op het slagveld, ook de zeelelijke ovenrüming over 
een volk behalen. Want, zoo eens de .hoogere standen hun taa 
verzaken en in haar plaats de vreemde beginnen te bezigen, nemen 
zij met deze onvermijdelijk den vreemden geest op en '\Vorden zij 
meer en meer van vreemde denkwijzen doordrongen. Ten andere, 
daar 'zij het zijn, die de beschaafde taal bezigden, geraakt deze in 
onbruik en blijven alleenlijk de gewestspraken· over. Inderdaad, hij 
alle volkeren, die, alhoewel tot een z'elfden stam behoorende, hun 
gemeenschappelijke taal hebben opgegeven en zich ü.itsluitend van 
dialecten bedienen, die van streek tot streek verschillen, is met 
het veelwijnen der algeroeene taal 4e band verbroken, welke de 
gewesten aaneen hecht en een der hoofdzakelijke voorwaarden . tot 
het ontstaan of het behouden van het stamgevoel · vernietigu. Indien 
w~i dus vm;onderstellen, dat een volk door zekere omstandigheden 
zijn politieke zelfstandigheid, zijn godsdienst en zijn zeden verliest, 
zonder dat het er tegen kan opkomen, blijft hem als eenige redplank 
de t3al over, waardoor het zijn he::;taan als stam nog zou kunnen 
verdedigen. Voor dit ]aat::;te geval . vinden w~j het beste voorbeeld 
in ons eigen land, in Vlaanderen. 

Het zon mij te vet· leiden, wilde ik al de omsta.nclighed('n opsporen, 
welke sedert de oudste tijden hier een clegelijk stamgevoel hebben tegen
gewerkt, maar de vooi'Dn.amste van die omstandigheden liggen voor de 
hand en er dient juist geen diep geschiedkundig onderzoek ingesteld om 
ze te ontdekken. Van de Middeleeuwen wil ik niet spreken. In dit tijd
perk1 'il'aar dP gezichteinder der gewone menschen niet verder 
iÏrekte dan het gebied der gemeente of. der stad, bestond een 
eigenlijk stamgevoel niet. Toch, - ter eere der VJa~ingen zij het 



gêzegd, - wisten zij eens ten minste hun onderlinge geschillen te 
vergeten, zich voor den dreigenden vijand onder hetzelfde vaandel 
te scharen en voor het gemeenschappelijk vaderland te ·vechten. 
Later, toen het land feitelijk werd veroverd en door \Teemdelingen 
bestuurd, alhoewel deze vrij dikwerf de keuren en handvesteu der 
inwoners erkenden, was de invloed ,der overwinnaar zoo groot, dat 
de eigenaard al meer en meer voor de ·overmacht moe. t zwichten. 
Daarbij komt, dat de bewondering voor het vreemde stilaan 7;ich 
uitbreidde en de Fransche taal, onder het onverschillig bewind der 
Oostenrijkers, meer en meer bij de hoogere standen mgang vond. 
Niettemin zou dit alles niet zoo no9dlottig zijn geweest, ware met 
de bezetting van het land door de Fransehen niet ook de taal en met de 
taal alle uiting van het Vlaamsche leven verboden geworden, zoodat 
J.-F. Willems, in 1814, met recht dichten kon dat in dien tijd" Neder
land onder het jok der Fransche vrijheid bukte ". Het is aan dP 
Fransche cl \ving elandij, dat het Vlaamsche volk h~t verlies van de rest 
van het zelfstandigheidsgevoel, dat het ·nog bezat, te wijten heeft, 
vooral omdat de leidende standen, waarvan een gedeelte overigens 
ingewekenen waren, bijnazonder dralen het nieu·wc stelsel aanvaardden, 
en omdat de gemeene man, aan verdrukking gewoon, zich hopeloo 
in zijn lot schikte. Ten gevolge va~ die toestanden waren d 
Vlamingen zoo laag gezonken, dat ze nu, hetgeen vroeger maar hier 
en daar was voorgekomen, zich over hun ·taal begonnen te schamen 
en in alles de Fransehen na te bootsen. Het beste bewijs ervan is, 
dat, toen België met Nederland vereenigd werd, de grootste meer
derheid der Vl&mingen niet in staat waren de beteekehis van dit 
feit te beseffen, · ja zelfs door het bestendig en uitsluitend gebruik 
van een dialect niet meer in staat ware~ de beschaafde taal te 
bezigen en zich lieten overreden, dat het Hollandsch van het Vlaamsch 
wezenlijk verschilde, dat het een vreemde taal was, en, tegen hun 
eigenste belangen in, met de vreemdelingen, die. de omwenteling 
van 1830 hebben in gang gestoken, hebben ingestemd. Gelukkiger
wijze waren er eenige uitzonderingen en zijn mannen opgerezen, die 
nog den Hollandsehen tijd hadden beleefd, en hebben getracht 
allengs, ondanks alle moeilijkheden, den strijd voor het Vlaanische 
volk aan te binden. Ik denk ook, dat, over het algemeen, zij de 
zaak goed hebben aangepakt. Hunne redeneering is overigens zeer 
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eenvoudig geweest, zooals duidelijk blijkt uit de geschriften ·van 
J.-F. Willems. Na er op gewezen te hebben, dat de godsdienst in 
het vraagstuk geen rol meer 1welde, __:_ h~j was alleenlijk misbruikt 
geworden om tegen de Holla nelers als protestanten wantrouwen in 
te boezemen en verzet uit te lokken, - kunnen wij ciie redeneering 
kort samem·atten als volgt : nu de politieke zelfstandigheid i~ 

verzwonden, nu Fransche zeden en gewoonten al meer en meer 
ingang vinden, nu zelfs de taal bedreigd is in haar bestaan, moet 
de strijd voor de taal, als uitdrukking van het karakter van een 
volk, op den voorgrond komen, moet men trachten door dien strijd 
het volk wakker te schudden, door de verspreiding van de beschaafde 
taal hem het gevoel zijner eenheid weer in te boezemen, en eindelijk 
moet men. de taalrechten, die met vroorden zijn toegestaan, ook 
feitelijk verwerven. De uitslagen, die sinds de omwenteling van 
1830 zijn bekomen, be"\\·\jzen, dat die redeneering juist was en dat 
de leiders der Vlaamsche beweging den goeden weg zijn opgegaan. 

Het zou gemakkelijk zijn dergcl~jke voorbeelden te vermeerderen; 
de slotsom is altijd dezelfde. Uit de feiten blijkt, dat volgens de 
omstandigheden zekere factoren kunnen ontbreken, zooals een eigen 
staat en ei~en godsdienst, zonder dat het stamgevoel er noodzakelijk 
onder lijdt. Wanneer echter erm stam door eene of andere macht 
in zijn vrije ontwikkaling w.ordt verhinderd, kan het gebeuren, dat 
de eene of andere leven:uiting onderdrukt wordt en zelfs verdwjjnt, 
maar er komt toLh altijd een oogenblik, waarop de menschen 
gewaar ·worc1en, wat er op het spel staat, en waarop zij beginnen 
weerstand te bieden, doordat zij tra chten clit nationaal goed te 
behouden, te herkrij gen of te herstellen, dat de meeste kans op 
welslagen oplevert. Al hoew l in zulke gevallen schijnbaar om één 
goed gestreden wordt, · worJen toch rliegenen, clie den strUcl voeren, 
nog aangezet door andere idealen, die zij ofwel aan het verleden -
ontleenen ofwel in· de tegenwoordige werkelijkheid aantreffen en 
waarvan zij de verwezenlijking door het bereiken van hun recht~ 

streeksch doel verwachten. Het onmiddellijk doel van de Ieren is 
wel de politieke onafhankelijkheid, maar de herinnering aan hun 
taal en aan alles, waar zij vroeger prijs op hebben gesteld, komt 
erbij, om ze tot den strijd aan te wakkeren. Ik ben derhalve van 
meening, dat de eerste flaminganten, toen ze voor hun taal zijn : 
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opgekomen, een gedeelte van hun kracht uit de geschiedeni.- hebben 
gehaald en de hoop koesterden, dat hun zegepraal op zichzelf ook 
de oude zeden en gewoonten, de eenheid van denkwijze en de 
gemeenschappelijkheid van ·werken en daden zou verwezenlijken o 
ten minste een toestand zou scheppen, waaruit een algemeen degelijk 
stamgevoel kon onfspruiten. 

III. 

Als de psychologisch-historische beschouwingen, die ik zooeven 
heb YoOl·gedragen, juist zijn, dan is daarmede het middel gevonden, 
hetwelk hier te lande de echte Vlamingen, bijaldien ze eens 
over de noodige macht be chikken, moeten aanv,·enden, ten einde 
bij de onervarene massa van het Yolk het stamgevoel te · Yerwekk.en 
en het bij de lauwe minderheid te versterken. Het eerste en voor
naamste, maar niet het eonige middel daartoe, - ik zeg het met 
nadruk, - zal zijn : het herstel der Vlaamsche taal in hare natuur
lijke rechten. Dit moet echter ·wel verstaan worden en wil niet 
zeggen, dat de Vlaamsche taal in Vlaanderen gelijke rechten met 
de Fransche zou verki'Ugen. Want zulk eene rechtsgelijkheid zou de 
thans bijzonder in de groote steden bestaande tweetaligheid een 
wettelijken steun verleeneu. en het opkomen van een stevig stam
gevoel voortdurend belett n. Herstel der Vlaamsche taal in hare 
natuurlijke rechten kan niets anders beteekenen dan herstel van de 
eentaligheid in de Ylaamsche gewesten, zooals dit stellig van den 
beginne. af het doel is gewee 't der l{,:onsekwente leiders van de 
Vlaamsche heweging. Slechts de halve Vlamingen of de reeds 
ontaarden kunnen van een toestand droomen, d.ie aan het Fransch 
in Vlaanderen dezelfde rechten zou toekennen als aan het Vlaamsch, 
en derhalve ook, b. v., een tweetalige Universiteit te Gent voorstaan. 

Tweetaligheid is de zuiverste onnatuur, als men daarmede het 
gelijktijdig en onverschillig gebruik Yan twee talen door denzelfden 
persoon bedoelt. Niemand is in staat twee talen volkomen in gelijke 
mate te kennen en op dezelfde wijze te spreken. H\i kent toch 
altijd de eene beter dan de ·andere en geeft aan de eene de 
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voorkeu.r boven de andere, zoodat enkel ééne taal als uitdrukking 
van zijne persoonlijkheid, van zijn gevoel en zijn wil mag aanzien 
\\'"Orden, · terwijl de andere meer een zaak van het verstand blUft 
en hoofdzakel~jk tot uiterlUke, bepaalde doeleinden dient. Boven
dien zou een in zijn geheel tweetalig volk een levende onzin 
zijn, wijl door het bezigen van twee talen niet meer bereikt 
wordt dan door het bezigen van ééne taal, die voor het onderling 
verkeer der stamgenooten met elkaar, - ik zeg niet met de vreemde
lingen, -ruimschoots volstaat. Zoo begrepen, ·is de tweetaligheid 
clan ook maar eene uitvinding van hen, die er bel wg bij hebben, 
dat eene oorspronkelijk vreemde taal de eigene verdringe. Juist 
daarom wordt het aanleeren der \Teemde taal aangeprezen of 
opgedrongen, omdat men hoopt, dat de eigen taal allengs zal ver
waarloosd worden en in onbruik geraken. 

Aan de andere zijde kan de tweetaligheid zoo verstaan worden, 
dat het Vlaamsche volk uit twee groepen is samengesteld, waarvan 
ieder zijn bijzondere taal spreekt enda arnevens een tweede voor 
het onderling verkeer gebruikt. Dit lijkt wel eene opzettelijke 
overdrijving van het eenvoudig feit, clàt een kleine minderheid van 
menschen die uit andere deelen van het land of uit den vreemde 
zijn ingeweken, of die hun; moedertaal zijn ontrouw geworden, zich 
van de fransche taal ·bedient. Daar deze menschen echter niet als 
veroveraars zijn gekomen .. en niet als zoodanig kunnen optreden, -
daargelaten, dat er wijze veroveraars zijn geweest, die de. taal van 
het overwonnen volk hebben geëerbiedigd, - zou ieder onbevooroor
deelde het natuurlijk achten, niet dat de meerderheid de taal van 
de vreemde minderheid, maar wel dat de minderheid de taal van 
de meerderheid der inwoners aanleert en aanneemt. Nog meer, hij 
zou oordeel en, dat de gerechtigheid zulks eischt. Want hoe zou de 
minderheid. erop aánspraak maken, dat de meerderheid voor haar 
onderdoen zou? ·De plicht een tweede taal aan te leeren, als men 
hier Tan plicht kan spreken, rust niet op het in het land geboren 
volk, doch wel op de ingewekenen. Meestal wordt feitelijk de· zaak 
door de omstandigheden beslist. De ingewekenen, mits zij in het 
land I even en gedijen willen, zijn gedwongen Je landstaal aan te 
leeren, . zooals zij dat in alle streken doen, waar ze te midden der 
inheemsch~ bevolking om zoo te zeggen verloren loopen. Gesteld nu, 
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dat zij werkelijk de vreemde taal aanleeren, dan zal hunne eiaen taal 
voor hen slechts nog Yan persoonl~jke of huiselijke waarde wezen. 
Het geheele verkeer tusschen de twee groepen zal in de landstaal 
plaats hebhen en bijgeYolg zal de eentaligheid ofwel behouden 
ofwel beYorderel worden. Hoe men dus ook de zaak bes.chouwe, . 
natuur en gerechtigheid wijzen op het overheerschend gebruik van 
ééne taal. 

Daar de eentaligheid echter in Vlaancleren eenigszins is 
opgegeYen en aldus het stamgeYoel i. Yerzwakt, elient er door 
al wie dien toestanel beseft, gewerkt, opdat de landstaal de haar 
toekomende plaats weer zon innemen. Wel-is-waar zal hij, die, met 
dit groot doel Yoor oogen, de feitelUke toestanden overpeinst., 
wellicht eerst terugschrikken voor de zwaarte van ele taak. Er moet 
immer::; niet alleen gewerkt worden om het uitsluitend gebruik van het 
Nederlanelsch in het openbaar ]m-en, dus in het bestuur, in het 
onderwijs, in het leger en op het gerecht yoor te schrijYen en door 
te voeren, wat nog al gemakkelijk is, maar er moet ook ernaar 
gestreefel worden om hetzelve in het b~jzonclere leven, ~n den 
huiselijken kring, in de nijverheid en in den handel, alsmede in 
de zoogenaamde Yrije scholen, te herstellen. Op het eerste geûcht 
lijkt het voor zeker bijna onmogelijk dit alles ooit te bereiken, deels 
omelat het kwaael, dat dient bestr_eden, zoo uitgebreid en zoo diepge
worteld is, deels omdat door de wet ofwel niet mag gedaan ofwel, 
als er iets gedaan wordt, het toèh nutteloos zal zijn. Niettemin 
moet ook in die richting met onwrikbare Yastberadenheid gehandeld 
worden, al zijn de aangewende middelen Yan min of meer onrecht
streeksehen aard. 

In de eerste plaats zou de vervlaamsehing Yan het open
baar leven, bijzonderlijk de stelselmatige vervlaamschin~ Yan 
het OnUel'\Y~js, Op het bijzondere leven . een gunstigen invloed 
hebben. Indien de menschen· eens werkelijk besef;fen, dat de kundig
heden, die tot het verkrijgen van een stÇtatsambt of tot het uitoefenen 
van een beroep vereisebt ztjn, alleen èoor middel van het Neder
landsch kunnen verworven worden, dan zullen zij zich op he~ 
aanleeren Yan deze taal toeleggen, ja misschien zullen zij deze 
taal ook alleen t'huis gebruiken, ten einde hunne eigen studiën en 
di ct hum:~er ki~d~1·e~ te verg~makkelijken. Moe$ten nQçhtaQ.s q~ Yr~ ~ 
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scholen het oude stelsel blijven behouden, - wat voor het lager 
ouderwijs door het invoeren van den leerplicht niet doenlijk blijkt, -

·zoo zouJen zij de mogelijkheid voor hunne leerlingen om hun brood 
te verdienen, merkel ~jk Yenninderen, daar deze van alle openbare 
ambten en van een clPPl der bijzondere zouden uitgesloten blijven. In 
die omstancligheuen is het te verhopen, dat hun eigen belang hen 
op den rechten weg zal brengen. Over het algE:,meen zal wellicht 
de gehc3l e toedracht der zaak dezeLfde zjn al::; die, welke zoo bevor
derlijk is geweest voor het verspi·eiden der ·Fransehe taal, met het 

. verschil dat · ditmaal de vcrspreiding van het Neclerlandsch erdoor 
zal gebaat worden. ';y ant w~j mogen het als een feit beschom~en, 
dat juist het op alle trappen verfranschte on(1erwijs een van de 
voornaamste oorzaken is gmveest, waarom deze taal meer en mr·er 
als omgangstaal zich heeft ingedrongen. vVaarom zou dus het 
op alle trappen verdaamschte onderwijs niet een ge~ijksoortigen 

uitslag opleveren?. in het b~jzonder, ~tls er voor gezorgd wordt, dat 
de eenz~jclige be\\·ondcl'ing voor de Fransche beschaving, die tot 
nu toe ste!selmatig werd aangekweekt, tot de juiste maat worde 
teruggeb1;acht, dat het onderwijs in de geschiedenis thans de lang
verdrukte waarheid aan d~n dag brenge en eindelijk dat in alle 
scholen al:een en niets anders dan de beschaafde Nederlandsche 
taal ·worde gebruikt en geleerd. Laten enkelingen trachten zich 
aan de hierdoor opgelegde noodzakelijkheid te onttrekken en uit 
angst om hunne zoogezegde fijnere beschaving erbij in te schieten, 
allicht nog mP.or gewicht aan het Fransch hechten. Hunne houding, die 
slechts aan hen zeiYen schade kan berokkenen, zal den gang der zaken 
nauweljjks stuiten, laat staan, tot omkeer brengen, te minder daar 
de heerschende macht, indien zij werkelijk vlaamschgezind is, nog 
wel over een heele r~eks andere middelen beschikt om cle Vlamingen 
in hun strijd b~j te stat!-n. . . 

Ik vergenoeg mij hier twee van · die middelen aan te stippen. 
· Het eerste bestaat in een zorgYuldige selectie der begaafde volks
kindere~, die de Staat op zUn kosten moet laten studeeren. Die 

. kinderen en hunne ouders zijn . nog, àlhoewel onbewust, Vlaamsch 
in hart en ni~ren en men mag du;:; stellig de hoop koesteren, dat ze, 
eens op grond hunner opleiding tot hoogere ambten opgeklommen, 
zich als stambewuste Vlamingen zullen gedragen. Het ~ndere middel 
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he taat in het oprichten Yan Vlaamsche Yakseholen Yan allerlei 
aard ten behoeYe der landbouwers, der werklieden en der kleine 
burgers. Door het in deze Yakscholen gegeven onderwij · zullen die 
lieden geschild worden om winstgevende posten te Yervullen, en zij 
zullen tot de overtuiging komen, dat niet hun gebrek aan kennis 
der Fransche taal, zooals men hun altijd heeft wij:gemaakt, de 
oorzaak van hun elleneligen toestand is, doch wel het in het Fransch 
gegeven onderwijs zelf, omdat dit onden\·ijs ze verhinderde een dege
lijke vakkennis te. verl'·erven. Overigens dienen nog andere maat
regelen genomen om de stoffelijke opbeuring van de arme en de kleine 
lieden te bewerkstelligen. Al gaan de ·toffe~ijke belangen van den 
enkeling of van enkele klassen der Maatschappij niet noodzakelijk 
samen met de belangen van het volk, toch zou de Yooruitgang en 
de voorspoed juist van deze klassen voorzeker· hun Uefde tot· hun 
ingeboren ::ard bevestigen. en desnoods reactionnaire pogingen van 
boven af verlammen. Derhahe ben ik van · meeniug, dat eene ver
wezenlijking der Vlaam ~ che idealen niet mogelijk is, zonder een 
doortastenue politiek, die op zuiver democratischen grondslag berust. 

Indien men de uits lagen, welke op deze 'wijze verkregen 
worden, wenscht te bespoedigen en te verzekeren, schijnt het mij 
toe, dat nog eene andere voorwaarde te vervullen is. De geschie
denis, ·- en niet alleen de geschiedenis sedert 1830,- heeft bewezen, 
clat de verbinding van Vlamingen en Walen door een centraliseerend 
·staatsstelsel voor de eersten en hun stamgevoel zeer nacleelige gevolgen 
heeft teweeggebracht. V{ ar~ de strekking, hierin be loten, niet door 
het vereenigde Koninkrijk der Nederlanden, alhoewel maar op korten 
tijd, onderbroken geworden, clan mag men redelijk twijfelen, of er zoo 
iets als een Vlaamsche beweging zou tot stand gekomen zijn; want 
de stichters dezer beweging hebben allen onder het Neclerlandsch 
bewind hunne opleiding genoten en zij hebben hunne grondbeginselen 
aan de toemalige nationaal-Neclerlandsche pogingen ontleend. 

Wie dus de lessen der ge~chiedenis behartigt, ûll tot het 
onvermijdelijk besluit komen, dat liet van een Vlaamsch standpunt 
uit wenschelijk, ja zelfs noodzakelijk is om het centraliseerend 
politiek stelsel, dat in België tot nu toe heeft geheer cht, af te 
schaffen en door een ander te vervangen, dat alle ambtelijke en 
alle door de ambtswer(:llcl begunstigde buitenambtelijke inwerking 
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van de 'Valen op Vlaanderen stuit en Yoor de toekomst over 
het algemeen onmogelijk maakt. Zelfs als wij aannemen, dat eens 
de besliste Flaminganten in de Belgischè Wetgevende Kamers de 
meerderheid verkrijgen, zouden de · W álen en de Vlaamsche Gallo
manen, gesteld dat zij zulk een toestand eenigszins verdroegen 
en geen opstand op tou\\· zetten om zich van de hun onverdragelijk 
schijnende heerschapp\i te beu~jden, - in elk geval zouden ze niet 
met geduld verclragen hetgeen de Vlamingen sinds meer dan 
85 jaren verdragen hebben, - dan zouden zij toch nog middelen 
uiLVinden om de uitvoering der wetten en schikkingen ten gunste 
der Vlamingen te verhinderen, van alle kracht te berooven of 
althans de werking ervan zooveel mogelijk te vertragen. Deswege 
moet het nieu·w politiek stelsel·, dat aan de rechtvaardige eischen 
der Vlamingen Yoldoet, derw\jze geregeld zijn, dat daardoor 
iedere ambtelijke inmenging van de Walen en Gallomanen uitgesloten 
blijve en dat de buitenambtelijke· inmenging grootendeels verlamme, 
of zij, waar het haar gelukt in. te grijpen, geen tastbare uitslagen 
bereike. Voorts moet dit stelsel" de ontplooiing van den Vlaamsehen 
eigenaa_rd vrije speelruimte geven, dus de beperkingen uit den 
weg ruimen, die uit het in acht nemen van een vreemden eigenaard 
voortkomen, en het moet aan den Vlaamsehen volksstam toe laten 
als duidelijk in het oog springende eenheid op te treden en te 
handelen. Als eens de Vlaamsche eigenaard z1ch onbelemmerd 
zou kunne::t uiten en levensvormen scheppen, die z\jn stempel 
dragen, en als dientengevolge in het . eenvoudigste brein çen beeld 
zou oprijzen van het volk als zelfstandig organisme, kan het 
zeker niet uitb1ijven of het stamgevoel, door dezen alomtegenwoordigen 
en voortdurenden prikkel aangezet, zal in het gemoed op bloeien 
en opgroeien. 

Wat deze uitwerking nog waarschijnlijker maakt, is het feit, 
dat onbetwijfelbaar de tot nieuwe levensvormen drijvende politieke 
werkzaamheid eveneens b\j de particulieren den drang zal verwekken 
zich tot vrije en gemeenschappelijke werken te vereenigen en 
zoodoende de hoedanigheden van den stam in bijzondere gewrochten 
en instellingen te doen uitkomen. Ook dit, ik bedoel de vereeniging 
der stamgenooten tot gemeenschappelijke werken en daden, moge 
de~e vr~ zijn of va"4 sta~ts wege opgelegd, is ee.Q.e ni~t te onderschatten · 
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voorwaarde, dift gesrhiJ~t is het ·tamgevoel op te wekken en die 
natuurlijk Yan ern ÜeM te groote1· gcwieht zal zijn, hoc grooter 
de in aanmPrking kom(;mle Y<'l'l'tmiging, <'n hoc nmyangrijker en 
algeme<'rwr lwt clod i:.;, d<tt zij zich Jweft gesteld. Deze factor 
mag in geen geYal door de lPi<l<->nÜe mannen van den nieuw-en 
tijd over het hoofd gel";ien wonlf n. Opdat het stïtmgcvoel in de 
hreede lagen Yan het volk ontwah', is l1t't Yobt rekt noo<lig, tlat 
het volk deelneme . aan de · verschillende vct·ernigillgcn, <lio voor 
Ylaamsclte belangen ijveren en ntn b'slist Vlaamschgezinden geleid 
worden en niet door Gallomanen ol' halYe Ylamingen, diP door 
allerierlei mooie voorspiegelingen ltmmc onnoozele medeburgers 
voor hunne eigene of voor vrecmue belangen trachten in t pHlmcn. 
ÛYerigens, dunkt me, is in dit opzicllt St'drrt eeniw'n tijd rertl:-
en goede aanvang gemaakt. 

Hetgeen hiot· i:-; gezegd van de geJtlconsclt<lppPlijko werl.; zac.unlll'id 
voor n,ationalo doeleinden, kan uok Yan cl<' Z(·•tlen en gv\roonten 
gezegd '""·ot·den. D~ herleving 1an de oude zpclvn en 12,ewoont en, 
alsmede de wonling van nieuwe, die met hr1 rolk ...;ka.raldt'r stt·ok u. 
zal gcdecltel\jk e<'n gevolg zjjn van drn torn~k<'l'l' tot de eentaligbeid, 
Yan de Yeranaerin{l: cl r :.;taatorgani:-'H tie on nm cle gemeen. chapp<'
lijke werkzaamlwid zelf. Daarnaast kan zij unk N'n oogmerk zijn 
ran (leu wil PU ik ben Yn.n mccniug. dat, znwl<'t' wlk PP!l opzette
l~jke lmucleliug, het nationaal gevoel ï.ich niet helworlijk zal 
ont·wikke]en. Hoe lwog men ook de kracht Yftil liP zooev n YC't'mclde 
lnct•Jren moge· sclw.Uen, zoo groot zal . ze nooit wezen. (lat zi.i alle 
rechtstreekscl1e bemoeïiug overhodig maakt. Zttlks t<· YPI'W<'tcltten 
warP ah;of iemand geloofue, dat JlH'n de mensclwn ~lPclth door de 
1aal en de w-'ttcn aan zeelelijkheid kan geweuuPn, omcbt ll<lmel\jk 
tle taal zedelijke oorüeelrn ht'Ynt ('U omdat clr' m~Jeste wetten zedd~jkt ~ 

waarde hebben. Aan cle inheemschr zeden komt nog teu goede, dat clezt'u, 
die van buiten ûjn ingedrongeu, zich niet langer door (lr hc>t re].;
kingen met hun moedPrlancl knnnen handhaYcu en YOeclPn. EYctt wrl 
hlijft. cle goYulgtrekking dt'zrlfclo om tliü oonvonclige r<'den dat het 
er hier niet alleen op ·a::tn komt hei ncemde uit t<' roeien, maar 
ook het eigene werkelijk te hcn>nlt>1'en en tot uil' II \\'<'IL !,loei te 
brengen. Gclukkigerwijzr z\jn in liet yolk nog zom 'k, ;dhO('\rel 
Yaak kw\juende of plaatselijk beperkte, nlèlëî r toeh erht-Ylaam~cl 1e 

3 
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zeden en gebruiken bewaard, dat zij zeker, al zij maar behoorlijk 
aangekw<'ckt worden, weldra tot nieuwe kracht ~ nieuwe pracht 
zouden oprijzen. 

Ik ste>l dit zoozeer op prij~, elPwijl m. i. van de herleving der 
on<lf' .z den rn Yau het opkomen Yan nietTWf', die spontaan uit de 
Yolb;ziel spruiten, de Yolmaking en de he-vestiging van het Vlaamsch 
stamgevoPl afhangt. Daarmn moet hieraan de grootste zorg bestPeel 
wonlPn, wel-i;-;-waar zonder roman1 isme, d. w. !· zonder er op uit 
te zijn hctgren niet leven::;rathaar i~ te herstellen,omdat het oud en 
e~rbiedwaardig i. .. J.-F.Willt'mf\ en zijne medewPrkers', die de stelling 
voorstonden : " De taal ü; gan:-;ch het Volk ", kond•-'n nochtans niet 
nalaten, ah; zp de zaak mmwk ~urig lJepaalclPn, te erkenn€m, dat 
cle taal leehts fle afspieg<•ling der zeden en de eigenaardige uit
drukking van eene natie is. N11, inclien zij dat is, clan volgt daaruit, 
dat de zedf'n en gewoonten va u grooter gewicht z\jn dan de taa 1 
zelye. Zij dienen d11s vooral <1oor helderziende volksYrienden in 
het oog ·gehouden. \V" anneer men er in slangt op dit geh!ed het 
.vreemi,le te verwijderen en Pf'n st<:>rke lif'fcle tot }).et eigene aan 
te kweeken, zal men stellig de zegepraal belwlen en zich tevens 
verheugen in de cmtwikketing van een kloek stamgevoPl. 

Tot nu toe, laten wij het erkennen, is het getal der Vlamingen, 
die een levenelig stamgeyoel llCbbPn, gering ('n ltet getal tlergenen, 
die ·met een waar stambewustzijn bezield z~jn, nog geringf'r. Seder·t 
het uitbreken van den oorlog gro0it het wel gestadig aan, maar 
de groote meerderheid blijft onYer::;c.hillig. Rel·ening hondende met 
.dien toe. tand hebben de Vlaamsche :-;chrijYers en clichters van het 
verleden hunne stamgenootf'n wf'df'r en weder aangemaand niet te 
Yergeten, dat ze Vlaming ·n zijn en zich als Vlaming moeten 
gedràgen. Zoo, b. Y., -lw1 was in 1846, - schreef Lcdeganek in 
zijn gedicht aan Gent : 

Daarom, gedenk 

Den heil 'gen wenk, 

Van al wat U omringt. Zijt trouw aan uw Terleden I 

Blijf s~eeds uw' Vlaamsehen oorsprong waard I 

WeQS Vlaamsch va.n lJ.art en Vlaamsch van aa.rd! 

Wees Vlaamsch in uwe spraak, en Vlaamsch in uwe zeden 1 
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Als de teekenen, die nn Yerschijnen, ni.et bedriegen, zal dit 
veranderen. De tijd zal komen, dat die aanmaning oYerbodig zal blijken 
en dat de enkeling, telkens wannt-er zich de gel0genheid 1oordoet, 
1rijuit, met fierht-id zal hek{'unen, dat hij Ylaming is. Dan zal 
ook misschien een dichter in naam van iedereen uit het volk zingen : 

Vlaamsch is mijn taal en Vlaamsch mijn aard; 
Vlaamsch ook mijn hart en geest en zeden 
· Ik heb ze als een schat bewaard, 

Mij toevertrouwd door het verleden. 

Beslist en tier roep ik tot ver in 'trond 

Een Vlaming blijf ik tot den laatsten itonJ ! 

EINDE 





2. Verslag over den toestand gedurende het academisch jaar 

191ó=l917. 

I. - CORPS DER PROFESSOREN EN DOCENTEN 

A. - BEXOEMINGEN·. 

vV enlPn hrnoemd : 

A). In de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren. 

1. De he~r .f. 'MEE , ])~'in <le wijshrgP0rtc en lct1,•J'<'ll, :lrrhiYaris 
a21n het RijkParellief 1<' Brn...;sel, l<>t'l'<l<ll' aan de HonQ.PJ'e HnndPls~r·hool 

to Bergen, tot gf>woon hoogl<'rnt:lr. ] l~j i:-; hela.~t 111<'1 coll<'gP;; en 
oefeningen in de a;trdrijk. knwlP en dr gPsCI IiedPJJÏ:-> d<'J' anr<hijksknndP, 
;.lbmede in <l e Jumtlrb- <'U lmi:.;lwudknlHligr ;tardrijkskuwl<' n:ln <1e 
{ TniY< ~ r.;;iteit Pll aan de daar;lan torgPYoegdP Hoogf'rP , <·l10ol yoor 
Liandelswetenschap, b~j Yerordeuin.g nw 31 J mmari 1\l 1 ï. 

2. De h~er F. Bt' ITHXRUST I IETTK\L\, Dr i u d<' wij:..;hegeertr, 
priYaatclocent. aan (lp Uni\'f'rsjteiJ h' Utreeltt, lePraar a;m itet stede
lijk gymnasium Ü' Zwolle, 1ot. geworm lt'oogl(~f'raar iu (lP hermaansche 
pl1ilologie. Hij is be]as1 ml't een twe<~jarigen lPergan~ in <Ü' hi.stori:-;ciH-' 
grammatica van · lwt X e<lrrlün<bc lt ('U eeu \T~je n lt-'PJ'gang i u liet 
Fril·sdt, vrrcl er 1 ijd<"'l ijk lllf't de u leergaug ill vergel i.i kP11<lf' grammaticn, 
iLt l1e1 bijzoncle1' dPzP <ler G e ntlaau:-;cltt-> talt'n (dnrtonwt), hi.i YPr
or<lPuing Yèlll BI ÁtH.!,LL:->tus 19lï. 

B. De heel' II. }fEJ•;R'.r, nr in dl' HPl'lltèi<IIl:->C'Itl' pltilologiP, algenwen 
Hf'stunrclPr in lwt )fini:->tPrie Y<-111 \\'c1f•nsch<1PJ><'rt <'ll KnustPn, tot 
gP \Yoon e<"'l'<'-professor, IJe]nst 111<'1 <1<' prac'ti :-;rÜP o<'f<.~ningf'n in · <le 
~PdPrlan<hchP btal, hij veronl('l'LII!!; Yau F> ~ovPmher lHUi. 

4. De heuP. 'l'HlBAL", D" in (le ,,· ij~hPgeertP (-'ll lettPJ'en, tijtldijk 
IPeJ·nat· aa.u lu~ t Koniul·l~j k: AtbenPtUil t f' <+ent, tot <locPnt, h<'last met 
<lc· oefeningeu in ltPt Gl'iek:..;ch <"'n in ltd Latijn, hij Y<'l'IH'dening Yan 
29 N OYt~m her 191 ï. 



:a). In dè Faculteit der Rechtsgeleerdheid~ 

1.-ne hem· .T. VAN BrNS:BERGEN' nr in <le philologie en candidaat 
in ·de rechtsgeleerdheid, tot gc·woon hoogleeraar in Romeinsch recht 
(Inst.ituten en Pandecten), bij -rerordening van 12 September 191ï. 

2. De heer B. HUYBREGH'l.'S, nr in ue rechtswetensehap en ad vo
kaat te Gent, tot hniteugewoou hoogleeraar, belast met colleges over 
statistiek en :finantiewetenschap aan de Uni Yersiteit en aan de daaraan 
toegeYoegde Hoogere School voor Handelswetenschap, bij yerordening 
van R1 Januari 1917. 

3. De hee?' K. HEYNDRlCKX, nr in de rechtswetenschap, Stads
~ecretaris te St-Nîklaas-Waes, tot gewoon eere-professor in bestuur
lijk recht, bij verordening van 31 Octobei 1916. 

c). In de ·Faculteit der Wiskunde en der Natuur
wetenschappen. 

·1. De hee?· R . .J, KoRTMULDER, nr in de wijsbegeerte, leeraar in 
~telkunde en uatuurkuude aan de ZeeYaartschool te Rotterdam, tot 
buitengewoon hoogleeraar in wiskunde, belast met colleges en oefenin
gen in algebra, differentiaal- en iutegraalrekening en hoogere analysis, 
bij verordening van 31 Angn~tus 191 ï. 

2. De heer E. H. BoEKE, nr in de natuurwetenschappen, gewoon 
hoogleeraar aan de Universiteit te Frankfort ajlVL, werd tijdelijk 
belast met colleges in de seheilnmde et met de leiding Ya'n het laho
ratorium van uijverheidsscheiknnde, bij verorcleuing van 21 April 1917. 

n). In de Faculteit der Geneeskunde. 

1. De hee1' E. LAQUEUR, nr in de geneeskunde en lector iu de 
physiologie aan de Universiteit te Groningen, thans aangesteld h~j de 
Keizer 'Vilhelm-Akademie te Berlijn, tot gewoon hoogleeraar in de 
phannaco-dynamica er1 belast met het leiden der labo1·atorium werk 
zaamheden alsmede met de leiding van het instituut voor pharmacody
namica, bij verordening Yan 31 Angnstus 1917. 

2. De hee?· c. TEN HoRN' nr in de geneeskunde, vroeger leider 
der heelkundige en urologische afdeeling iu het Marine-hospitaal te 
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Gelder (Holland), tot buitengewoon hoogleeraar m de heellnmc1e eri 
he ·tnnrder der heelkundige kliniek._ 

2. De he~1· G. Dou SY, nr .in de geneeskunde, genpe::;hPf'l' tt'\ Kor
tr\jk, werd belast met h<'t houden van colleges il). de pntcti:-;(·he ver
lo:-;kunde en met de lt'iding der verloskundige polikliniek, uJsmede 
<let· \\·et·kzaamheden in het Mo,•dc1:huis en in de kliniek <.h'r vron wen
ziekten. Tijdelijk werd h\j bela:-;t met. de leiding der kliuit-'k en 
polikliniek dH Y nerische en huidziekten, bij veronlPning Yan 
31 Maart 1 91 7. 

4. De heer E. FoRS TER, ~r in de geneeskunde, pri ,·aatdo ent aan 
<lt• UniYersiteit te Berlijn, eerste assistent aan de p.· _yehiatrische 
kliniek der Charité te Berlijn, werd tijdelijk helast nwt het houden 
,·an collPge::' in de weef ellrer, hij verordf'ning van 22 XoYPmber 1916. 

E). In de Hoogere School voor Handelswetenschap. 

1. De heer K. DÉ VRIESE, tot docent belast met hPt practisch 
handelskantoor, hij Yeronlf'niug Y~Hl 1H .Januari 1917. 

2. D~ hee1· M. Ono SIF.R, tot clocent helast met collP~t>s in handels
teehniek en verkeer wezen, bij Yeronlcning nm 31 Augu:-;ht:-; 1917. 

B. De hee1· F. SANDBERGEN, gediplomeerde han<lt>1. leeraar, tot 
< locent belast met collegf's en practische oefeningen in handel ~ tech
niek, boekhouden, hanclelst·ekenen, gc->li1- en hankwezPn, hij verorde
ning Yan 12 September 1917. 

4. De heer A. L. V A.N DEN BRANDE, lic.entiaat ran den hoogeren 
graad. in de handel wetenschap, tot dorent hela:-;t met collegc->s Pn 
oefeningen in handel techniek, boekhouden, handel reken( n, gehl- en 
hankwPzPn, bij verol'C1ening van 12 SPptemher 19lï. 

i). De heer J. E. Y AN DEN Br::-; 'CHl~, licentiaat iu df' handel~

,,·etnuschap, tot doennt helast met cnl!Pgp:-; t'n }n·ncti~dH-' oefPningPn iu 
hande_lstee]miek, hoekhonclAn, h::~n<lebrPkl'llCn, geld- üll hankwPzen, 
alsme<le met het onderw~is îu dP Spaan:-;clte taal., b~j vrrordeniTtg 
Yan 12 September 1917. 

6. De heer p. THIBAU, nr in dt> \\'ijsbegePrte en let h-'1' u tijdelijk 
leeraar aan het Koninklijk Atheneum te GPut, docent aan de Faculteit 
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t1Pr wijshrgPerh' en lettereu <1<'1' ( nin~rsitPit te Gent, werd 1- ~jde!i.}k 
· hdaF>t mei het ouclorwi_js in }JPt Fran~ch ~Wil dP Hoogere School voor 
Hnoclel:-;\n~ t.Pust:ltap, l)ij veror(kning Yau :n Janwtri Hl17. 

ï. De heer R. Yxt\ SJ:X'J' .1.\. ... T' Dl' iu ue \\' ~j::;lJegeerb' en lf'ttereu, 
tij eh·! Uk lN•rnar ;tan lu~t Kon iuklijk A1hrrH'tllll te (-i-ent, werd ti.it1<>lijk 
helast llwt l1d ond (:'rwijs in IH•t Xederlaurl~r·h Pu i u het Dnibch aau 
de lioogPrf' School yoor Hnndelswnten:-;rh<t.p, h~j verordening Yau 
31 Januari 1917. 

B. - BEVOEGDHEDEN. 

EeuP algemePne H'ror<..leniug Yan 31 Augustus 19lï br.pn.alt nauw
keurig de bPYoPgdh.cid Ya!l elk profpssor C'll doePuL 

A) . Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren. 

1. D'' .T. DE DRCKER, bU hPschikkiug Y<lll :2:2 .ltdi l9lG lwiJoem<l tot 
gewoon hoogleeraar in de elassid:<· philologi,•, is b0last mei de biPrua-
volgen<le college~ en oefeniug<:'n : · 

de ge~('hicden.i~ "d<'r Lati,jtJ::;cltr lf'ttcl'l-:.nnde; 
l1et vertalen eu YPI'klareu ,,_w Latijusehe ~rhri.jYC'l'S YOOr aan-

st:tande canclidHtPu <'U <loctorPH (partin 1); 
dP Romeinsclw ge·~<'hi('d<'ni:-; lil ct opfeningen; 
<lo historisehe critiPk toeg<'pa~t op de HrnneinschP gPse hied'enis; 
(l e Bomei.u~che SJ aa1 ~i_n .-.; 1 <)~Jin gen; 
de Latijnsclte ep i(l.ra phü·; 

alsook tijrlelijk, md <..le hiPrwn-olgt'uÜe collogf's Pn oPft-ningPn : 

(le GriC'kS('he gesch iedeni;-;; 
de philologis ·he oefeningen in elP f+riel~:-;cLt• en Latijusehe taal 

wor aansta~ nde canclülatt"'n (partim); 

!J c•t Yer1- ~ 1en en Vt~rk lare11 YB n Griek se he scl Jri,jvers 

Yuor aanstam1<h-\ cc.lnL1iLla1 f'n (partim). 

:2. Dr E. C. · Gomá-:-Mm~sBl!:R<Tl,;x, bij beschilü:ing Yan · 28 All
gustus UHG benoemd toi ge,,·oou l1ooglet·raar in de LuiJPuem·op('esche 
geschiedt-ni::;, in het bijzonder, iu elP koloniale gP chiedPuis eu poli
ti~ke aarûrijk:skuudc, i · van den leergang iu de politieke aardrijks-
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kunde ont:-;lnc;<'n Pn hc•ln~t mPt clc: hierunrolgend(' rollPgP:-; <'n O<'ff'
ning<. n : 

d(~ sta;tt kmtllig<' geschiedéui:-; cler moclc'l'll<' 1 ij<len lttf't oPfPllÎU"t>ll; 
cl<' lt i~t- ori:-;che l'l'itiek toegepast op clc• 1111 1clcru<' gc•scllic'deni:-;; 
d<' :-;t,ut . ...;instl'llingt!U dei· mod,•rne tijd1 11: 

ltt't OY<'rzicltt Y<lll cle• lwclPruLw gs('lll' ge:--chiP<lc•rti:-;; 
elf' bllitc•neuropee•:-;c h<' gPscltie•lirui...;: 
dP koloJiialc gt•:-;c·lti<'denis Pil elP f.!,Psc·ltic•d<'ui:-; Y<lll tlc• kolonisntic>. 

;). Dl' E . .F. Ko ' )IAlTx, b~j lw;-;eltikkiug Yau ·2 Pptt>mbPt' HHG 
hruoPmd tot ge·\rnon ltooglePranr in elP gvseltirdc•uis (1Pr Dttit:-;rltP 
IP1 t(•rkunele e•u in ck wptc•nscha,ppPlijkc gramm;ttica clc·r Du i1 :-;cltr taaI, 
i::; helLl:-;t !,uiten <lPu Jpergang in Ü<' f.!-<'Sf'ltic•<l<•Jii:-; dPr nttit:-;cltü IPtier
kttncl<·, lll!'t Ü!' !JÎPI'tlilYO]f!,<'IHlf' ('OlJI'g(•:-; Pll O<.fc•nÏÎi!.!_P[l : 

ltf't \·e•rklan•rt Y<lll Dtt.itschP scltt'Ï.ÏYt'l':-\ llH-'1 pltilologi:-;c·ltc• oef'euiugeu 

yoor nnn-.;1 <l<tlld<· doet orPn; 

d<' gL·schiP<lkundigP gram111;1 tic a nm cl<' Dnit. f'he t <l;ll: 
het ( ~ot Î!-'t lt; 

~ll:..;ook tijdPJijk, IIIP1 

·het Yet·1-alen en VPrklcu·r11 r<m D11iL:sclJl' s<'ltri.irt•r:-; C'll l1 t lc~iden 

Y~lll philologi:-;ehe ol'l'c>ningPn in <le Dnit:-;ehr T;ln 1 roor ;l;lll~t ;l;Utde 

eèlndicla.h•n. 

4. Dr. \V. ~\. l-t\ EliRKXS, IJ~j lu-':..;eltik].;ing rau Ui . \11gu~tu:..; 1916 
beucwllld tot lmitengc\\·oon hoogket';1;u· in <lP cla...;.·iPkl' philolngi<'. i;-; 
bP]a:-;t met c]p ltieruayolguudt• collegc'S <'Il oc'ft•uillgett : 

ltc>1 YPrtaJru Pn Yf'rklnren Yan Gri<>k:-:clt~• c-'n L;tt ijn;-;clt<' ;o;('ltrijrPrs 

zonwc•l YOOJ' <l<lll:·dannch• <'<lll<li<latPII ëti;-; doc1ot'.'ll ( partint): 

<le Yf'rgeli.ikend c• grallmlH.tic;l, in 1te1- h~jzond<'l' dPzP \i.tn l11'1 
(+rieksch l:'n lwt Lati,ju; 

dP l,Pg'iuselPn der Uricksdte f'n dt>r Lntijnsd1t:> palt>ogJ'HphiP: 
clP Pnc.\-clopc>diP d(•t· elassickP pitilologie: 

alsook tij<h•l ijl', lltPt : 

het overzicht van Je staatsinstellingen yau Home, ·u tuet hl't leiden 
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\'an philologische oefeningen in <le Gl'ieksche .en de Latijn:;;chP. ta~1 

voor aanstaanue eandidaten (partim); 

5. Dr P. MENZERATH, bij beschikking nm 10 Oktoher 1916 benoemd 
tot buitengewoon hoogleeraar in de zielkunde en, hij besschikking Yan 
25 OktobP.r 1916, boven(lien tijdelijk aangestelel voor l1et onderwijs in 
de Romaauscht-> talen en lettt-rlnmde, is belast., buiten de colleges en 
oefeningeu, be:o;tenH.l YOOl' · de studcuteu van de faculteit der wijsbe
geerte en.lettel'eu, namelijk : 

de zielkunde en eer. te begrippen van ontleedkunde en physiologi~; 
cl~ grondige studie van Yraug::;tukken uit de zielkunde; 
de critische ontleding. van philosophi!-'ehe werken; 
de oefeningen in de zielkunde ; 

met een college in : 

de zielkunde en eerste begrippen nm ontleedkunde en physiologie 
Yan den menseh 

voor de studenten van de faculteit der wiskunde en der natuur
wetenschappen (aanstaande candidaten); 

en een <'Ollege in : 

de zielkunde met practische oefeuingen voor dP studenten ·yan de 
faculteit der genee::;knnde; 

alsook, zooals vo01·heen tijdelijk, met het rollege in 

de geschiedenis der Fransch(' letterknude. 

6. Dl" P. TACK, alg:JmPen bestuurder van het hoogeronderwijs aan 
het ministerie van Yvetenschappen en Kunsten, bij he::;cbikking van 
12 Augustus 1916, benoemd tot gewoon ecre-hoogleeraa.r in de Neder
lamlsche philologie, i~ belast met het college in 

de geschiedenis der N ederlandsche 1etter1~Hnde 

voor aanstaande caudLdaten; 

alsook tijdelijk met de hiernavolgeJl(le colleges en oefeuiugf'ri : 

het vertalen en verkhu·pn van Eugelsche schr.i.j ,·ers en het leiden 
van philologische oefeningen in cle Engelsche laat 

Yoor aanstaande candidaten; 



de ge ·chiedlwntlige grammatica der Nederland. ('he taal E>h 

de vergelijkend grammatic-a, in het hijzonder deze der Ger
maanschl} talen 

voor aanstaande doctoren. 

7. DJ' H. "MEERT, algemeen IH':.;tuunJer van het middelbaar onder
wijs aan het ministeriE> Yan Weteu~rhappen en Knnsten~ bij he chik
king van 1 NovemhPr 191() bPnoemd tot gewoon eere-hoogl eraar in de 
~ederlandf'che pltilologie, i:.; hPia:.;t, bntten de leiding van · 

oeft'uingen in de NedPrlanusche t.aal, be~temd Yoor de tudenten 
Yan de faculteit der wijsbegeerte en letteren, met dP leiding Yan 

stPloefeningen in de NedPrland che taal voor de studenten van 
de \·oorbel'eidende aüleeling der School voor lmrgerli.ikP hotn,·kunde 

n dPr Srhool voor knn:.;tez.t en fabriekwezen. 

8. nr L. BRULEZ, bij beschikking van 29 Juli 1916 benoemd tot 
docent in de wijsbegeerte, is belast met de hiernavolgende colleges en 
oefeningen : 

de algeroeene en bijzond~t·e mPtaphT'~ÎCa; 
fle logica; . 
practische oefeningen in de wijsbegeerte; 
de grondige studie van vraagstukken uit de logica; 
de critische ontl .ding van een philo ophtsch werk; 

abook met het collegP ov~r 

logica en ethica 

in de facult.eit rler wiskunliP en c1Pr natuurwe1f'n c.happ<"n. 

9. n~· A. VLAMYNCK, b~j hP-schikking nl.n :2 SeptPmber 19lû 
benoemd tot·docent in de paleographie en geschiedkundige hulpweten
scha.ppPn, is belas't met ur hiernavolgende colleges en oefeniugen : 

de' pa.leogra.phi<' der Middeleeuwen, 

de oorkondenleer; 
<lP archiefkun<le; 

alsook tijdelijk, met het college oYer 

de geschiedPnis Yan België, met de daitrbij behoorentle practische 
oefeningen ; 



10. nr A . . JACO:E, hij brsc]tiiJ..:ing van 14 Oktober 1916 henoemä to1-
rlocent in <1<:> NPdel'lawhwlw taal P.n h'ttPrkmtdf', is hf'last nwt cl:-; ltif'r-
113\'0lgf'llde collet;e;:; en oefeningen : 

het overzicht van de belangr~jb;t<:> ,-p r~ch\j rL eleu in de moderne 
(~-ierml:lansche, Homaan~rlte t'Jl l~tYi .-;dte) le1 IPrbmde; 

de gromligP ge~chif'Jenis Yan tle Xed erJanclschc ]Ptterl..:nnclP; 
de gronrlige geseltiedPnis 'Tan (lc mod erne leLtf~rkunde: 
cle eritischc OPfeuingPn in <lr XC'Cl<'rlancl. che lcttrrkuncle; 

alsooJ..:. tijclelDk, met de lriding '''n 
philologische oefeningen in de NPrlerlnH<lschc grammatica 

Yoor a a n;-;taaudP canrlitlatcn. 

B). Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

11. DJ' J. H. LABRER'l'ON, hij hPscltil..:kiug nm 80 September 1916 
hAnormd tot- gewoon ltooglPrra;tr in ltd mt1tllltTreht nn i.n uc' moraal
philosophiP, is lwla,-;t met dP colleges ill · 

hr t natnurrecltt 

voor de .~tmlPnten, clip zich in de ütrllltPit tler wijslwgeerte eu 
lf'ttrren tot cle stwlie clrr rechts\YPten~cLap -roorbereiden en 
voor aausb:wrlr ranclicl~at-untiJri;;;~cn Pn 

rlP moraal-ph ilosophiP . 
voOr ~lüiJstaanrle c~nulida~t-noht ri~sen; 

al~ook t\jclcl(jk met het collt>gP i11 

hPt intern;Ltionaal priY;tatrecllt 
· voor hPt rloctot·a.at in rle îacnlteit c1Pr rechtsgeleerdlwid. 

U. Dr A. H. V.\X HoY, hU IH'srltil~king van 29 .Juli 1916 henoemtl 
tot lmiteuge\\·oon hooglePI'am· in de rc><"lltst>ncn·lopediP en in bet han
delsrecht, is h0lnst lllrt rlf' ltieruaYolgc'ucle coll0gn~ : 

clc gl'ondbegiHs<'len Yilll het I'Pcht: 

het h<:mrlels- <~ ll zet'vaartrerht 

aan de RongPre Scltnol Yoot· lwn<lrls\\·rtPnsc·ltup; 
alsook ti_jdelijl..: mN 

ltPt Homeinsch recht. (PaJUkct<'rt) 
roor acwst aa ntle dotLor en Yan rle faculteit cl er rechtsgel eerciL.cid. 
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13. nr .T. L. )1. EGGEX, bij beschikking lan 9 Septc'mher 1916 
hrnoemd tot buiten!:!;rwocm hoogleenH'll' in dP gP~chif'deni~ 'an het 
recht, in het hurgrrlijk re(·l11 PIL iu ll(• lntr~l·rlijke rl'dthpleging, is 

· belast met üe hienta\·olf.!_('mle co1~cw·~: 
de ge ·chiedkundige inleiding tot de :-;tud i<• rau het lnuw·r1 ijk recht 

Yoor aan...;taaude <"andidatl-'11; 
de bcginse1en Ürr recht<-rlijkC' nrgani~ati , l,cyoegdlwid l'U burger

lijke rechbplcging; 
het burgerlijk l'f'Citt, Hoek UI, tilcl :) t"ll lK 

Yoor aanstflande dm·1orcn; 

· al ~ook t U üel~jk, lll('t 

het Rom('i n~ch r cht (lust itutf'u) 
Your a<wstaau<le camlidaten. 

14. Dr n. CL.\Jn·. ' ''U besthikking YttO 14 Oktober 1916 henoemll 
tot lmitenge\ruou .ltooglrernar in lwt YOll\:('nrecht en in de sociale 
\retenschapp('u, i:-~ bela:-;t mel de hiernaYolgentl collrgl'=-': 

de :;taathui . holl(1kunur en 
het Yolkenrecht 

in het doetorctat Yan de fakulteit der rechtsgeleerdheld en aan 
de Hoogere School Yoor haud('1 wotnnschap; 

al~ook met 
de hedendaagsd1f' ge~chietkui::; van handel en nijYPrheicl. 

aan de Hoogere Sdwol yoor handelswetenschar. 
1ö. Dr A. T. M. JoxcKx, hij hescl1ikking Yan 1 ' ( )ktohcr 1916 

benomnd tot llllitcngcwoon hoogleern;u in lwt ~trafrecht en het fiscaal 
recht, is bela::;t int>t de Jtif-'rnaYolgencle college~ : 

en 

het strati·f'rht en tle l>egin~C'Ien det· strafrecL.tspl gmu, 
in he doetor:;wt 

de :h~cale \retten 
yoor aaustaamle caud idaa t-notaris::;en; 

al~ook tijdelij1.:, met : 
heL burgerlijk recht, Boek III, titel1-4, G-1 ï, 19, 20 

Yoor:aau:-~taandc doeturen en Yoor aaustaande candidaat-nota
ns;,en. 
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c). Faculteit der Wiskunde en der Natuurwetenschappen 
en de daarbij aangesloten technische Scholen. 

16. De heel' E. HAlmENS, l10ofdingenienr van bruggen en wegen, · 
aan de hoogesc.hooi te Gent huuoellld met den rang van gewoon hoog
leeraar, blijft met dezelfde beYoegheden hekleed en is tijdelijk belast 
met het hiernavolgend col.l ege : 

de analytisehe mechanica, 1 e Pn '2e gedeelte, 
voor aanstaande candi<laat-ingenieurs. 

17. nr J. VERSLUYS, bij beschikking va.n 23 Augustus 1916 
benoemd tot gewoon hoogleeraar in de dierkunde en in de vergelijkende 
ontleedkunde, is belast met de hiernavolgende colleges en oefeningen : 

de beginselen dPr dierkunde; 
practische oefeningen in de dierkunde; 

voor aanstaande candidaten in de natuurwetenschappen en in 
de geneeskunde · 

de beginselen de1; vergelijkende ontleedkunde; 
practische öefeningcn in de vergelijkende ontleedkunde; 

voor aanstaande eaudielaten in de geneeskunde 

de stelselmatige cl ierkunde; 
de aardrijkskunde van het dierenrijk; 
de die1·kundige paleontologie; 
tle ontleedkunde en physiologie der dieren; 

voor aanstaande tloctoren in de natuurwetenschappen 
al5ook tijdel ijk met het colleae over 

de ontwikkelingsleer 

voor aanstaande candidaten in de geneeskunde. 

18. Dr C. DE B1~UYOK.~<~R, bij beschikking van 9.9 Juli 1916 be
noemd tot huitengewoon hoogleeraar in de plantkunde, is belast met 
de hiernavolgende colleges en oefeningen : 

de beginselen der plantkunde; 
practische oefeningen in de plantkunde; 

. de erferlijkheidsleer; 

voor aanstaande candidaten in de natuurwetenschappen 

• 
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alsook tijdelijk met de hiernaYolgencle colleges : 

Je stelselmatige plantkunde; 
de aardrijkskunde Yan het plantenr.ijk; 
de paleontologie der planten; 
de rnorphölogie, ontleedkuuJ" en phy.-üologic der plante~ 

YOOr aanstaande dodoren in <l'e natuurwa.tenschappen: 

Je erfelijkheidsleer; 
de lauclhouwplantkumle 

aan de Hoogere Land- en TtLinbouw:-;chool; 

de inleidi!-lg tot de warenkunclf'. 

aan tle Hoogere School Yoor handel \H'tenscha p 

(Yoor het akademisch jRar UH6-1917 

19. nr .J. .T. P. VALI<:TON, u.ij hesehikking Yan ·). September 1916 
benoemd tot huitengewoon hoogleeraar in de algemeene en de phy
~ische schrikunclr, i~ belHst met de hiernavolgende college en oefc
umgen : 

de algemPt'ne scheikuntie (anorganisch gedeelte) 
pract.ische oefeningen in Je sêheikunde (anorganisch gedeelte); 

voor aanstaande càndi,latcn in de natuurwetenschappen en 
in de voorbereidende klassen <ler tt>chnische Sc.holen; 

de algemeene scheikunde (anorganisch gedeelte); 
de phys.ische ;:;cheiknnde; 
pract.is.che oefeningen in de anorganische en physi~che :-;cheikunde; 

in het doctoraat in de na.tuurwetensehappen; 

alsook .tijdelijk· met het colleg(' over 

de algemeene scheikuncl~ ( organiF~-ch gedeelte) en 
de praetische oefeningen in de cheiknncle (organisch gedeelte) 

voor aanstaande canclidaten in de natuurwetenschappen en in 
de voorbereidende klasse~ der technische Scholen 

20. De heer F. BRULEZ, .iugenieur, hij beschikking van n Sep
tember 1916 benoemd tot buitcngewoo~ hoogleeraar in de hr:-chrij
vende meetkundè, is belast met de hiernavolgende colleges en oefe
ningen : 
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de beséheijYende mretbm1lc met teekenoefeningen 

roor aanstnan<lP C<ln<1idat0n in de " ' i="- en natuurkunde en in 
de Yoorhmei<l<'rt<l0 kl;l;-;~cn der teeltJti;-;chc 8cholcn 

alsook tijd 1\jk md 

<le toe pa;-;~ i ng1'rt d<'l' IH';o;dH·ij Yf'ttde mPetkuU<le met teekenoefe
ningen, tle grnphostatica mPt oefeningen 

in de roorhNeillrucle kla:-:;seu tut de afdeding \'an burger
lijke houwkunue. 

:21. nr .T. j, YoLL(HLU'_F, hlj lwsehikking van :-30 September 1916 
benoemd tot hniteHge-..nHHt LtnoglPPraar in de wis!.: uncie, is belast met 
de hiernaYolgende collegr;-; c:n oefeningen : 

de analyti~chc meelumicn.: 
<1e analyti;-;clte meetktmclc Y;w ltcL platte ':lak en in de rnimte 

\'oor· n.au;::;taamk cnudidaten in de \d:::>- en naLuurkuude en in 
de roorhen=-idende klas~Pu <1Pr tecbni;-;che Scholen; 
alsook tijd<.-'l~jk met tle ltiPrna,olgende colleges 

dr stelkunde; 
de differentiaal- en intPgraalrekening; 
de integraalrPkening (:2° gedeelte) en de beginselen der variatie- en 

der diffrrentierekening; 
de beginselen d<-'r wan r:o;chijntijklteid:-<rekcning; 
de :'.lynthetische meotknnd<'; · 
de beginselen dPJ' ste1·mkuude en lier aardmeetkunde 

2:2. n·· M. Nir~N.AEH,'I'' hij he::;cltikking rail VJ September 1916 
benoemd tot clocf'llt in de ua1nurkunde, i:-; bela:-;t- met de hiernayoJgende 
college:-;: eu oefeningen : 

Lle !H'O~fon<lPrrindelij k <' natuurkunde; ' 
practische oefeningell in d0 natuurkunde; 

Yuor aüustaande tandidaten in dr ·wis- en natuurkunde en 
in de natll!Ll''i\'Ptenschappon, alsook iu de "Uorbereidende klassen der 
technische Scholen ; 

verder tijdelijk met het college oYer 
mathematische natwu·lnmde; 

en 

Uitgekozen houfebtukken uit de proefonderYindelijke natuurkund~. 
Yoor aaw:;taande doctoren in de wis- en natuurkunde. 
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n). Faculteit der Geneeskunde. 

23. nr R. PELEim . ' hij be. ehikkiug yan 13 Septembrr 1916 
l,.·nnt·Hud tot g woon hoogle ~'raar . in de ooghe lkunde· i' bela~ t nu:•t 
1le 4ier~la ,·olgende colleges en klini~che lessen: 

(le oogheellmnde ; 
cln oogheelknndige kliniek: 
tle oogheelkundige polikliniek; 

a.L·oo!F tijclel~jk m8t: 

de gerechte] ij kc geuee~kundP 

YOOJ' aau;-;tannclP cloc.torPn. 

:24. Dr H. S~HOENFELD, hij beschikking Ya.n i Oktober 1916 
benoemd tot. gewoon hougleeraar in de heelkunde, is bela ·t lil(\t de 
hjer11avolgende college~ en klinisehe lessen : 

de bijzonde1·e heelkundige ziektPi "er (part.üu); 
de heelktindige kliuü•k ( part.im); 
de heelkuudigP pol ik! iniek (pa.rt.im); 
(le heelkm1dige polikliuiek, rle 1erhau hüeer (p«_.~;·tiln).; 

..,1, ook tijdel ijk met : 

<le theo retische verlo:-;kunde; 
rle kliniek der Yrouwenziekteu; 
de Yerloskundige kliniek 

YOOI' a.an:;taande dortoren 

25. Dr .f. D1•; K:EJ<}Rl-IMAEUKJ:m, b.ij lw~c.hikking ran 12 Augustu · 1916 
~wnoemcl tut gewoon t->P.r<:>-hooglePraar in de inwendige ziekteleer en~. 
1n het bijzonder, in de urologie, is bela.~t met dt> hiernavolgende eollege~ 
PH klinische le:-'~en : · 

(lP inwendige ziekteleer (partim): 
. Hoofdstuk : Urologie; 

r!e in \rendige ziekteleer (partim): 
Hoofdstuk : Nierr.iekteu; 

<lP lli'Ologi. che kliniek Pll polikliniek 

Yoor aanstaande doctoren 

~6. D1
• A. CL.AUR, hi.i beschikking vau LH SeptembPr HH(i hf'uoemd. 

• 
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tot gewoon eere-hoogle~1·a;Ü· in de psychiatrie en dP neurologiP, i~ 

belast met de hiernaYolgendc colleges en klinische Je~ ei.l : 

de inwendige ziekteleer (pa 1·tim) · 
Hoofdstuk: Neurologie; 

de psyèhiati:ische kliniek en polikliniek 

voor aanstaande doctot·e11 

2ï. Dr E. VAN BocxsTAELE, bij beschikking 1a1123 September 191() 
benoemd tot ge,voon eere-hooglee1·aar in de algemeene en practischf> 
heelkunde, is belast met cle hiemavolg0nJe eolleges: 

de algemeene heelkull(Te en heelkundige ziekteleer; 
de theorie en techniek der heelku11dige operaties 

voor aanstaande dodoren 

'ZB. Dr K. BoRMS, bij beschikking van 29 September 1916 benoemd 
tot buitengewoon hoogleeraar in de inwendige geneeskunde, is helast 
met het hiernavolgend college : 

de inwendige ziekteleer en de hUzonde1·e geneesmiddelleer (partim) 

voor aanstaande doctot·en 

29. Dr C. TEK HORN, bij hescbikking van 11 -~ovember 1916 
benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in df' heelkunde, is hela··t nwt 
de hiernavolgende colleges en klinische lessen : 

de bijzondere heelkundige ziekteleer (pa1·tim); 
de heelkundige kliniek (partim); 
de heelkm1clige polikliniek, cle verhand ··leer (partim); 

al ook tijdelijk met : 

de pathologische ontlrPdknnde; 
de R.óntgenologiP 

voor aanstaande ctoetorrn 

30. nr A . .PrCARD, b.ij IJeschikkiug rau 2ï September 1916 benoemd 
tot docent in de plaatsbesehrijvende ontleedkunde, 1s hel~st n1<1t ~if· 
hiernaYolgende colleges en oefeningen. 

de plaat~beschrijvende ontleerlkllnde; 
fle stelselmatige Olltleedkup.de Yan den lllf'llSClt; 
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Hlicroscopi;;;ehe oefeningen m of' :->telsehnatige ontlPeukunde 
YHll den men:--ch: 

oden i u gen i u c[e p la a tsheschr~j Yen de ontleed kunelP 

YOOI' aanstaawl ramlidaten en doc.toren. 

~l. D'' E. FoRSTF:R is hij besehikkiug vau 2:-J November 191{1 
hela~t ge"·orden mPt de hiet·mtYol.gPnde colleges en oefeningen : 

d0 algemeene wPef~elleer; 
de hijY.onder·e weefselleer: 
rnicroscopisdtl' oefeniugeu iu d(• ontlt>edkuudt-• 

YOor a.an:-;f a<:l.nde raudidat eu. 

c: - EMERITAAT. 

B~j hPschikking \(:til 2!1 XoYember 191 () werd 1le hePr Dr KAMIEL 
YERSTRA"F:TRX, gf•woon hoogleeraar iu de faenltrit (let• w·neeskundP 
Yoor emeritn.· YPrklaarcl. Professor Dr K. Verstr<tPten had de ouder
domsgrens herPikt secl!'l't den R :Jfei 1916. 

Hij werd tot clort:'IÜ heno mcl up 23 Oetuher 1RR4-, tot buit uge"·oon 
hoogle8raa r op 9 D ,~Cèmh .-'1' 1 G en eindelijk tot gewoon hoou·lePraa.r 
np ~0 S •ptembPt' 1 KH. Als zoodanig hield h\j colleges OYer algPmeenr 
ûe1dPIP •r en ''"a · teYèns b •la::;t met de leidir1~ rau_ de kiiniek Pil de 
polikliniek der Yeuel'i~ch(' PU hnidziekten <th;ook met (lezE' OP I' g<'nee -
I{undig:' pol ik J iniek. 

\V~j WPnsehen dat dt" heer K. Vel'st.meteu, clie zich meel' dau 
df'rtig jaar aan hPt tllÜYer:;itait· ondenvi;js hePft gewijd, nog lang: de. 
wely<~nliPndc rw;t moge g1"uieteu. 

D. - STERF<~EYALLE~. 

SPdPt't het :-;tudiejaa.r 191.3-1914: zijn Yer:-;cheidene profe$Soren en 
rloC'enteu oYPrlPdPn. Zooals \\·~j in ht't \"<'r:->lag YOOr 191!)-1916 (blz. 3ï, 
p_ota) hPhhPn opgPmPrkt, wa.~ hPt niPt mogPlijk roor dat Yer. lag de 
noodige gf'g ._•yerL tP YPnm.meleu. \Y~i hehlwn thans g<-'trac.ht die leemte 
,aan te Yullen en hi.in Pr in ge. laagd ten minste <:>en zeker get·al :-;terf
;:?,eYallcn Yast h-• stellen, maar natuud\jk z\jn wij niet zek r, dat oqze 
inlichtingen Yollerlig zijn, omelat Yet·sehillende profes;o;oren en c1ocenteu 
Jliet meer te Ge4t c•_q F:elf: hnit.en het land verhl~jYen: 
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De naYolgende sterfgeYallen z~jn ous tot nu t.oe bekend : 

1) Den 18 Augustu-; 191± oYerleecl te Brussel cle hoogleeraar-eme
ritus ERNEST DISCAILLES. Geboren te Doornijk den 7 .Tuli 1837 werd 
h~j voor emeritus vet·klaarcl, na de ouderdomsgrens bereikt te hebheil, 
op het einde van het studiejaar 1907. Hij was tot huitengewoon hoog
leeraar benoemd geworden in de Faculteit det· Wijsbegeerte en LetteeP-n 
den ·~5 Februari IR80 en tot gewoon hoogleeraar den 14 Maart t88B. 
Z\jn onderwijs . omvatte de Heclendaa~sehe Geschiedenis, de Geschie
denis der Fransche Letterkunde (-'ll deze del' moderne (Romaanse he) 
Letterkunde. BoYenehen was h~j belast met het houden van oefeningen 
in de Letterkundige kritiek n van Steloefeningen in het Fransch voor 
cle studenten der Teehui che Seboleu. 

Professor Diseailles, die ook talr~jke werken en verhandelingPn 
vooral van geschiedkundigen aard in het licht heeft gegeven, wa~ ef;'ll 
om züne minzaamheid geliefd doeent en een begaafd redenaar. , 

2) Den6 November 1914: overleed nog een andet· emeritus, M. Lon~:
WIJK-K.AREL-ÁUG STu, MONTIGNY. Hij wa~ geboren den 14: Fe
huari 1835 hier ter stede en voor emeritus verklaard in het jaar 1905. 
Hij werd tot.buitengewoon hoogleeraar benoemd d0.n 5 September 1881 
en tot gew·oon hoogleeraar den 7 Dec.crnher IR 6. In de Fakulteit der 
Rechtsgeleerdheid doceerde prof. Mont.ign.v Yooral het. Bestnurl~jk en 
het Fiskaal Recht en op die gebieden was h\i zeket· eene antoritcit. 
Tevens go1d hij als een knap advokaat. 

3) Ook twee docenten z~jn gedurende den oorlog overleden, dP 
docent~n LEo PREUD'&OMME eu V reTOR VAN DER HAEGHEN. 

Dt·. Leo Preud'homme OYedeed iu Apr·il 1915 i u z~jne geboortestreek. 
H\j was geboren t r• Petign_v den 10 April 1861, eu den 20 October.l893 
werd h\j hela ·t . ·met ltet houden van philologische oefeningen in het 
Lat~jn en in het Griekseh. H~j was tevens leeraar aan het Koninkl~jk 
Atheneum te Gent. Leo Prenel 'Hom me wa:; een veelbelovend geleerde: 
eene langdurige ziekte belette erhh'l' zijn talent tot volle ontplooing te 
komen. 

·4.) Dr. Victor Van dPr Haeghen overleed op 3 lVIei 1916 te (il-mt, 
w~ar h~j was geboren den 26 September 1854. Deu 7 October 1890 
-..ver a hij belast met den leerg'ang in Pal aeographie der Middeleemreu 
e~ h~:-~t volgend jaa~· kreeg hV vPrl~f tot inrichten van een vrijen leergan~ 



. in elP Bihliogt·<tphi<'. De heer Van elP!' H:wghen was t<=>ven.;; Archivari:-; 
dPr :-:;tad Gent Pn lwc->ft door verschi'l<=>ndP. pnhhcatiP:-;, waan·an een 
;tantal in het Xeder!andsch, op geschiedkundig en wij ~geP ricr gehi<>d 
<'PU gunstigen naam Yl'nronen. 

f>) Einclel~jk oYerleednog de emeritus DIOMEDE~ ROTTIER in d("n 
(ntclerdom Yan R4 jaar ( ·n December V33 - 2 November 191 ï, Gent). 
H~j was YOOL' emeritus verklaard in 1898. In 1858 werd h~j Repetitor 
aan de Scho<;>l \OOr BurgP-rl\jke Bouwl~uude f'll op 13 September 1887 
tot proff'ssor a au dezelfc}p School benoemd. Z\jne special itcit ·was dl' 
Nij,·erheidssdleiknnd<-', maar den 29 October 1895 werd hij ook belast 
met den leergang in Analytische Selwilmndf' in de Sc-hool van Kun~tf'n 
.en Fa briekwe:r.en. 

11. - AMBTENAREN VAN HET BEHEER. 
A. - Benoemingen. 

D <-' <'erstP SeC't'Pta.r:s nut tlen Rector was dP heer Dr . .Tnr. It Va,u 
Hoy, clif' r eecb.; op lwt t~indc ~oYenLho r 191G bP,·onlerd we rel tot af'fl~e
liugsoYerste in h0t ){in i ~ h~t·ie Yatl Kunsten en Wetenscha ppeu. H~j 

"·erd venaugeu door den h ·. e r Dr. Jul'. H. Van H t=H'.ke, <lie YOor va~t 
wertl benoemd h~j Besrhikking Yan 4 Juli 1917. 

De heer Dr. Yan Hecke werd ten•ns tot OntYanger Yëlll der acant'
mischen Senaat gekozen. 

Na tUdel~jk aangesteld geweest te z~j u als Secretaris van den Curator · 
werd de heer Cand. Phil. R. Johkx voor y·:t ·t benoemd bij BP chikking 
\':ln Bl Angnstn~ 1917. 

H. - Sterfgevallen. 

1. Op 22 Mei 1 91!> OYPrleed tP (leut de heer A. Verschaffelt. 
doetor in de Wij~hegeert·p e11 Letter u. H~j was geboren te G(-~nt <.l('lu 
27 Jaunari 1831 en tot Secretaris Yan den Beheerder-OpzienPt' benoemd 
b~j Koninkl~jk Besluit Yan 23 September 1879. Gedurende al dien t~jd 
w::_ts h~j tevens Out"\ranger Yan den Academischeu Senaat. H\j ·was 
gepensionneerd sinds 21 December 190 l. De heer Verschafl'elt was .een 
buitengewoon onderlegd man, aan wien men nooit te vergeefs _raad 
vt·oeg. In alle opzi<·hten was hij een voorbeeldig ambtenaar. 



2: Op :2 Mf'Î 1917 is dP Algemeene Conservator, do heei· ingenienr 
\ .. GErNGER, na eene kortstondige ziekte overleden. 

Door· Mini. terieel Besluit van RO September 1906 was h~j benoemd 
geworden tot pl'mparator van 1° Klas voor technische electriciteit. DP 
heer Geinger was een bekwaam ambtenaar, die altijd z\jn plichten met. 
de grootste nauwgezetheid heeft verYuld. 'Vat ons in het h\jzonder tot 
dankbaarheid jegens hem verplic~t, is rle moed, waarmede hij z\jne 
Y laamschgezindheid is getronw gebleven, toen de U niversi.teit is ver
vlaamsebt geworden. Z\j zal zijn aandeuken in eere houden. 

111. - OPRICHTING VAN NIEUWE SCHOLEN 

Bij 1S RUk:; Univet·siteit te Gent werden dooi' Verordening Yan 
23 Mei 191 ï opgericht : Eeue Hoogere School -roor .Handelswetenschap 
en eene Hoogere Land- en Tuinbouwschool. Latere YPrordeniugen 
bepalen de wetenschappen, \relkc er onderwezen. worden, den dnnr 
der studiën, de diploma's die er kunnen verkregen worden, alsmede 
de voorwaarden tot aartvaarding. Al naar gelang van hun ontwikkding 
en van bet doel hunner stndiën worden or)genomen : gewone leer
lingen, vr\je leerlingen en toehoorders. 

Met de oprichting dezer twee scholen, \raat· de colleges uatuurl~jk 
in het Neclerlandsch \rot·den gebonden, is een van de grootste wenschen 
der Vlamingen ver\'nld. 

De Hoogere School voor Handelswetenschap bestorulreed::; yroeger 
onder een anderen naam, maar than:-; is zij op eennieuweren en yasteren 
grondslag ingerieht. 

Eene Land- en Tuinbouwschool bestoud nog niet in de Vlaarnsehe 
gewesten. Juist van deze Sch•)ol verwachten '"ij de schoonste uitslagen 
en een wezenl~jke verbAtering van clen Vlaamsehen Lautl- en Tniu
llouw. 

Met de oprichting dezer twee scholen z~jn echter alle \h=mschen nog 
niet vervuld. De Vlamingen hebbeu er alt~jd op aangedrongen, dat ook 
Yoor hen eene M~jnbouw- en eenP VeeaartsC'n~jsehool zouden wonleu 
gesticht, en er bestaan ook reed:s plnunen in dien zin. Wij hopen, a!lt 
in den loop van dit jaar die plannen zullen uitgeyoerd ·worden. 



]),• heer R.. CLAEYS, Dr. in dP handel:-;,,· etenscha ppcu, hnitenge"·oou 
hoogleeraar in <le .Faculteit, tlPr reehtsgel e(; rdheid, werd door Yerot·du
ning van :W Juni 191 ï tot bestunrder dPr Hoogere Sc.hooi ,·oor 
Hand(-'}~\retenschap hetwem(l. 

De heer C. DE BRUYCKER, Dr. in de genm-'skunde, buiteugt>woon 
hoogleeraa r in Je Facul tcit der wi::;kunde en der natuurweten chappen, 
werd door Yerorclening vau :20 .T uni tot hestimrder (ler Hoogen• Land
Pil Tui ::tboLnr::;chool benoemd. 

IV. - DE STUDENTEN 

.. .. - Inschrijvingen. 

Gedurende het academt -eh j<wt· HH6-19lï werden aan cl~· eui\"or
~iteit te Geut 18 studenten inge~rhrPvon, vet·clt•rld als Yolgt over elf' 
y~r~ehilleude Facnltriten <'Il Scholen : 

81 in de FaeultPit 1lt-r wijsl)egecrte en letLercn; 
13 iu de F<.H·ulteit det· rechtsgeleerdheid; 
iï in cle FaculteiL cl et· \riskunde en der n:üum·"·etnn. clw ppf"u 

met de techuischr Scholen; 
15 in de Faculteit der geneeskunde; 

ö aan de Hoogere School voot· Handels\,·~tenschap: 

!J aan de Hooge re Land- en Tuinbouwschool. 

Da.arvan waren 12ï BPlgen eu 11 vreemdelingen. 
De Belgen Yerdeelen zich over de volgende pt·ovinciei : 

ï6 uit Oost-Vlaamlcren; 
15 uit West-Vlaandet·pn; 
25 uit Antwerpen; 

ï uit Brabant; 
4 uit Limburg. 

B. -Uitslagen der examens. 

\oor de examenzittingen nw October 19Hi Pil .Tul.i 1 17 liet Jl 

zich 56 studenten inschrü ven. 
2 examinandi trokken zich, door w0ttig(l reden verhinderd, terug. 



48 slaagden in het examen, waarvan 
~4- op voldoende w~jze, 
lö met onderscheidiucr, 
R met groote onder (·heidiug. 

C. - Lijst der studenten die zich hebben onderscheiden . 

.FAClJLTEl'l' DJ<:Jt vV lJ smiu-E"ER.'l':E: EN LH1'TEREN. 

1) Candidaatsexamens (1 e g~deelte) 

E:camen voo1·bel'eidr>nd tot de studie der Rechtswetenschap: 

.Met onderscheiding : 

De Wael Cyriel, \'au Sinaai. 

-Aanvullend examen vooi'IJe·r-eidend voo1· het doctm·aat in de Wijsb~gee1'Ü!. 

Met onderschelding : 

De Wael Cyriel, Y<lll Sinaai, 

Exa·men voo1·uuèidend tot het doctoraat in de G~schieà.enis. 

Met onderschelding : 

De Me.\'er lVlaurib, van ElvPrsele . 

Exa.rrttm voorbm·eidend tot het doctoraat in de Klassieke Philologie. 

Met onderscheidbig : 

Df' vVaele Jozef, Yan Rimw.i. 

Exmnen voo·1·bereidend tot het doctoraat in Ja Gumaansr,he''PJ!i!Ólugif!. 

Met onderschelding : 

}{oen · Alo1's, van St Gill.is, 

:2) Candidc.tatsexamen (2e gedeelte) 

. Examen voo;·ber~idend tot de studie de1· RechtsWetenschap. 

Met g:roote onderschetdtv g : 

Van Goethem F'ernand, van .Lokeren. 



:n boctOJ·nalexrunrJit. - Gm·maa·nsche Philologie (1 c w'cii'Plte). 

Met onderschelding : 

De Boeck ..Frau~, Yan Erpe. 
D Hae~e Marcel, Yan Avelghmü . 

.FACUL'l'.El'l' DER RECH'l'SGELJ<:ERDHEllL 

1). Cond1'daatseX.amen. 

Met groote onderscheiding : 

. Van Mal1eghem, ··Heynaltl,_ Yau Cîent. 

~) Doctm·aalexamen (1 c ge(~~~e lte). 

Met groote onderschelding : 

Mulier Arthur, Yan Kortrijk . . 

FACULTEl'l' DEH \\'uKnmE B-;\ J>ER K.vJTl"BWE'L'K~~<'H.\.PP~<:~. 

1) Ve>·epnigde Candidaatsexamen in de Natuurweten cltapp~11 
en in de Geneeskunde ( 1 c gPdeeltP ). 

Met groote onder.sch :: ldlng : 

Y:m Caeck~nhcrglH' Jozef, Yflll Antwerpen. 

Met onderscheldirg : 

Cuyper~ PietPr, YH n Hanyang. 

:2) Candidac"tsexa111e.n voorbereidend tot het docto1'aat en tol de studie 
dm· Arlsenijue?·ewkunde of de1· veecwt.~eni;jkzmde. 

(Eerste getleelte) . 

Met onderscheiding : 

De 'Vulf Hendrik, Yan A~sdw. 
LambrAebt Emmanuel, van Kortrijk. 

~ 'l'weede gedeelte). 

Met onderschelding : 

G-od dijn '\Villy, van Brugge. 



a) Crtndidaat.~e.-carn.en in de Wisku·nde en de Natutwkunde. 

(Aanntllend <:>xamen.) 

Met ,g:roote onderscheiding : 

Smet.s Noël, vru1 Antwerpen. 

TECHNISCHE ScRor,EN. 

Voot·hereidP.ndc Afrleel ing. 

Examen nw Candi<laat-ingenienr ('V ettelijke graad.) 

(Eerste gedeelte), 

Met gPoote ondePseheiding : 

Nam1ü; Ft·an~, YiUl Geut. 

(Tweede gedeelte). 

Met ondePscheiding : 

Ma.riman Frans, rau St. Xiklaas. 

FACUL1'El'l' DER <±ENRE:SKUNDE. 

l) Candidaatsexa·nw•t in de Genees-, Heel- en Ve1·loskunde. 

(Eerste gedeeltel. 

Met onderscheiding : 

Bt'occkaert Arthur, van Gec-'raanlsbergen. 

(Tweede gedeelte). 

Met gPoote onderschelding : 

S ' rubbe Richard, van Dudzele. 

Met onderscheiding : 

Maes Edmond, van St. Goriks Audenhove. 
Ruyfl'elaert Baudew~jn, van Quaril~ont. 

:2) Docto1·aalexamen. 

Met onderscheiding : 

Lagae Oscar, van Cuerne. 
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D.- Prijzen. 

H~j Yet·orcleniug Yau 2B SeptemhPr 1916 werden Faculteit:pr~jz<'Il 
ingesteld. Een gezamPnl~jk bedl'ag Yëtu i">OOO fl'. kan jaarl~jk:-; worden 
vPrdeeld onder zulke studenten, di"' zich in den loop nm lwt :-;tudie
.Ï<lar hebben lHldPrscbeideu tlool' het opsteJlpn vau een weten~chap

pPli.ik werk, zij het ook van geringeu OlllYang. 
De uit~ lag van deze iustelJjng, waanan <le "'\~ Ptenschap ltel beste 

venvachten mag, yoor ltet afgc->loopen academisch jaar, is als volgt: 

Academisch jam· 1916-1.917. 

A. - FACUL'J'EI'r mm \YIJ RF.rrmmTJ~ EX LE'l''l'ER.EN . . 

NaamTanden schrijYer. 

\T~m ArkPr, Paul, 

Titel van het bekroond werk. 

])p 1 wPetal igheid in elP XUie eenw. 

De 'Yael, C:vl'iPl, C'hronolo;2,isclw l'<mgsehikkiug ua;.u· 
clen iuhotHl nw Plato's Dialog<.'ll, 
inzonderheid met. het oog op de 

Bedrag Yan 
den prijs. 
:'>0 frank. 

ont\Ylkkeling <1erïdceëuleer. ;)() frank. 

\' an Got:'thcm, F<•n1iwmd, De onbaatzuchtiglwid in de' lePr 
van Fr~ncis Hutcheson. i)() frank. 

Craeybeckx, Herman, ther den invloed v:w den droom op 
l1Pt wakende kYeu. i)() fmnk. 

B. - FA '1TLTEI'r DER \VmKUXDE Ex DER N.\'l'lTTI'IVETEX CHAPPEN. 

Naam van den ichrijveJ'. Titel van het bekroond werl:: 

Rens, Reimoud, VerLand tusscheu : 

Bedrag ''an 
den vrijs . . 

75 frank. 

j X 111 (a+ bx8 n)P dx en Jsin11 cp. cosg. cp. d. cp. 

God cl yn Raoul, Het mechani~ch weef~el (}er plan-
ten. 75 frank. 



Na.a.m Yan den schrijvc1' 

L«'et.en, \Vt-t'tH:' r, 

- {;() -

'l'itt .. l van het bekroond werk. 

Oncl('rzoek naar het lH':-;taan nw 

1 \H~l' allotrope vormen Yan Ka
I inm<' hlor i de. 

1~'. - Faculteit der Geneeskunde. 

Naam van den schrij,'eJ'. 'l'itel Yan het bekroond werk. 

Huyffehtri't, Ba.udPwij u, Ü\'er afwijkiugru der voorste buik 

Bedrag vaó 
Jen prijs. 

Bedrag nn 
den prijs. 

der h\'ePhuikige halsspier. 200 frank. 

Vnu Hoori1e, . Edunnl, ÛH'l' erfelijkheid. 00 frmtk. 

F. - Sterfgeval. 

Op 8 September 19lï ()\·erleed ren onzer lw ste stndentAn, de heN 
<loctor Osc.u=t L~\.<~AE. · 

In .Tnli lutd h~j zijn JnatstP doctornnl ex:anu'n IIH-'t ouderseheirling 
nJgelrgd. Een :-)Chittet'f'IHlc tof'kom:-;t scheen voor hem he~temd te z~jn : 
hPt nooJlot heeft het andPr:-~ hese hikt. Zij u dood heeft ons allen ze( r 
<liep aangedaan, niet a1lc·Pn omdnt dit jonge- talent al te vroeg werd aan 
het leven outrllkt, maar ook vooral omdat de Vlaamsche zaak era 
beslist en geestd riftig ,-oorsh.tndl'l' heeft verloren. Zijn aandenken zal 
on~ allen dierbaar blijven; 

Wij hebbeu Yan den hPer opperbibliothecarr:-' ook een verslag ont
yangeu OVP I' den toestanel rlPI' rniYersiteitsbibliotheek in de jaren 191B, 
1914,'1915, 1916; rilaar dit ver:;lag is zoo uitgebreid, dat het ons gepaster 
bleek het in <~eu afzondc>rlijkP hroC"hul'e nis bijroegsel te laten YCJ'

sc.hijneu . 
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3. - Toespraak van den Rector t9t de Studenten. 

W ~u:n·<le Kameraden! 

HPt eer te studiejaar der Hentsche HoogPschoo] is Yollrhij; Yamlaag 
treden wij het tweede jaar in. Van al de sombere Yoorspellingen der 
te11.cnstanders is niets uitgekomen. Door hun geniepigP kuiperijen en 
hedt·eigingen is het hun wel-is-waar gt~lnkt 1len een en of anderPn, i1 i P 

Yan zin. was zich te laten insehrij Yén, vaiL zijn voorneliten èlf te brengen 
nf af te schrikken. Ook hebben twee :::;tmlenten, \lmuingen uit Ylaau
lleren, die reeds waren inge.'C'hl'CYen, tot eigen ::;chade Pil St-hand 1 zich 
<loot· Yrocgere makker:::; laten oYerredcn om de colleges niet meer hij 
tt> wonen. Op cle Yervlaamsching der Cnin'rsiteit en den gang Yau ltf't 
ouderwijs zijn deze kleint' gelwurtenissen zonder merkbaren iuYlocd 
geweest! Het f1.~it, dat et· te G·ent <'ene Vlamn:-;ehe CuiYcrsiteit bestaat 
Pn dat het onderwijs er regellila tig gPgeYPn \\·ordt, i:-; er· L>;eensziils door 
aan 't wankelen gebraeht rn nog minder t0 uiet ge<laan. Hoe mN'I' 

echter de tegenstanders zich inspannen h'n <>inde de jong<' lieden Y"ilU 
de t:niversiteit Ycrre te boud en, des te meer moeten \rij d0 Ynst
bt'radPuhei<l en c1en moed r~m diPgenen PrkennPn, diP iu we~'rwi[ Yan 
alle Y<'rleiding, Yan alle bedreiging, in weenril ook YHll_ ]Pugeu <'n 
lastPr, den drang Yau hun had zijn gprolgd Pn l'l' <loor ~een midd<>l 
konden toe gebracht worden <ie Ylaam:::;che Z<lèl k outmnw te· wot·.len Pil 

tP Yerzakeu. Deze jonge li<>den, de :-;tndcuten Yau het Yerloopcu jaar, diP 
weer hier zijn verschenPn, <'H de ni<'tl\H' kamet·acli:'II, die \Yi,j YOOr <lP 
I'Pl'Ste maal hiPl' lJegroetCII, Yerclienen tle:-; te lll<'el' de iJCWOlldering f'n 
Jeu <la uk lmntl<~r leeraars eu YèUl gausrh het \iaan1Sdtc Yülk, daar ze 
nif-'t allPelt een blijk gen:m Ynu eehte OYet·tuigiug en nm zeilelijken 
moed, 111aar ook bewijzen, dn t zij zir.h d()Ol' gePu lichamelijke ontberin
gr•u noch stoffelijke moeilijkhedeu laten ·wePrhondPn. HPt zou orpt·igrns 
Pf~n teekeu Yan lafhartigheid f'll een srltande wezen, Îndicu iemand, 
vau de waarde eeus ideaals Yobtrekt <nertuig<l zijnde, out die reclen 
naliet er per:::~oonlijk yoor op tr.; kome11, dat cle Yerwrzenlijking PrYan 
hem eenige lichamelijke smart of moei1 e zon kunnen kosten. Op ht>t 
geyaar af zelf.;; ce11 weiuig honger tP lijclf'n, zal ge('ll <>cht-Ylaamsch 
:-;tudent zijn :-;tndif' opgeYctt. HoC'Ycel mannen, clie latf'r zijn beroemd 
geworden, hebhen iu huil je11gd, ter wille van hunne gee::;telUke out
\rikkeling, hong<"I: geleden! 
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~iet het idealisme is het iets heel bijzonders: wncl~1· ·ontberingen 
en opofferingen i::; er nog geen idealisme opgegroeid en kan er ook 
geen blijven bestaan. Ik koe::;tL•r de hoop, Waa1·cle Kameraden, dat gij, 
die door ideale beweegreden n aangezPt, den weg tot de Vlaam::;che 
Uuiver::;iteit ltebt ingPslagen, dit wel zult in het oog houJen en uwe 
he::;lissing zult getromr blijYen, al moest gij er stoffelijk onder lijden. 
De academi ·che overlleicl, alsmede U\\·e leeraars. daarvan kunt gij 
overtuigd zijn, zullen voor lwt o,·erige alles doen wat zij kumwn, om 
de ontstaande moeil~jkheden, die u mochten hinderen, vooral wat het 
r e is,·erkeee betreft, uit den weg te ruimen en uw lirhamelijk leven zoo 
nangenaam mogelijk te maken. Uw lel u· ~reze : Blijven doet beklijven. 
Yolharden l moet uw wachtwoord zijn, of, om het met de u Bijbel uit 
te drukkeu : Wie vulhardt tot lwt einde, zal zalig worden. En waarin 
bestaat die zaligheid roor een Ylaamschen student ? Zij bf'staat in het 
geluk z~jn plieht ab VLnning gelwel en al ,-ervul<l te hebben cu in de 
vnrheffende ri'eHgcle all:\ een van cle eersteu na voleindigde studiën in 
Pen hoogere betrekking aan <1e heropbeuring eu aan het welzijn Yau 
h-et VlaamscLe Yol k te kuunen en te mogen medewerken ! Veel is er 
op dit gebied. te cloon, en juist van de manier, \raarop de eerste jonge 
lieden, die Yàll de Vla;un::;che u ui \'ei·~iteit gediplomeerd zijn, uauat zij 
naar hui:; zijn teruggekcenl, dP zaak aanpakkén zullen, 'Naarop zij hnu 
beroep zullen uitoefenen, waarop zij met het Yolk zullen omgaan eu 
ltem den nieuwen geest zulleu aaubn:> ugen, hangt outzaglijk Yeel af, ja 
<Ie gcheele richting, welke de out.~·ikkeling zal inslaan. De verantwool'
delijk·heid van deze jonge lieden i~ du:; zeer groot, maar met de grootte 
der YerantwoorLlelijkheid groeit het zalige bewu:;tzijn aan, Îlt deze 
henarde t\jden geroepen te z\jn om de anderen al:' paclYind.er;;; Yooruit 
te gaan en hun den weg de1· Yerlo::;sing en <Ier wedergeboorte te "·ijzen. 
Daarom, \iV aarde Kameraden, deukt aau uw plicht ah; VlamingPn on 
Han het grootsche ideaal, "·aaraau gij U gewijd hebt. Laat L niet 
afhouden of misleiden door het gepraat Y<:l.Il diegenen, wrikt! met blind
heid ge~lagen hun kwelen in den :clwot l.eggen of van l10n, die in den 
grond nog altUd Yoor de verfran:;ching Y:u1 Vlaanderen ijveren, eu ook 
niet door de moeite en de ontberingen, 'welke U kunnen beschoren z~ju. 

Wat er ook moge komen, blijft "CzeLYen getrouw en blijft get.rOllW 
aan uw volk. 


