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INLEIDING 

Velen hebben vandaag de indruk dat een universiteit een op 
zichzelf besloten wereldje is, een eiland. een ivoren toren, ja zelfs 
een intellectuele vluchtheuvel in het sociale verkeer . Niettemin 
moet men vaststellen dat bepaalde figuren uit die universitaire 
wereld , dit! er hun broodwinning in vinden, een belangrijke rol 
spelen in het openbaar leven. De verwevenheid tussen maatschap
pij en universiteit kan veel vormen aannemen, bv. in die zin dat 
hogescholen jaarlijks zoveel einddiploma's aan hun studenten af
leveren, of de wetenschappelijke verworvenheden van de univer
sitaire research ter beschikking stellen aan een breed economisch, 
sociaal of cultureel leven. 

Die interferentie kan ook op louter individueel vlak merkbaar 
zijn. Een lid van de universitaire gemeenschap kan zich engageren 
in een breder maatschappelijk kader, bv. als vakbondsmilitant, als 
schrijver, als politicus, enz . 

In dit boekje gaat het vooral om dit laatste. Het leek zinvol 
na te gaan welkt"' de rol was van bepaalde professoren en studenten 
in het politieke gebflurcn tiJdt>ns een welomschreven periode in het 
verleden, in dit geval tussen 1846 en 1870. Deze vraagstelling 
!!Topid" uit mijn li ct'nt ieverhandeling "Politieke oriéntatie en ont
/Uih J~eJing UP . I J'ljd o m dc' G('n tse gem i> l'n t('raad • 1848-1869 " 
(lH .ti gt'S 'hll'dt' l1ll', 1 ~7 ï I, hel.geen alvast de gelegenheid bood 
dl' zaa k Lt' nf'natlcren vanu it een politiek standpunt, waarmee df' 
vraagstelling lege n ee n brt>d( 're achtergrond kon geplaat.st worden , 
m .b. de politie ke on twikkE'ling van de tijd . Het gaat. hier dus niet 
in de eerste plaats om de Gentse universiteit als dusdanig, maar 
wel over de rol van personen uit die universitaire gemeenschap in 
het politieke leven. Grosso modo wordt hier de invloed onder
zocht van een zeer specüieke groep personen op een politiek 
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proces, dat voor de homogeniteit van de te onderzoeken gegevens 
wordt beperkt tot de machtsstrijd om de Gentse gemeenteraad. 

De gekozen periode 1846-1870 overlapt een tijd van diep
gaande veranderingen in de politieke praktijk van ons land (zie 
hoofdstuk I). Als begindatum geldt 1846, omdat in dat jaar aan de 
universiteit een "denkgroep" werd gesticht rond de figuur van prof. 
François Buet, waarin allerlei politieke, sociale en filosofische pro
blemen onderwerp van discussie waren. De vorming van deze club 
is één van de kristallisatiepunten van de progressieve stromingen 
die rond 1848 de kop opstaken, waarmee terzelfdertijd een reek:; 
fundamentele veranderingen in het politieke leven van start gingen. 
Eén daarvan was de kiesrechtuitbreiding tot dt> lagere hurgerij . Df' 
politieke oriëntering van deze sociale groep, en de helt' politl kl 
ontwikkeling die ermee gepaard gaat. vindt E'en eerstl' eindpunt 
rond 1870. 

Deze vraagstelling werd praktisch uitgewerkt door een aan
tal figuren of groepen te volgen in hun activiteiten op politiek ge
bied, en m.b. in de stedelijke Gentse politiek. Om niet al te zeer 
misbruik te maken van de gastvrijheid die me in deze reeks wordt 
geboden, heb ik me strikt gehouden aan de relatie universiteit - po
litiek, waardoor verdere perspectieven van deze relatie, bv. een on
derzoek van secundaire effecten. onaangeroerd hlijven. 

In het eerste hoofdstuk wordt de aandacht precies toegespitst 
op de zgn. "Société Buet"; in het tweede wordt de rol van sommige 
leden van de universitaire gemeenschap in een welbepaald politiek 
proces belicht, m.b. de teloorgang van het zgn . '~unionisme"; hel 
derde hoofdstuk behandelt de studentenorganisatie .. I t Zal wel 
Gaan"; in het laatste hoofdstuk worden de gangen van twee profes
soren nagegaan tijdens hun Uitoefening van een politiek mandaat, 
m.b. hoe Gustave CaHier en François LaurE'nt optraden als gemeen
teraadslid en schepen van de stad Gent. 
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Het meest aangename van inleidingen als deze blijven de welis
waar traditionele, maar daarom niet minder oprechte dankwoorden. 
In de eerste plaats wil ik prof. dr. Karel De Clerck danken omdat 
hij bereid was deze tekst in de door hem geredigeerde reeks "Uit 
het verleden van de R.U.G." op te nemen. Aangezien dit werk 
grotendeels ontleend is aan mijn licentieverhandeling, ben ik nog 
een dankbetuiging verschuldigd aan mijn promotor prof. dr. Romain 
Van Eenoo, alsook aan prof. dr. Herman Balthazar en prof. dr. Hel
mut Gaus. Een speciale dankzegging wens ik tevens te richten aan 
drs. Frank Simon. 

Graag bied ik dit boekje aan Lut en Lieve aan; alles wat ik hier
in investeerde, heb ik niet aan hen kunnen geven. 

Gent, juni 1979 
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Hoofdstuk I 

DE "SOCIETE HUET" EN DE REVOLUTIONAIRE 
STROOMVERSNELLING VAN 1848 

A. ONTSTAAN 

Voor een aantal Europese landen, en voor Frankrijk in de 
eerste plaats, hadden de gebeurtenissen van het jaar 1848 een rpeks 
diepgaande consequenties, waarin twee principes domineerden : 
de problemen rond de politieke en sociale democratis{'ring en de 
nationaliteitenkwestie. 

De directe weerslag van de ganse beweging in België is be
paald gering te noemen, op het loos wapengekletter van Ris
quons-Tout (de door het Belgische leger gemakkelijk afgeslagen 
republikeinse inval) en de opstootjes in enkele steden na . Niette
min bleek de revolutionaire beweging bij de overheid als bij de 
Belgische omwentelingsgezinden danig te zijn overschat - koning 
Leopold I dacht zelfs aan aftreden. De regering van Charles Rogier 
- het eerste homogeen-liberale kabinet van het land - wist de crisis 
handig op te vangen en liet het parlement enkele belangrijke demo
cratiserende maatregelen goedkeuren, zoals de kiescijnsverlaging, 
waardoor het electoraat bijna verdubbelde, de afschaffing van het 
dagbladzegel en het ongedaan maken van enkele conservatieve 
bepalingen in de Gemeentewet (1). 

De revolutionaire beweging liep in België op een voUedige 
nederlaag uit, o.m . omdat ze geen respons kreeg bij brE'dere be
volkingslagen. In de verkiezingen van 1848 haalden de hehouds
gezinden de overhand (2), de "revolutie" werd geliquideerd, de 
reactie ingezet, en de Belgische nationaliteit kwam versterkt uit 
de strijd. 
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In het Gentse radicalisme zijn een drietal groepen te onder
scheiden : het links liberalisme, de "Société Huet" en de demo
craten. 

Deze laatste groep zette de democratische tradities van de 
progressieve revolutionairen van 1830 rechtstreeks verder. In deze 
groep situeren zich figuren als de advokaten Spilthoorn en Delwart 
en de drukker Verbaere . 

In de jaren 1840 ontstond te Brussel het democratische ge
nootschap "Agneessens", met filialen in diverse Vlaamse steden, 
o.m. "Jakob van Artevelde" te Gent (3). Op 23 januari 1848 werd 
Charles Spilthoorn voorzitter van het Gentse filiaal van de eind 
1847 te Brussel gestichte Association Démocratique (4), met 
Lucien Jottrand als voorzitter en Karl Marx als één der onder
voorzitters. Van deze groep uit werden verschillende meetings 
georganiseerd. De relletjes die in maart 1848 te Gent uitbraken 
stonden wellicht in nauw verband met de activiteiten van deze 
democratische verenigingen (5). Ondanks deze arbeidersagitatie, 
waarbij vooral de jezuïeten het moesten ontgelden, bleef elke ver
wachte sociale lotsverbetering uit. 

Het Gentse stadsbestuur was sinds lang in handen van 
de liberale burgerij, politiek georganiseerd in de Société Elec
torale (6). Het liberalisme te Gent groeide uit het orangisme, dat 
lange tijd een dominerende politieke factor was gebleven, omwil
le van de aantrekkingskracht van de afzetmarkten voor de Gentse 
textielindustrie in Nederlands Oost-Indië (7). Met de consolidering 
van de Belgische Staat kreeg het orangistisch sentiment een eerder 
gratuit karakter en werden de Realpolitiker van het Gentse eco
nomische orangisme langzamerhand liberalen. Het wegvallen van 
subsidies uit Den Haag voor hun orgaan Le Messager de Gand (8) 
speelde hier ongetwijfeld ook een rol. In deze krant hadden vóór 
1848 wel méér republikeinse idealen doorgeklonken (9), tot ze 
in maart van dat jaar bruusk volledig naar het republikanisme 
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overstapte. Ze publiceerde verslagen van democratische meetings, 
sprak zich uit ten gunste van een douane-unie van België met het 
revolutionaire Frankrijk en, wat het meest tot de verbeelding sprak, 
ze opende een intekenlijst voor de gekwetsten van het februari-op
roer te Parijs. Hoopte men bij Le Messager, en haar "patron" H. 
Metdepenningen in de eerste plaats, dat het uitroepen van de re
publiek in België de Nederlandse koning Willem II de gelegenheid 
zou geven om, gebruik makend van de verwarring, België in te 
palmen en het Verenigd Koninkrijk opnieuw in te richten (10)? 
In elk geval, de oud-orangisten waren in principe gewonnen voor 
elke oppositie tegen de Belgische Staat (11). Met de evolutie der 
gebeurtenissen (de mislukte republikeinse inval te Risquons-Tout, 
de snel uitdovende radicale beweging, culminerend in de duide
lijke nederlaag tijdens de wetgevende verkiezingen van juni) be
koelde de sympathie van Le Messager voor de republiek vrij snel. 
In juni sprak de krant zich ondubbelzinning uit tégen de republi
keinse gedachte (12). 

Tussen beide groepen radicalen stond de Société Huet (13). 
Het betrof hier een burgerlijke kring van professoren en (oud)
studenten, op 13 juni 1846 opgericht in de schoot van de Gentse 
Universiteit, op initiatief van prof. François Huet (1814-1869), 
die te Gent filosofie doceerde (14). Tijdens de vergaderingen van 
de Société werden allerlei maatschappelijke, politieke en filoso
fische onderwerpen besproken, waarbij allerlei vooruitstrevende 
ideeën, o.m. van de filosoof Bordas Demoulin, behandeld werden. 
In Huets (eclectisch gevormde) filosofie treft men een combina
tie aan van de christelijke moraal met een sociaal rechtvaardig
heidsstreven en het vrijheidsideaal (15). Later zouden Huets leer
lingen zich vooral door dit laatste element laten leiden, ook door 
het tweede, maar veel minder door het eerste. 

In het verslagboek van de Société werden als leden geno
teerd (16) : 
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François Huet, voorzitter, hoogleraar (17); 
Gustave Callier (1819-1863), ondervoorzitter, hoogleraar (18); 
Paul Voituron (1824-1891), secretaris, advokaat; 
César A. Frédericq (1817-1887), geneesheer (19); 
Emile de Laveleye (1822-1892), hoogleraar, publicist; 
Constant Leirens (1813-?), advokaat, uitgever; 
Polydore de Paepe (1824-?), advokaat, later substituut; 
Edmond Dervaux, advokaat, leraar atheneum; 
Alexis Dumont (1813-1874), geneesheer; 
Constant Dumont, advokaat (?); 
Charles Waelbroeck (1824-1877), advokaat, hoogleraar; 
Jean Stecher (1820-1909), hoogleraar; 
Edmond Vandervin (1820-?), leraar atheneum (20); 
Guillery, ingenieur (?) (21); 
J.F.J. Heremans (1824-1884), leraar atheneum, hoogleraar; 
Edmond Verdussen (1821-?), advokaat, later substituut; 
Ad. Du Bois (1827-1900), advokaat; 
B. Schollaert, advokaat (22); 
Viète (1800?-?), particulier (?). 

Andere bronnen (23) vermelden nog als leden: 
H.G. Moke (1803-1862), hoogleraar; 
Jean Ph. Molitor (1807-1849), hoogleraar; 
Tydgadt, advokaat (?) (24); 
Th. De Beil, geneesheer (25); . 
Louis Hymans (1819-1884), journalist, politicus; 
Tesch (26); 
Würth (26). 

Verder was er nog een "deuxième société", voorgezeten door Huet 
en met de Laveleye en' Voituron als "délégués", dat een tiental 
leden telde (27). Vermoedelijk fungeerde deze vereniging als spring
plank naar de eigenlijke Société (28). 
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De leden van de Société Huet (29) waren overwegend juristen 
(advokaten en magistraten) en professoren, of zouden dit later 
worden. Een aantal onder hen zijn in het actieve politieke gebeuren 
verzeîld geraakt : 

G. Callier was gemeenteraadslid (1856·1863) en schepen (1858· 
1863); 

P. Voituron was gemeenteraadslid (1863-1869) en schepen 
(1867-1869); 

C.A. Frédericq was gemeenteraadslid vanaf 1860; 
A. Dumont was provincieraadslid vanaf 1854 en gemeente

raadslid vanaf 1865; 
J.F.J. Heremans was gemeenteraadslid en schepen (1879-1882) 

en provincieraadslid vanaf 1870; 
E. de Laveleye was liberaal kandidaat bij de kamerverkiezingen 

van 1861; 
Th. De Bei! was radicaal kandidaat bij de kamerverkiezingen 

van 1848. 
Daadwerkelijke politieke activiteit naar buiten uit manifesteerde 

zich pas in 1848. De grote meerderheid van de leden van de Société 
was opgegroeid en tot volwassenheid gekomen nà 1830, onder het 
Belgische regime dus. Bij hen leefde een optimistisch geloof in de 
kracht van het liberalisme - ze hadden gezien waartoe het in staat 
was, althans wat de opbouw van België betrof. Het woord "libera
lisme" had in 1848 nog niet de polariserende betekenis die het in 
de tweede heUt van de negentiende eeuw zou krijgen. V ooruit
gangsgeloof vond zijn expressie in de term "liberalisme" : 

"Liberaal zijn" was eene nieuwigheid, was de mode; er was een 
liberaal ministerie aan het bewind en alles en iedereen wilde liberaal 
zijn in de eerste maanden uan 1848; men hoorde en las niets an
ders. 
De prachtige menschlieuende beweging welke gansch België· deed 
samenwerken tot het ondersteunen van de noodlijdenden in Vlaan-
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deren, was liberaal en in de gazetten leest men zeer dikwijls dat de 
'coterie' alleen niet medehielp om de ellende te verzachten. " (30) 

Ter bestrijding van de gevolgen van de economische crisis die het 
land sinds 1845 teisterde, deelde men aan de armen "liberaal 
brood" uit en werden er goedkope "liberale patatten" aan de armen 
verkocht (31). Veel factoren - ongetwijfeld ook psychologische -
speelden hierin mee. De tijdsgeest werd gedomineerd door de crisis en 
de sociale ellende die daarvan het gevolg was. Terwijl te Parijs 
evenwel een arbeidersoproer uitbreekt, blijft te Gent eerst alles 
rustig. Dit moest op de jongelui van de Société - overwegend twin
tigers - wel indruk maken : zij waren a.h.w. met België tot volwas
senheid gekomen, terwijl thans de crisis de sociale onrechtvaardig
heden in al zijn miserie duidelijk naar voor bracht. Daar moest 
iets aan gedaan worden. 

B. INITIATIEVEN OP PERSGEBIED 

Naast de interne discussie situeerde hun voornaamste activi
teit zich op persgebiecl. In 1847 verscheen de Chronique con
temporaine et rétrospective, spoedig omgevormd tot La Flandre 
Libérale (1847-1848) (32), waarin Huets ideeëngoed een getrouwe 
afspiegeling vond. De voornaamste redacteurs ervan waren Callier, 
de Laveleye en Stecher. Ook Leirens zou erbij betrokken zijn ge
weest (33). Het blad ijverde voor een democratische en liberale 
beweging (34) en verkondigde stellingen, gelijkaardig aan die van 
de (toen) mennaisiaanse Den Vaderlander (35). 

Ook in Le Messager waren de leden van de Société Huet be
drijvig : vanaf 1847 was Hymans er medewerker van geworden, 
in 1848 Stecher en in 1849 Du Bois, terwijl ook Waelbroeck en 
Callier bijdragen zouden geleverd hebben (36). Toen Le Messager 
haar fameuze intekenlijst voor de gekwetsten van het Parijse straat-
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geweld publiceerde, waren de leden van de Société de eersten om in 
te schrijven, gevolgd door 35 studenten (37). 

De afschaffing van de zegelbelasting op de kranten opende even
wel nieuwe perspectieven. Via de pers was het voordien moeilijk, 
om niet te zeggen onmogelijk sociaal lagere klassen te bereiken : 
de kranten waren te duur. Omdat Le Messager en La Flandre 
Libérale buiten het bereik lagen van deze bevolkingsgroepen (ook 
door hun intellectueel peil), zag de bovenlaag van machthebbers 
er dan ook weinig gevaar in (38). Ze waren bovendien in het Frans 
gesteld - er is overigens ongetwijfeld een verband tussen de hoge 
prijs en het feit dat ze Franstalig waren. 

De mogelijkheid van een goedkopere pers sloot ook de moge
lijkheid van een Nederlandstalige pers in. Vooral de democraten 
grepen de geboden kansen aan, waarbij ook de Société hier en daar 
opduikt. 

Vóór 1848 verscheen er te Gent slechts één democratisch gezind 
Nederlandstalig blad : De Volksvriend (1847) (39), dat gedrukt 
werd door de reeds vermelde A. Verbaere. Hij drukte eveneens het 
sinds 4 juni 1848 verschijnende "meest links georiënteerde" en 
"door arbeiders opgerichte" (40) weekblad Arteuelde - Den Bur
ger-Dernokraet (41). Het blad werd gesticht door eh. Spilthoorn, 
gefinancierd door L. Jottrand (beiden revolutionairen van 1830) 
en geredigeerd door de reeds vermelde advokaat Delwart en door 
C. Leirens. Een week later, op 11 juni, verscheen het eerste num
mer van Vlaenderens Welvaren, opnieuw gedrukt door Verbaere 
en geredigeerd door Delwart. Dit blad verscheen tweemaal per 
week, was 60 % duurder dan Artevelde, en scheen dus voor een 
iets kapitaalkrachtiger publiek bedoeld (42). 

De belangrijkste personderneming waarbij de Société Huet zich 
rechtstreeks engageerde, was De Broedermin (1848-1859) (43), 
die vanaf 23 juli de korte carrière van Vlaenderens Welvaren ver
derzettf' Het verscheen driemaal per week, doch verdubbelde 
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vanaf 1 oktober 1849 zijn periodiciteit. Stichter~igenaar was C. 
Leirens, die tot 1850 ook het hoofdredacteurschap waarnam, om 
het dan in handen te geven van F.A. Boone. Medewerking werd 
verleend door Callier, Stecher, de Laveleye en Frédericq en door 
de flaminganten en literatoren E. Zetternam, S.C.A. Willems, A.A. 
Beemaert en C.H. Van Boeckel, terwijl ook Huet van medewerking 
"verdacht" werd (44). Voor de financiering stonden Leirens, Frê
dericq, Callier en de Laveleye in. 

De Broedennin propageerde, althans de eerste jaren, nogal ge
trouw Huets opvattingen. De mennaisiaanse basis van de krant 
stootte de kerkelijke overheid uiteraard tegen de borst( 45). Waren 
deze ideeën, uitgedrukt in La Flandre Libérale, relatief onschade
lijk, in een drie- en spoedig zesmaal per week verschijnend blad in 
de volkstaal was dit geenszins het geval meer. De publikatie van 
het blad in het Nederlands had immers precies tot doel "de gagner 
le peuple à la démocratie" (46) . De Broedermin propageerde een 
viervoudig programma : de verspreiding en verbetering van het 
basisonderwijs, de bevordering van het kredietwezen, het instellen 
van een progressieve belasting (waarbij vooral geageerd werd tegen 
taksen op basisbehoeften) en het algemeen stemrecht (47). 

Organisatorisch zat de zaak stevig in elkaar. Van 1850 tot 1856 
werd de krant steeds op hetzelfde adres gedrukt, door een druk
kerii die zelfs een tijdlang "Drukkery der Broedermin " zou heten. 
Daarnaast verzorgde De Broedennin nog een reeks andere publi
katies. Op 1 januari 1854 verscheen het goedkope weekblad Het 
Zondagsblad, eigendom van C. Leirens. Het blad kende een groot 
succes: van 1500 exemplaren in 1854 steeg de oplage tot 6500 in 
1870. Het blad was één van de eerste die een georganiseerd systeem 
van losse verkoop uitbouwde (48). Het publiceerde tevens regio
nale edities voor Tielt en Lokeren (resp. De Thieltenaer en De 
Lokeraer) (49), en noemde zich politiek onzijdig "teneinde des te 
meer in staat te zyn de Vlaamsche belangen voor te staan en nuttige 
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beginsels te verspreiden, met zich to t alle gezindten te richten" (50). 
Het blad richtte zich tot een zeer breed, economisch eerder onsta
biel lezerspubliek. Het enige politieke element was Vlaamsgezind
heid, evenwel zonder electorale consequenties. 

Het Zondagsblad gaf ook enkele boekjes uit, vermoedelijk 
als premie bij abonnering (51), zoals Jellen en Mietje. Gentsche 
Volksalmanak (Gent, s.d.), Van alles wat (Gent, s.d.; "Gratis voor 
de werklieden die het Zondagsblad ten bureele komen af halen en 
telkens 20 centiemen of 2 nummers voorop belalen "), en Volks
verhalen uit den vreemde, n° 1 (Gent, s.d.). Dergelijke uitgaven wer
den, eveneens als premie, uitgegeven door De Broedermin. Sommige 
van deze werken verschenen overigens eerst in de krant als feuille
ton. We vermelden L. EVERWIJN (ps. van J. Stecher), De eerste 
fransche revolutie (Gent, 1849); J. DE WINTER, Gent in 636. 
Een geschiedkundig l'olksverhael (Gent, s.d.); F. CARREIN, Arm 
en ryk. Drama in vyf bedryven en vyf tafereelen (Gent, s.d.); Nut
tige almanak voor 1854, met een verhael van den heer P. Geire
{fat (Gent, s.d.) en Almanak voor 1854. De moeder des lotelings, 
volksverhael door E. Van Driessche (Gent, 1852 I. 

In 1856 verscheen dan L 'Echo des FLandres, een r ransta
lige editie van De Broedermin (52). Men ging er met grof geschut. 
tegen aan : Le Messager kostte 48F per jaar, een jaarabonnement 
op L 'Echo nauwelijks 12F (53). Redacteurs ervan waren eh . Wael
broeck en VictoT Waldack. Het blad richtte zich vnl. tot de lagere 
burgerij "qui compte dans son sein un grand nombre d'électeurs" 
(54). Tot het eisenpakket van L 'Echo bt'hoordpn hervormingen 
op het gebied van de economie, de repartitie van de belastings
druk, het krediet, de douanewetgeving en het gemeentelijk be
stuur, en de hehartigmg van de belangen inzake volksonderricht 
en volkstaal. Op godsdIenstig gebied stond het blad een volledige 
scheiding van kerk en staat voor. En ook : L 'Echo "n 'a pas de 
cotene à ,~en'ir, de candidatures à próner, de préjugés à ménager 
ou d cxplorr"'" (55). 
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De Broedermin was een grote bron van onrust en ergernis bij 
de autoriteiten, zoals dat o.m. zijn uitdrukking vond in het rapport 
van de Oostvlaamse provinciegouverneur De Jaegher aan de Minis
ter van Binnenlandse Zaken, van 6 december 1849 (56). Het blad 
is voor hem geen "spéculation d 'argent ", geen commerciële onder
neming, zoals elk persbedrijf, het is daarentegen een "instrument 
politique". Het wordt op een groot aantal exemplaren gedrukt en 
veelal gratis onder de werklieden verspreid. Ook heeft het een grote 
uitstraling naar het platteland toe, o.m. dank zij systematische 
colportages, die de krant in de maand november 1849 alleen reeds 
200 abonnees opleverde. Vooral de landelijke gemeentesecretaris
sen en onderwijzers zouden zich hierbij zeer behulpzaam tonen. 

Niet zonder opluchting kon De Jaegher vijf jaar later melden 
dat De Broedermin toch geen weerklank zou gevonden hebben 
"au sein des masses" (57). 

Door wie werd het blad dan wel gelezen? 
Toen De Broedermin in 184~ zesmaal per jaar begon te ver

schijnen, kostte een jaarabonnement 16F. Was dit voor een blad 
met een dergelijke periodiciteit goedkoop, voor de "gewone ar
beider" bleef het een (te) grote som. Wellicht werd het blad voor
al gelezen door de sociale tussenlaag, waartoe ook de geringe mid
denstand behoorde, die in 1848 het stemrecht verworven had. Deze 
stelling wordt bevestigd door de politieke richting die De Broeder
min na 1854 insloeg, door de liberale associatie te steunen. Ook 
is het opmerkelijk dat de krant haar eis voor algemeen stemrecht 
snel laat vallen : hadden de lezers van de krant verzaakt aan het 
streven naar kiesrecht ... of hadden ze het reeds? Uit het boven
vermelde rapport van gouverneur De Jaegher blijkt ook dat het 
blad vooral door lagere ambtenaren en onderwijzers gesteund werd. 
Tevens dient aangestipt dat het taalgebruik van de krant niet af
gestemd was op het taalvermogen van de laagste bevolkingskIas
sen (58). De "doorsnee-lezer" moest zeker enige intellectuele 
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ontwikkeling hebben., -hetgeen ook uitgewezen wordt door de bij 
abonnering aangeboden premies, waaronder vaak Franstalige 
boeken voorkwamen, o.m. de gebundelde jaargang van het cul
turele blad Chronique contemporaine el rétrospectiue (59). In 
1857 werd het tijdschrift De Leeskamer als premie geschonken, 
hetgeen eveneens wijst op een enigszins geschoold lezerspubliek. 
Het verschijnen van het Franstalige zusterblad L 'Echo des Flan
dres lag in dezelfde lijn. 

Als reactie op het verschijnen van de democratische bladen 
van 1848, zagen alras goedkope, Nederlandstalige volksbladen 
het licht, die een tegengewicht moesten vormen. De eerste ver
schijningsdata waren: 

4 juni Artevelde 
11 juni Vlaenderens Welvaren 
18 juni De Draek 
23 juni De Broedermin 
9 juli De Vlaemsche Leeuw 

De gematigd~liberale De Draek (60) bestreed zowel de "dompers" 
(clericalen) als de "roode mutsen" (republikeinen) en werd uitge
geven door de flaminganten van het Vlaemsch Gezelschap onder 
impuJs van Dr. F.A. Snellaert , en met Paul Van Loo, Edward 
Michels en Van Paene als redacteurs (6I). De Draek nam de fis
cale eisen van De Broedermin over (62) en wuifde de eis van het 
algemeen stemrecht weg als "de moeite niet weerd" (63). De 
Broedermin werd gezien als de emanatie van een "katholiek-je
suitiek-republikeinsch" complot tegen het Liberalisme en tegen de 
grondwet (64). Het blad zou, net als de unionistische De Vlaem
sche Leeuw, slechts een kortstondig bestaan leiden. Een laatste 
uitgave tégen De Broedermin was De Toekomst (1853-?), wel
licht uitgaande van de liberale associatie, geredigeerd door twee 
vooraanstaande liberale flaminganten Willem Rogghé en Napoleon 
Destanberg. 
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C. INITIATIEVEN OP POLITIEK GEBIED 

Onmiddellijk na het uitbreken van de revolte in Frankrijk 
reisde prof. Huet naar Parijs, had er contacten met verschillende 
Belgische omwentehngsgezinden (zoals Spilthoorn en Jottrand) 
en maakte reizen door België met enkele Franse revolutionairen. 
Ongetwijfeld was hij betrokken bij de voorbereiding van een re
volutionaire machtsgreep in België (65). 

Ook de deelnemers aan de intekenactie van Le Messager voor 
"les victimes des glorieuses joumées de février" was een uitge
sproken politieke daad : daar toonden de zgn. "roode tjoepmut
sen" (letterlijk) hun ware gelaat (66). Naast dertien leden van de 
Société (Frédericq, de Laveleye, Huet, Molitor, Voituron, Stecher, 
Callier, Moke, Vandervin, Dervaux, De Paepe, Tydgadt en Verdus
sen) en 35 studenten (67), schreven nog A.B. Stéven (de eigenaar 
van Le Messager), de redactie van La Flandre Libérale en enkele 
buitenlandse réfugiés in. 

Op 13 maart deed zich een symptomatisch incident voor . 
Die avond had het Vlaemsch Gezelschap een banket ingericht, 
waar ook de Gentse burgemeester Constant de Kerchove de Den
terghem aanwezig was, en waar o.a. J.F.J. Heremans (!) zich liet 
opmerken met anti-republikeinse uitspraken. Laat die nacht gin
gen een aantal deelnemers aan het banket (Heremans, Michels, 
Van Loo, e.a.) vensters ingooien van de woningen van de profes
soren Huet en Moke (68). Ongetwijfeld speelden bij dit incident 
enkele toevallige factoren een rol : er was die avond wellicht méér 
gedronken dan goed was, de gemoederen waren opgehitst door 
de felle anti-republikeinse toespraken, er heerste een geladen 
atmosfeer in de stad nadat er in de loop van de dag geruchten 
over een nakende inval van een Belgisch republikeins legioen van
uit Frankrijk begonnen te circuleren (69). Toch school achter 
de ruitenbrekerij duidelijk de bedoeling Huet en Moke te com-
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promiteren (70). Le Messager viel scherp uit tegen het Vlaemsch 
Gezelschap (71), dat zich overigens van de actie van haar leden 
distancieerde (72), en bracht deze actie in verband met de in
schrijvingslijst (73). De ware motieven lagen wellicht op een an· 
der vlak, m.b. het feit dat men zeer ongaarne Huets invloed in 
het Vlaemsch Gezelschap zag stijgen (74). 

Het was niet de eerste keer dat een conflict tussen Vlaams
gezinden en democraten en republikeinen ontstond. Vooreerst 
was er het feit dat de Société Huet een exclusief-Franstalige aan· 
gelegenheid was; Huet was een Fransman, Callier stond bekend als 
een "gallophile" (75). Op het ideologische vlak bestonden er be
langrijke meningsverschillen. In feite schaarden alle flaminganten 
zich in 1848 rond de Belgische Staat, zijn vorst, zijn grondwet en 
zijn instellingen: er bestond weinig enthousiasme voor de demo
cratische republiek. Meer bepaald heerste er een grote vrees voor 
annexatie van België door Frankrijk, hetgeen ongetwijfeld voor
goed een einde zou stellen aan de Vlaamse beweging (76). Van
uit het Vlaemsch Gezelschap kwam eind februari reeds het ini
tiatief om een vrijwilligerskorps bij de burgerwacht op te richten. 
F. A. Snellaert dichtte zijn strijdlied 's Lands onafhankelijkheid en 
bood in naam van het Vlaemsch Gezelschap steunadressen aan re
gering en gemeentebestuur aan (77). Dergelijke blijken van steun 
werden ook verstuurd door de flamingantische vereniging De Tael 
is gansch het Volk en door de rederijkerskamer De Fonteine. Op 
29 maart verscheen de brochure "Wat zuilen wy worden?" (78) 
die algemeen toegeschreven wordt aan baron Jules de Saint-Genois, 
de katholieke Vlaamsgezinde bibliothecaris van de Universiteit. 
De vrees voor Frans annexionisme is in deze brochure het leid
motief. Deze annexatie zou voorbereid worden door "fransche 
uitzendelingen " (p. 5), die het republikanisme moesten propa
geren, opdat België na verloop van tijd als een rotte vrucht in 
Frankrijks schoot zou vallen. De Saint-Genois wijst elk argument 
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voor een aansluiting bij Frankrijk van de hand en verdedigt de 
Belgische nationaliteit, vorst en politiek systeem. Hier situeren 
zich dan ook de "vaderlandsche poogingen der Vlaemsche be
weging" (p. 16) : het bestrijden van de Franse uitzendelingen en 
het bewerken van de eenheid onder alle Belgen, Vlamingen en 
Walen, katholieken en liberalen, tégen de Franse gebiedshonger. 

In deze antinomie tussen het Vlaemsch Gezelschap en de 
Société Huet~ en, bij uitbreiding, tussen flaminganten en demo
craten speelde, naast de annexatievrees, ook de geringe sympa
thie van Le Messager voor de Vlaamse beweging een rol. De krant 
beschouwde het "Vlaams" slechts aIs een minderwaardig dialect, 
het Frans werd aangezien als dé beschaafde omgangstaal bij uit
stek. De flaminganten willen slechts dat België in twee delen zou 
gesplitst worden en de krant ging zelfs zo ver de Vlaamsgezinden 
voor "dommeriken zonder kultuur" en "slechte vaderlanders" (!) 
uit te schelden (79). 

Dit alles stond in nauw verband met de verschillende visies 
op de richting van de Vlaamse emancipatiestrijd . 

La Flandre Libérale, gesteund door de krant De Vaderlander, 
betoogde dat de Vlaamse beweging liberaal en democratisch hoorde 
te zijn, in elk geval méér dan een loutere taalbeweging (80). De 
Eendragt, zowat het persorgaan van de flaminganten, dat werd 
geredigeerd door Frans Rens, de voorzitter van het Vlaemsch Ge
zelschap, antwoordde dat "onze tae/beweging geene demokratische 
beweging is, zy is een nationaliteitsstryd ( .. .) en geenszins eene 
opruiing tegen Orde en Staet" (81). In deze polemiek stelde 
La Flandre Libérale Dr. Snellaert voor als zijnde "aan de papen 
verkocht"; het ganse Gezelschap bleef evenwel rond hem ge
schaard (82). Na de nachtelijke aanval tegen Huet en Make ver
dween deze eenheid: uit protest tegen de gebeurtenissen namen 
een aantal leden ontslag (83). 
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In de schoot van het Vlaemsch Gezelschap werden trouwens 
eveneens politieke aspiraties gekoesterd, alhoewel bij de oprichting 
van de vereniging als dusdanig elk politiek engagement expliciet 
geweerd werd (84). In de groeiende liberaal-katholieke polarisering, 
vooral na het liberaal congres van 1846 en de eclatante liberale 
stembuszege van het jaar daarop, wist vooral Snellaert de eenheid 
onder de Vlaamsgezinden te bewaren rond het Vlaemsch Gezel· 
schap en in 1847 reeds droegen ze "hun" kandidaat bij de kamer
verkiezingen voor. Het betrof prof. J. De Block, lid van het 
Vlaemsch Gezelschap, die op de katholiek-unionistische lijst een 
plaatsje gevonden had (85). Dit is merkwaardig als men weet dat 
de leden van het Gezelschap overwegend liberaal gezind waren, 
terwijl de katholieken als "Lamenisten" bekend stonden (86), 
doch wellicht waren de Vlaamsgezinden enkel op de katholieke 
lijst welkom. Die politieke activiteit werd Snellaert niet door 
iedereen in dank afgenomen. Rens en Prudens Van Duyse ston
den er nogal weigerachtig tegenover (87), en C. Leirens zag de 
Vlamingen liever "à la remorque des ultras" (88). Vooral Snel
laert ijverde duidelijk voor de vorming van een eigen partij, doch 
zou moeten vaststellen dat de Vlaamsgezinden daarvoor te ge
ring in aantal waren (89). 

Deze ganse evolutie is richtinggevend voor de mutaties die 
het flamingantisme onderging. De nationale aspecten van het re
publikeins-democratisch radicalisme moesten de Vlaamsgezinden 
wel aanspreken. Politieke activiteit van de democraten kon posi
tieveresultaten hebben voor de Vlaamse zaak, cfr. de opvattingen 
van La Flandre Libérale en De Broedermin. Maar de flaminganten 
waren geenszins bereid de verdere consequenties van een republi
keins-democratisch beleid te aanvaarden. Meenden zij dat een 
sociale revolutie de weg zou vrijmaken voor een annexatie door 
Frankrijk en een daaruit voortvloeiende verfransing, dan is het 
evenzeer een feit dat deze Vlaamsgezinden in het geheel geen 
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sociale revolutie wensten, ja zelfs als gevaarlijk beschouwden : 
zij waren in meerderheid géén democraten, hun strijd was géén 
volksbeweging (90). Dit. was ook de oorzaak van de moeilijkheden 
in de schoot van het Vlaemsch Gezelschap. Leden als Spilthoorn, 
Leirens, Frédericq, Boone en Zetternam waren actieve democraten. 
De sympathie voor hen bij andere leden van het Gezelschap (vooral 
Heremans, die ook lid was van de Société Huet), sloeg om in afkeer 
Loen zij zagen wat er gebeurde onder dat radicale ba.nier (zoals 
de revolte te Parijs en elders, de relletjes in eigen stad, de dreigende 
inval vanuit Frankrijk), hetgeen uitliep in de nogal potsierlijke 
nachtelijke "raid" tegen Huet en Moke. De geringe Vlaamse ge· 
voeligheid bij de democraten (zie hoger) maakte de cirkel rond . 
Aldus werden de bruggen tussen flaminganten en radicalen opge
blazen. 

Democratische flaminganten waren in 1848 enkel te vinden 
in de schoot van De Broedermin. Het blad was geen flamingantisch 
orgaan als dusdanig, maar verdedigde wel consequent de Vlaamse 
eisen (91). Eens de revolutionaire vloedgolf van '48 voorbij, zou 
De Broedermin het blad worden waarin de flaminganten hun as
piraties terugvonden - de meerderheid van hen nam het anti-kleri
kalisme er graag bij (92). 

Het jaar 1848 had op het electorale en partijpolitieke vlak 
een groot belang, omdat ingevolge de kiescijnsverlaging alle ver
tegenwoordigende organen (gemeenteraad, provincieraad, kamer 
en senaat) ontbonden werden. Bij de daaropvolgende verkiezingen 
zouden de radicalen pogen hun langzaam in de partij opgebouwde 
machtspositie electoraal te valoriseren. 

De enige politiek georganiseerde groep was de liberale, m.n. 
in de Société Electorale de la Flandre Orientale (93). De leidende 
figuur ervan was H. Metdepenningen, de verpersoonlijking van de 
orangistische traditie van het Gentse liberalisme, en de "manager" 
van het liberale orgaan Le Messager de Gand. Tevens was hij zgn. 
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achtbare meester (maître vénérable) van Le Septentrion, de voor
naamste Gentse loge, v.a. 1831, die tot aan zijn dood in 1881 onder 
de obediëntie van het Groot.oosten van Nederland zou blijven res
sorteren. Ook in gerechtskringen oefende hij een grote invloed 
uit, o .m. als stafhouder van de Gentse balie (1844-1847) . 

Begin 1848 zouden de radicale elementen, na een jarenlange 
machtsopbouw , het overwicht behalen in de Société Electorale 
(94) . Niet alleen was Le Messager op de radicale toer, maar ver
schillende vooraanstaande liberalen werkten ook mee aan bladen 
als Vlaenderens Welvaren, Artevelde en De Broedermin . 

Op de vergadering van de Société Electorale van 12 maart 
werden enkele progressieve petities naar de regering gestuurd, ter
wijl ook besloten werd de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de 
Société Electorale te verlagen. Le Messager had nl. even tevoren 
geschreven : 

"La société électorale (nous en avons la conviction) senti
ra que pour garder l'influence salutaire dont elle investie, eUe doit 
faire un appel aux nouveaux électeurs que va créer la loi." (95) 
Op die vergadering werden tevens twee nieuwe bestuursleden ge
kozen : G. Callier en J. Stecher, die secretaris van het bestuur 
werd. 

De weerstand van gematigd-liberale zijde tegen de radicalen 
begon te groeien. Konden de democraten verhinderen dat er op 
de vergadering van de Société Electorale op 30 maart 1848 nieuwe 
bestuursverkiezingen zouden georganiseerd worden, die hun machts
positie zeker zouden aangetast hebben (96), dan werden toch de 
door hen voorgestelde petities tegen een staatslening en voor de 
inkrimpmg van het leger afgewezen: 

"Il paral1 qu 'une forte opposition, composée des person
nes les plus influentes de la vWe s'est organisée pour combattre 
vigoureusement les propositions du parti adversaire, qui veut 
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pétitionner pour la réduction de I'armée et Ie rejet de l'emprunt 
de 40 millions, etc. " (97) 

De uiteindelijke krachtproef zou er komen bij de samenstel
ling van de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen 
van 13 juni 1848 (98). De door het bestuur voorgestelde namen 
waren grotendeels radicale figuren: De Bell, Leirens, Callier (leden 
van de Société Huet), J. Dubois-Beyens (vader van Adolphe Du 
Bois), De Coster-Wittockx, J. d'Elhougne (beide behorende tot 
de linkervleugel van de liberale partij), J.J. Delehaye, F. Manilius 
en F. Vergauwen (revolutionairen van 1830). Het radicale be
stuurscomité van de Société Electorale stelde dus vooral figuren 
op met politieke ervaring (vnl. met antecedenten in de Belgische 
Revolutie). terwijl de nieuwelingen vanuit het progressieve uni
versitaire milieu gerecruteerd werden. 

Een scheuring werd onvermijdelijk. Op 8 juni ging men tij
dens een vergadering zelfs bijna tot handgemeen over. waarop ve
le gematigden de vergaderzaal verlieten (99). Onder impuls van 
de advokaat H. Rolin (die later dat jaar - als beloning? - een mi
nisterportefeuille aangeboden kreeg) scheurden zich 34 van de 
848 leden van de Société Electorale af en trokken de ganse gema
tigde groep met zich mee (100). Een nieuwe, gematigd-liberale 
politieke groepering, de Association Libérale Constitutionnel
Ie, verving alle radicale kandidaten door gematigde figuren, met 
de steun van de unionistisch gezinde liberaal-katholieken en met 
de goedkeuring van de conservatief-katholieken. 

De kamer- en senaatsverkiezingen draaiden voor de radicalen 
op een nederlaag uit: de Société Electorale haalde 16 % van de 
stemmen, de Association Libérale Constitutionnelle 40 % , ter
wijl 44 %van de kiezers zich onthield (101). 

De betekenis van deze verkiezing is duidelijk : als reactie 
op de gebeurtenissen van 1848 hadden de gematigden besloten 
niet langer meer te gedogen dat de minoritaire radicale groep een 
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meerderheidspositie innam aan de top. Daarvoor hadden ze zelfs 
een samenwerking met de katholieken over. 

In juni 1848 werd de Société Electorale ontbonden; bij de ge
meenteraadsverkiezingen van 24 augustus 1848 brachten de radica
len de zgn. lijst Minard naar voren, genoemd naar hun vergader
plaats in de Minardschouwburg, maar weer boekten ze geen 
noemenswaardig resultaat (102). 

Le Messager had, na het opheffen van de Société Electorale, 
alle radicalisme opgegeven en poogde zoveel mogelijk haar "revolu
tionair" verleden te doen vergeten (103). 

D. HETEINDE 

Wat is de betekenis van "1848"? Was het "al moeite om 
niet"? 

Op zichzelf zijn deze vragen irrelevant, ja zelfs nietszeggend. 
"1848" is slechts een abstractie en bestaat als dusdanig niet. Het is 
de verzameling van een aantal gegevens en feiten in een wel bepaald 
historisch kader. Voor België (Gent) betekende het de actie van een 
aantal groeperingen, met middelen en doelstellingen die niet nood
zakelijk homogeen waren, tegen de instellingen, en de reactie van 
die instellingen, die twee aspecten had : zalvende maatregelen (de
mocratiserende wetten) en slaande (repressie). 

In dit kader moet de Société Huet gezien worden. 
Het was een zeer burgerlijk groepje van opgedofte, talentrijke 

jongelui die later een rol zouden spelen in het politieke leven. Voor 
de meesten onder hen zou "1848" slechts een revolutionair inter
mezzo betekenen. Wel belangrijk is dat hun soms dilettantische 
betrokkenheid bij de gebeurtenissen hen de ogen zou openen voor 
het politieke gebeuren (104). 
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In 1848 zouden ze vooral op persgebied actief zijn : ze waren 
kapitaalkrachtig genoeg om een dagblad en een tijdschrift te finan
cieren. Ze waren niet onbemiddeld - het is trouwens opvallend dat 
hun eerste "radicale" daad, naar buiten toe, precies een geldin
zameling betrof (de intekenlijst van Le Messager). 

Bij de grote meerderheid der publieke opinie, de weldenkende 
burgers en de machthebbers wekte "1848" de vrees voor de macht 
van de staat, het arbeidersoproer, een vrees die bij sommigen bijna 
zou uitgroeien tot een trauma. De radicale groepen moesten dus 
uitgeschakeld worden. Tegen de democratische revolutionairen 
van 1830 werd vooral repressief opgetreden met gerechtelijke ver
volgingen e.d. De ex-<>rangisten werden electoraal buiten spel ge
zet en aldus tot matiging gedwongen. Voor de radicalen rond prof. 
Huet lag dit anders. 

Kennelijk werden Huet en zijn groepje zeer gevaarlijk geacht 
(105) en vooral provinciegouverneur De Jaegher beijverde zich om 
hen te bestrijden (106). Huet werd "un étranger qui abuse son 
mandat" genoemd en verder meende De Jaegher : 

"Huet est un audacieux sectaire qui a monté et développé cet 
échafaudage; s'il disparaisse du pays et s'il y reste de mauuais truits, 
I'arbre qui les a porté sera au moins coupé. "(107) 
En verder: 

"si les rédacteurs du Broedermin sont libres de manifester 
leurs principes, Ie gouvernement l'est de son caté de ne pas aider 
de son budget une pareille propagande. "(108) 
Dit laatste heeft betrekking op de medewerking door een aantal 
professoren aan de krant. De Jaegher wou immers vooral de uni
versiteit, deze infectieaard, van alle kwaad zuiveren (109). De rot
te plek moest weggesneden worden. Huet moest verdwijnen. 

Deze laatste besefte dat zijn positie onhoudbaar werd en 
werkte met eh. Rogier een regeling uit. Op 19 augustus vertrok 
hij definitief terug naar Frankrijk, zodat zijn leerlingenkring a.h.w. 
onthoofd werd. 
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De meest talentvolle onder zijn leerlingen, de "mauuais {ruits ", 
werden "gerecupereerd" en in het bestel ingeschakeld, via aantrek
kelijke postjes, waar ze 'carrière konden maken. Velen kwamen 
terecht in een rijksuniversiteit (Moke, Callier, Heremans en Wael
broeck in Gent, Stecher en de Laveleye te Luik), anderen in de 
magistratuur en advokatuur (Voituron, De Paepe, Du Bois, Du
mont, Waelbroeck, Verdussen, Schollaert, Tydgadt, Tesch, Würth), 
en/of in de politiek (Callier, Voituron, Frédericq, de Laveleye, 
Du Bois, Heremans, Dumont). 

Waren de leden van de groep na het vertrek van Huet enigszins 
gedesoriënteerd, ze verkeerden in sociaal comfortabele posities en 
hadden regelmatig onderlinge contacten, bv. in de liberale asso
ciatie, aan de balie, in de Société Littéraire, enz. Ook werden de 
verbindingen met Huet lang niet verbroken. Regelmatig werd er 
tussen Gent en Parijs heen en weer gereisd (110). Zo kwam Huet 
in 1856 en 1865 naar Gent, in 1860 en 1870 bezocht zijn broer 
Edouard de Arteveldestad, en F. Huets echtgenote op haar beurt 
in 1861. Naast een vermoedelijk vrij drukke correspondentie. 
werden de contacten levendig gehouden door het feit dat C. A. 
Frédericq met Huets zuster getrouwd was en dat P. Voituron elke 
trimester voor Huets staatspensioen zorgde. 

Maar ook buiten deze kring zou Huets invloed blijven. Op 
een bisschoppenconferentie meldt de Gentse bisschop Delebecque 
iu 1856 dat Huets ideeën "font école" bij de Gentse jeugd. Ook 
bij de katholieke jongeren zou dit het geval zijn omwille van het 
onberispelijke religieuze gedrag van Huet en zijn familie. Dele
becque suggereert dan ook Huets nieuwe boek "Réforme du cat ho
/icisme " op de index te laten plaatsen, omdat het al even gevaar
lijk zou zijn als zijn (reeds verboden) "Le règne social du catholi
cisme" (1852). Tevens wil hij via de Parijse aartsbisschop Huets 
biechtvader laten waarschuwen (111). 
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Het uit~ind lijke bf'lang van 1848 kan dan ook wellicht wor· 
den omschreven als t'en bewustzijnsvorming, die bepalend zou 
worden voor de sociale verhoudingen. De stakingen die in 1849 
te Gent uitbraken, wijzen daar al op. 
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(103) M. STANDAERT. Politiek en pers. De verkiezingen voor de gemeente
raad te Gent. 1842-1845-1848-1849-1851, Gent, 1966 (onuitgeg.licen
tieverh.), pp. 96-97. 

(104) E.C. COPPENS, op. cit., p. 102. Een Paul Voituron zou precies In 1848 
zijn inschrijving op de kiezerslijsten aanvragen (PVGR, 6.5.1848). 

(105) Ctr. E. De Jaegher aan Ch. Rogler, 6.12.1848, In H. WOUTERS, Do· 
cumenten ... (1831-53), op. cit., ll, pp. 839-846, waarin Huet verant· 
woordelijk gesteld wordt voor de zich ontwikkelende fundamentele 
politieke veranderingen. . 

(106) Cfr. zijn talrijke mpporten aan regeringsleider Ch. Rogjer, gepubli-
ceerd in H. WOUTERS, Documenten ... (1831-53), op. cit., 11. 

(107) E. De Jaegher aan Ch. Rogler, 6.12.1848, in Ibidem, n, pp. 844-845. 
(108) Ibidem. 
(109) Cfr. het geval De Winter, aangehaald in (67). 
(110) ctr. DV, passim; A. VAN ELSLANDER, op. cit., pp. 20, 34-35; V. 

LOVELING, Herinneringen, Hasselt, 1967, pp. 144-153. 
(111) A. SIMON, Réunions des évêques de Belgique, 1830-1867. Procès

Verbaux, Louvain-Paris, 1960 (CICH, Cahiers 10), p. 121. 
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Hoofdstuk II 

DE UNIVERSITEIT EN HET EINDE VAN HET UNIONISME 

In elf' jar~n na 1848 blet-'k het politieke speetrum zich steeds 
meer te· diversifipren. De gematigden troffen zich in de Association 
LllH'ralP Constitutionlwlle, 1. "v. dp zgn. gematigde liberalen en de 
liberaal-katholieken, die op het pohtiekf' vlak geen extreme stand
punten mnamen en een soort pust-unionistische politiek voorston
den. 

~a heL onzalige avontuur van 1848 trad de liberale linker
vh'ugl'l weer in de oude partijschoot, zij het meer uit nood en elee
toralf' hPrpkf'ning dan uit overtuiging. Dit wPrd door de liberaal
kathoji,'kf'n m('[ kdl' ogl'n aangf'zien, temf'Pr daar dp liberale re
~l!rm~ }{oglPr .an stl'eds meer progressIsme blijk gaf en o.m. een 
uitgesproken df'C'onfessionaliseringspolitiek voerde (1). ln het be
gin van de jaren 1850 zochten de liberaal-katholieken steeds meer 
toenadering tot de politiek nog steeds buiten spel staande conser
valief-katholieken. Ook de gematigd-liberale vleugel van de Asso
dation begon af te brokkelen. Bij de nieuwe kiezers groeide een 
ongenoegen omwille van fiscale en administratieve redenen. Deze 
drie groepen (kathoIiekf'n, gematigde liberalen en nieuwe kiezers 
oftp "hurgers") vonden elkaar in 1854 in een nogal heterogene 
alliantie die JO feite enkel door het anti-liberalisme samengehouden 
werd. Daarhij sloten zich nog enkele radicalen aan, waarvan de 
voornaamste wel Pieter De Baets was, de advokaat die bekend 
stond als flamingant en als voorstander van de vrijhandel, omwil
le van zijn geschriften tegen de stedelijke belastingen, vnl. de 0('

trooirechten op in de stad ingevoerde goederen en grondstoffen. 
Dit "monsterverbond" trad als de Nieuwe Kiesassociatie in 

185.1 op in de gemeenteraadsverkiezingen met een unionistisch, 



38 

a-politiek programma. Ze wonnen ze overtuigend. De gematigde 
liberaal J .J . Delehaye werd burgemeester, De Baets kreeg een 
schepenambt. 

Reeds vroeg zou er evenwel een breuk in de schoot van de 
Nieuwe Kiesassociatie on tstaan. Aan katholieke zijde begon df' 
radicale, ultramontaanse vleugel, met haar dagblad Le Bien Public 
steeds meer veld te winnen. Door haar geringe gezindheid tot het 
sluiten van compromissen, namen de wrijvingen binnen de N ieuwp 
Kiesassociatie steeds meer toe (2). 

Bij de kamerverkiezingen van juni 1856, toen Le Bten Pub/,c 
en de zgn. Burgerrnaetschappy (de voortzetting van de Nieuwe 
Kiesassociatie), gesteund door hpt dagblad Le Nouuelliste de Cand. 
mf>\ van elkaar verschillende lijsten op de proppen kwamen. hleek 
dat een unionistische politiek, een partij naast de liberale en de 
klerikale, geen kans meer maakte : de klerikalen konden rekenen 
op 47 % van het electoraat, de liberalen op 33 % , de Burgerrnaet
schappy op slechts ca. 6 Z , terwijl de onthouding zowat 15 % bp
droeg. Terecht kon L 'Echo des Flandres schrijven: 

'"( ... ) à (Jand, comme par/out. il n'y a que deux partis sérieux 
en presence. 

Le parti /ibéra/. 
Le parti cïérical." (31 
Geschrokken door dp slechte stembusuitslagen begonnen dl' 

libNalen zich te reorgamseren. Bleek de meerderheid enigszins 
in de war omwille van het overlopen van een ganse groep gematig
den en door de successen van de oppositie, voor een kleine groep 
was dit crisismoment een geschikte gelegenheid om op het voorplan 
te treden - kernfiguren waren G. Callier, Ad. Du Bois (4) en prof. 
François Laurent (5). 

Op 14 oktober 1856 moesten tussentijdse gemeenteraadsver
kiezingen gehouden worden, om ontslagnemende en overleden 
gemeentRraadsleden te vervangl'n 
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De kiescampagne werd ingezet met mandementen van de Gent
s{' {'n Brugse bisschoppen tegen de universiteit en de aldaar heersen
de "goddeloosheid". Dez{' mandementen hadden een lange voorge
schiedenis, waarvan het hoogtepunt het zgn. incident Brasseur 
was (6). 

Reeds lang hield bisschop Delebecque de Gentse universiteit 
in het oog, wegens de er toenemende invloed van rationalisme 
en positivisme. De eerste "slachtoffers" waren de professoren Au
guste Wagen er en François Laurent (7). 

Eind 1855 deed zich het incident met prof. Brasseur voor. 
Deze werd er door een viertal studenten, waaronder Guillaume 
Verspeyen, vanaf 1860 hoofdredacteur van Le Bien Public, van 
beschuldigd tijdens een coHege de godheid van Christus te heb
ben geloochend. Brasseurs verdediging werd opgenomen door een 
comit~ van studenten. ontstaan vanuit het studentengenootschap 
't Zal wel Gaan (zie volgend hoofdstuk). Dit comité slaagde erin 
op één dag tijds - tijdens de eindejaarsvakantie! - 153 handtekenin
gen van studenten (d.i. zowat de helft van de studentenbevolking) 
te verzamelen in een protestactie tegen de "verklikkers" (8). 

Deze zaak zorgde ook op regerings- en parlementair niveau 
voor de nodige opschudding. De unionistische regeringsleider Pieter 
De Decker wou de zaak zoveel mogelijk inperken en vooral uit de 
pu bliciteit houden. Hij schreef C. P. Serrure, de rector van de uni
versiteit : 

"Vous désirez, sans doute, comme moi, que cette désagréable 
aflaire soit terminée. Il faut donc que Mr. Brasseur évite soigneu
sement les manifestations, qui, dit on, se préparent. " (9) 
Toch zouden de studenten een indrukwekkende optocht en een 
serenade ter ere van prof. Brasseur organiseren. 

"e'est imposant à uoir, cette milice de Z'avenir, de sa nature 
si forgeuse, marchant au pas sans mot dire, disciplinée comme 
les meilleurs troupiers du monde. "(10) 
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De proporties die dit incident aannam, waren mede oorzaak 
van de val van het kabinet De Decker : er ontstond een breuk tus
sen gematigde klerikalen en ultramontanen (11). Ingevolge deze 
zaak zouden de liberalen en de ultramontanen hun resp. posities 
verstrakken. 

Deze affaire, die in feite op een sisser uitliep, zou de univer
siteit uiteraard geen goed doen. Er ontstond een splitsing ond~r 
de studenten, aangezien het kwartet "verklikkers" overal buitpn
gesloten werd. "Bij toejuiching" werd beslist dat ze nooit hpt 
lidmaatschap van 't Zal wel Gaan zouden kunnen aanvragen (12). 
Begin 1856 richtten de studenten een weldadigheidsconcert in, 
waarbij de inschrijving van "de bende van vier" geweigerd werd. 
Als reactie ontzegde de academische overheid de studenten het 
gebruik van een universitair lokaal (13). waarna dezen zich tot 
de Gentse gemeenteraad wendden, die hen ook weigerde een ge
bouw ter beschikking te stellen voor het concert (14). Vele in
tekenaars, vooral katholieken, trokken daarop hun inschrijving 
ostentatief terug (15). 

Al deze ruchtbaarheid deed de faam van de Gentse universi
teit geen goed; het student.enaantal kende een dalende trend, voor
al in de rechtsfaculteit, waar de incidenten zich voordeden (16) : 

Academiejaar Studenten Studenten 
Universiteit Fac. Rechts-

geleerdheid 

1854-55 319 120 
1855-56 357 123 
1856-57 333 114 
1 R57-58 291 95 
1858-59 307 78 
1859-60 327 67 
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Men moet hierbij o.m. nog rekening houden met het feit dat zowat 
de helft der Gentse studenten voorheen aan colleges of aan de Leu
vense universiteit gestudeerd had (17). Ook spande bisschop Dele
becque zich in om studenten van Gent weg te trekken door ze met 
studiebeurzen naar Leuven te "lokken" (18). 

Een nieuw incident deed zich voor, toen Julius Vuylsteke 
en andere leden van 't Zal wel Gaan eind mei 1856 een processie 
verstoorden, waarop Vuylsteke, "q ui déjà dans plusieurs circonstan
ces a méconnu ses devoirs d'étudiant", een vermaning en een stren
ge blaam kreeg (19). Toen enkele andere "'t Zallers" tegen deze 
maatregel protesteerden, werden ook zij gestraft (20). 

Deze reeks incidenten rond de universiteit is tekenend voor 
de politieke evolutie, waarbij een groeiende vrijzinnig-katholieke 
polarisering de standpunten van radicaal-vrijzinnigen en ultramon
tanen strakker werden. Dat de universiteit hierin een centrale rol 
speelde, houdt wellicht verband met het aantreden van een nieuwe 
generatie politiek geëngageerd en aan de Gentse hogeschool. 

In deze reeks gebeurtenissen "sneuvelde" eveneens rector 
Serrure, die als gematigd liberaal de kool en de geit probeerde te 
sparen en daardoor steeds meer geïsoleerd geraakte van zijn profes
sorencorps en erg verbitterd was over het discrediet waarin "zijn" 
universiteit steeds meer verzeilde (21). Serrure werd bij Konink
lijk Besluit van 24.9.1857 als rector ontslagen en vervangen door 
Roulez. 

Als kroon op de episcopale actie tegen de universiteit en als 
inzet van de gemeenteraadsverkiezingen van 1856, kwamen de 
mandementen van de Gentse en Brugse bisschoppen. Op 14 sep
tember (22) werd van alle kansels van het bisdom Gent een herder
lijke brief van bisschop Delebecque voorgelezen waarin hij scherp 
uitviel tegen de professoren Laurent, Wagener en Brasseur, en tegen 
de universiteit in het algemeen. Ook het stedelijke lager en middel-
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baar onderwijs moest het ontgelden, terwijl ook de Société Littérai
rE' (zie verder) een veeg uit de pan kreeg. 

Het mandement sloeg in als een bom (23). De liherale pers 
deed erg verontwaardigd over de bisschoppelijke "laster". Le Uien 
Public steunde het mandement u iteraard en deed er nog een schepje 
bovenop met een uitval tegen de door de stad ingeril'hte "féles 
populaires qui offrent les plus grands dangers à la jeunesse des deux 
sexes" (24) . Le NouueUiste de Gand, het orgaan van df' gemrt!tgd
liberale Burgermaetschappy, ging niE't in op de inhoud ... an ueze 
herderlijke brief, maar beschouwde h('m toch als een "brando/1 de 
discorde jeté au sein de In uWe, beaucoup trol' secollée déjà par 
les querelles politique!; sans qu 'on y uienne y mêler encore des 
querelles religieuses ,. (25). De krant zag ook wel in dat bij een der
gelijke polarisatie haar unionistisch programma minder dan ooit 
kans maakte. 

De spanning steeg gevoelig, en de bisschop zou zelfs bescher
ming gevraagd hebben bij de burgerwacht (261. Voor de Société 
Littéraire was het effect in de omgekeerde zin : na tien dagen had 
ze 132 leden bij gewonnen (27). In de gemeenteraad wNd, op 
voorstel van de liberaal Amand De Leu, een brief opgesteld, waarin 
geprotesteerd werd tegen het mandement (28) . Burgemeester Dele
haye, daardoor in een moeilijke positie gemanoeuvreerd, opperde 
voorzichtig dat het godsdienstonderricht in het st.edelijk onderwijs 
toch niet zou mogen verwaarloosd worden. Le Messager suggereer
de zelfs dat de episcopale briE'f slechts mogelijk was dank zij de stil
zwijgende goedkeuring van de burgemeester (29). De liberale pers 
was vol lof over De Leu's voorstel, evenals de gematigd-liberale 
Le Nouuelliste, zij hel om andere redenen: 

"La protestation du conseil communal tout entier contre la 
leitre pastorale de Mgr. l'élléque, a été acceuilli, comme eUe deurait 
['être dans une uille dont la partie saine, c'est~-dire ('immense 
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majorité de la population, est ennemie des excès de quelque c6té 
qu 'ils émanent. "(30) 
Veertien dagen later zou een mandement met analoge inhoud van 
de Brugse bisschop Malou het effect nog komen versterken. 

Een steeds strakkere polarisering op politiek vlak manifes
teerde zich in de stad. De inzet van de verkiezingen was groot, 
zeker wat de liberalen betrof. In de eerste plaats moest de neder
laag van 1854 gewroken worden; de gemeentelijke belangen waren 
grondig verwaarloosd geworden; het stadsbestuur werd beschul
digd van nepotisme en favoritisme (31), terwijl het zich grenze
loos gecompromiteerd had, niet alleen door het niet naleven van 
haar verkiezingsbeloften van 1854, maar tevens door de introduc
tie van het klerikale element in de raad en in de politiek in het al
gemeen, hetgeen een sfeer schiep waarin het fameuze bisschoppe
lijke mandement mogelijk werd. Daarbij kwam nog dat de eco
nomische situatie weer fel achteruit gegaan was. Kortom, de li
beralen stonden er verreweg het gunstigt voor _ De Burgermaet
schappy gaf dan ook forfait (32). 

De liberalen draaiden de argumentatie om waarmee de Bur
germaetschappy de liberale associatie bestreden had en gebruikte 
ze tegen haar : het liberalisme werd voorgesteld als de draagster 
van het algemeen belang (33). Onder de liberale kandidaten waren 
G. CaHier, Ad. Du Bo is en Jules De Hemptinne, die van klerikale 
kant beschouwd werden als voorstanders van het republikanisme, 
de vrijhandel, ja, het socialisme (34). 

De liberalen wonnen zonder moeite, bij gebrek aan tegen
standers. Daarmee was het overwicht van de liberale associatie 
in de gemeenteraad weer hersteld. 

Vooral Du Bois en Callier gaven er van veel dynamisme blijk. 
Du Bois kreeg grote publiciteit met zijn voorstel om alle docu
menten, uitgaande van het stadsbestuur, ook in het Nederlands 
te laten opstellen (35), Callier zou zich vooral op onderwijsgebied 
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verdienstelijk maken. Als antwoord op het bisschoppelijke man
dement besliste de gemeenteraad op zijn voorstel de stedelijke stu
diebeurzen voor de Gentse universiteitsstudenten te verhogen (36). 
Callier liet zich ook erg in met het lager en het middelbaar onder
wijs (37). 

De werkelijke krachtproef tussen de associatie en de Burger
maetschappy zou komen in 1857, en werd ingezet met de relletjes 
n.a.v. het bij het parlement in behandeling zijnde ontwerp van de 
zgn. "kloosterwet" (38). Deze wet op de weldadigheidsinstellingen 
werd geacht vnl. de kloosters te begunstigen, en stuitte op straat
geweld dat resulteerde in de val van de regering De Decker. De op
stootjes te Gent werden hardhandig onderdrukt door de burger
wacht, waarvan de bevelhebber, generaal Capiaumont, het voor
werp werd van een controverse, toen de vraag rees of de burger
wacht wel het recht had in te grijpen. Callier, Du Bois en De Hemp
tinne zetten een diepgaand onderzoek dienaangaande in de ge
ineenteraad op het getouw, waarbij vooral Delehaye zwaar ge
compromiteerd werd (39). Van klerikale en conservatieve zijde 
werd een manifestatie georganiseerd om Capiaumont en indirect 
ook Delehaye te steunen (40). 

Op 27 oktober 1857 werden er weer gemeenteraadsverkie
zingen ingericht. Het was duidelijk dat de "onafhankelijken", 
de gematigden van de Burgermaetschappy, tussen de stoelen van 
klerikalen en antiklerikalen zouden vallen. 

De liberalen zetten hun koers van 1856 verder; L 'Echo des 
Flandres ging zelfs zo ver het liberalisme voor te stellen als "Ie prin
cipe conseruateur par excellence" (41). 

De associatie haalde 58 %der stemmen, de Burgermaetschappy 
nog niet de helft daarvan, 28% , bij 14 % onthoudingen. Er kwam een 
liberale burgemeester, Charles De Kerchove-Delimon; Gustave 
Callier kreeg een schepenambt, net als Amand De Leu (42). 
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Eind 1857 bevestigden de liberalen hun overwicht tijdens de 
kamerverkiezingen, volgend op het ontslag van het kabinet De 
Decker. 

De de facto a-politieke centrumgroepen à la Burgermaetschap
py maakten niet de minste kans meer, of zoals Le Bien Public 
enigszins hysterisch noteerde : "Révolution ou Catholicisme, il 
faut choisir!" (43) 

De rol van de radicalen is opvallend. Een vooraanstaande 
plaats hierin werd door de Société Littéraire ingenomen, die wel
licht ook daarom door de episcopale banbliksems getroffen werd. 
In de Société troffen de voornaamste radicale liberalen elkaar. 
Er werden lessencycli en voordrachten ingericht, o .m. door Fran
se réfugiés en door vooraanstaande vrijmetselaars (o.m. de in die 
tijd bekende Pascal Duprat). De Société gold aIs een centrum van 
rationalistisch en radicaal denken (44). Afgaande op de namen 
van de personen die er kwamen (Callier, Du Bois, De Paepe, Voi
turon, Dervaux, Waelbroeck, Dumont, en ook Boone, Brébart, 
Metdepenningen, De Meulemeester) kan de "harde kern" ervan 
beschouwd worden als de voortzetting van de Société Huet en 
haar ex-orangistische medestanders van 1848. 

Na de débacle van dat revolutiejaar en de desillusies die er 
het gevolg van waren, kwamen de radicalen tot een ontnuchtering. 
Jean Stecher oordeelde: 

"Quant à ce qui est d'un parti démocratique en Belgique, 
celà fait pitié. Il n 'y a pas un homme, pas une idée. Il n 'y a que 
des vanités, des mécontentements personnels et des enfantil/ages. 
Vous ferez avec ça une révolution peut-être; une réforme pro
fonde, jamais. " (45) 
De radicalen waren carrière aan het maken (46). De houding van 
een Callier is typisch. Alhoewel hij verklaarde zijn optreden in 
1848 niet te verloochenen (47), kon administrateur De Rote van 
de Gentse universiteit n.a.v. Calliers benoeming tot gewoon hoog-
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leraar in 1860 aan minister Rogier schrijven : 
"Si au point de vue politique, une reproche a put été adres

sée à M. Callier, il y a onze ou douze ans (et vous savez, monsieur 
Ie ministre, qu 'à cette époque mon appréciation a été assez sévère 
ponr qu'aujourd'hui mon témoignage ne soit pas suspect), ce griet 
est étfacé par &l sagesse d 'op in ion et de conduite dont il en fait 
preuve pendant une carrière déjà assez longue, par les services 
qu'il a rendu, non seulement dans l'enseignement, mais encore 
dans la vie publique, et par la fermeté avec laquelle il a su résis
ter aux entratnements irréfléchis. "( 48) 
Met deze bezinning en reserve werden de radicalen in de liberale 
associatie de meest actieve en alerte leden. Hun intellectuele en 
organisatorische capaciteiten en hun inzet maakten het mogelijk 
dat zij er de spilfiguren werden. Zij slaagden erin de na 1854 ont
redderde associatie terug op poten te zetten en haar nieuwe en 
strakkere uitgangspunten te laten innemen. Waar vroeger clubs als 
La Concorde of Guillaume Tel! als liberale trefpunten golden, ging 
de meeste invloed thans duidelijk uit van de Société Littéraire, 
hierin gesteund door L' Echo des Flandres, die o.m. samenvattingen 
en verslagen van de bijeenkomsten en voordrachten aldaar publi
ceerde (49). De redactie van deze krant was trouwens evenzeer een 
dergelijk trefpunt (50). 

Deze nieuwe generatie legde de liberale associatie een nieuw 
reglement op, waarbij deze ingericht werd op basis van een per· 
manente werking., terwijl ze vroeger enkel tijdens de verkiezingen 
actief was. Er werd een strakkere doctrine uitgelijnd, op basis van 
de besluiten van het liberaal congres van 1846, terwijl ook een 
strakkere hiërarchisering en centralisering bepaald werd. Tevens 
werden de toetredingsvoorwaarden voor nieuwe leden versoepeld, 
waarbij tevens de mogelijkheid van lidmaatschap voor niet-kiezers 
voorzien werd (51). 
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In 1857 mochten de kiezers nog niet te zeer opgeschrikt wor
den met een al te radicale taal. Wanneer men dat jaar in de ver
kiezingspropaganda de verdediging van het "algemeen belang" 
vooropstelde, zoals dat ook door de oppositie in 1854 gedaan werd, 
dan verstond men daaronder eenvoudigweg de vereenzelviging van 
de liberale principes met dat algemeen belang, tégen de politieke 
excessen van de klerikalen, zoals die met het mandement duide
lijk gebleken waren. 

Men moet hierbij tevens rekening houden met het feit dat 
de groep kiezers waar het in feite om ging, de nieuwe kiezers van 
1848, t.W. de kleine middenstand, vanuit haar sociaal-psycho
logische constitutie weinig appreciatie kon opbrengen voor "de 
politiek", ja, er zelfs een uitgesproken afkeer van had, omdat het 
door hen steeds werd vereenzelvigd met het verdedigen van egoïs
tisch groepsbelang, t.o.v. het "algemeen belang" dat ze zelf voor
stonden. 
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Hoofdstuk 111 

'T ZAL WEL GAAN: FLAMINGANTISCH, VRIJZINNIG EN 
DEMOCRATISCH VORMINGSCENTRUM 

Toen eind 1855 de Gentse universiteit plots het voorwerp 
van een politieke controverse werd met de zaak Brasseur, was het 
zgn . Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel Gaan (1) de 
voornaamste groep die een antwoord gaf op de klerikale aantijgin
gen. 

Dit genootschap werd in 1852 gesticht aan het Gentse Athe
neum, onder impuls van J.F.J. Heremans, die aldaar leraar was. 
Met het afstuderen van de leerlingen, ging 't Zal in 1854 over naar 
de universiteit. Prominente leden waren o.m. Julius Vuylsteke, 
Emiel Moyson, Adolf Dufranne, Karel F. Van Acker, Karel Ver
snaeyen, Anton (Tony) Bergmann. 

't Zal was, als vereniging, vooral actief op het gebied van de 
Vlaamse beweging. In 1853 eiste het de oprichting van een Neder
landstalige cursus aan de universiteit (2), waarop met ingang van 
het academiejaar 1854-1855 ingegaan werd (3). Ook nam 't Zal deel 
aan de petitiebeweging ten voordele van het Vlaams landbouwon
derwijs (4), en werd er in een petitie aan de Kamer van Volksver
tegenwoordigers een betere plaats voor het Nederlands in het hoger 
onderwijs gevraagd (5). Wanneer het Antwerpse Nederlands Kunst
verbond in 1856 een manifest t.g.v. het ambtsjubileum van Leo
pold I opstelt, kan in de schoot van 't Zal geen eensgezindheid 
gevonden worden om dit manifest te onderschrijven: Vuylsteke 
zegt geen gematigde taal te kunnen gebruiken, zoals dat in de des
betreffende tekst het geval was (6). Er werden vertegenwoordigers 
gestuurd naar het Nederlands Congres te Antwerpen (7), terwijl 
aan de Grievencommissie een petitie verstuurd wordt om de zaak 
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van het Nederlands in het onderwijs te bepleiten (8). In 1858 gaat 
er een verzoekschrift naar de minister van binnenlandse zaken om 
de volledige uitvoering van de wet op het middelbaar onderwijs 
te vragen, vooral wat dan de taalregeling betrof (9). Ook neemt het 
genootschap deel aan de inschrijving ten gunste van Michiel van der 
Voort, die uitgegroeid was tot een Vlaamsgezinde manifestatie (10). 

't Zal zou zich evenwel het meest in de kijker werken met 
haar publikaties. 

Reeds in 1854 werd een Jaarboeksken uitgegeven en vanaf 
1855 verscheen een jaarlijkse Studentenalmanak (11). De publi
katies moeten een gunstige indruk nagelaten hebben, aangezien 
de verkiezing van Vuylsteke en Van Acker in het bestuur van het 
Willemsfonds in 1855 gezien werd als een appreciatie voor de Al
_manak voor dat jaar (12). In elk geval kreeg de vereniging al vlug 
de sympatie van de flaminganten : in 1856 werden ze vereerd met 
een bezoek van het kruim van de Vlaamsgezindheid : F.A. Snel
laert, F. Rens, J.F.J. Heremans, A. Sunaert en Hoffmann von 
Fallersleben (13). 

In 1856 gaf 't Zal de literaire bundel ''Noord en Zuid" uit, 
waarmee vooral naar een samenwerking met Nederland gestreefd 
werd: 

"Immers, de Vlaamsche zaak is een Nederlandsche zaak : 
wy zijn hier als de voorpost ... "(14) 
Vuylsteke had overigens sinds lang contacten met Nederlanders 
(15); ook zijn initiatieven i.v.m. de zaak-Brasseur hadden bij Neder
landse studenten hoge ogen gegooid; zo werd hem daarvoor het 
erelidmaatschap van de Leidse studentengenootschappen "Exer
cendo" en "Declamatoriurn" aangeboden (16). 

Vanuit het Noorden kwamen vrij gunstige reacties op de pu
blikatie van ''Noord en Zuid" (17). De klerikale pers vond het 
werkje evenwel immoreel en zette haar protest ertegen in het 
kader van haar strijd tegen de vrijzinnigheid aan de Gentse uni-
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versiteit (18). De almanak kwam dan ook terecht op de kerke
lijke index van verboden boeken ("Septentrio et Meridies, Mis
cellanea Academica, in lucem edita Gandavi ab alumnorum so
cietate philologica vulgo dicta : .. 't sal wel gam" (sic), ex con
sensu alumnorum variarum Hollandiae et Belgii universitatum. "). 
Van liberale zijde, en vooral van liberaal-flamingantische kant 
was men toch even geschrokken door de toon van het boek (19). 
Enkel De Broedermin reageerde ondubbelzinnig positief (20). 

Onmiddellijk wou men de samenstelling van een tweede 
bundel aanvatten, om deze in de loop van 1857 te laten verschij
nen. Er kwam evenwel een grote druk op auteurs en drukkers 
om aan de publikatie ervan niet mee te werken (21), vooral uit
gaande van de universitaire overheid en van de liberale associa
tie (22). Na lang aarzelen en zoeken werd half oktober 1857 een 
onderhoud met rector Roulez aangevraagd, m.b. om te weten te 
komen of er sancties tegen studenten zouden getroffen worden 
indien zij aan ''Noord en Zuid UH zouden meewerken. Deze ant
woordt hierop positief, omdat "la religion de la majorité" erin 
aangevallen wordt. Vuylsteke gaf aan de vergadering van 't Zal 
lezing van een verslag van het bezoek aan de rector (23) : 

"Het scheen aan uwe Kommissie, Mijne Heeren, dat deze 
antwoorden (van de rector) het doodvonnis van ons Studenten
Genootschap behelsden, 't geen de hr. Roulez ook herkende (sic) en 
als een goed aanzag, vermits het bestaan van al ander Studenten
Genootschap dan met zuiver letterkundig doelwit, hem met de 
belangen der Hoogeschool scheen in strijd te zijn. " 
Vuylsteke had nochtans gevraagd zoveel mogelijk van de bundel 
"Noord en Zuid !I" reeds te drukken om de rector aldus voor 
een voldongen feit te stellen: 

"Ons eenig uitzicht blijft toch dat wij zullen kunnen ant
woorden: te laat!" (24) 
doch tevergeefs. Daarop werd besloten het boek door de Brusselse 
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studentenvereniging "Schild en Vriend" te laten uitgeven (25), 
hetgeen begin 1858 dan ook gebeurde. Het werk bevatte, wegens 
het te hoge drukritme, de herhaalde wisseling van drukker, uit
gever en auteurs, "een schokkend getal feilen" (26). Er werd nog 
een redactie aangesteld voor de uitgave van een derde bundel, 
doch deze is nooit verschenen (27). 

De tribulaties rond "Noord en Zuid 1/" zijn tekenend voor 
de politieke evolutie van de tijd. Hoe belangrijk de rol van 't Zal 
was, mag blijken uit het feit dat de liberale associatie het nodig 
vond om de publikatie van de bundel te verhinderen, of liever, 
te vertragen, en wel tot na de verkiezingen voor de gemeenteraad 
in oktober 1857 en vooral die voor de kamer in december van dat 
jaar. 

Zoals in het vorige hoofdstuk aangehaald, was het een grote 
bekommernis van de liberalen om niet als extremistische, rabiate 
papenvreters te schijnen in de ogen van de kiezers. Integendeel 
wilden zij aantonen dat de klerikalen zich aan ideologische ex
cessen te buiten gingen. Wanneer "Noord en Zuid IJ" zou ver
schenen zijn zoals gepland, dan zou dit koren op de klerikale 
molen geweest zijn : een aantal bijdragen ging in zijn "immorali
teit" en antiklerikalisme nog een stuk verder dan dat in de eerste 
uitgave van de literaire bundel het geval was. Aangezien de uni
versiteit in het middelpunt van de belangstelling stond sedert de 
zaak Brasseur en de bisschoppelijke mandementen, was men ex
tra..gevoelig voor wat er aan de hogeschool gebeurde. De publika
tie van "Noord en Zuid IJ" zou de liberale bewering als zouden 
de klerikalen te ver zijn gegaan in hun agitatie tegen de univer
siteit, voor een groot deel ontkrachten. 

Om de belangen van de liberale associatie niet te schaden, 
werd. beslist de uitgave zolang uit te stellen, ondanks de tegen
stand van Moyson en Vuylsteke, die verklaarde ''geene conces
sies (te willen) doen aan eene zaak die maar al te dikwijls onze 
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Vlaamsche Beweging niet gunstig is" (28). Eind 1857 meent hij dan 
ook aan de Brusselse uitgevers van "Noord en Zuid II" te kunnen 
schrijven: 

"Sedert de kiezingen is onze positie veel beter geworden. Was 
de toestand over twee maanden dezelfde geweest, wij zouden niet 
nodig gehad hebben onze toevlucht tot de tussenkomst van uw 
genootschap te nemen . .. (29) 
Vuylsteke knoopt hieraan de bedenking dat 't Zal de uitgave wel 
weer in eigen handen zou kunnen nemen, hetgeen hij diezelfde 
dag nog voorstelt aan de vergadering van de studentenvereniging 
(30). Hij dient dit vaarstel evenwel weer in te trekken: de tijd is 
er, zo vlug na de verkiezingen, nog niet rijp voor (31). 

Iets dergelijks gold ook voor de "Studentenalmanak" voor 
1858. In het voorstel om er de republikeinse kalender in op te 
nemen, zag Vuylsteke een hulde aan de republikeinse gedachte, 
hetgeen hem "in de tegenwoordige omstandigheden zoo belache
lijk als gevaarlijk" toescheen (32). 

Al deze moeilijkheden hadden het genootschap fel verzwakt, 
vooral op financieel vlak (33), maar ook de geest was eruit (34). 
Tot zijn grote spijt moest Vuylsteke vaststellen: 

"(. .. ) ons taalminnend Studenten-Genootschap (schijnt) thans 
onherroepelijk ( .. .) op sterven te liggen: - het heeft maar 16 leden 
meer. en welke leden dan nog! en geene verbetering vertoont zich 
aan (sic) het verschiet - en (. . .) wij (zullen) binnen kort tot likwi
deren ( ... ) moeten overgaan ( ... r t35) 
Begin 1859 gaat 't Zal dan ook ten onder (36), al was dit slechts 
tijdelijk : eind 1860 werd de vereniging opnieuw opgericht, en ze 
bestaat vandaag nog. 

Op langere termijn speelde 't Zal wel Gaan een dominante 
rol als vormingscentrum van vrijzinnige en sociaalvoelende flamin
ganten, die zich politiek merendeels in de radicale vleugel van de 
liberale partij opstelden. Het is- voldoende te wijzen op figuren 
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als Tony Bergmann, Karel Versnaeyen, Gustave Rolin-Jacquemyns, 
Prosper Claeys, Napoleon De Pauw jr., Julius Sabbe, Julius De Vig
ne, Alfons Prayon-Van Zuylen, e.a. 

Men moet het belang van 't Zal in deze natuurlijk niet over
drijven, of zoals prof. Balthazar noteert : 

"( .. . ) uiteraard was een groot deel van de leden meer gematigd 
en conform gericht. Het waren kinderen van hun tijd, liberale bu-r
gerheertjes." (37) 
Anderzijds was ook de vrijzinnig-liberale lijn niet de enige; men 
stelt vast dat de accenten bij de diverse leden niet steeds op de
zelfde manier gelegd werden. De voornaamste "fractie", o.l.v. 
Julius Vuylsteke, was inderdaad liberaal georiënteerd, maar een 
andere groep, met o.m. Karel F. Van Acker, opteerde voor een on
afhankelijk radicaal-flamingantisme, terwijl een derde, met vooral 
Emiel Moyson en Adol! Dufranne, voor een essentieel-democra
tische opstelling koos, zodat precies zij de meeste contacten met 
de Gentse arbeidersbeweging hadden (38). Ook de~e verschillende 
zienswijzen leidden tot de nodige meningsverschillen en conflic
ten: medio 1858 zou K.F. Van Acker, als afgestudeerd advocaat 
en dus erelid van 't Zal, in de onafhankelijke, maar katholiek
geïnspireerde flamingantische krant De Beurzen Courant een voor 
de studenten "hoonend" artikel geschreven hebben (39). 

Met 't Zal wel Gaan trad duidelijk een nieuwe generatie 
radicale flaminganten voor het voetlicht, die het politieke objec
tief verbond met een sociale bekommernis . Van de uitbreiding 
van het braaf literair-flamingantisme met een politieke en sociale 
dimensie, kan 't Zal als het symbool en de stuwende kracht door
gaan . 
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(39\ VZ. 29.8.1858. 
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Hoofdstuk IV 

PROFESSOREN IN EEN ANTIKLERIKAAL STADSBESTUUR 

A. SITUERING 

't Zal wel Gaan was één der voornaamste exponenten van het 
radicalisme, een nieuwe factor in het politieke leven die zich vanaf 
ca. 1857 ten volle liet gelden. Deze radicale beweging ontwikkelde 
zich rond thema's als flamingantisme, politieke en sociale demo
cratisering (met eisen als o.m. een verdere kiescijnsverlaging), vrij
handel (tégen de binnenlandse en de internationale tolgrenzen), 
anticentralisme, antikatholicisme (dat zich tegen de katholieke 
eredienst als dusdanig keerde en streefde naar een deconfessiona
lisering van het openbaar leven (1», terwijl in 1857 te Gent de 
eerste arbeidersorganisaties ontstonden. Opmerkelijk hierbij was 
dat er in deze diversiteit toch een groot aantal overlappingen tus
sen de verschillende groepen voorkwamen. 

Het spreekt vanzelf dat al deze radicale groepen weinig te 
maken hadden met het dominerende politieke conflict tussen kle
rikalen en liberalen. Zowat het voornaamste raakvlak tussen de 
componenten van het radicalisme was dan ook de afkeer van die 
traditionele partijenstrijd. Dit betekende meteen dat een uitbreiding 
van het radicalisme dit conflictmodel zou verdringen, hetgeen in 
de eerste plaats een bedreiging vormde voor de machthebbers, de 
liberalen. 

Voor de liberale associatie nam deze dreiging nog grotere 
proporties aan, aangezien er zich in de eigen partijschoot een bij
zonder actieve radicale linkervleugel manifesteerde. De domineren
de partijlijn werd immers bepaald door de doctrinaire liberalen 
die zich vergenoegden met een geleidelijke en slechts partiële uit-
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voering van het liberale partijprogramma. De radicale vleugel in 
de associatie wou een consequente realisatie van deze liberale prin
cipes, zoals zij die zagen, die in feite voor een belangrijk gedeelte 
paralle 1 lieren met de radicale stromingen buiten de associatie. 

De liberale partijbonzen hebben zich dan ook ten zeerste 
ingespannen om een samengaan tussen radicalen van binnen en 
buiten de associatie, van vrijzinnige en katholieke radicalen te 
beletten. Deze samenwerking op het politieke vlak, al dan niet met 
de steun van de klerikalen, maakte de vrees voor een aantasting 
van de liberale machtspositie des te reëler. Op het politiek-tac
tische vlak kwam het ~'r dus voor de doctrinaire liberalen op aan 
een coalitie van alle oppositiegroepen te beletten en radicale dissi
dentie uit eigen rangen te voorkomen. Daartoe speelde ze het an
tiklerikalisme ten volle uit. Door dit element zwaar te benadrukken 
en het een absolute prioriteit te geven in de politieke strijd, door 
het te identificeren met de essentie van het liberalisme, en indi
rect met het radicale ideeëngoed, konden ze de gevreesde coalitie 
tussen vrijzinnige en katholieke radicalen tegengaan, een samen
werking van radicalen en klerikalen onmogelijk maken en tege
lijkertijd de radicale liberalen aan de associatie binden. Deze radi
calisering van de liberale associatie op antiklerikaal gebied liep 
parallel met de radicalisering in het kerkelijke kamp, waar het 
ultramontanisme immers steeds meer veld won (2). Bij deze bipo
larisering klerikaal-antiklerikaal kwamen de radicalen a.h.w. tus
sen twee vuren te zitten. 

De impact van het liberaal antiklerikalisme was des te groter 
aangezien de liberale associatie over een electoraal overwicht be
schikte vanaf 1857. Ze wendde haar machtspositie in het stads
bestuur aan om haar streven naar laïcisering van het openbaar leven 
zodanig te versterken, dat prof. François Laurent kon zeggen : 
Hr. .. ) c'est "hótel de uille qui est Ie siège de la force libérale" (3). 
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De deconfessionaliseringspolitiek uitte zich bv. op het gebied 
van de liefdadigheid - een teer punt na de straatrellen van 1857 
tegen de zgn. Kloosterwet, die te Gent uitgedraaid waren tot een 
manifestatie tegen burgemeester De lehaye en zijn stadsbestuur . 
Tussen 1859 en 1864 verloren alle> privé-lipfdadigheidsinstelhngen 
- zeven van de acht waren religipuze - hun stadstoelage (4), tenvijl 
de hele weldadigheidssector zó hervormd werd dat de controlt
erop volledig in handen van het (liberale) stadsbestuur kwam. Van

af 1858 werden ook de stedelijke uitgaven voor de katholieke ere· 
dienst (bv. toelagen aan geestelijken en kerkfabrieken) tot het 
wettelijke minimum herleid (5 L Ook inzake de hegijnhoven greep 
het stadsbestuur in (6), terwijl het in 1863 in open conflict kwam 
met de Gentse kerkfabrieken rond het probleem van het bt'heer 
van de kerkhoven, een conflict waarin de kerk aan het kortste 
eind trok (7). Deze confrontatie kende twee hoogtepunten. In 
het najaar van 1863 greep burgemeester De Kerchove in, opdat 
de overleden schepen CaJljer een burgerlijke begrafenis zou krijgen 
in gewijde grond (8), terwijl heL Gentse stadsbestuur in april 1864 
de begrafenis van bisschop Delebecque in de crypte van de Sint
Baafskathedraal contesteerde en ook in deze kwestie haar zin 
kreeg (9). Achter dit alles zat duidelijk de hand van de vrijmet
selaarsloge Le Septentrion (10). 

B. GUSTAVE CALUER EN HET STEDELIJK ONDERWIJS 

Hpt paradepaardje van het radicaal-antiklerikale stadsbestuur 
wa ' ongt>l wijfl"ld het stE-'uelijk onderwijs. Gustave Callier, dip aan 
de umVNSIWH prof. HUt~t had opgevolgd, zou als schepen van on
Uf-!rwijs, van 1858 lot aan zijn dood in 1863, de grote impuls geven 
lot de' organisatie van het Gentse kosteloze basisonderwijs (11) . 
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Reoos toen hij in 1856 pas tot gemeenteraadslid was verkozen, 
toen Delehaye nog burgemeester was, liet Callier een grote belang
stelling blijken voor de onderwijssector (12). In april 1857 werd 
hij belast met het uitvoeren van een onderzoek naar de toestand 
van het stedelijke lager onderwijs, in samenwerking met de zgn. 
Commission des Ecoles (13). Al in de eerste maand dat het nieuwe 
liberale stadsbestuur, 0 .l.v. burgemeester Charles De Kerchove, 
aan het bewind was, bracht Callier het rapport terzake in de ge
meenteraad (14). Aan de hand van de fonnules uitgewerkt door 
de bekende statisticus Adolphe Quêtelet, van het Gentse bevol
kingsaantal en van de graad van behoeftigheid in de stad, werd 
berekend dat er 11.250 leerlingen van 7 tot 14 jaar zouden in aan
merking komen voor het verkrijgen van kosteloos lager onderwijs. 
Hekening houdl'nd met het feit dat de leerlingen de school veelal 
op 12-jarige leeftijd verlieten, zou de capaciteit van het gratis 
basisonderwijs 8.250 leerlingen moeten bedragen. In diezelfde 
periode werden er in de Gentse stadsscholen zowat 4.500 kin
deren onderwezen. De Broedermin becijferde dat er effektief 
3.662 "behoeftige kinderen" kosteloos onderwijs genoten, ter
wijl er 730 ten voorlopigen titel in de stadsscholen opgenomen 
waren; naast deze 4.392 kinderen waren er nog 857 waarvan de 
inschrijving aangevraagd was, maar die wegens gebrek aan lokalen 
met konden geplaatst worden (15). In Calliers rapport werd voorts 
gesteld, dat er maximaal 1.500 leerlingen in liefdadige (religieuze) 
instellingen school liepen. Men kan zich hierbij de vraag stenen 
of dit aantal niet (bewust) onderschat is. In het schooljaar 1851-
52 werden er reeds 6.073 kinderen in 65 private instellingen on
derwezen (16). Een andere bron vermeldt 2.000 leerlingen in 
broeder- of zusterscholen (17). 

Afgaande op de cijfers in Calliers rapport zou er nog voor 
2.250 leerlingen voor kosteloos lager onderwijs moeten worden 
gezorgd. Met dat doel besliste de gemeenteraad meer scholen, 
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meer inschrijvingskant.oren en een sll'unfonds op te richt~n. Min
vermoj.!ende ouders zouden aangf'spoord wordE'n hun kinderen 
langer school t(' lat.en lopen, i.p .v. ze naar d" fabriekE'n te sturen, 
o.m. met df' inrichting van hf't steunfonds en van epn pensioen
fonds voor verdiE'nstelijke lpl'rlingen. Dl' controle op het stedt>
lijk onderwijs werd gecentraliseerd, t.f'rwljl ook tot dl' oprichting 
van l'en "betalende meisjesschool" (18) besloten werd (19). Voor 
het onderwijs van het l"rans zou f'en belangrijke plaats ingeruimd 
worden, waarop J. F.J. Heremans lJ1 zijn onderwijzersblad De Toe· 
komst repliceert : 

"Wy hopen echter, dat het Fransch de moedertae/ niet zal 
verdringen, gelyk het in andere sleden, zoo als te Brusspi, ja zelfs 
te Ypto'ren plaets heeft, maer slechts dan zal worden aengeleerd, 
wanneer de leerlingen hunne eigene tuel grondig kennen ." (20) 
De onderwijzerwedden zouden worden opgetrokken. Hiermee 
werd tegemoetgekomen aan pen oud zper : reeds lang klaagdpn 
de onderwijzers erover sleeht betaald en, in het algemeen, maat· 
schappelijk ondergewaardeerd te worden (21). Vooral deze wpd
deverhoging, maar ook de andere punten van Calliers rapport Wt'I'· 

den in onderwijzerskringen goed ontvangen (22), Daarbij kwam 
nog dat een loonsverhoging vast een kwaliteitsverbelering van het 
onderwijs zou teweegbrengen. 

Als klap op de vuurpijl sprak dl' gpmeenteraad zich, op voor· 
stE.'1 van Gustave Callier, uit ten gunste van het principe van de 
leerplicht, een thema dat in radicale, Vlaamsgt'zindt> en onder· 
wijzersverenigingen naar voren kwam (23). 

Tengevolge van al deze maatregelen kende het Gentse kos· 
telozt' basisonderwijs een grote uitbreiding (24) : 
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volwas-
senen-

scholen 
Schooljaar kosteloos L.O. (25) bewaarscholen (26) 

scholen leer- scholen leer- leer-
lingen (27) Hngen Hngen 

(28) 

1857-58 8 4623 3 1003 136 
1858-59 10 4887 4 1293 160 
1859-60 15 5635 4 1360 275 
1860-61 19 6561 4 1513 436 
1861-62 20 6764 5 1872 450 
1862-63 20 7015 5 1883 436 
1863-64 20 7243 5 1995 410 
1864-65 22 7633 5 1875 2399 
1865-66 20 7117 ? ? 2485 
1866-67 18 7032 6 2078 2479 
1867-68 18 6882 6 2126 3148 
1868-69 18 7382 7 2284 3163 

De uitgaven van de stad voor het onderwijs stegen navenant, vooral 
voor het kosteloos basisonderwijs (29): 
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Jaar totale uitgaven Uitgaven kosteloos L.O . i 
voor onderwijs ----- . -, 

i,. ander-
som (F) wijs- FlIt. 

uitg . 

1857 170.207,31 84.450,00 49,62 18,62 
1858 185.678,36 98.422,88 53,01 21,29 
1859 197.156,39 108.839,00 55,20 22,27 
1860 211.464,85 120.800,00 57,13 21,48 
1861 256.581,40 154.881,40 60,36 23,61 
1862 270.037,04 168.821,04 62,52 24,96 
1863 280.514,33 177.354,78 63,22 25,28 
1864 302.387,00 191.896,62 63,46 26,49 
1865 321.560,05 208.357,69 64,80 27,30 
1866 351.976,22 240.458,48 68,32 33,79 
1867 370.783,86 259.427,79 69,97 36,89 
1868 383.325,89 271.077,33 70,72 39,40 
1869 415.780,96 301.137,97 72,43 40,49 

Deze bijzondere aandacht voor het onderwijs spreekt tevens uit het 
feit, dat de uitgaven voor deze sector steeds bleven stijgen ondanks 
de moeilijkheden waarin de stadsfinanciën bijwijlen verzeild geraak· 
ten. Reeds in 1863 had het stadsbestuur de regering geldelijke 
steun gevraagd voor haar lager onderwijs (30), een verzoek waarop 
trouwens slechts een beperkte respons kwam (31). 

De initiatieven op het gebied van het onderwijs kenden blijk. 
baar bij bredere bevolkingslagen een grotere belangstelling. Er werd 
zelfs een petitie naar de Gentse gemeenteraad gestuurd, opdat het 
stadsbestuur zou pogen de fabrieksdirecteurs "zedelijk te ver-
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plichten" de minderjarige arbeiders de dagtaak vroeger te laten 
beëindigen om ze in de gelegenheid te stellen avondschool te 
lopen (32). 

Men kan moeilijk rond het feit heen, dat de liberalen de 
duidelijke bedoeling hadden het stedelijk onderwijs te laïciseren. 
Het spreekt vanzelf dat dit niet naar de zin was van de klerika
len (33), terwijl ook de verfransing in het onderwijs werd aange
klaagd (34) (zie verder). 

Na de dood van Gustave Callier op 9 september 1863, werd 
diens beleid verdergezet door de professoren François Laurent en 
Auguste Wagener. De structuur van het lager onderwijs en van de 
overkoepelende Commission des Ecoles werd hervormd (35), ter
wijl de stad ook het beheer van het weeshuis van "les filles bleues" 
overnam, waarbij tevens het personeel door leken werd vervan
gen (36). Om de virtuele monopolie-positie van het religieus-ge
inspireerd onderwijs verder te doorbreken (37), besloot de stad 
een derde zgn. betalende meisjesschool op te richten (38), ter
wijl het stadsbestuur de regering officieel verzocht in Gent een 
staatsnormaalschool voor meisjes op te richten (39). In een rap
port van de Commission des Ecoles kregen de vrije bewaarscho
len een zeer negatieve beoordeling te slikken, hetgeen resulteerde 
in de afschaffing van de stedelijke subsidie (5000 F) voor het 
kosteloos verstrekken van soep aan de kinderen (40) . Het spreekt 
vanzelf dat deze kosteloze soepbedeling in de katholieke bewaar
scholen een niet geringe aantrekkingspool vonnde. 

De zgn. volwassenenscholen kenden een grote uitbreiding. 
In niet minder dan 10 scholen werd er avond- en zondagsonder
wijs gegeven. Dit initiatief genoot veel sympathie bij de progres
sistisch gezinde liberalen, bv. in de schoot van het Willemsfonds, 
dat sinds de machtsovername van Julius Vuylsteke in 1862 uit
gegroeid was tot een Vlaamsgezind vrijzinnig bolwerk, dat door 
Vuylsteke zelf trouwens werd beschouwd (41) als een tegenhanger 



68 

van de Brusselse franstalige Ligue de l'Enseignement, een vereni
ging die zich inzette voor de laïcisering en de uitbreiding van het 
volksonderwijs (42). Eén van de problemen waannee het Willems
fonds zich inliet was de regeling van de kinderarbeid, een onder
werp waarover onderwijsschepen Auguste Wagener een uiteenzet
ting hield in het kader van de door het Fonds ingerichte "volks
voordrachten" (43). Deze kwestie was zelfs het onderwerp van 
een verzoekschrift van de Gentse afdeling van het Fonds, gesteund 
door Wagener, aan de kamer van volksvertegenwoordigers (44). 
De bedoeling lag voor de hand : een vermindering van de kinder
arbeid betekende meer mogelijkheden om de volwassenenscholen 
te volgen. 

Hoezeer het Gentse liberale stadsbestuur slaagde in haar be
doelingen met het onderwijs, mag blijken uit de reacties erop. De
ze richtten zich, zoals aangestipt, op het vlak van de deconfes
sionalisering en van de verfransing. 

Het verzet van katholieke zijde tegen de deconfessionaliserings
politiek van het stadsbestuur in het onderwijs, maar ook in de sec
tor van de liefdadigheid in het subsidiebeleid t.o.v. de kerkfabrie
ken, en later ook in het beheer van de kerkhoven, was één van de 
belangrijkste factoren in de radicalisering van de klerikalen op po
litiek gebied, zoals dit met het ultramontanisme tot uiting kwam. 
De katholieken moesten zich ''verdedigen'' tegen de "aanvallen" 
van de vrijzinnigen (45). Het onderwijs was trouwens één van de 
belangrijkste thema's op de bekende Mechelse congressen, waar
uit eigenlijk de katholieke organisatie op politiek gebied voort
vloeide (46). De argwaan tegenover het stedelijk onderwijs "zon
der godsdienst" ging zelfs zover dat men het verantwoordelijk 
stelde voor het stijgend aantal onwettige geboorten in de stad (47). 

De "onchristelijke strekking" van het onderwijs (48), en het 
algemeen groeiende proces van ontkerkelijking en antiklerikalis
me (49), noopte het klerikale dagblad Le Bien Public tot het doen 
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van een oproep aan de katholieke burgerij om de geestelijkheid 
zoveel mogelijk te helpen bij de oprichting van zo talrijk moge
lijke vrije scholen (50). Om de daartoe noodzakelijke fondsen bij 
elkaar te krijgen werden er ook liefdadigheidsconcerten georga
niseerd (51). De hele aktie tegen de groeiende vrijzinnigheid om
vatte ook het inrichten van volksbibliotheken, het ijveren voor 
een hervorming van de kieswet (52), enzovoorts. 

Naast de klerikalen was er nog een tweede groep niet zo op
getogen met het siadsonderwijs : de Vlaamsgezinde radicalen in 
de schoot van de liberale partij, de associatie. Zij zouden zeker 
op de eerste rij gestaan hebben om de deconfessionaliseringspoli
tiek van het stadsbestuur aan te moedigen, maar de steile opgang 
die het Frans in het lager onderwijs te beurt viel was hen een 
doom in het oog. 

De toonaangevende doctrinaire fractie in de liberale asso
ciatie stond zeer weigerachtig tegenover de Vlaamse grieven van 
de tijd. De partijgetrouwe Nederlandstalige pers was maar Vlaams
gezind in de mate waarin het de liberale belangen kon dienen (53) . 
Het ganse stadsbestuur, burgemeester Charles De Kerchove in de 
eerste plaats, was het flamingantisme helemaal niet gunstig ge· 
zind (54). De liberale associatie had in de persoon van Auguste 
De Maere- Limnander een "officiële" flamingant, die hooguit de 
façade enigszins opblonk (55). In de gemeenteraad zetelde nog 
prof. François Laurent, die algemeen als een "Vlaamshater" beo 
kend stond (56). Een andere vooraanstaande liberaal, Adolphe 
Du Bois, stond evenzeer afkering van de Vlaamse zaak : "la cause 
de la langue populaire n 'est pas la cause du peuple", meende hij 
(57), een opinie die werd gedeeld door de overgrote meerderheid 
van de gemeenteraadsleden, die hoofdzakelijk tot de (al dan niet 
verfranste) hogere burgerij behoorden. Hun ideaal was veeleer 
een algemeen verspreide tweetaligheid; ééntaligheid zou de Vla
ming toch maar "verdwazen", of, naar het geliefde woord van 
Laurent, "crétini':;eren" (58). 
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Het stedelijk lager onderwijs werd beschouwd als een bron 
van systematische verfransing. Het katholieke blad De Beurzen
Coumnt voerde al lang actie in deze zin (59), alhoewel de flamin
ganten hoge verwachtingen hadden gesteld in de stedelijke onder
wijspolitiek (60). Vooral het onderwijsbeleid zoals dat door Cal
lier was uitgestippeld in 1858 en zoals hij en later Laurent en 
Wagener het uitvoerden, wekten grote bezorgdheid, niet in het 
minst omdat voorheen alles werd overgelaten aan de vindingrijk
heid van de (overwegend nederlandstalige) onderwijzers zelf. F. A. 
Snellaert had al in 1855 een waarschuwende vinger opgestoken : 

"Met het Frans wordt er een kloof tussen de school en de 
hoeve gemaakt. Zien wij niet door ons Frans onderwijs hoe de so

lidariteit tussen de verschillende standen uerbroken is?" (61) 
Later kreeg De Beurzen-Courant versterking van het Vlaamsge
zinde onderwijzersblad De Toekomst (62) en vooral van het pro
gressief-liberale en Vlaamsgezinde Het Volksbelang (63) . Ook op 
de zgn. Vlaamse landdagen werd bet feit aan de kaak gesteld, en 
dan nog we) door de arbeidersle ider Jan Seranne (64). 

De pers putte haar inlichtingen over de verfransing vooral 
uit de "loslippigheid" van de onderwijzers (65). Schepen Laurent 
waarschuwde dat hij sancties zou treffen tegen hen die nog ver
der inlichtingen zouden verstrekken aan de pers (66). 

Eind 1867 zette schepen Wagener in de gemeenteraad uit
een dat het helemaal niet slecht gesteld was met het nederlands
talig onderwijs in de stadsscholen, maar dat het toch ook goed 
was dat de kinderen er behoorlijk Frans leerden spreken (67). 
Dit antwoord was geenszins overtu-igend : 

"De heer Schepene loochent alles, (. .. ) doch bewijst niets . .. (68) 
Ook het Willemsfonds sloot zich bij de protesten aan. Julius 

Vuylsteke wou orde op zaken stellen door het stadsbestuur te vra
gen de lessenroosters bekend te maken, om te weten wat er van 
de aantijgingen in de pers aan was (69). In die zin werd dan ook 
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een vertoogschrift gestuurd aan het stadsbestuur (70). F.A. Boone, 
redacteur van de partij getrouwe De Stad Gent, vond het allemaal 
maar niks en weigerde dan ook deze brief als bestuurslid van het 
Willemsfonds mee te ondertekenen (71). Het stadsbestuur ant
woordde het Willemsfonds, dat het Nederlands inderdaad de hoofd
zaak moet blijven, maar dat de kennis van het Frans onontbeer
lijk is (72). Rond die tijd werd er echter in de doctrinair-liberale 
pers, vooral in Le Journal de Gand en De Stad Gent, een campagne 
gevoerd waarbij het Willemsfonds werd verweten de vrijzinnige 
strekking van het stadsondl'rwijs aan te vallen (73). Als het stads
bestuur begin 1868, na lang aandringen, dan toch een lessenroos
ter vrijgeeft (74), besluit het Fonds J.F.J. Heremans de zaak te 
laten onderzoeken (75) . Heremans is immers leraar, hoogleraar 
aan de Gentse universiteit, medewerker en mede-oprichter van 
De Toekomst, maar hij bleek in eerste instantie een partijgetrouw 
liberaal te zijn. Zijn verslag blijft dan ook lang uit, hij vraagt en
kele weken respijt (76), weigert in een bestuursvergadering te rap
porteren en besluit Vuylsteke per brief verslag uit te brengen (77). 
De zaak gaat alzo de mist in : Heremans beperkt zich tot de me
deling dat er geen vuiltje aan de lucht is (78), waarop het Willems
fondsbestuur, de stad het voordeel van de twijfel gunnend, dan 
maar besluit de hele affaire sine die te verdagen (79). 

Intussen was het Fonds evenwel met François Laurent aan 
het onderhandelen over de uitgave van diens boekje over het sparen 
(zie verder). Laurent maakte van zijn machtspositie misbruik door 
het Willemsfonds voor een eenvoudige keuze te stellen : ofwel 
hield het Fonds op met haar agitatie tegen het stadsonderwijs , of
wel kwam er van het boekje niets in huis (80). Vuylsteke tekende 
protest aan tegen deze chantage, maar uiteindelijk kon hij er niet 
zoveel aan doen, temeer daar het stadsbestuur nog een andere 
stok achter de deur had staan : de stedelijke toelagen voor het 
Willemsfonds. 
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C. FRANCOLS LAURENT, DE VRIJZINNIGHEID EN HET 
ARBEIDERSPROBLEEM 

De plotse en hf'vige verseherpmg van bet antiklerikaal-kle
rikaal conflict, dat het unionisme de definitieve genadeslag had 
gegeven en dat het liberale stadsbestuur een radicaal-antiklerika
le koers had laten varen, vond één van zijn voornaamste gangma
kers in de figuur van de Gentse hoogleraar François Laurent. Naar 
hE't woord van de historicus L_ Wils bracht de liberale associatie 
met hem zwaar geschut in stelling (81). De reden was duidelijk: 
door een benadrukken van het antiklerikalisme als dominE:'rend 
element in de politieke strijd, kon een samengaan van ant idoe
trinaire liberalen en radicalen buiten de liberale associatie "bp
smE:'t" worden, temeer daar elke oppositie tegen de a:;sociatie kon 
afgeschilderd worden als een klpnkaal manoeuvre. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van eind oktober 1863 
lukte deze taktiek. Waar in de jaren 1857-1863 het radicalisme 
sterk de kop opstak en er zich ook in de liberale associatie een 
sterkE:' radicalf' vleugel manifpsteerde, was het gevaar niet denk
beeldig dat deze zich zou associeren met radicalen buiten de par
tij. om aldus de radicale doeleinden te realiseren. De vrijzinnige 
agitatie kon de potentiële dissidentie van radicalen uit de asso
ciatie evenwel inperken en in mei ] 863 kon binnen de associatie 
zelfs een consensus gevondE:'n worden over de kandidatuur van 
burgemeester De Kerchpve (82)_ De polarisenng klerikaal-anti
klerikaal zou trouwens het voornaamstE:' thema worden in de 
kipscampagne. Het doorgedreven antiklerikalisme \an dE:' libe
raif:,n, zoals dat in de perscampagne tot uiting kwam (83), leverde 
hen het verwijt van partijzucht en anti-constitutionalisme op (84). 

François Laurent stond in deze campagne in het centrum 
van de belangstelling, al was het de eerste keer dat hij zich kandi
daat stelde voor een politiek mandaat en al stond hij maar als 
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twaalfde gerangschikt op een lijst van zestien liberale kandidaten. 
De wijze waarop de liberale pers zijn kandidatuur verdedigde (85), 
wekt de indruk dat hij een dubbelzinnige positie inneemt in de 
schoot van de liberalE:' associatie (8h). of zoals Le Journal de Gand 
hpt uitdruktp en haar goedkopE:' uitgavt' L 'Echo des Flandres het 
overschreef : 

"Sans doute. M. Laurent a en matière de religion et même 
de philosophie des idées qui ne sont pas celles de beaucoup de 
libéraux. " (87) 
Het was duidelijk dat Laurents kandidatuur werd uitgespeeld om 
het antiklerikale karakter van het liberalIsme tot uitdrukking te 
brengen naar buiten toe, al was niet iedereen het met die houding 
eens binnen de associatie (88). 

De liberale lijst was de enige die werd voorgesteld en ze haai
de het dan natuurlijk zonder strijd. Opvallend was dat Laurent, 
net als een andere radicale liberaal, Paul Voituron, een relatief 
klein aantal stemmen behaalde (89). Niettemin werd vooral Lau
rents verkiezing als een overwinning (90) beschouwd: de (liberale) 
kiezers waren de associatie gevolgd in haar antiklerikalisme, waar
van Laurent de verpersoonlijking was. 

's Anderendaags, op 28 oktober 1863, dienden er in een 
aparte verkiezing nog twee andere gemeenteraadsleden verkozen 
te worden, in vervanging van twee overledenen. Eén van de kan
didaten was prof. Auguste Wagener, ook een uitgesproken anti
klerikale figuur, die eveneens minder stemmen verwierf dan de 
andere kandidaat, een gematigde liberaal. 

Met deze antiklerikale en bijwijlen zelfs antikatholieke pro
paganda kon de liberale associatie een wig drijven tussen de radi
calen binnen en buiten de partijschoot. Daarmee kon zij eveneens 
haar eigen machtspositie veilig stellen en elke politieke vernieuwing 
in de vorm van een samengaan van alle radicalen, gelovigen en 
niet-gelovigen, in één partij meteen in de kiem smoren. Aan de 
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andere kant verstrakte ook het klerikalisme zijn houding, m.b. met 
het ultramontanisme, dat het katholieke geloof expliciet tot een 
politieke factor wou laten uitgroeien en meer bepaald streefde 
naar de vonning van een katholieke staat. 

Na zijn verkiezing zou Laurent zich blijvend laten opmerken 
door zijn antiklerikalisme en zijn pogingen om het stadsbestuur 
een uitgesproken laïciserende koers te laten varen, zodanig zelfs 
dat hij in de klerikale pers al snel als "Ie maniaque" werd betiteld, 
die zijn wil aan de hele liberale associatie zou opgelegd hebben 
(91). Met een ware stortvloed van boeken, brochures en polemische 
geschriften maakte Laurent zijn antiklerikale reputatie levendig (92). 

Eén van de verwijten die ook door de liberale radicalen naar 
het hoofd van de bonzen van de liberale associatie werd gestuurd 
was dat ze door hun antiklerikalisme en de daaruit voortvloeiende 
partij twisten , te weinig oog hadden voor de "echte problemen" 
van de tijd, meer bepaald de welbekende miserie van de negen
tiendeeuwse arbeider. En ook hierin zou Laurent zich laten gel
den, eens zijn antiklerikale rol uitgespeeld was. 

Was François Laurents antiklerikalisme uitgespeeld gewor
den om de radicalen binnen de associatie te houden, toch moch
ten de gematigden er niet door afgeschrikt worden. In de stad 
bleek er inderdaad een anti-Laurent-stemming te groeien (93) en 
de meerderheid van de Gentse raadsleden bleek hierin te volgen : 
Laurent overdreef in zijn blind antiklerikalisme (94). Geruchten 
deden zelfs de ronde dat men hem wou laten "overplaatsen" naar 
Luik (95). In de gemeenteraad verloor hij voortdurend terrein, 
tot hij half 1865 zijn definitieve nederlaag moest toegeven (96). 
Al bleef hij gemeenteraadslid, toch viel ûjn rol voornamelijk bui
ten de raad te zoeken, meer bepaald in de arbeiderswereld. 

Het is niet voor niets dat Laurent in Gent een standbeeld 
kreeg en dat er een plein naar hem werd genoemd (97). Laurent 
was ongetwijfeld intelligent genoeg om een juiste evaluatie te 
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maken van de snel opduikende problemen van zijn tijd, waarin 
het arbeidersprobleem, dat van het gebrek aan sociale rechtvaar
digheid en van de onmondigheid van grote bevolkingsgroepen, 
wellicht de meest pregnante waren, die niet langer konden gene
geerd worden. De stichting van de Internationale was daarvan een 
duidelijk symptoom. Ook het stadsbestuur was al herhaaldelijk 
met het probleem geconfronteerd geworden, voornamelijk naar 
aanleiding van stakingen. Het kwam er dan ook op aan de zaak 
op de juiste manier op te vangen om te verhinderen dat de ar
beidersklasse zich tegen de autoriteiten en het gezag in het alge
meen zou keren. En wat was er een beter middel om de arbeiders
emancipatie binnen "toelaatbare grenzen" te houden dan gewoon 
deze beweging te accapareren en zelf te leiden? Door zelf het 
initiatief te nemen zou verhinderd worden, dat iemand anders 
dat zou doen, zoals sommige "woelgeesten" of "des esprits per
vers exploitant la confillnce et l'ignorance des masses cherchant 
à eueiller en elles de mauvais instincts. " (98). In elk geval was er 
één manier om de onvermijdelijk geworden emancipatiebeweging 
te beheersen: zelf de banen vastleggen waarlangs deze zou moe
ten verlopen en de kaders daarvoor scheppen. De zeer snelle uit
bouw van het basisonderwijs was hierin eigenlijk al een eerste 
stap, als een kanaal waarlangs normen konden doorgegeven wor
den aan een opgroeiende generatie. De ontwikkeling van het avond
en zondagsonderwijs vormde de volgende zet, aangezien zo ook 
de werkende jongeren konden bereikt worden. Daarvoor was o.m. 
pen regeling van de kinderarbeid vereist, een zaak waarvoor Wagener 
en het Willemsfonds zich inzetten (99). 

Maar dit alles was niet voldoende. Laurent zette zijn visies 
uiteen in de brochure "Projet de société pour la moralisation des 
classes laborieuses par I 'épargne" (100). Zijn hoofdstelling was 
dat de arbeiders moesten "verzedelijkt" worden, wilde men niet 
dat ze onder de invloed van de socialisten zouden komen, van wie 
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men veronderstelde dat ze er enkel op uit waren de eigendom af 
te schaffen. Deze "moralisation" betekende dat het onderwijs 
moest gestimuleerd worden, maar kon er evenwel slechts komen 
via een verbetering van de materiële welstand. Hét middel bij uit
stek hiervoor moest het sparen zijn. In 1866 werd aldus het school
sparen in het Gentse onderwijs ingevoerd, en het zou spoedig een 
vrij hoge vlucht nemen (101). Op initiatief van Laurent gaf het 
stadsbestuur spaarboekjes met een bepaalde som geld als prijs 
aan verdienstelijke leerlingen. Laurent stichtte met eigen mid
delen een fonds waarvan de rente diende om eveneens dergelijke 
prijzen uit te reiken (102). 

Om de actie ten voordele van het sparen de nodige structuur 
mee te geven werd op 19 februari 1868 de Société Callier opge
richt, waarvan Laurent zei : "nous prêchons ['épargne" (103). 
Laurent schreef overigens diverse brochures om zijn initiatief te 
steunen (104), waarvan een vertaling ook door het Willemsfonds 
werd uitgegeven (105). 

Laurent ging nog verder. Na het verlaten van de school ston
den de jonge arbeiders, voor zover ze het avond- en zondagsonder
wijs niet volgden, bloot aan de verleidingen van herbergen en dans
holen. Daarom richtte hij begin 1868 twee arbeidersgenootschap
pen op, "Vreugd en deugd" voor meisjes, en "Vrijheidsliefde" 
voor jongens (l06). Daar kon aan gezonde ontspanning gedaan 
worden, kon er geen geld verkwist worden en kon men ook geen 
socialisten ontmoeten. Het stadsbestuur steunde dit initiatief 
(107), terwijl ook hier het Willemsfonds opduikt (108). 

Onder impuls van François Laurent werd in 1867 ook een 
coöperatieve vennootschap voor de aankoop van levensmiddelen 
opgericht (109). Deze coöperatieve gaf een blad uit, De Samen
werking, waarmee gepoogd werd de coöperatieve gedachte te 
verspreiden (11 0). Het beval zijn lezers de volwassenenscholen, 
het Van Crombrugghe's Genootschap en de Volksbank aan (111), 
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maar moest al na zeven nummers verdwijnen bij gebrek aan abon
nees en aan belangstelling vanwege de industriëlen die, volgens 
het blad, blijkbaar de gebeurtenissen van 1848 vergeten waren 
(112). Door tegenwerking vanwege de lokale kleinhandelaars 
ging de coöperatieve uiteindelijk zelf ook ten onder (113). Men 
veronderstelt zelfs, dat de oprichting van deze coöperatieve Lau
rent zo kwalijk werd genomen door de Gentse kleinhandelaars, 
dat het hem in 1872 zijn gemeenteraadszetel zou kosten (114). 

Voor zijn vele initiatieven had Laurent de steun van verschil
lende radicalen gekregen, wellicht voornamelijk uit idealisme, 
en ook van de liberale associatie natuurlijk (115). De uiteinde
lijke bedoeling ervan was immers vermijden dat de arbeiders door 
het socialisme zouden beïnvloed worden (116). Laurent ging zelfs 
zover het algemeen stemrecht op middellange termijn in het voor
uitzicht te stellen (117) , maar dan wel op zijn manier: nadat de 
toekomstige kiezer eerst (letterlijk) school had gelopen in het 
(stads)onderwijs, verder gevormd was in de volwassenenscholen 
en zich ont.'3pande in de werkmansgenootschappen (118). Het 
sparen moest dit allemaal materieel mogelijk maken. 

Via de Sociétp CaHier, waaraan de rijke burgers uit liefda
digheid fondsen ter beschikking stelden, moest het allemaal fi
nancieel leefbaar gemaakt worden (119). Het verschil met het 
traditionele pate rnalisme en d liefdadigheid was dat de gegeven 
aalmoes in dit geval niet u it een som geld bestond maar uit scho
len. De rijken mo sten d e armen helpen : "talent oblige, comme 
noblesse oblige, el richesse oblige également " (120). God had im
mers het verstand en de rijkdom ongelijk verdeeld en de begunstig
den hadden de plicht met de misdeelden solidair te zijn. De armen 
moesten geleerd worden, via de schenking van het onderwijs, hun 
lot matedee) te verbeteren. Het kanaal waarlangs de rijke de arme 
hierbij kon helpen was de Société Callier. Met deze zienswijze 
stond Laurent niet. ver af van de ultr~montanen. die eveneens 
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een soort solidarisme predikten, waarbij zij streefden naar een 
vereniging van "la charité des petits enuers les petits" (de onder
linge steun van de armen) met "la charité des grands enuers les 
petits" (het beschermheerschap van de rijken) (121). Typisch 
liberaal was dan weer de opvatting dat de staat hierin slechts een 
supplementaire rol te vervullen had door uitsluitend op te treden 
waar het privé-initiatief tekort schoot (122). Een zeker purita
nisme lag ook in Laurents opvattingen besloten. Volksbals e.d. 
en zelfs het theater klasseerde hij onder de rubriek "verkwistin
gen" en werden beschouwd als nutteloos en belemmerend voor 
de zedelijke en intellectuele ontwikkeling (123). Laurent was er 
zich overigens van bewust dat het voor arbeiders, waarvan velen 
in feite onder het levensminimum leefden, moeilijk was om nog 
te sparen. Daarom stond hij een levensstijl voor, waarbij alle uit
gaven die niet rechtstreeks te maken hadden met de bevrediging 
van de primaire levensbehoeften als verspillingen werden be
schouwd. 

De kern van het geheel, waar het allemaal om te doen was, 
werd door Laurent omschreven als volgt: 

"Il appartient aux chefs d 'industrie de diriger la réuolution 
inéuitable en la modérant. Ils y trouueront, me semble-t-il, leur 
profil .' je croirai jamais qu 'un ouurier inculte et brutal uaille un 
ouurier intelligent et moral. "(124) 
De troebelen van 1848 hadden een trauma veroorzaakt, vooral 
omdat zij de potentiële mogelijkheden van het arbeidersoproer 
hadden getoond : 

"La population de Gand est ( .. .) déjà descendue dans les rues, 
elk peut y descendre encore. 11 ne faut pas se faire illusion." (125) 
Wat er in 1870 in Parijs gebeurde (de Commune) zou die opvat
ting maar sterken. Het kwam er dus in de eerste plaats op aan de 
klassenstrijd te vennijden, want anders zou de industrie, de rijk
dom van de burgerij, eraan gllan : 
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"Et si l'industrie périt, si la propriété est anéantie, si Dieu est 
aboii, que deviendra notre civilisation? L 'Europe sera un vaste 
champs de mort." (126) 

In dit licht wordt ook de rabiate Vlaamshaterij van iemand 
als Laurent enigszins verklaarbaar . In elk geval was de Vlaamse 
zaak voor hem en zijn geestesgenoten slechts een taalzaak en géén 
volkszaak (127) . Zij waren daarbij overtuigd van de minderwaar
digheid van het "Vlaams", deze verzameling dialecten . Maar wat 
méér is, het taalverschil was ook een sociaal herkenningsteken, 
het bakende de grens af tussen de hogere en de lagere standen; 
wie geen Frans sprak, was een have-not. Het promoveren van de 
volkstaal impliceerde ipso facto een scherper trekken van die 
grens en kon een stimulans betekenen voor de groei van een "klas
sebewustzijn". Dat was precies wat Laurent wou vermijden. 

De verdere loop van de geschiedenis zou uitwijzen dat Lau
rents initiatieven tot mislukken gedoemd waren. Het zouden de 
socialisten zijn die de arbeider uit zijn sociale, economische en 
politieke minderwaardigheidspositie zouden halen. Daarbij zou 
het liberale ouvriërisme al snel een anachronisme blijken te zijn. 

AANTEKENINGEN HOOFDSTUK IV 

(1) Het was trouwens een 't Zaller, Adolf Dufranne, die in 1858 als eerste 
te Gent burgerlijk werd begraven. Deze gebeurtenis zou een grote op
schudding veroorzaken, cfr . H. WOUTERS, Documenten ... (1831 -1865), 
op. cit., pp. 94-95; J. ART, Kerkelijke structuur en pastorale werking 
in het bisdom Gent tussen 1830 en 1914, Kortrijk-Heule, 1977 (Stan
den en Landen, LXXI), pp. 288-289. Zie ook A. DUFRANNE, Le libre 
examen et Ie dogme catholique. préeédé d 'une notiee biógraphique et 
des discours prononeés sur sa tombe par MM. De Keyser, Descamps, 
Langlois, Willems, Billen (sic), Moyson. Em. Van Cleemputte et Ch. 
Potvin, Bruxelles, 1859. 

(2) Zie hoofdstuk 11_ 
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(3) PVGR, 14.6.1866; zie ook J(J, 2.11.1866, lCD; 27.rO.1866, 1D2A; 
BP, 19.10.1866, lBC; VLa, 12.10.1866, lCD2A; BL, 29130.10.1886, 
IA. 

(4} PVGR, 3.3.1858; 30.12.1858; 9.5.1860; 9.7.1861; 19.12.18b1.; 23.1. 
1863 en 20.7.1864; .l\-1AVG, XIV, pp. 290-·291; XV, pp. 387-390 . .t3a; 
2e série, I, p. 407. 

(5) Zie o.m. PVGR, 9.2.1861 en 26.3.1864; MA '(j, XnI, pp . 452-15-1; 
XIV, pp. 413,486·506,551.552; XIX, p . 311 ; XX, pp. 722·723; 2e st!· 
rie, I, pp. 408~11, 507. In het werkjaar 1854 werd rr 15 .050 F voor 
de katholieke eredienst uitgegeven {MA ve. IX, pp. 250·251 J. in 1865 
nog amper 3.850 F (MA va, 2e série, J, pp. 507.(08) . 

(6) Zie vooral A. WYFFELS, De moeiiijkhedpn rOl/d (ie Gent e begijnhoven 
op liet einde van de 18e en ;/1 de 1ge eeuw. (Gent). (1970), pp. 5-12: 
MAVO, xvrn. 

(7) PVGR, 27.12.1862; 28.3.1863; 18.4.1863; 11.7.1863; 15.4.1865; 
20.4.1865 en 21.4 .1865; MAVO, XIX, pp. 461-464, 557·662 ' XX , 
pp. 442435,448460; 2.e série, I, pp. 541·727 . 

(tl) Cfr. M. DE PROFT, De Beurzen·Courant 1856-/870, Gent, 1869 (on
uitgeg. licentieverh .), pp. 11'5·117 en de heftige pel'scampagne daarrood 
in oktober 1863. 

(9) Zie PVGR. 15.4.1865; 20.4.1865 en 21.4.1865-: MAVO. 2l' séril'. 1. 
pp. 255·287, 541.727; E. DHONT. op. ei/., pp. 239·240; M. DE 
PROIT, op. cit., p. 115. 

(10) Dit blijkt duidelijk uit hel dagboek van P. Voituren (bv. 28 .11.1865) . 
(11) Voor een geschiedenis van het Gentse stedelijk lager onderwijs zie M . 

• _STEELS, Geschiedenis van hel stedelijk onderwijs te Oent, 1828-1914, 
Gent, 1978; D. V ANAOKER, "Slordigheid overheerst geschiedenis 
stadsonderwijs", in De Gentenaar. 28.7.1878, p. 8. 

(22) Zie hoofdstuk n. 
enl PVGR.28.4.1857. 
(14) PVGR. 30.1.1858;MAVG, XIlI, pp. 316·342. 
(15) HM. 20.8.1858, 2B. 
(16) MA VG, VIII, pp. 53-69. Wellicht waren er een belangrijk aantal be

talende leerlingen in dit getal opgenomen. 
(17) L. DE RYCKER, "De gemeentescholen van Gent" in De Toekomst, 

11, 1859, pp. 356·369. u Bien Public maakte zelf volgende round-up 
van het privé-, door liefdadigheid gesteund onderwijs, ingericht tussen 
1844 en 1855 : 
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·4 bewaarscholen met 800 kinderen. 
·2 "huizen" met 430 leerlingen, 
. 11 vrije of aangenomen lagere scholen met 2700 leerlingen. 
·10 zondagscholen met 8100 leerlingen • 
. 7 kantscholen met 1500 kantwerkstertjes. (EP. 27.10.1857. IC) 

(18'1 Hoewel deze term nogal ongelukkig gekozen is, zullen we hem verder 
toch gebruiken. omdat hij in die tijd de meest gangbare was. Het gaat 
hier om een school waar schoolgeld diende te worden betaald. 

(19) Om het privé-onderwijs concurrentie aan te doen? 
(20) De Toe/wmst, I1, 1859, p. 36]. n. 2. 
(21) Zie J.M. D(AUTZENBERG). "De geldkwestie in het onderwys", in 

DI' To ekomst, Il, 1859, pp. 257·259; J.F.J. H(EREMANS). "Schaduw· 
zijden uit het leven der onderwyzers", in ld .• pp. 271-279; J.M. D(AUT
ZENBERG ), "Zal ik mynen jongen schoolmeester laten worden?", in 
td . • pp. 293-296. 

(22) Cfr. L. DE RYCKER. art . cit.; J.F.J. H(EREMANS), "Nog over het 
lot der onderwyzers", in De Toekomst, IV, 1861, pp. 302-305. 

(23) Cfr . de petitiebeweging van het Vlaemsch Gezelschap in 1851 (EM. 
25.7.1851. lAB; De Eendragt. 10.8.1851, pp. 21-22; A. DEPREZ, 
"Vlaemscb Gezelschap", in Encyclopedie .... op. cit .• Il. p. 1923). Zie 
ook J .M. D(AUTZENBERG), "Schooldwang of schoolpligt". in De 
Toekoms/, I, 1857. pp. 65-68; L. DE RYCKER, "De Schoolpligtig
beid", in id., U, 1859, pp. 72-77; J.M. D(AUTZENBERG), "Kleine 
huizen hebben ook vensters". in id., pp. 78-80; J.M. D(AUTZENBERG). 
"Verpligtend onderwys". in id .• pp. 168-171; J.F.J. H(EREMANS), 
"Kamer der volksvertegenwoordigers. Bepleiting tot wyziging der wet 
van 1842". in ld., pp. 342-348. 
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BESLUIT 

Aan overigens fundamentele vragen naar de werkelijke moto
ren van de geschiedenis, naar de doorslaggevende factoren in de ont
wikkeling van historische processen zijn vele, helaas vaak ijle en ste
riele discussies gewijd. Dit vloeit meestal voort uit het feit dat der
gelijke vraagstukken niet zelden zwaar ideologisch belast zijn en 
zich veruitwendigen in bv. antinomieën tussen de rol van het in
dividu (de held, het romantische genie) en die van de maatschap
pelijke omstandigheden, c.q. "de massa's". 

De studie van een groep individuen in een historisch proces, 
zoals dat in dit boekje werd gedaan, zou de indruk kunnen wekken 
dat deze discussie voor mijn part uitgepraat is. Niets is evenwel 
minder waar, integendeel. Het ging er immers om precies na te 
gaan hoe groot de invloed te taxeren is die door een bepaald soort 
nauwkeurig te omschrijven individuen (i.c. leden van een univer
sitaire gemeenschap) wordt uitgeoefend op de politieke ontwikke
ling van een in tijd en ruimte omschreven maatschappij. 

In dit geval blijkt die rol niet gering geweest te zijn. 
De politieke ontwikkeling van de onderzochte periode zou 

algemeen kunnen omschreven worden als een proces van oriënta
tie. Nieuwe, louter sociaal-economisch afgebakende sociale groepen 
gingen na de verlaging van de kiescijns, aan het politieke spel deel
nemen. Hun specifieke (groeps)belangen lagen evenwel helemaal 
niet op hetzelfde vlak als dat van de machthebbers, die, wat Gent 
betreft, kunnen worden beschouwd als behorende tot de rijke 
burgerij en (in mindere mate) de adel. De strijd die - politiek - op 
dat niveau werd "uitgevochten" was die tussen klerikalen en li
beralen, omtrent de kernvraag over de rol die de religie in het open
baar leven te spelen heeft. Dat de nieuwe kiezers andere belangen 
in het politieke geding brengen wordt uitgewezen door de steile 
opgang van het radicalisme in de jaren 1856/57-1863/64. Deze 
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zeer heterogene beweging bestond uit allerlei gefrustreerde groepen, 
waarvan de voornaamste onderlinge band precies die ontevreden
heid was. Naast het bestaande religieus-ideologische conflictmiddel, 
brachten zij nog andere modellen aan, zoals sociaal-economische 
en communautaire. 

Met een ver doorgedreven antiklerikalisme konden de liberalen 
vermijden dat de radicalen in de eigen parlijschoot de partij zouden 
verlaten; daarmee werd eveneens getracht de eisen van het radicalis
me te identificeren met het liberalisme. Deze identüicatie liep paral
lel met de vrees bij de vrijzinnige radicalen dat een samenwerking 
met de klerikale radicalen uiteindelijk alleen het klerikalisme zou 
bevorderen, vooral door de agitatie tegen de aan de macht zijnde 
liberalen, een agitatie die door een oppositionele en contestataire be
weging als het radicalisme onvermijdelijk zou geïmpliceerd worden. 

De rol van bepaalde universitaire groepen in dit hele proces 
was vrij aanzienlijk. Eerst was er de Société Huet, waarvan de di
recte impact vrij gering is geweest, maar die op langere termijn als 
een vormingscentrum heeft gefunctioneerd, waarin een belangrijk 
deel van de latere radicale vleugel van de liberale partij ontstond, 
een vleugel die zich vooral liet opmerken door haar fervent an
tiklerikalisme en 8Ociaal-progressisme. Als een stootgroep hebben 
de radicalen de weg voor de associatie vrijgemaakt, toen het erop 
aan kwam de macht te heroveren in 1856-57. Dat is hen uitstekend 
gelukt. De "gevoeligheden" rond de universiteit, zoals die vanaf 
zowat 1850 aan het licht kwamen, waren daar slechts de voorbode 
van. Resoluut werd de liberale associatie de weg van de antikleri
kale radicalisatie opgestuurd, een tendens die in de gemeenteraad 
en het stadsbestuur werd voortgezet met een algemene laïciserings
politiek, zoals de professoren Callier, Laurent en Wagener die uit
werkten. Eigenlijk zou in dit proces nog moeten rekening gehou
den worden met de talrijke universitair afgestudeerden, zoals de 
advokaten, die hierin een rol hebben gespeeld. 
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Een ander probleem, dat op langere termijn ook zijn reper
cussies zou hebben op het politieke vlak, was de arbeiderseman
cipatie, een zaak waarvoor Laurent zich inzette, zij het slechts 
met een vrij kortstondig succes. 

Politieke vernieuwing ook via de studenten, en in het bijzon
der dan van 't Zal wel Gaan. Deze organisatie, waarvan het op
treden bijzonder geconditioneerd was door de politieke omstan
digheden van de tijd, vormde een aantal radicaal-progressieve, vrij
zinnige flaminganten, die uit antiklerikalisme ook bij het liberalis
me aanleunden. Na de eerste generatie, met een Moyson, Vuyl
steke, Gustave Rolin-Jacquemyns, Karel F. Versnaeyen, of Anton 
Bergmann, leverde 't Zal in de jaren zestig nog radicale vrijzinnige 
flaminganten af, zoals Julius Sabbe, Julius De Vigne, Alphonse 
Prayon-Van Zuylen, Prosper Claeys, e.a. Daarvoor zou 't Zal ook 
nog in de volgende jaren blijven zorgen, tot een eind in de twin
tigste eeuw, zij het niet exclusief. 

In de rol die sommige leden van de universitaire gemeenschap 
hebben gespeeld bij de veranderingen op het politieke vlak, valt 
in de eerste plaats de sterke ideologische geladenheid op, de door
gedreven theorievorming, de noodzakelijke background voor een 
consequente en inhoudelijk uitgediepte politieke houding. De 
noodzaak in een tijd van politieke veranderingen vooral geiinpli
ceerd door de uitbreiding van het kiesrecht, maakte het mogelijk 
dat intellectuelen, vooral juristen en filosofen van de universiteit, 
zich duidelijk maoüesteerden. 

Dat dit vacuum, deze noodzaak zich in de eerste plaats in de 
schoot van de liberale associatie manifesteerde, kan niet toevallig 
zijn. De sinds decennia aan de macht zijnde liberalen, voorheen 
belichaamd in het orangisme, hadden immers geen efficiënt antwoord 
kunnen bieden op de politieke wijzigingen, ten bewijze waarvan 
de electorale nederlagen in de eerste helft van de jaren vijftig. 
Slechts met doorgedreven antiklerikalisme, theoretisch en filo-
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sofisch gefundeerd, kon het liberalisme op gepaste wijze repliceren 
op de veranderde politieke omstandigheden en de macht heroveren. 

De gevolgen beperkten zich niet tot het herwinnen van de elec
torale meerderheid en de herovering van de macht in het stadsbe
stuur. Tegelijk werden ook fundamentele politieke verhoudin
gen vastgelegd, m.b. in de vorm van een tweepartijenstelsel, dat 
trouwens ook nog door andere factoren werd in de hand gewerkt, 
niet in de laatste plaats door het kiessysteem. Deze verhoudingen 
werkten vele decennia door, misschien wel tot op vandaag, als het 
met het electorale overwicht van één partij ernst zou worden in 
een autonoom Vlaanderen. 

Een ander gevolg was de verandering in de aard van het poli
tieke gebeuren zelf. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
laat het zich immers kenmerken do or een toenemend belang van de 
filosofische inhoud ervan. Op het gemeentelijke vlak was het beleid 
immers voornamelijk "geïnspireerd" door pragmatisme, waarbij 
"de politiek" zich beperkte tot het waarborgen van een goede 
gang van zaken in de administratie, met een zo laag mogelijke fis
cale druk. Een notie als "het algemeen belang" betekende dat be
kwame bestuurders de stedelijke belangen en die van de bevolking 
zo goed mogelijk beheerden, m.a.w. dat er op de winkel werd ge
past. Of deze bestuurders klerikaal dan wel liberaal waren, was 
voor het gros van het kiezerskorps een aangelegenheid van twee
de orde, als ze maar bekwaam en toegewijd waren. "Politiek", 
zoals we dat nu kennen en begrijpen, was een vies woord. Met 
de expliciete introductie van het ideologisch-filosofische element 
in de politieke machtsstrijd, kon dit niet meer afwezig blijven in 
de machtsuitoefening, een fenomeen waarvan de laïciseringspoli
tiek van het stadsbestuur na 1857 het duidelijkste voorbeeld is. 
Het heeft een tijdje geduurd vooraleer een dergelijke "politieke" 
machtshantering werd geaccepteerd. Een tijdlang werd het immers 
beschouwd als een vorm van "particratie", sectarisme dat slechts 
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een beperkt bevolkingsdeel diende, maar zeker niet het algemeen 
belang. Pas in de jaren 1860 kon de opvatting dat het algemeen be
lang bij het beheer van de stedelijke aangelegenheden ook kon 
worden gediend door het te beschouwen vanuit een expliciet 
filosofisch en ideologisch uitgangspunt, ingang vinden bij de kiezers. 

De rol van figuren in en rond de universitaire wereld moet niet 
worden overschat, maar woog in dit hele proces toch zwaar door. 
De algemene maatschappelijke veranderingen in de loop van de ne
gentiende eeuw, op economisch en sociaal vlak, waarvan de indus
triële omwenteling het meest uitgesproken fenomeen was, maakten 
ook veranderingen in het politieke proces mogelijk en noodzake
lijk. Daarin kwam de ruimte vrij waarin universitaire figuren hun 
plaats vonden. 
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