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Woord vooraf 

De meeste Belgische universiteiten ontplooien vandaag educ~tieve 

activiteiten buiten het strikte kader van het universitaire on

derwijs. Met vormen van 'uitstraling', lessenreeksen voor de 
derde leeftijd, voordrachtencycli, cursussen van volwassenen, 

enz. nemen de universiteiten een bescheiden plaats in in het 

hedendaagse sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen. 
De universiteiten geven daarin blijk van een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, van een streven om ook buiten de strikte 

onderwijs- en onderzoeksopdracht maatschappelijk zinvolle taken 
te vervullen, zij het dat de institutionele bekroning van die 

bekommernis, in de vorm van een Open Universiteit, voorlopig 

uitblijft. Die sociaal-culturele activiteiten van de hedendaagse 

universiteiten vinden voor een deel hun oorsprong in de eind 

19de eeuwse 'University Extension' beweging, waarin liberale 

studenten en hoogleraren de universiteiten trachtten in te 

schakelen in een sociaal bewogen volksontwikkelingsbeweging. 

In dit werkje wordt het verhaal verteld van het ontstaan en de 

eerste jaren van het initiatief van enkele studenten, afgestu

deerden en professoren om aan de Gentse universiteit 'University 
Extension' leergangen in te richten. 

Hoe boeiend de kennismaking met een stuk verleden van onze 

universiteit op zich ook is, het narratieve moment staat in deze 

studie in functie van een sociaalhistorische probleemstelling. ' 

In het kader van een breder gericht onderzoek naar de determi
nanten en functies v~n de sociale en culturele politiek op het 

einde van de 19de eeuw"heb ik met deze studie getracht via de 

exemplarische doorlichting van dit Univ~~sity Extension initia

tief enkele ruimere kenmerken van die sociale en culturele poli~ 

tiek op het spoor te komen. De University Extension beweging was 

immers één van de talrijke initiatieven waarmee progre~sieve 
fracties van de heersende sociale groepen in de laatste 4ecennia 

van de 19de eeuw getracht hebben het bewustzijn en de cultuur 
van de arbeidersklasse te beInvloeden. 

Een aantal mensen hebben in het tot stand komen van dit werkje 

een bijdrage geleverd en verdienen hier met dank vermeld te 
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worden : Henri Bossaert bracht bruikbaàr materiaal aan, Frank 
Simon tas het manuscript, Anne .. Marie SiIilon-Van Der Meersch 
en haar medewerksters hielpen Ons in het Archief van de Rijks
universiteit Gent, Viviane Van Den Heede tikte, J~anine Van 
Keymeulen-De Mulder en Roger Vervaet stonden in voor de tech
nische realisatie en Prof. Karel. de Clerck was bere1c;i dit 
werkje in de door hem uitgegeven reeks 'Uit het verleden van 
de R.U.G.' te publiceren. 
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1. Het volksontwikkelingswerk in de 19de eeuw 

De geschiedenis van het 19de eeuwse volksontwikkelingswerk is 

nog grotendeels onbekend terrein. In de meer traditionele ge

schiedschrijving wordt het volksontwikkelingswerk vooral bena-

derd als een facet van de geschiedenis van politieke bewegingen 
en conflicten. Volksontwikkelingsinitiatieven worden dan beschre
ven in relatie tot de geschiedenis van de Vlaamse Beweging (1), 

de vrijzinnigheid (2), de socialistische beweging, enz. Dit is 

niet verwonderlijk : het volksontwikkelingswerk laat zich door

heen zijn geschiedenis gemakkelijk zien als diepgaand getekend 

door de traditionele breuklijnen van de Belgische politiek. 

Nergens hebben verzuiling, taalpolitieke en sociaal-economische 

tegenstellingen zo diepe scheidslijnen aangebracht als in het 
volksontwikkelings- en sociaal-culturele veld. 

Voor politicologen is dit veld dan ook een dankbaar terrein om 

politicologische constructies rond begrippen als verzuiling , en 

institutionalisering te illustreren (3). 

Tegen deze dominante aandacht voor het politieke moment in de 

geschiedenis van het volksontwikkelingswerk is toch één en 

ander in te brengen. Een zeker gevaar voor reductionisme ls 

immers niet denkbeeldig. Men dreigt uit het oog te verliez~n dat. 
volksontwikkelingsinitiatieven in de ogen van hun promotoren 

een specifieke eigenhe~d en gemeenschappelijkheid bezaten, die 

slechts naderhand werd verkaveld naarmate deze initiatieven 

zich integreerden in de zich vormende politiek-i~eologische 

entiteiten. Die eigenheid bestond erin dat ernaar gestreefd werd 

een educatief antwoord te bieden op dit belangrijkste maatschappe
lijk vraagstuk, nl. de sociale kwestie. Een meer sociaalhistorisch 

gerichte benadering van het volksontwikkelingswerk dringt zich 

op. 
Die benadering kan vruchtbare inspiratie ontlenen van de recente 

omslag in de historische pedagogiek van ideeên- en schoolgeschie
denis naar de sociale studie van het globale educatieve' fenomeen 

(4). Een sociaalgerichte benadering van de geschiedenis van 

opvoeding en onderwijs brengt vanzelfsprekend mee dat ook niet 
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of weinig geInstitutionaliseerde vormen van socialisatie en 

educatie in het blikveld van de historische pedagoog komen. Op 

die manier is het volksontwikkelingswerk, naast b.v. jeugd

bewegingen, het gezin en de armenzorg, object van historisch

pedagogisch onderzoek geworden. Wat de geschiedenis van het 

volksontwikkelingswerk betreft zijn in Belgi~ ook vanuit deze 

inspiratie reeds belangrijke stappen gezet (51. 

Centraal in dit onderzoek staat de vraag naar de maatschappelijke 

betekenis van de educatieve doelstellingen, resultaten en functies 

van de verschillende volksontwikkelingsinitiatieven. Het zijn 

ook deze onderzoeksvragen die in deze studie centraal staan. 

In dit inleidend hoofdstuk wil ik het sociaal-historisch refe

rentiekader schetsen waarmee het volksontwikkelingswerk hier 

wordt geïnterpreteerd, een kort overzicht geven van het 

19de eeuwse volksontwikkelingswerk en de maatschappelijke achter
grond schetsen waartegen de University Extension beweging moet 

geplaatst worden. 

Weinig kwesties hebben de gemoederen van de burgerij en de 

geesten van de leidende intellectuelen uit de 19de eeuw zo diep

gaand bezig gehouden als onderwijs en opvoeding (61. De geleide

lijke opbouw van een door de staat gefinancierd stelsel van 

onderwijs bracht omvangrijke middelen in omloop waarvan de con

trole inzet werd van een vaak harde strijd tussen rivaliserende" 

groepen. Belangrijke sociale groepen begrepen de mogelijkheden 

van onderwijs en opvoeding voor machtsvorming en maatschappelijke 

beïnvloeding en voerden onderling strijd voor de vormgeving 

van en controle over dit onderwijs. Toch waren deze rivaliserende 

groepen het er fundamenteel over eens dat de uitbouw van het 

volksonderwijs een bijdrage zou kunnen leveren tot de sociale 

stabiliteit en de maatschappelijke ontwikkeling. Meer bepaald 

kwam de zorg om onderwijs en opvoeding voort uit het ook door 

conservatieven gedeelde optimistische geloof dat d.m.v. onder

wijs en opvoeding de belangrijkste maatschappelijke kwalen zouden 
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kunnen opgelost worden. De heersende klassen en de leidende 

intellectuelen waren er het fundamenteel over eens dat de grote 

sociale problemen, de sociale kwestie, de schuld waren van de 

armen en arbeiders zelf. De onderwijspromotoren deelden een 

radicale afwijzing van het leven en de cultuur van de arbeiders 

en armen met een optimistisch geloof in de beschavende mogelijk

heden van onderwijs en opvoeding. De zorg om onderwijs en 

opvoeding kwam dan ook voort uit een door de verschillende 

rivaliserende groepen gedeëlte morele verontwaardiging en het 

volksonderwijs werd gekarakteriseerd door een sterk culpabili

serende benadering van de leefwereld van armen en arbeiders. De 

maatschappelijke opdracht die het volksonderwijs van zijn promo

toren meekreeg, lag fundamenteel ingebed in een logica van 

sociale en culturele controle. 

Hier hield de consensus echter op. De heersende sociale groepen 

hielden er immers verschillende opvattingen op na over hoe dat 

onderwijs er dan moest uitzien. Die verschillende opvattingen 

kristalliseerden zich in de loop van de 19de eeuw uit in twee 

pedagogische ideologieën (7)-. Aan conservatieve zijde, de 

katholieken en de meeste liberalen, ontwikkelde zich een pedago

gische ideologie, die door de positie van de kerk een dominante 

plaats veroverde. Deze pedagogische ideologie kwam er in essentie 

op neer dat de sociale kwestie het gevolg was van de morele (en 

dus religieuze) degeneratie van de armen en arbeiders. Het was 

die morele inferioriteit die het fundamentele maatschappelijke" 

probleem was. In het onderwijs dienden derhalve moralisering, , 
disciplinering en religieuze inprenting voorop te staan, samen 

met het bijbrengen van een strikte arbeidsmoraal, en berusting 

in de ondergeschikte sociale positie. Deze dominante conservatieve 

pedagogische ideologie was nauw verbonden met de repressieve 

en disciplinerende sociale politiek, die het grootste deel van 

de burgerij voorstond. Deze sociale politiek benaderde _de grote 

problemen die door industriële ontwikkeling, verpaupering, 

verstedelijking, enz. waren verscherpt op een dubbele wijze 

aan de ene kant hield de burgerij voor dat niet in de levensvoor

waarden en sociale verhoudingen mocht ingegrepen worden ; aan 
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de andere kant zorgde ze door middel van ~en ~epressieve a~beids
reglementering, een absol~te ju~idische beschermi~q van de priva
te eigendom en de accumulatie, een disciplinerende armenzorg 

en een berusting predikende liefdadigheid voor een reeks verde
di~ingsgordels tegen mogelijk verzet (8). 

Deze conservatieve sociale politiek en pedago~iSche ideologie 

vond niet bij iedereen in de heersende sociale groepen instem

ming. Republikeinen, democraten en radicalen hadden op ver
schillende momenten in de loop van de 19de eeuw een zekere 
invloed op bepaalde fracties van de heersende klassen en zorgden 

ervoor dat de hegemonie van de conservatieve pedagogische ideolo

gie niet onaantastbaar bleef. Pas in de loop van het derqe kwa~t 

van de 19de eeuw echter kon zich een alternatieve pe~agogisc~e 
ideologie ontwikkelen die op een significant deel van de burger

lijke en intellectuele elite kon steunen, nl. de radicaal

liberálen. Zonder de gevestigde kapitalistische structuur in 

vraag te stellen en zelfs zOnder te breken met de hierboven ge
schetste burgerlijke pedagogische consensus, streefden deze 

naar een andere aanpak van de sociale kwestie. De SChuld werd 

door hen evenzeer bij de arbeiders gelegd, maar dan bij de 

intellectuele inferioriteit van de ar~eiders. Onwetendheid was 

de fundamentele oorzaak van de sociale kwestie w~aruit de andere 

oorzaken zoals gebrek ~an spaarzaamhe~d en vooruit~iendheid, 
gebrek aan onafhankelijkheid, drankzucht, enz. voortvloei4en: 

De bestaande morele ellende, die ook voor hen voorafging aan de 
f 

materi~le ellende, moest a~s ~et ~evolg van onwetendheid gezien 
worden. Kennisoverdracht was voor hen dan ook het meest aangewe
zen pedagogisch middel. Om de sqciale kwestie op te lossen op 

een man~er die de bestaande maatschappelijke ordening onaange

tast liet, moest de arbeidersk~asse op een hoger intellectueel 

en cultureel peil worden gebracht. Het is v~nuit de~e pedagogi

sche ideologie dat het 19de eeuwse volksontwikkelingawerk vorm 

heeft gekregen. Weliswaar lag de ' klemtoon bij de rrdicaal-libera~ 

len ~terk op d~ uitbouw van het volksonderwijs en sto~d de eis 

tot algemeen verplicht onderwijs voorop. ~olang die eis echter 
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onvervuld bleef, was volksontwikkeling één van de belangrijkste 

oplossingen. De sociale en educatieve doelstellingen van dit 
volksontwikkelingswerk waren duidelijk : via kennisoverdracht en 

klassenintegratie moest ernaar gestreefd worden althans een 

bovenlaag van de arbeidersklasse in de burgerlijke cultuur te 
(re-) socialiseren. Individuele opwaartse mobiliteit zou de 

sociale consequentie zijn en dit zou op zijn beurt diepgaande 

gevolgen hebben voor de rest van de arbeidersklasse, die op die 

manier in de burgerlijke maatschappij zou gerntegreerd worden. 
Door het intellectuele en culturele niveau van de arbeiders 

op een "hoger' peil te brengen, zou de afstand tussen de klassen 

verkleinen en de kans op klassenstrijd verminderen. Enkel door 
geleidelijke vooruitgang, onder leiding van de burgerij, zou 

de positie van de arbeidersklasse kunnen verbeterd worden. 

Welke was nu de sociale basis van dit volksontwikkelingswerk ? 

Volksontwikkeling, als andragogische interventie t.a.v. de 

sociale'kwestie, is het werk geweest van een actieve minderheid 

binnen de burgerij. In feite maakte Z6 veelal zelfs geen deel 

uit van die burgerij in enge zin : de sociale basis van deze 

groep lag veeleer bij de middenklassen, nl. de vrij heterogene 

maar omvangrijke groep gesitueerd tussen de economisch en 

politiek heersende klassen en de oude kleine middenstand, ~e 

ambachtslieden en de arbeidersklasse. In hun beroepsleven van 

advocaat, onderwijzer, leraar, arts, ambtenaar, enz. zagen ze 

zichzelf als een belangrijk, maar ondergewaardeerd onderdeel 

van de burgerlijke maatschappij. Naarmate ze hun maatschappelijke 
ambities op verschillende manieren geblokkeerd zagen, ontwikkel~ 
den ze een gemeenschappelijk groepsbewustzijn dat ideologisch 

putte uit een radicale interpretatie van het burgerlijk-liberaal 

denken (9). Na het midden van de 19de eeuw groeide dit uit 

tot een brede contestatiebeweging die op verschillende terreinen 

stellingen innam die haaks op de conservatief-burgerlijke stand

punten stonden. Nochtans keerden zij zich geenszins tegen de 

kapitalistische produktiewijze of 'tegen de burgerlijke staat; 

integendeel, bij deze bewuste sociale groep vloeiden eigen sociale 

belangen en ambities samen met het burgerlijk klassebelang en 

de zorg om de reproduktie van het maatschappelijk systeem op 

lange termijn. Op die manier vervulden ze de rol van 
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'organische intellectuelen' van de heersende klasse (10). Zo 

argumenteerden ze dat het voor de verdere ontwikkeling van de 

kapitalistische maatschappij noodzakelijk was dat de sociale 

kwestie werd opgelost. Ze pleitten voor meer en verderreikende 

interventies in de arbeiderswereld en -culturen. Sociaalvoelende 

geneesheren bvb. waarschuwden tegen de gevolgen van een verder

durende ongebreidelde exploItatie van de arbeiders en een volge

houden non-interventionistische sociale politiek voor het ge

zondheidspeil van de arbeidersbevolking en voor de kwalijke 

gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de reproduktie van de 

arbeidskracht. Ook stelden ze de sociale kwestie expliciet als 

een politiek-ideologisch probleem. Het was volgens hen gevaarlijk 

voor de politiek-ideologische macht van de heersende klasse de 

leef- en denkwereld van de arbeidersklasse onbeinvloed te laten. 

Er waren hervormingen en initiatieven nodig die niet alleen 

de reproduktie van de arbeidskracht betroffen, maar die ook 

gevolgen zouden hebben voor het bewustzijn en de culturen van 

de arbeidersklasse. De klasseculturele segregatie moest door

broken worden en de arbeiderscultuur getransformeerd en onder 

controle gebracht (11). Socialisme en klassenstrijd, waarvan deze 

bewuste middenklasse vreesde het eerste slachtoffer te zullen 

worden, moesten, als produkten van een aan zichzelf overgelaten 

broeinest van revolutionaire opvattingen, die de arbeiders

cultuur in hun ogen was, bestreden worden. Sociale, medische 

en andragogische initiatieven, op het vlak van huisvesting, • 

sparen, armenzorg, sociale wetgeving, volksonderwijs, hygiëne, 

gezondheid, jeugdwerk, enz. werden in die zin opgezet. 

Volksontwikkeling moet in dit perspectief bekeken worden : als 

één van de strategie~n die op het terrein van de sociale en 

culturele politiek vanuit deze progressief-liberale middenklassen 

gestalte kregen. 

Hoe zag de praktijk van deze volksontwikkelingsinitiatieven 

er nu uit? (12) 

De belangrijkste vinden we terug in de industriële centra van 

Walloni~, zoals Luik, Verviers en Mons. De 'Société Franklin' , 

in 1865 te Luik opgericht, vervulde een pioniersrol~ Ook de 
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Brusselse radicaal-liberale onderwijsdrukkingsgroep "Ligue de 

l'Enseignement', opgericht in 1864, was op dit terrein zeer 

actief. Hun werking bestond uit een combinatie van verschillende 

activiteiten. Centraal stonden het inrichten van volksvoor

drachten en het opzetten van volksbibliotheken. Om de arbeiders 

aan te trekken organiseerde men evenwel ook meer recreatief ge~ 

oriMnteerde activiteiten, zoals muziek- en toneeluitvoeringen, 

tombola's, uitstappen, enz. Met dergelijke vormen van gecontro

leerde ontspanning trachtte men een tegengewicht te bieden 

tegen de kroeg, de ledigheid en de onzedigheid, die met ongecon

troleerde vrije tijd werden geassocieerd (13). Verder poogde 

men ook het sparen en de vooruitziendheid te bevorderen, en werd 

propaganda gemaakt voor de andere burgerlijke voorzieningen. 

Sommige van deze initiatieven lagen aan de basis of stonden in 

nauw contact met burgerlijk-liberale arbeidersorganisaties. 

Tenslotte trachtte men door de uitgave van een tijdschrift 

aan dit alles meer bekendheid en een grotere continuïteit te 

geven. Inhoudelijk stonden klassenintegratie en de overdracht 

van burgerlijke waarden en culturen centraal. Veelal waren ze 

ook expliciet anti-socialistisch georiênteerd. 

Het succes van deze initiatieven was vrij beperkt. Hun voort

bestaan hadden ze niet in de eerste plaats te danken aan 

een positieve respons vanwege de arbeiders, maar eerder aan 

de grote inzet en motivatie vanwege de initiatiefnemers. 

In die zin waren ze de uitdrukking van een nieuwe vorm van 

sociabiliteit voor déze jonge progressieve burgerij en 

van de groeiende maatsc~appelijke macht van deze opklimmende 

sociale groepen (14). Deze vonden er een plaats om hun maat

schappelijke ambities vorm te geven en op die manier in de 

organen van de burgerlijke maatschappij een plaats te ver

overen. Volksontwikkelingsinitiatieven functioneerden als een 

parapolitiek "vormingscentrum" voor de toekomstige sociale 

kaders. Vanuit deze initiatieven gingen vernieuwende impulsen 

uit naar de instellingen van de burgerlijke maatschappij. Het 

dynamiseren en democratiseren van sociale instituties en het 

produceren en verspreiden van nieuwe vormen van de heérsende 



14 

ideologie die beter aangepast waren om de burgerlijke maat

schappij de komende confrontatie met de arbeidersbeweging te doen 

overleven, waren in die zin de belangrijkste functies van deze 

initiatieven. 

Hoe was de situatie nu in Vlaanderen? Voor 1850 waren er geen 

noemenswaardige initiatieven op het terrein van de volksontwikke

ling. De beroemde "Maatschappij tot Nut van 't Algemeen', 

opgericht in 1784 te Edam, had in de Hollandse periode weliswaar 

enkele afdelingen in Vlaanderen, maar omwille van de tegenwerking 

van de verfranste en katholieke elite, is het "Nut' nooit in 

Vlaanderen kunnen doorbreken (15). Wel vormde het Nut een 

inspirerend voorbeeld voor de flaminganten die in 1851 het 

'Willemsfonds' stichtten. Met de oprichting van deze pioniers

organisatie nam de Vlaamse Beweging de rol van belangrijkste 

drager en inspirator van het volksontwikkelingswerk in Vlaanderen 

op zich. Betekent dit dat aan de Vlaamse Beweging een van de 

hoger geschetste sociaalhistorische determinatie van het volks

ontwikkelingswerk autonome rol moet toebedeeld worden ? 

We menen van niet. De Vlaamse Beweging gaf weliswaar concreLe 

vorm en inhoud aan de andragogische aspiraties, maar wijzigde 

geenszins de essentie van het volksontwikkelingswerk in de 

tweede helft van de 19de eeuw, nl. een educatief antwoord van 

progressief-liberale middenklassen op de sociale kwestie. 

In de eerste plaats lag de sociale basis van de volksontwikkelings

beweging onder flaminganten bij diezelfde ambitieuze middenklasse. 

Deze Vlaamse middengroepen, die ook in politiek opzicht enig 
f 

gewicht aan de Vlaamse Beweging gaven (16), zagen,zich in hun 

sociale ambities nog extra belemmerd door de taal~arrière. Bij 

deze groepen ontstond dan een politiek bewustzijn dat zijn 

inhoud niet alleen ontleende aan een progressief burgerlijk 

denken, maar ook of nog meer aan het soms romantisch georiënteerde 

flamingantisme. Beide ideologische componenten bepaalden in een 

ni~t altijd harmonische verhouding het politiek bewustzijn van 

deze flamingante middenklassen. 

In de tweede plaats was het flamingante volksontwikkelingswerk 

in dezelfde radicaal-liberale pedagogische ideologie verankerd. 
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De flaminganten, die op het terrein van de volksontwikkeling 

actief waren, begrepen de sociale kwestie evenzeer als een pro

bleem van intellectuele inferioriteit van de arbeidersklasse. 

Wel kreeg dit besef een extra dimensie door een groeiend natio
nalistisch bewustzijn. De sociale kwestie presenteerde zich in 

Vlaanderen immers op een eigen wijze. Armoede en sociale proble

men hadden immers minder direct te maken met de opkomst van het 

industriSle kapitalisme, dan wel met de daaruit onrechtstreeks 
voortvloeiende verpaupering van het. Vlaamse platteland (17). De 

achterstand van Vlaanderen kon op die manier toegeschreven worden 

aan de ongelijke ontwikkeling van de twee landsdelen en de eco

nomische politiek van de verfranste elite. Het verhogen van het 

intellectuele en culturele niveau van de lagere sociale klassen 
werd dan oOk synoniem met het bevorderen van wat de Raet de 

'Vlaamse volkskracht' zou noemen. Sociale vrede en klassenver

zoening werden gekoppeld aan Vlaamse ontvoogding en ontwikkeling. 

Na een periode van 'flamingant unionisme' en verschillende pogin

gen om naast de liberale en katholieke politieke formaties een 

derde partij op te richten, ontwikkelae zich dit flamingant be

wustzijn in uitgesproken antiklerikale richting. In de ogen van 

militante flaminganten als vuylsteke waren vooral Kerk en clerus 

verantwoordelijk voor de intellectuele en culturele inferioriteit 

van het Vlaamse vqlk. Dit antiklerikalisme werd weliswaar bok 

vanuit de liberale partij aangewakkerd, onder meer omdat het als 

bindmiddel kon fungeren in de liberale gelederen door de 

progressieven de wind uit de zeilen te nemen en de ambties van 

de gepolitiseerde m~ddenklassen in een voor de liberale machtsv~r
werving gunstige wijze te kanaliseren. 

Het flamingante volksontwikkelingswerk ontwikkelde zich vanaf 

de jaren 1870 in uitgesprok~n liberale richting. Zo werd de 
samenwerking in het Willemsfonds tussen katholieken en liberalen 

alsmaar problematischer en kwam het in het begin van de 

jaren 1870 tot een breuk. De katholieken verlieten het Willems

. fonds en stichtten in 1875 het Davidsfonds. In haar culturele 

activiteiten bleef het Davidsfonds echter kwantitatief en kwali

tatief lange tijd de mindere van het Willemsfonds (18). 
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De activiteiten van de flamingante volksontwikkelingsinitiatieven 

hadden zeer veel gelijkenis met die van -de hoger geschetste 

initiatieven in Wallonië. Volksvoordrachten en bibliotheken waren 

het meest belangrijke instrument. De bibliotheek van het Willems

fonds opende te Gent in 1865. Vanaf 1867 organiseerde het Willems

fonds voordrachten, later aangevuld met toneelvoorstellingen, 

muziekuitvoeringen, enz. Het Willemsfonds hield zich tenslotte 

ook bezig met het uitgeven van boeken en brochures. Voor niet

katholieke intellectuelen en geinteresseerde groepen zoals onder

wijzers, filantropen, en ook sommige hooggekwalificeerde arbeiders, 

vervulde het Willemsfonds een belangrijke educatieve functie. 

Naast het Willemsfonds waren ook organisaties als het 'Van Crom

brugghe's Genootschap', de 'Van Maerlant's Kring', de 'Zetternams

kring' , en andere op gelijkaardige wijze actief (19). 

Een evaluatie van deze volksontwikkelingsinitiatieven is niet 

gemakkelijk. Van Isacker noemde de volksontvoogding "volksont

aarding" (20), omdat ze een aggressi~ve ingreep inhield op het 

traditionele bewustzijn van de Vlaamse volksmens. Een dergelijke 

moraliserende conclusie lijkt ons wetenschappelijk niet verant

~Ioord. Wel is het zo dat de progressief-liberale bekommernis om 

volksontwikkeli.ng en culturele ontvoogding haar doel voorbijschoot. 

Aan slogans, een verschraald progressief~liberaal denken en klas-

severzoenende taal hadden armen en arbeiders uiteindelijk weinig 

boodschap om hun eigen situatie te begrijpen en te veranderen. 

Dit vormde wellicht de belangrijkste oorzaak voor het mislukken 

van de volksvoordráchten. Om op het vlak van de volksontwikkeling 

te kunnen bijdragen tot de oplossing van de zich verscherpendel ~ 

sociale tegenstellingen, moest men andere methodes zoeken. 

In de volgende paragraaf schetsen we de maatschappelijke achter

gronden die op het einde van de 19de eeuw tot nieuwe volksontwik

kelingsinitiatieven aanleiding gaven. 



17 

1.4. ~~~~~S~~EE~!!i~~_Y~!~~~~!!~2~~_~E_~~~_~!~~~_Y~~_~~ 
!~9!=-~~!:!~ 

De sociaal-economische en politiek-ideologische veranderingen 

die het Belgisch kapitalisme op het einde van de 19de eeuw 

kenmerkten, hadden consequenties voór het volksontwikkelings

werk. Op economisch vlak tekende er zich na een lange crisis

periode een periode van economische groei af (21). De herstruc

turering van het kapitaal, de zog. tweede industri~le revolutie, 

de opkomst van nieuwe winstgevende sectoren en de internatio

nalisering van de economische markt vormden het kader waarbinnen 

de sociale kwestie geherformuleerd moest worden. De positie van 

de arbeidersklasse binnen de burgerlijke maatscahppij veranderde 

en stelde nieuwe eisen. Vooreerst stelde zich t.a.v. de repro

duktie van de arbeidskracht nieuwe noden de ongebreidelde 

exploItatie van menselijke arbeid dreigde, zeker in sommige 

sectoren, de produktivi.teit eerder te remmen dan de winst te 

verhogen. Daarenboven de~d zich in sommige sectoren de nood 

aan beter gekwalificeerde arbeiders gevoelen. Tenslotte begonnen 

sommige vooruitziende ondernemers de mogelijkheden van een 

verruiming van de binnenlan-dse markt door verhoogde consumptie 

onder ogen te zien en zagen ze het positieve dat inkomens

verhoging en verkorting van de arbeidsduur voor de akkumulatie 

van het kapitaal kon betekenen. Tegelijkertijd gaf de groeiende 

arbeidersbeweging duidelijk aan niet door,de oude beheers

mechanismen van de burgerlijke staat en maatschappij te kunnen 

tegengehouden worden. Het was een beweging die haar rechten 

opeiste en voldoendefsterk leek om de burgerij, door de 

gebeurtenissen van 1886 opgeschrikt, te doen beseffen dat ze 

wat ze niet werd gegeven, wel eens zou kunnen nemen. 

De talrijke en diepgaande wijzigingen in de maatschappelijke 

verhoudingen moeten vanuit dit kader begrepen worden. Een af

zijdige houding kon nog moeilijk volgehouden worden. Zowel op 

het niveau van de staat als buiten de staat drong zich de nood

zaak van een interventionistische politiek op. De argumenten, 

door de progressieve middenklassers ten gunste van een interven

tionistische houding geformuleerd, kregen in deze evo~utie meer 

gewicht, maar verloren hun progressief-burgerlijk karakter meer 
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en meer. Sociaal gezien vielen er remmingen voor de ~aatschappe

lijke ambities weg door de groei van het staatsa~paraat, het 

onderwijs en de sociale voorzieningen. Op politiek vlak was de 

positie van de linkervleugel in de liberale partij na de drama

tische nederlaag van 1884 ste~k verzwakt. In een periode waarin 

de heersende klasse een aantal van hun programmapunten om 

tactische redenen overnam en verwerkelijkte, maar waarin die 

heefsende klasse ook homogener en conservatiever werd, verloor 

de burgerlijke linkerzijde grond onder de voeten. Haar enige 

redding bestond er in een tactisch bondgenootschap met de 

sociaal-democratie aan te gaan, wat op zijn beurt de burgerlijke 

en liberale klemtoon binnen die sociaal-democratie versterkte. 

De wijzigende houding van de heersende klassen was in eerste 

plélC:1ts te merken op het niveau van de staat. Aan de basis 

van het toenemende staats ingrijpen in de sociale sfeer slag een 

gewijz~gde verhouding van de staat tot het kapitaal ten grond

s lag. De internationalisatie van de kapitaalsverhouqingen en 

de concentratietendens, die de economische beslissingsmacht 

in handen van steeds minder mensen legde, ~aa~te het mogelijk 

dat de burgerlijke nationale staat in een 'soepeler' relatie 

tqt het kapitaal kwam te staan. De direct door de burgerij ge

controleerde liberale staat kon geleidelijk vervangen worden 

door een staatsvorm waar, binnen de grenzen die de kapitalistische 

accumulatie schiep, verschillende klassebelangen gerepresentee:d 

konden worden en tegelijkertijd konden bijdrage~ aan de reproduk

tie van het systeem 9P lange termijn. pe economis,che hoogconjunc

tuur 0p het einde van de 19de eeuwen de stilaan ' op gang komende 

plundering van de Kongolese rijkdommen schiep d~ noodzakelijke 

ruimte om dit transformatieproces van de burgerlijke staat op 

gang te brengen. Voor liberale burgers kwam dit als ~en vrij 

revolutionair gebeuren over, temeer omdat sommige maatregelen 

van deze staat ingingen tegen kOrte-termijnbelangen van een 

aantal - vooral verouderde - economische sectoren. pe laissez

faire staat was in feite door de ontwikkeling van het kapitalisme 

zelf achterhaald, als deze term al ooit de werkelijkheid had 

gedekt. 
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De verschillende sociale staats interventies en de voorzichtige 

democratisering van het stemrecht vormden dus de uitdrukkingen 

van een zelfde proces. Aan beide lag de noodzaak ten grondslag, 

die door sommige intelligente vertegenwoordigers van de heersende 

klasse goed werd begrepen, om de belangen van de overheerste 

klassen, vooral de arbeidersklasse en in mindere mate de boeren, 

tot uitdrukking te laten komen in het optreden en de repre

sentatieorganen van de burgerlijke staat (22). Dit betekende 

geenszins dat deze overheerste klassen ook gingen participeren 

aan de staatsmacht. Wat sommige liberaal geori~nteerde sociaal

democratische volksvertegenwoordigers ook verhoopten, de voor

zichtige toegevingen van de heersende klasse bedreigden op geen 

enkele manier de belangen van de burgerij en vormden geen aan

tasting van de burgerlijke staatsmacht. 

Integendeel, de sociale politiek, door sociaaldemocraten als 

een overwinning beschouwd, had duidelijk anti-socialistische 

aspecten. De heersende klasse had van Bismarck geleerd dat 

voorzichtige sociale wetgeving als een instrument tegen groeiende 

socialistische machtsvorming kon gehanteerd worden. 

Ook buiten de staat om kwam de veranderende houding van de 

heersende klasse t.O.v. de rest van de maatschappij tot uiting. 

De kanalen van de burgerlijke maatschappij werden ingeschakeld 

in het beheersings- en integratieproces van de arbeidersklasse. 

De heersende klasse vertrouwde daarbij in de eerste plaats op 

het mastodont-appara~t dat de katholieken hadden opgebouwd. 

Binnen deze organisaties tekende er zich een geleidelijke ver

schuiving af van de oude paternalistische liefdàdigheid naar 

een sociale organisatievorm, die een tegengewicht zou kunnen 

bieden voor de organisaties van de sociaaldemocratische arbeiders

beweging. De ontwikkeling van de anti-socialistische christelijke 

arbeidersbeweging en de geleidelijke opgang van de christen

democratische politieke stroming lag hier natuurlijk aan de 

basis. Ook liberale burgers, die de onmacht van de liberale 

arbeidersorganisaties vaststelden, zagen de mogelijkheden van 

deze katholieke massa-organisaties goed in en verstomden 

geleidelijk hun kritiek op de klerikale ideologische aspecten 

ervan. 
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Het feit dat het antiklerikalisme had uitgespeeld en eerder in 

de kaart van de sociaaldemocratie speelde en het feit dat de 

liberale partij er niet in slaagde een massabasis te ontwikkelen, 

deed de conservatief-liberale burgers inzien dat de machtige 

katholieke zuil de beste garantie voor de status-quo was. 
De wijzigende klassenverhoudingen hadden immers ook consequenties 

op ideologisch vlak. Door het stellen van een socialistisch 

alternatief bedreigde de arbeidersbeweging ook de politiek
ideologische positie van de burgerij. Om de maatschappelijke 

verhoudingen te handhaven was het noodzakelijk dat de heersende 
klasse een politiek-ideologische consensus kon organiseren 

rond het burgerlijk kla~sebelang (23). Waar de ideologische 

overheersing van de heersende klasse zich voordien kon beperken 

tot ideologische onderwerping en moralisatie van de overheerst~' 

klassen, stelde zich nu het probleem dat de actieve instemming 

en integratie van de arbeidersklasse in de burgerlijke maat

sçhappij noodzakelijk was. Politiek betekende dit dat er een 

massabasis voor de burgerlijke polit~ek moest opgebouwd worden 

in de middenklassen, de boeren en de arbeidersklasse . Verschil

lende processen zijn in dit licht verklaarbaar : de stemrecht

uitbreiding, de vorming van moderne politieke partijen, het 

ontstaan van massaorganisaties, de verzuiling, de massa-pers, 

enz. In België slaagde het katholieke deel van de heersende 

~lasse er in deze processen in haar voordeel te doen verlopen 

en kreeg de katholieke zuil haar massale omvang en macht. Op . 

ideologisch vlak betekende dit alles dat de hegemonie van de 

heersende klasse moest georganiseerd worden in de ideologische 

apparaten. Om de actieve instemming van de overheerste klassen 

te verkrijgen, moesten beinvloedingsprocessen georganiseerd 

worden die de integratie van deze klassen in de burgerlijke 
maatschappij tot doel hadden. Het politiek democratiseringspro

ces had een ideologisch integratieproces tot equivalent. 

~et volksontwikkelingswerk in deze periode werd door deze funda

mentele wijzigingen beInvloed, wat niet impliceert dat met het 
verleden werd gebroken. De wijzigende houding van de heersende 

klasse impliceerde een sociale logica die teruggreep 'naar de 
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opvattingen van de actieve middenklasse, waarop het oude volks

ontwikkelingswerk had gesteund, maar wijzigde toch ook een aantal 
elemen~en. De progressieve dimensie ging geleidelijk verloren en 

heel wat initiatieven kregen een virulent anti-socialistisch 

karakter. De noodzaak tot ideologische integratie en beInvloeding 

werd belangrijker dan het streven om de arbeidersklasse te ont

voogden. Een aantal initiatieven slaagden er niet in aan de ver
anderde maatschappelijke realiteit te beantwoorden en stierven 
een zachte dood. Vaak moesten immers tegenstrijdige doelstel~in

gen worden gerealiseerd : enerijds was er het anti-socialistisch; 

karakter van veel initiatieven; anderzijds vereiste de opbouw 

van de burgerlijke hegemonie dat deze initiatieven op een actieve 

ondersteuning vanuit de arbeidersklasse konden rekenen. Pogingen 
om ook arbeiders bij het bestuur en de organisatie te betrekken, 

mislukten vrijwel overal. De tweeslachtigheid van het radicaal

liberale denken moest zich in een dergelijke situatie wreken : 

het mi slukken van de volksvoordrachten toonde aan dat het oude 
kennisideaal van de radicaal-liberalen op gespannen voet kwam 

te staan met de noodza~k tot sociale en culturele beheersing. 

Veel burgers verwachten dan ook meer van de katholieke sociale 

organisaties met hun nadruk op persoonlijk binding en moralisatie. 

Binnen dit wijzigende maatschappelijke kader groeide er bij het 

niet-katholieke deel van de heersende klasse belangstelling voor 

nieuwe andragogische werkvormen. Meer bepaald richtte men zijn 

blik naar het buitenland : Fr~nkrijk, Engeland, Duitsland. 

In Walloni~ maakten dé 'Université's populaires' of volksuni

versiteiten indruk (24). Vooral het principe van de 'éducation 

mutuelle' van intellectuelen en arbeiders oefende een zekere 
aantrekkingskracht uit. Op dit democratische aspect werd door 

de inrichters van volksuniversiteiten dan ook sterk de nadruk 

gelegd. Bovendien boden de volksuniversiteiten de mogelijkheid 

kennisoverdracht en volksontwikkeling te combineren met andere 

beInvloedingsmethodes op het vlak van sociale dienstverlening, 

ontspanning en vrije tijdsbesteding. In een landsdeel waar de 

socialistische arbeidersbeweging sterk en radicaal was, hadden 

de volksuniversiteiten niet dat burgerlijke imago dat de oude 
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volksvoordrachten hadden. Progressistische en socialistische 

intellectuelen ondersteunden vaak deze volksuniversiteiten. 

Toch bleven ook dit onbetwistbaar burgerlijke initiatieven waarin 

de identificatie met de burgerlijke ideologie centraal bleef 

staan. Ondanks het aanvankelijke grote enthousiasme liep ook 

deze volksontwikkelingsbeweging op een mislukking uit. Niet

tegen~taande de mooie principes bleek de feitelijke werking vaak 

net zo paternalistisch als vroeger te zijn. De arbeiders waren 

weinig gemotiveerd om ze te steunen en, vermits de sociaaldemo

cra tische massaorganisaties een aantrekkelijk alternatief boden, 

W<lS ook de volksuniversiteiten geen lang leven beschoren. 

In Vlaanderen was het Angelsaksische 'University Extension' 

systeem een inspirerend voorbeeld voor tal van liberale en 

s~ciaal bewogen intellectuelen. Het was een vorm van volksont

wikkeling dat uitging van de universiteiten, gericht was op sys

tematische kennisoverdracht en vrij sterk ontwikkeld was in 

Engeland. Onder meer door een specifieke didactische aanpak 

leek het meer mogelijkheden te hebben dan het oude voordrachten

systeem. Het Gentse 'Hooger Onderwijs voor het Volk', in 1892 

opgericht, was de eerste University Extension (U.E.) op het 

continent. 
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2. University Extension 

Het 'University Extension' (U.E.) stelse~ is afkomstig uit 

Engeland (1). Zijn ontstaan moet qesitueerd worden in analoae maat
sc~appelijke verhoudingen m.b.t. de 'sociale kwestie' als die welke 
we voor Belgi~ in het eerste hoofdstuk hebben geschetst. De 

initiatiefnemers behoorden tot progressieve delen van de middenklas
sen en w~nsten een progressief-burgerlijk antwoord te geven op 
de sociale kwestie. Het was hun bedoeling de arbeidersklasse 

geleidelijk te ontvoogden door middel van onderwijs en kennis

ove~dracht. Ze stonden niet afkerig tegen bepaalde aspecten 

van d~ arbeidersbeweging, zoals de cooperatieve beweging, maar 

gaven aan de andere kant aan hun aktiviteiten ook een duidelijk 

anti-socialistische bedoeling. Ze waren voorstander van een pro-

9ress~ef liberalisme dat staatsinterventies in de sociale en 

cult~rele sfeer aanvaardde en h~rmonie,.verzoening en integratie 

tussen de klassen noodzakelijk achtte voor maatschappelijke voor

uitgang. De idee die aan de U.E. beweging te grondslag lag, was 

deze van een harmonieuze maatschappelijke vooruitgang door educatie 

van alle sociale klassen samen. 

Een gedemocratiseerde universiteit was daartoe een noodzakelijk 

instrument. De oude universiteiten Oxford en Cambridge dreigden 

in de maatschappelijke veranderingen hun vooraanstaande plaats 

te verliezen. De gebeu~tenissen t+okken aan de universiteit 

voorbij zonder dat deze erdoor geraakt werd of er kon op inspelen. 

Ze bleef weliswaar de intellectuele en culturele vorming van 
de aristocratie verzorgen, maar zowel de nieuwe leidende klasse 

van handelaars, fabrikanten, enz., de groeiende nieuwe 
middenklasse als de oude middenstand, de lagere burgerij en de 
arbeidersklasse lagen volkomen buiten haar invloedssfeer". De 

universiteit moest aan de nieuwe sociale realiteiten worden aan

gepast en in de maatschappelijke hervormingen moest zij een actieve 
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rol toebedeeld krijgen om haar glorieuze betekenis terug te win

nen. Bij de gepolitiseerde middenklasse, die de U.E. beweging op 

gang bracht, speelden professionele ambities een grote rol in de 

pleidooien voor universitaire verandering en democratisering. 

Educatieve hervormingsijver, een re~le sociale bewogenheid ep 

eigenbelang liepen dus door elkaar. 

Feitelijk startte de beweging in 1867 wanneer James Stuart op 

vraag van een groep vrouwen die hoger onderwijs voor vrouwen 

voorstonden, een aantal universitaire leergangen gaf. Haar formeel 

karakter kreeg ze wanneer de universiteit van Cambridge aan Stuart 

de toelating gaf om onder haar auspiciën met open unive~sitaire 

leergangen te experimenteren. Een extensie werd op die manier een 

officieel erkende afdeling van de universiteit. De materi~le orga

nisatie van de leergangen werd verzorgd door de lokale comité's, 

terwijl het centrale comité de lesgevers aanstelde. In 4 tot 5 

jaar b.eidde de beweging zich uit over gans Engeland en Schotland. 

In die période ontstonden ook de typische didactische ingrediënten 

van het U.E. systeem, nl. de gedrukte Syllabus, de discussie 

("class") en de geschreven oefeningen van de studenten ("papers"). 

De syllabus, als een noodzaak aangevoeld in wetenschappelijk onder

wijs aan bevolksingsgroepen die weinig leerervaring hadden, werd 

een vaak uitgebreide tekst waarin uitvoerige literatuuraanwijzingen 

en oefeningen de student tot verdere zelfstudie aanspoorden. Ook 

de geschreven oefeningen, die de studenten moesten maken, hadden 

tot doel zelfstudie en zelfwerkzaamheid te bevorderen. Het feit~

lijke ontstaan ervan was echter minder verheven : de geschreven 
f 

oefeningen vonden hun oorsprong in het feit dat het ongepast werd 

geacht voor een jongeman als Stuart om mondeling vragen en antwoor

den uit te wisselen met een gezelschap jongedames (2). De 'class' 

was geen nieuw idee : in allerlei volksontwikkelingsinitiatieven 

was het een oude praktijk het geleerde nog even toe te lichten en 

te becommentariëren in een gemoedelijk en persoonlijk gesprek na 

de les. In het U.E. systeem was het bedoeld als een ongedwongen 

gesprek met geInteresseerde toehoorders na de pauze waarin de 

anderen konden weggaan. 

De werking van een U.E. comité werd ondersteund door een rond-
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reizende bibliotheek. Tenslotte werden soms ook examens afgenomen 

waaruit een getuigschrift kon resulteren. 

In het begin was de groei van de U.E. beweging vrij spectaculair. 

Reeds in 1875-76 gingen er van Carnbridge University 100 leer

gangen uit, verspreid over gans Engeland en met een publiek dat de 

10.000 overschreed. Daarna zakte het enthousiasme wat terug en 

slechts in 1886 kon de 100 weer overschreden worden. In 1876 

startte London en in 1878 Oxford. Andere activiteiten volgden en 

de beweging bereikt haar hoogtepunt in de jaren 1890. In 1893-94 

zouden er 60.000 extensiestudenten geweest zijn in gans Engeland. 

In Schotland en Wales kende de beweging minder succes. In enkele 

streken, zoals de noordelijke mijnstreken, drong de beweging 

zelfs tot in kleine plaatsen door. Op vraag van de lokale U.E. 

comité's kwamen lesgevers van de universiteiten leergangen geven 

over allerlei wetenschappelijke onderwerpen. Deze lesgevers kregen 

een kleine vergoeding, maar deze kon de grote inspanningen die 

het engagement in de U.E. beweging vergde zoals lange vermoeiende 

treinreizen en voorbereidings- en verbeteringswerk, nauwelijks 

dekken. Het nationale spoorwegennet vormde overigens een belang

rijke pijler waarop het stelsel rustte : "The University Extension 

system, as we now understand it, depends on our railway system. 

It would be impossible for it to work without our modern service 

of quick and 'frequent trains" (3). Het U.E. systeem was één van 

. qe moderniserende invloeden die de uitbreiding van het spoorwegnet 

in de afgelegen lokaliteiten met zich mee bracht. Naast deze 
r 

regionale werking, veruit het belangrijkst, werden vanaf 1893 
ook zog. 'Summer Meetings' ingericht, beurtelings door Oxford 

en Carnbridge. Honderden U.E. studenten kwamen er gedurende de 

zomer bijeen op de universiteit om leergangen en 'classes" te 

volgen. Ze gaven 'de studenten de gelegenheid de universitaire 

wereld te leren kennen en hen het nationale karakter van de bewe

ging te laten ontdekken. In 1899, 1903 en 1911 werden ook 

'stude'nten van de Gentse universiteit uitgenodigd om aan de Summer 

Meeting deel te nemen (4). 
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Het extension publiek was overwegend uit de middenklassen af~ 

komstig : handelaars, ambachtslieden, vrije beroepen, ambtenaren, 

enz. Schoolonderwijzers, die vaak vermindering kregen, waren een 

speciaal geviseerde groep. In de jaren 1890 trachtte de U.E. 

beweging zelfs een structurele plaats in de onderwijzersopleiding 

te verwerven door extensie-leergangen aan de eisen van het 

leerling-onderwijzer-curriculum aan te passen. Naast de inhou

delijke aantrekkingskracht die het onderwijzersberoep in de ogen 

van U.E. promotoren had, speelden hierbij ook de bedenking een rol 

dat op die manier een vast publiek en een continue bron van 

inkomsten kon verworven worden (5). 

In sommige plaatsen, waar ze de steun kon verkrijgen van 

cooperatieve verenigingen en ze overeind gehouden werd door 

mensen die er een reêel antwoord op arbeidersnqden in zagen, 

slaagde de beweging erin ook arbeiders aan te trekken. Financi~le 

problemen remden hierin echter de mogelijkheden van de U.E. bewe

ging : mèestal waren de toegangsgelden te hoog voor een arbeiders

budget. Waar deze door allerlei verenigingen werden betaald, kon 

men een enthousiaste arbeidersrespons verkrijgen. De populariteit 

van de lesgever was dan dikwij:J,s de doorslaggevende factor v,oor 

het succes bij de arbeiders. De U.E. beweging kon overigens rekenen 

op veel goede lesgevers, die soms ook politieke sympatieën hadden 

met de arbeidersklasse en die zeer gegeerd waren door de lokale 

comiteiten. Deze waren vaak gedwongen om financiële redene~ af 

en toe lesgevers te vragen die met een grote zekerheid grote 

aantallen toehoorders zouden weten te lokken. 

OVer de reacties van arbeider-studenten en de invloed die U.E. 
leergangen op hen hadden, zijn we niet uitgebreid ingelicht. Op 

basis van haar onderzoek van arbeidersliteratuur en andere bronnen 

heeft Sheila Rowbotham enkele zeer interessante conclusies kunnen 

trekken (6). Over het algemeen slaagde de U.E. bew~ging er niet 

in een diepgaande invloed te hebben op de arbeidersklasse, maar ze 

had wel vaak een intense invloed op individuele arbeider-stude~ten. 

Meestal gesitueerd in de bovenste lagen van de arbeiderskl~~se, 
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behoefte aan verrijking van hun intellectueel leven. Deze 

studenten waren vaak zeer leergierig en het contact met 
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een nieuwe wereld van wetenschap en cultuur was voor hen een 

zeer emotionele belevenis, die ze vaak beschreven in termen 

van een religieuze bekering. Ove~igens resulteerde dit niet 

automatisch in politieke gematigdheid. De arbeider-student 

ervaarde een kloof tussen zijn wereld en die van de "hogere" cul

tuur die hij bewonderde. Het bewustzijn van deze kloof en 

van het feit dat deze in zijn gewone leven, gezin en arbeid, 

niet kon overbrugd worden, maakte hem vaak emotioneel 

opstandig als hij ontdekte wat hem en zijn klasse. ontnomen 

werd. Aan de andere kant kon het persoonlijke contact met 

vooruitziende burgers die welwillend luisterden en een 

aantrekkingskracht op hen uitoefenden, deze opstandigheid matigen 

in een of andere vorm van progressief-liberaal egalitarisme. 

Het contact met de hogere cultuur dee~hem de noodzaak inzien van 

een geleidelijk machtsverwervingsproces dat tegelijk een 

cultureel transformatieproces moest zijn. Concluderend zou 

volgens Rowbotham de ideologisch-culturele invloed op 

arbeider-studenten in individuele gevallen vrij groot geweest 

zijn, maar daarom nog niet altijd tot de bedoelde politiek

ideologische gevolgen geleid hebben. 

Over het aigemeen bleef de impact op de arbeidersklasse beperkt 

tot enkele plaatsen. 'Vrijwel overal was de U .E. 'beweging een 

middenklasse-beweging. Dit bleek vooral uit de samenstelling 

van de lokale comiteiten. Slechts waar de arbeidersgemeenschap 

in die lokale comiteiten was vertegenwoordigd of waar er een 

goede relatie bestond met allerlei arbeidersorganisaties, 

konden de arbeiders bij de U.E.-beweging betrokken worden. 

Een aspect dat in Engeland zeer belangrijk was, maar dat in 

de Belgische toepassing slechts zeer zijdelingse raakpunten 

met de RE. zou hebben, is de vrouwenbeweging. De U.E.-beweging 
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heeft in Engeland veel betekend voor de beweging ten gunste 

van hoger onderwijs voor vrouwen. De noodzaak om op de behoefte 

van vrouwen aan hoger onderwijs in te spelen, lag aan de basi~ 

van Stuarts initia~ief in Cambridge. Wanneer pogingen om vrouwen 

aan de universiteiten toe te laten mislukten, vormde de U.E.

beweging een noodoplossing voor die vrouwen die hoger onqerwijs 

wensten te volgen. Zeker waar de noodzakelijke steun niet van 

de arbetders kon komen, richtten lokale comiteiten zich tot 

vrouwen als een groep waarin het publiek kon gerecrutee~d 

worden. 

Naast deze steun vanwege de vrouwenbeweging zlJn er nog twee 

andere factoren die het succes van de U.E. kunnen verklaren (7). 

Een eerste factor is het antwoord dat de U.E. gaf aan de aspi

raties van de promotors van hoger onderwijs voor de middenklassen. 

Via de U.E. konden de middenklassep, die geen universitair 

onderwijs konden genieten, maar omwille' van hun maatschappelijke 

en professionele ambities toch tot universitair onderwijs 

werden aangetrokken, aan hun trekken komen. Een tweede factor 

is de ondersteuning die de U.E. beweging gaf aan groepen 

die voor nieuwe universiteiten in de provincie ijverden. Vaak 

werden in lokale U.E.-comité's de kiemen gelegd voor latere 

vormen van plaatselijk hoger onderwijs in de provinciesteden. 

De voornaamste oorzaa~ van het geleidelijk verval van de 

U.E.-beweging ligt in de financiële problemen van vele comité's. 

Slechts als er hulp vanwege de moederuniversiteit ~wam, en 

vooral wanneer de extensies organisatiestructureel in de univer

siteiten werden opgenomen als extra-mural departments, kon de 

continuïteit verzekerd worden. In haar belangrijkste doelstelling, 

nl. de arbeidersklasse d.m.v. hoger onderwijs bereiken en 

beïnvloeden is ze echter grotendeels mislUkt, 
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De pogingen die in Engeland ondernomen werden om de sociale 

kwéstie een geleid~lijke en vreedzame oplossing te geven, kenden 

op het continent veel belangstelling. Verschillende vooruitziende 

intellectuelen volgden op de voet wat er in Engeland, de eerste 

geIndustrialiseerde natie, bedacht werd om de maatschappelijke 

verhoudingen te verbeteren. Men verwachtte dat de middelen daartoe 

ook het eerst in Engeland zouden ontwikkeld worden (8). Initia

tieven als het Toynbee-werk, waarbij intellectuelen en studenten 

onder armen en arbeiders gingen werken om hen door middel van 

persoonlijk contact te helpen de weg te vinden naar geleidelijke 

ontvoogding en .klasseverzoening, en het University Extension-

werk kregen in progressief-intellectuele kringen uitgebreid 

aandacht. ·Ook in België werd op die manier de University 

Extension beweging geIntroduceerd. Aan Vlaamse kant waren het 

twee studenten, Pieter Tack en Lodewijk de Raet, die het 

Engels initiatief voorstelden (9). Het zijn zij die, via de 

liberale studentenorganisatie 't Zal wel Gaan, de stoot gaven 

tot de oprichting van het 'Hooger Onderwijs voor het Volk' aan 

de Gentse universiteit in 1892. De tweede grondlegger van de 

U.E. beweging in België was Leon Leclère, hoogleraar te 

Brussel (10). Zijn pleidooi voor de oprichting van extensies 

aan de Belgische universiteiten vond vooral in Brussel gehoor 

en leidde tot de opric~ting van de Brusselse franstalige U.E. in 

1893. In beide werken werd een nauwkeurige beschrijving gegeven 

van de kenmerken en resultaten van de Engelse U.E. beweging. 

Met de grote aantallen stu.denten en met uittreksels uit brieven 

van studenten trachtten ze de lezer te imponeren en voor 

een toepassing in België warm te maken. Ook later, wanneer bleek 

dat het U.E. model niet zeer consequent en nauwgezet werd toege

past, grepen auteurs terug naar het oorspronkelijk Engelse 

stelsel. Zo pleitten twee leden van de Brusselse 'Extension 

Universïtaire de Bruxelles', Arthur Hirsch en Michel Huisman, 

in 1895 voor een strenge navolging van het Engelse stelsel (11). 
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Slechts als alle kenmerken consequent werden toegepast, zou 

men het Engelse succes kunnen evenaren. In het andere geval 

zou men het~elfde lot beschoren zijn als de oude VOlksvoor

drachten. Anderen hadden meer begrip voor aansluiting bij de 

nationale en lokale noden en tradities. Deze au~eurs, zoal~ 

Leclère zelf (12), achtten een aantal kenmerken voldoende om 

van een "University Extension" te kunnen spreken en sloten 

daarmee beter aan bij de werkelijkheid : geen enkele Belgische 

extensie heeft het Engelse model volledig overgenomen. Volgen~ 

Leclère kan men van een extensie spreken als aan volgende ken~ 

merken voldaan was (13) 

1. het initiatief moet een "extension" zijn: uitbreiding van hoger 

onderwijs naar bevolkingsgroepen en regio's waar men niet in 

de gelegenhe~d is hoger onderwijs te volgen; 

2. het moet "universitair" zijn, d.w.z. dat de lesgevers 

universitair gevormd zijn; 

3. het moet een gedecentraliseerde organisatiestructu~r hebben 

waarin het initiatief bij de lokale comités ligt; 

4. het moet een hoger onderwijs zijn, wat kon~reet inhoudt 

- geen losse voordrachten, maar leergangen van ongevee~ 

6 lessen; 

- een gedrukte s~llabus. 

Zelfs aan deze çriteria kwamen weinig extensies tegemoet. De 

pleidooien voor een meer nauwgezette toepassing van het Bngelse 

stelsel hadden dan · ook weinig effect. Aan de eisen van nirsch 

en Huisman ~ijn zelfs dè meest uitgebouwde extensies, nl. de 

Brusselse, nooit volledig tegemoet gekomen (14) : nl; 

1. het consequent toepassen van de 'class'i 

2. het maken vap schriftelijke oefeningen; 
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3. het inrichten van examens en het uîtreiken van diploma's; 

4. geen studenten als lesgevers, enkel professoren en doctors; 

5~ het opnemen van vertegenwoordigers van de arbeidersgemeen-

schap in lokale comités. 

De Belgische extensies verschilden nog het meest van de Engelse 

in het feit dat geen enkele een structurele plaats in een 

universiteit heeft kunnen verwerven. Nu hadden de Engelse 

extensies ook niet die grote steun vanwege de moederuniversi

teiten, die voorstanders van structurele integratie beweerden, 

maar hun plaats binnen de structuur gaf hen de nodige continuï

teit. Verder dan infrastructurele en morele hulp ging het 

alleen te Brussel waar de 'Extension de l'Université libre de 

Bruxelles' enige betoelaging ontving (15). U.E. is dus in 

Belgi~, ondanks de pleidooien van haar promotoren, maar een 

verre afspiegeling geweest van het Engelse model, waarnaar men 

zich richtte. 

De U.E. beweging heeft zich in twee golven gemanifesteerd in 

België. In een eerste golf krijgen we enkel progressief

liberale of alleszins vrijzinnig georiënteerde initiatieven. 

We vermelden de belangrijkste. De beweging start in 1892 met 

de oprichting van h~t Gentse 'Hooger Onderwijs voor het Volk 

uitgaande van de Gentsche Hoogeschool' , waar we verder in dit 

werk uitgebreid op ingàan. Te Brussel vond het pleidooi van 

Leclère gehoor bij sociaalvoelende professoren, . die op 

22 maart 1893 de 'Extension Universitaire de Bruxelles' 

stichtten (16). Deze extensie kende een groot succes tot zij 

in 1894 meegesleurd werd in het conflict tussen het Brusselse 

universiteitsbestuur en een groep vooruitstrevende professoren 

en studenten. Dit conflict leidde tot de oprichting van de 

progressieve 'Université Nouvelle' (17). Na wijzigingen in het 

bestuur kwam deze extensie in handen van professoren .en 

studenten van de Université Nouvelle, wat haar werking verzwakte. 
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Aan de oude vrije universiteit werd dan op 20 juni 1894 de 

'Extension de l'Université libre de Bruxelles' gesticht (18). 

Deze beide Brusselse franstalige extensies, tussen wie na enkele 

jaren de onderlinge tegenwerking verdween, kenden de grootste 

ontwikkeling en konden ook het grootste aantal lokale comités 

bereiken van alle Belgische extensies. Hun werking strekte zich 

vooral uit in Henegouwen, Brabant en Luik, maar ook in de Vlaamse 

provincies hadden ze lokale comités, wat soms tot plaatselijke 

wrijvingen leidde met de Vlaamse comités die de Gentse extensie 

in de provinciesteden trachtte op de been te brengen. Ondanks 

het feit dat hun succes vooral gesitueerd lag in socialistisch 

gezinde centra, zijn ze er niet in geslaagd veel arbeiders aan 

te trekken. Net als bij de Gentse extensie, bestond hun publiek 

overwegend uit leerkrachten, vrije beroepen, kleine midden

standers en vrouwen zonder beroep. Tenslotte werden in deze 

eerste golf ook een tweetal extensies te Luik gesticht en 

mislukten pogingen om te Brussel een ylaamsgezinde extensie uit 

de grond te stampen (19). 

In een tweede golf ontstonden katholieke extensies. Het initia

tief van liberalen en progressisten werd door katholieken met 

lede ogen aanschouwd. De stichting van katholieke extensies 

werd dan ook ingegeven door de zorg om het blijkbare succes

rijke terrein niet alleen aan liberalen te laten. Hoewel de 

bestaande vrijzinnige extensies ernaar streefden enkel weten

schappelijke kennisoverdracht zonder expliciet politieke of 

levensbeschouwelijke bijbedoelingen te bedrijven, meenden de . . 
katholieken dat deze beweging tegen de kerk zou kunnen gericht 

worden (20). Deze katholieken wilden, ook tegen critici uit 

eigen rangen, aantonen dat wetenschappelijke vulgarisatie niet 

het monopolie van liberalen en socialisten kon zijn en dat 

godsdienst niet met moderne wetenschap in tegenspraak stond. 

Nochtans meenden zij dat wetenschappelijke vulga~isatie slechts 

vanuit een religieuze inspiratie kon bedreven worden. Deze 

katholieke extensies waren dan ook duidelijk confessionele 

verenigingen waar verdediging van geloof en kerk centraal stonden. 

De eerste, de 'Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding' 

(K.V.H.U.) werd in 1898 te Antwerpen opgericht in de schoot 
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van de vlaamsgezinde studentengilde 'Eigen taal, eigen zeden' 

(21). Vanaf 1901 trad ze zelfstandig op onder de naam 'Vere

niging Hooger Onderwijs voor 't Volk Antwerpen'. Ze had 

geen Qanden met een universiteit, maar in de beschermraad 

zetelde Mgr. Abbeloos, ererector van de Katholieke Universiteit 

Leuven, naast figuren als Alberdingk - Thym en Helleputte. 

Aanvankelijk richtte men enkel losse voordrachten in. Gelei

delijk werden ook cursussen georganiseerd en ging men naast 

de zog. centrumvoordrachten ook lezingen organiseren in 

katholieke vakverenigingen, werkmanskringen en patronaten. Uit 

een aantal cursussen ontstonden zelfs scholen, nl. een 

verpleegstersschool in 1909, een sociale school in 1907 (22), 

een school voor handelswetenschappen in 1907 en een school 

voor godsdienstonderricht in 1909. In 1906 werd het initiatief 

gevolgd te Gent (23). Beide K.V.H.U. 's verenigden zich in 

1907 in de 'Algemeene Katholieke Vlaamse Hoogeschooluitbreiding' 

(24). Met deze organisatie nam de ka~holieke hogeschooluit

breiding in verschillende provinciesteden een sterke uitbrei

ding. Belangrijke K.V.H.U. 's ontstonden te Mechelen (1909), 

OOstende (1909), Brussel (1911), St.-Niklaas (1909), enz. (25). 

In 1914 waren er in Vlaanderen ongeveer vijftig katholieke 

extensies. Franstalige katholieke extensies ontstonden veelal 

a19 reactie op progressistische volksuniversiteiten. Zo ontst~nd 

in 1901 te Schaarbeek de 'Extension universitaire beIge' (26). 

Ze had verschillend~ lokale afdelingen in de hoofdstad en 

haar randgemeenten. De 'Extension universitaire catholique' 

tenslotte werd in 1902 onder Leuvense impuls opgericht. 

De University Extension beweging is in België duidelijk door 

de politieke verhoudingen gekleurd. De scheidslijnen Vlaams -

franstalig en katholiek - vrijzin~ig werden netjes gekopiee~d. 
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Ondanks gemeenschappelijke maatschappelijke achtergronden 

en doelstellingen heeft het universalistische burgerbewust

zijn ook in deze fase van de geschiedenis van het volksont

wikkelingswerk de Belgische politieke breuklijnen niet kunnen 

overbruggen (27). 

Een eerste gemeenschappelijke achtergrond, die de extensies 

in België kenmerkte is de uitwerking die de democratisering 

van het stemrecht op het burgerlijk en kleinburgerlijk 

bewustzijn heeft. De eerste extensies zijn ontstaan midden 

in de strijd die socialisten en progressisten voor het alge

meen stemrecht voerden. De ideologische beheersing van het 

nieuw kiezerskorps was een belangrijk achterliggend motief 

bij de promotoren van U.E. Beheersing in de eerste plaats i~ 

de negatieve betekenis : verhinderen dat deze ingrijpende 

politieke hervorming in een revolutionaire vernietiging 

van de burgerlijke staat zou uitmonden. Daartoe hanteerde 

men de oude progressief-burgerlijke ideologie dat verhoging 

van het intellectueel en cultureel peil van de arbeiders 

noodzakelijk was voor een vreedzame oplossing van de sociale 

kwestie. In de woorden van J,eclère : "Si la démocratie 

devenue la puissance du nonilire reste ignorante, l'heure de 

sa domination marquera Ie début d'une ère d'agitation et de 

discours. Il est donc indispensable de l'instruire et les 

cours populaires, semblables à ceux de l'extension anglaise 

y contribueront plüsamment" (28). Beheersing ook in een meer · 

positieve betekenis van politieke integratie van het nieuwe 

kiezerskorps in de burgerlijke partijen. De stemrechtuitbrei

ding zou immers ook de verhoudingen tussen de burgerlijke 

partijen en tussen rivaliserende fracties binnen die partijen 

wijzigen. De jacht op de kiezer was dus open. Aan flamingante 

zijde wou men aantonen, tegen de socialistische kritiek dat 

de fla~inganten niets voor het volk zouden doen, dat men 

wel degelijk begaan was met het lot van de arbeider. "Nu 

vooral moeten wij tot het volk gaan, nu, dat het in bezit 

gaat treden van politieke rechten. Elke partij zoekt zich 

meester te maken van de massa. De flaminganten ook moeten 
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het doen. Maar om het volk tot zich te trekken, is het niet 

voldoende, het eenige malen voor de verkiezingen toe te spreken, 

wij moeten de ziel van het volk veroveren, het leeren, dat het 

in zijn belang is, de Vlaamsche beweging voor te staan, niet 

zoozeer door politieke redevoeringen, als door de zedelijke 

verheffing bij middel van hoogere leergangen". (29). In 

liberale extensies waren mensen actief, die, ook door hun steun 

en medewerking aan andere liberale verenigingen en arbeiders

organisaties, blijk gaven bezorgd te zijn om de gebrekkige 

massabasis van de liberale partij. Uitgesproken progressisten 

echter stonden eerder afkerig tegenover electoraal-politieke 

bijpedoelingen wanneer die het belang van de socialistische 

bondgenoot zouden schaden (30). De katholieke extensies ten

slotte integreerden zich in de sociale organisaties, die door 

klerika~en en christen-democraten opgezet, de integratie 

van de volksmassa in de katholieke politieke kanalen tot doel 

hadden en de elec"torale macht hielpen uitbouwen. 

Een tweede gemeenschappelijk aspect, dat de U.E. beweging in 

België kenmerkte, was het belang dat aan wetenschap en hoger 

onderwijs werd gelegd. De extensies wensten zich van vroegere 

volksontwikkelingsinitiatieven duidelijk te onderscheiden 

door hun wetenschappelijk karakter. Hoe men de verbinding tussen 

wetenschappelijke kennisoverdracht en de sociale en politiek

ideologische doelste~lingen begreep, werd echter zelden 

ge~~pliciteerd. Vanzelfsprekend heeft, vooral in de eerste 

golf, ,het liberale sciënticistische vooruitgangsgeloof een 

rol gespeeld. Aan wetenschappelijke kennis werd een universele 

en absolute geldigheid verleend. Meer dan in welke periode ook 

vervulden uitvinding"en en technologische vernieuwingen het 

burgerlijk bewustzijn met een absoluut geloof in wetenschap 

en techniek. De wetenschap, die de technologie voor de 

industriële vooruitgang had mogelijk gemaakt, zou ook de 

"sociale technologie" (de Raet) tot ontwikkeling kunnen brengen 

om de maatschappelijke problemen op te lossen. Vooral.in 

de Brusselse "extensies vierde dit rationalistische, en 
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vaak ook positivistische, geloof in de mogelijkheden van 

de wetenschap hoogtij. 

De drang om met de wetenschap naar het volk te gaan, moet 

vanuit twee motieven verklaard worden, die in een spannings

verhouding de U.E. beweging, zoals trouwens elke progressief

burgerlijke volksontwikkelingsbeweging, kenmerkten : enerzij~s 

de wil tot democratisering, ontvoogding; anderzijds de nood

zaak van sociale controle, beheersing (31). Aan de ene kant 

was er bij de promotoren van U.E. een reêle bekommernis 0m 

wetenschap te democratiseren. Ze vonden dat de wetenschap, met 

haar maatschappelijke mogelijkheden, al te lang een zaak van 

de elite was geweest. In de democratisering van de maatschappij 

moest ook de wetenschap betrokken worden. "Feitelijk is eene 

wrijving tusschen de standen ontstaan, grootendeels omdat 

diegenen, welke zich hoofdza~elijk ~et wetenschappelijken 

arbeid bezig houden, te zeer in afzondering leefden. Hunne 

dikwijls lofbare strevingen bleven voor het volk onbekend en 

\verden daarom ook niet gewaardeerd" (32). Aan de andere kant 

waren voorstanders van U.E. ervan overtuigd dat democratisering 

van wetenschap de sociale vrede en geleidelijke maatschappe

lijke vooruitgang zou ten goede komen. 

De wetenschap was, meer dan wat ook, het centrale element 

van de 'hogere' cultuur. Het overbrengen van wetenschappelijke 

kennis naar het voik zou tegelijkertijd de burgerlijke cultuur" 

overdragen, en op die manier bijdragen tot de integratie 

van de arbeidersklasse in de burgerlijke maatschappij. Meer 

specifiek zou de wetenschappelijke studie van de wereld de 

arbeider doen kennismaken met wetten, relaties, patronen die 

hem voordien onbekend waren. Met die perceptie van de ratio

nele organisatie van de wereld, zou impliciet de noodzaak 

van een rationele organisatie van de maatschappij verbonden 

worden (33). De arbeider zou inzien dat een harmonieuze relatie 

van alle sociale klassen onderling aan de rationaliteit van 

de natuurlijke wereld beantwoordde. Dit zou op zijn" beurt een 

matigende invloed op het bewustzijn en het politiek gedrag 
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~an arbeiders hebben. Net als vroegere volksontwikkelingsini

tiatieven lag ook de U.E. beweging ideologisch ingebed in 

een logica van sociale en culturele controle. Dat de voorstan

ders van U.E. tussen de reële vii tot democratisering enerzijds 

en de noodzaak van sqciale controle geen tegenspraak zagen -

'zoals conservatieven dit wel degelijk zagen - moet verklaard 

worden vanuit hun absoluut geloof in de maatschappelijke 

kracht van de moderne wetenschap en in de rol die de burger

lijke cultuur in het algemeen in de geschiedenis had. 

Uiteraard werd dit algemeen ideologisch kader naar de speci

fieke context van de betrokken sociale groep geconcretiseerd 

Bij de liberalen en progressisten van de Brusselse extensies 

hanteerde men een positivistisch wetenschapsbegrip dat 

affiniteiten had met de sociale energetica van figuren als 

Waxweiler en Solvay (34). Diens progressief-liberale denk

beelden, die wonderwel aangepast schenen aan de ontwikkeling 

van het toenmalige kapitalisme, leverden a.h.w. het kader 

waarin Brusselse academici hun extensie-activiteiten konden 

inpassen. 

Ook de flamingantische voorstanders van U.E. hanteerden 

analoge denkbeelden. Overigens was Lodewijk de Raet goed 

bekend met Solvays ideeën en heeft Waxweiler als lesgever 

meegewerkt aan de Gentse extensie. Zoals we zullen zien 

paste de U.E. bij de, Raet in diens opvattingen over de 

economische ontwikkeling van Vlaanderen. Die economische ont

wikkeling was echter maar mogelijk indien het Vlaamse volk 

zelf wetenschap kon bedrijven, en daar de verfransing van 

de universiteiten en wetenschappelijke milieus hiervoor een 

hindernis vormde, stelde zich de noodzaak van een nederlands

talige universiteit. Met de Vlaamse hogeschooluitbreiding 

wilden deze flaminganten aantonen dat wetenschap in het 

Nederlands kon bedreven en gepopulariseerd worden, 

Tenslotte hebben ook de katholieken de maatschappelijke 

betekenis van wetenschap ingezien. We hebben e+ al op gewezen 
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dat de katholieke extensies ontstaan zijn vanuit de zorg 

om het beloftevolle terrein van wetenschapsvulgarisatie niet 

aan liberalen en progressisten over te laten. Vooruitziende 

katholieke intellectuelen zagen in dat een gewijzigde op

stelling tegenover wetenschap bij de noodzakelijke aanpassingen 

aan de sociale realiteit hoorde, die de katholieke wereld in 

die dagen meemaakte. 

Een derde gemeenschappelijk kenmerk van de Belgische extensies 

sluit hier direkt op aan, nl. de opvattingen over het doel

publiek. De wens van de U.E.-promotoren was vanzelfsprekend 

de arbeidersklasse te bereiken. Niet in de betekenis echter 

dat men enkel voor arbeiders wou werken : de klemtoon lag 

veeleer op integratie van alle sociale groepen en een even

redig samengesteld gemengd publiek leek hen dus het ideaal. 

Net als bij de volksuniversiteiten werd getracht het persoon

lijk contact tussen leden van verschillende sociale klassen te 

bevorderen. Bij alle extensies, uitgezonderd enkele die ziqh 

tot een enge burgerlijke kring richtten en in die zin eigen

lijk geen extensies kunnen genoemd worden, merkt men voort

durend ontgoocheling over het feit dat de arbeiders uit de 

extensie-activiteiten wegbleven. Men wist wel dat gemotiveerde 

arbeiders tal van praktische en andere moeilijkheden moesten 

overwinnen om de leergangen te volgen en men stelde dan ook 

alles in het werk o~ het hen niet te moeilijk te maken. Vooral 

inzake tijdstip van de leergangen en toegangsgelden was men 

bekommerd, maar ook pleidooien om het didactisch model aan 

te passen moeten in dit kader gezien worden : het inschakelen 

van lichtbeelden en demonstraties, het niet door elkaar lat~n 

lopen van verschillende leergangen, het meer toepassen van 

de "class", het gebruik van de syllabus, enz. (35). 

Veel haalde dit echter niet uit en men . moest het feit erkennen 

dat de extensie-activiteiten vooral mensen uit de middenklassen 

aantrok. Dit werd echter niet als een erge mislukking ervaren. 
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In de eerste plaats waren er in die middenklassen een 

aantal groepen die in de kanalen van de burgerlijke maatschappij 

een intermediaire plaats innamen. De onderwijzers' waren hier 

het beste voorbeeld van. Door hen te beInvloeden, kon men 

onrechtstreeks ook de arbeidersklasse beInvloeden. In de tweede 

plaats erkenden sommigen de tegenstelling tussen de opvat

tingen die over wetenschap gehanteerd werden en de wens om 

de arbeiders te bereiken. Om de maatschappelijke rol die men 

de wetenschap toebedeelde, haar volle kracht te laten krijgen, 

moest men niet zozeer op de grijze massa van de arbeiders 

rekenen, maar wel op een tussengroep van ontwikkelden. Net 

zoals in de sociale politiek, werd aan d~ middenklasse en de 

bovenlaag van de arbeidersklasse een belangrijke plaats gegeven 

in de culturele politiek. Bij de flaminganten was die gericht

heid op de meer ontwikkelden sterk uitgesproken. U.E., en later 

een volledig vernederlandste universiteit zou een grote 

groep van 'ontwikkelden' maken die het maatschappelijk en 

politiek belang van de Vlaamse Beweging zouden kunnen vergroten~ 

"Wij zullen in de eerste jaren reeds eene klasse van ontwikkel

de flaminganten vormen, die onder hun zedelijk en verstandelijk 

overwicht de tegenstanders zullen verpletteren" (36). In d~e 

zin zag men U.E. als iets dat tot de vorming van een grote 

groep 'intermediaire l.ntellectuelen' zou kunnen bijdragen, en 

dat beantwoordde beter aan de realiteit dan abstracte wensen 

om de arbeidersklasse te bereiken. 

Met deze aspecten zijn ,de grote lijnen geschetst van het 

ideologisch kader waarbinnen de verschillende extensies werkten. 

Met dit kader als achtergrond zullen we één extensie wat 

grondiger bekijken, nl. de flamingant-liberale hogeschooluit

breiding die aan de Gentse universiteit werd opgericht onder 

de naam 'Hooger Onderwijs voor het Volk in de moedertaal 
uitgaande van de Gentsche hooge school , (HOvhV). 
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De Gentse U.E. ontstond niet in het luchtledige. Naast het 
algemene kader dat we in vorige hoofdstukken hebben geschetst, 

waren een aantal specifieke factoren ervoor verantwoordelijk dat 

het Gentse liberale flamingante milieu de voedingsbodem werd 

van de eerste extensie in België. 

Een eerste factor is de sociale houding van de Gentse liberalen. 

In Gent, de meest geïndustrialiseerde stad van Vlaanderen, 

manifesteerden de sociale gevolg~n van de industriële revolutie 

zich op een schrijnende wijze. In het Gentse liberalisme is 

er steeds een invloedrijke stroming geweest die de ernst van 

de sociale kwestie begreep. De oorsprong ervan moet in de 

gebeurtenissen rond 1848 gezocht worden. Binnen het liberalisme, 

dat van oudsher een sterke positie in het stadsbestuur had, 

kristalliseerden zich in die periode democratische, radicale en 

zelfs republikeinse ideeën (1). De sociaal-gerichte radicaal

liberale ideeën vinden we vooral terug bij de Société Huet, 

een burgerlijke kring van professoren en (oud-) studenten, in 

1846 rond de Gentse filosofie-professor François Huet opgericht 

(2) • 

In deze kring werden ~llerlei maatschappelijke problemen 

vanuit de eclectische maar progressieve invalshoek van Huets 

filosofie besproken. Een sociaalvoelend rechtvaardigheidsstreven 

en een liberaal vrijheidsideaa~ gingen er samen en zouden de 

~ociale opvattingen van vele jonge leden bepalen. We vinden 

er figuren terug als Gustave Callier, de latere onderwijsschepen, 

paul Voituron, later radicaal-liberaal gemeenteraadslid, 

Emile de Laveleye, de belangrijke links-liberale intellectueel, 

Jacob Heremans, de atheneumleraar en oprichter van de studenten

beweging 't Zal Wel Gaan en César Frédericq, de sociaalvoelen~e 

geneesheer en vader van Paul Frédericq, de drager van het HOvhV. 

De gebeurtenissen van 1848, w~arbij zij via de initiatieven 



50 

van de Société Huet in betrokken waren, bepaalden hun latere 

radicale opvattingen. Doordat de meesten zich na 1848 in de 

liberale gelederen integreerden en in de burgerlijke maatschappij 

carrière maakten, bepaalden ze het uitzicht van het Gentse 

liberalisme op sociaal en agogisch vlak. Vooreerst op het 

terrein van het stedelijk onderwijs. Gustave Callier, die Huet 

als filosofieprofessor was opgevolgd na diens gedwongen vertrek, 

was de basislegger van het Gentse kosteloze volksonderwijs (3). 

Op grond van rapporten over de graad van behoeftigheid in de 

stad, wist Callier het liberale stadsbestuur te overtuigen van 

de noodzaak aan meer kosteloze scholen. Naast sociale beweeg- . 

redenen speelden ook stilaan ~elangrijker wordende antiklerikale 

motieven een rol. De liberalen wilden in een uitgebreid 

stedelijk volksonderwijs, dat duidelijk laiciserende bedoelingen 

had, een dam opwerpen tegen de klerikale macht. Het virulent 

antiklerikalisme dat het Gentse liberalisme in die periode 

kenmerkte, had als functie de radicalen binnen de liberale 

gelederen te houden. Vooral met Francois Laurent, die met 

Auguste Wagener het beleid van Callier op onderwijsvlak verder

zette, werden radicalisme en antiklerikalisme aan elkaar 

vastgeklonken. Laurent was een figuur, waarin de diverse ele

menten van het liberale antwoord op de sociale kwestie op een 

radicale en uitgesproken wijze te voorschijn kwamen (4). Hij' 

vatte de ernst van de sociale kwestie en zag de noodzaak van 
f 

interventionistische maatregelen in, al hielden zijn individua-

listische principes en afkeer van staatsingrijpen hem van 

toenadering met de progressieven en een breuk met het doctrinaire 

liberalisme af. Enkel op onderwijsvlak pleitte hij voor een doorge

dreven staatsactiviteit, omdat enkel op die manier een verplicht 

gelaïciseerd volksonderwijs kon uitgebouwd worden. 

Laurent was ook de man van de eerste liberale arbeidersvereni

gingen. Volgens hem moest de burgerij het initiatief nemen op 

sociaal vlak, om te verhinderen dat socialisten de arbeiders 

zouden kunnen veroveren en hen tegen de burgerlijke 'orde doen 
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keren. Om het emancipatiestreven van de arbeiders te beheersen, 

moest men zelf de banen scheppen langswaar zich dit zou kunnen 

manifesteren (5). Het stedelijk lager onderwijs was hierin 

belangrijk, maar ook andere kanalen waren noodzakelijk. De 

voll.assenenscholen, zondags- en avondscholen, kregen een 

belangrijke impuls. Politieke indoctrinatie en sociale 

beïnvloeding Wqren in deze volwassenenscholen belangrijke doel

stellingen (6). Via het bevorderen van hygi~ne, de campagne 

tegen het alcoholisme en het schoolsparent een initiatief 

waar Laurent bijzonder voor ijverde (7), trachtte men het 

sociale gedrag en de cultuur van de arbeiders te beïnvloeden. 

DOor het bevorderen van spaarzaamheid en matigheid zouden de 

arbeiders zelf de ma'teriële voorwaarden kunnen scheppen voor 

een verbetering van hun situatie. De Société Callier werd in 

1868 opgericht om· h(~t sparen op school en in de arbeiders

verenigingen de nodige structuur te·geven. Die arbeidersvereni

gingen waren, als complement op de volwassenensc;holen, nood+ 

zakelijk om een tegengewicht te bieden tegen de verleidingen van 

herbergen en andere vormen van ongecontroleerde ontspanning. 

Laurent stichtte in 1868 tI.ee arbeidersverenlgingen : "Vreugd 

en deugd" voor meisjes en "Vrijheidsliefde" voor jo~gens (8). 

Later volgden er nog verschillende andere. Via de Société 

Callier moest de liberale burgerij dit alles financieel 

ondersteunen. Het Willemsfonds steunde deze initiatieven, 
f 

hoewel Laurent om zijn rabiate vlaamshaterij bekend stond. Met 

dit alles had het sociaalgericht, daarom nog niet altijd 

progressieve, liberalisme te Gent een stevige basis. 

paul Frédericq was met deze liberale initiatieven goed ver

trouwd. Hij stamde uit een familie dle van oudsher radic~al

liberaal georiênteerd was en belangrijke relaties had met 

figuren die op sociaal of andragogisch vlak in het Gentse 

liberalisme actief waren (9). Hij was diepgaand beïnvloed 

door de opvattingen van De Laveleye bij wie hij een tijd te 

I.uik verbleef. Met de Calliers had de familie Frédericq een 
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goede relatie en nauwe ideologische band. Hoewel hij poli-

tiek niet met de progressieve liberalen verwant was - het 

socialisme en progressisme verzwakten volgens hem het libera

lisme en speelden in de kaart van de klerikalen - was hij voor

stander van een actieve interventionistische houding vanwege de 

burgerij in de sociale kwestie. Hij was actief betrokken bij 

pogingen om een liberale arbeidersorganisatie uit de grond te 

stampen: 'De Liberale Werkersverdediging' , gesticht in 1893. 

Talrijke sociale en andragogische verenigingen konden hem onder 

hun leden tellen, zoals de Luikse Société Franklin, de Ligue de 

l'Enseignement, de Société Avenir, en natuurlijk ook het 

Willemsfonds, waarvan hij van 1887 tot 1920 de Gentse afdeling 

voorzat. Het Hooger Onderwijs voor het Volk, waarvan hij de 

drijvende kracht was, lag voor hem in het verlengde van deze 

liberale initiatieven (9a). 

3.2. ~~~_~~!~~~EÉ!~~!~g~~~!§~~ 

Een tweede belangrijke faktor is de ontwikkeling die de Vlaamse 

Beweging op het einde van de 19de eeuw doormaakt (10). De maat

schappelijke ontwikkelingen van deze periode wijzigden de 

verhoudingen tussen Vlaanderen en de rest van het land en be~n

vloedden bijgevolg de politiek en ideologie van de Vlaamse 

Beweging. In de ee~ste plaats op economisch vlak. De tweede 

industriële revolutie bracht in Vlaanderen definitief de indus

triële ontwikkeling op gang. Hoewel het in veel gevallen ging 

om initiatief van Waals-Brusselse holdings, die in de Vlaamse 

bevolking een goedkope en door de clerus gecontroleerde arbeids

reserve zagen, ontstonden in die periode ook de kiemen van een 

Vlaams patronaat. In de tweede plaats groeide de massabasis van de 

Vlaamse Beweging doordat de numerieke sterkte van de middenklassen 

zelf toenam. Het toegenomen staatsingrijpen, de groei van het 
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onderwijs, de toename van geschoo~de technici en bedienden in 

de bedrijven deden het sociale belang van de middenklassen groter 

worden. Deze bureaucratische en intellectuele middenlagen zagen 
zich in hun professionele ambities geremd en gediscrimineerd door 

de sociale taalbarrières. De cultuurbewuste houding die hieruit 

resulteerde vergrootte de aanhang van de Vlaamse Beweging in 

~e verschillende politieke formaties. Het waren echter niet alleen 
de middenklassen die de sociale basis van het flamingantisme 

deden toenemen. De pendelarbeid naar Brus~el, Walloniä en Noord
Frankrijk en de voortdurend ergerlijke franskiljonse houding van 

de heersende klassen, fabriekspatroon, kasteelheer en hogere 

clerus, brachten steeds meer groepen in contact met de kwetsende 

en discriminerende taalgrens. Daarenboven kwamen ruimere bevol

kingsgroepen in direct contact met de politieke organen, de sociale 

voorzieningen en de bureaucratie van het verfranste staatsapparaat. 

Hierdoor groeide de potentiële massabasis van de Vlaamse 

Beweging. Ten derde, en hier direct op aansluitend, groeide hét 

politiek belang van de Vlaamse Beweging door de uitbreiding van 
het stemrecht. In elke partij kreeg de Vlaamse vleugel meer ge

wicht. Globaal genomen echter verschoof in deze periode ,het 

zwaartepunt van het flamingantisme van het liberaal-vrijzinnige 

naar het katholieke kamp door het dubbele proces van het ontbreken 

van de massabasis van het liberalisme enerzijds en de groei van de 

pOlitiek-ideologische controle van de katholieke partij over 

arbeiders, boeren ~n middenklassen anderzijds. 

Door deze ontwikkelingen was de Vlaamse Beweging genoodzaakt zich 

politiek en ideologisch te heroriänteren. Mede door de frustaties 

die de gebrekkige toepassing van de taalwetten veroorzaakte, maakte 

de Vlaamse Beweging in deze periode de overga~g door van 
het taalflamingantisme naàr een Vlaams-nationalistische volks

beweging. Het cultuurflamingantisme was hierin een belangrijke 

fase. Voorop stond nu veeleer de ontwikkeling van het volk zelf. 

Het ging er niet langer om enkel de taal te verdedigen, maar wel 

een ganse cultuur en een gans volk. De taalgrens was slechts het 

centrale element van een culturele en sociale barrière die 
verantwoordelijk was voor de materiäle achterstand van het Vlaamse 
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volk. De Vlamingen moesten zich economisch, politiek en cultureel 

opwerken tot het heersende volk in België. De motor hiervoor was 

de Vlaamse "volkskracht", die door onderwijs en cultureel werk 

moest ontwikkeld worden. Dit biologisch georiënteerd begrip van 

Lodewijk de Raet, verwant aan Solvays energetica, duidde de 

centrale kern aan van wat de meeste flaminganten in die periode 

bezig hield. Het toont ook duidelijk aan dat het cultuurflamingan

tisme geenszins met de burgerlijke ideologie wilde breken en 

zodoende onvermijdelijk naast de arbeidersbeweging zou blijven. 

Binnen de volkskracht was geen plaats voor sociale tegenstellingen, 

integendeel, klasseverzoening en het vormen van een collectieve 

volkswil over de klassen heen waren noodzakelijk om de herleving 

van Vlaanderen mogelijk te maken. Het sociale probleem kon overi

gens ma~r ~uurzaam opgelost worden als door de groei van de econo

mische produktiviteit van Vlaanderen de arbeidersklasse een 

hogere welvaart zou kunnen krijgen. H~t begrip 'volkskracht' 

is te omschr~jven als de zo produktief mogelijk aangewende maat

schappelijke energie die potentieel in een volk aanwezig is. Om 

die energie vrij te maken en voor een natie ten nutte te maken 

was een wetenschappelijk en technisch gevormde elite nodig. 

Die kon er pas komen als Vlaanderen een nederlandstalige univer

siteit zou bezitten. De strijd voor de vernederlandsing van de 

Gentse universiteit werd op die manier het centrale actiepunt van 

het cultuurflamingantisme. Leidende intellectuelen zoals Mac 

Leod en de Raet zagen in een Vlaamse universiteit het ideaal 

bij uitstek van de Vlaamse Beweging. Wanneer een volk in een 

eigen universiteit en in zijn eigen taal weten~chap zou kunnen 

bedrijven, dan zou pas haar ontvoogding bereikt kunnen worden. 

Het cultuurflamingantisme zag de culturele onderdrukking als 

het centrale kenmerk van de taalpolitieke verhoudingen. Vooral 

een figuur als J. Mac Leod bracht dit thema in publikaties zoals 

'Taal en Kennis' (1895), 'Het Nederlandsch en de wetenschap' 

(1901) en andere, naar voor (11). De Vlaamse achterstand en 

materiële ellende werd als een gevolg gezien van geestelijke ver

arming vanwege de verfranste burgerij en het ontbreken van een 

eig~n wetenschapspraktijk en universiteit. Mac Leod was zelf 
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ook actief betrokken bij enkele pogingen tot wetenschapsvulgari

satie, die als voorlopers van het HOvhV kunnen beschouwd worden. 

Zo stichtte hij in 1887 het kruidkundig , genootschap Dodonea, 

dat het verspreiden van kennis over de flora en bestrijding 

van plantenziekten in het Nederlands tot doel had. Ook het 

Natuurwetenschappelijk Genootschap van Gent (1883) en de 'Vlaamsche 

Natuur- en Geneeskundige Congressen' (eerste in 1897) waren 

pogingen om een Nederlandstalig wetenschappelijk leven uit de 

grond te stampen. De populaire leergangen die hij in de zomer 

van 1892 met zijn medewerker Staes in zijn laboratorium en in 

de Plantentuin van de universiteit over microscopie en planten

ziekten organiseerde, waren de rechtstreekse voorlopers van het 

HOvhV (12). Mac Leods visie op wetenschap lag aan de basis 

van het ontstaan van nieuwe idee~n over de inzet van de Vlaamse 

Deweging, .die aan de strijd voor de vernederlandsing ten grond

slag lagen. Ook de Raet legde expliciete banden tussen Universi

t y Extension en de vernederlandsing van "de Gentse universiteit. 

Een Vlaamse extensie zou kunnen duidelijk maken dat wetenschap 

bedrijven in het Nederlands geen enkel probleem stelde. Ze zou 

tevens een propagandafunctie voor de idee van de vernederlandsing 

vervullen. "Van den stond af dat het volk zou gewaar worden 

dat de hoogeschool zijn belangen kan bevorderen ( .•• ), dan 

zou zeker het bekomen of het uitblijven van een dergelijke 

Vlaamsche hoogeschool hem niet meer onverschillig laten" (13). 

Over het algemeen werd,in dit cultuurflamingantisme de rol van 

wetenschap en universiteit sterk overschat. Het f 'eit dat de 

Vlaamse Beweging zich zo sterk kon verenigen rond het strijdpunt 

van de vernederlandsing, toont aan dat het in wezen een midden

klassebeweging gebleven was. Veeleer dan zich om het sterk onder

gewaardeerde volksonderwijs te bekommeren, waren de leidende 

intellectuelen geboeid door het vraagstuk van de vorming van een 

elite, die het Vlaamse volk economisch en cultureel omhoog zou 

kunnen trekken. De liberale ideeën die aan de U.E. beweging 

ten grondslag lagen werden geherformuleerd en getransformeerd 

in een elitaristisch denken waarin van de sociale geric~theid 
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vaak niet veel meer overbleef dan een zorg om sociale vrede. 

De tweeslachtigheid m.b.t. het doelpubliek, nl. de arbeiders 

of de middenklassen, was hiervan het gevolg. De transformatie 

van het U.E. denken zou dan ook één van de factoren zijn die voor de 

politiek-ideo~ogische conservativiteit van de Gentse extensie 

verantwoordelijk waren. 

3.3. 9~_É!êm!~gê~~=y~!i~!~~!g~_§~~9~~~~~è~~~g!~g 

In de veranderingen die de Vlaamse Beweging in deze periode 

kenmerkten vervulde de studentenbeweging een baanbrekende en 

catalyserende rol (14). In de tweede helft van de 19de eeuw 

hadden Vlaamsgezinde studenten aan athenea en universiteiten zich 

in liberaal-vrijzinnig georiënteerde studentenverenigingen 

zoals 't Zal Wel Gaan, Geen taal geen vrijheid, Heremans' zonen, 

enz. georganiseerd. Deze studenten waren veelal afkomstig van 

de lagere middenklassen en waren van huis uit vlaamsgezind. Hun 

flamingantisme ervaarden zij ook als èen strijd tegen de barrière 

die de sociale promotie van zowel de sociale groep waaruit zij 

afkomstig waren, als de sociale groep bij wie ze wensten te 

horen, de intellectuele en bureaucratische middenklasse, in de 

weg stond • In de strijd voor de vernederlandsing van het middel

baar onderwijs, van de Gentse universiteit en van andere delen 

van het staatsapparaat, vervulden zij een belangrijke en vaak 

radicaliserende rol. Beïnvloed door sympathiserende professoren 

en intellectuelen aIr Mac Leod, Frédericq, Max Rooses, enz. 

hebben ze in de Vlaamse Beweging in die periode een duidelijke rol 

gespeeld. Het cultuurflamingantisme, dat aan de intellectuele elite 

een zo belangrijke plaats toebedeelde, was als ideeëngoed tot 

stand gekomen doo~ en de uitdrukking van die belangrijke rol van 

de flamingantische studentenbeweging. 

Ook het HOvhV is op hun initiatief tot stand gekomen. In het 

academiejaar 1890-1 wordt aan de Gentse universiteit de sectie 

Germaanse filologie opgericht, ter vervanging van de hogere 

normaalscholen van Gent en Luik (15). De eerste studentengene

raties die de nederlandstalige lessen volgen, zijn va~k vlaams

gezinde jongemannen, afkomstig van de athenea, die de wet van 1883 

op het taalgebruik in het officieel middelbaar onderwijs, met 

enige ernst hebben toegepast. 
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Het zijn enkele van deze studenten die, georganiseerd in het 

vrijzinnig 't Zal Wel Gaan, het initiatief nemen tot de oprich

ting van een Vlaamse extensie -te Gent. In het vrijzinnige 
flamingante studententijdschrift De Goedendag, verscheen op 

16 maart 1892 een hoofdartikel over University Extension, vermoe

delijk van de hand van Pieter Tack (16). Zowel het sociale 
karakter van de U.E. beweging als de mogelijkheden die ze voor 

de Vlaamse Beweging biedt om haar invloed over het volk te 
vergroten, waren volgens de auteu~ argumenten om in Vlaanderen 

een U.E. op te richten. In zijn voorstel werd aan de studenten

beweging een grote rol toebedeeld : het is de verantwoordelijk

heid van de Vlaamse studenten om d.m.v. U.E. de invloed der 
Vlaamse Beweging te vergroten (17) .Het vraagstuk kwam, samen met 

dat van de 'Nederlandsche Hoogeschool' ter sprake op de vrijzinnige 

student~nlanddag van 1 mei 1892 te Brugge. Tack voerde er het 

woord en gaf een uitgebreid overzicht van de Engelse U.E. 

beweging, samen met Lodewijk de Raet (18). De Raet stelde voor om 
het stelsel in het Willemsfonds, het Davidsfonds en andere 

organisaties, en ook bij de Leuvense studenten te introduceren. 

Na reactie van Maurits Basse en Pieter Tack werd enkel het 

Willemsfonds in het voorstel weerhouden. Blijkbaar wilde men het 

U.E. werk toch voorbehouden aan de vrijzinnige Vlaamse Beweging. 

Hun pleidooi publiceeràen Tack en de Raet in het Nederlandsch 

Museum (19). Deze tekst, waarop we al enkele keren hebben ge

wezen, werd ook in b~ochurevorm uitgebracht en door de Jonge 

Wacht van het Willemsfonds op 500 exemplaren verspreid, o.m. 

in studentenverenigingen (20). 

Dit werkje is interessant genoeg om er wat uitgebreider aandacht 
aan te besteden. De auteurs beginnen met de vaststelling dat 

Engeland van alle Europese naties het verst is gevorderd in het 
zoeken naar een vreedzame oplossing voor de sociale problemen. 

Naast sociale wetgeving en initiatieven van de arbeiders zelf om 

hun toestand te verbeteren, zoals sparen en cooperatie, 

is hiervoor de veranderde houding van de hogere socia~e klassen 

verantwoordelijk. 
Een van hun initiatieven is het U.E. werk. Met een uitgebreide 

bespreking van kenmerken en resultaten van het Engelse U.E. 
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proberen zij het sociaal nut van deze beweging aan te tonen. 

Met U.E. treedt de universiteit buiten haar muren en draagt zij 

bij tot de oplossing van de sociale problemen. "Inderdaad, 

hooger onderwijs alleen bevredigt den rijp geworden geest, leert 

den mensch zich schatten naar waarde, geeft hem eenen wijden 

ruimen blik in het leven, en kan daarom matig veel bijdragen tot 

het behoud van den socialen vrede, indien het onder de massa 

wordt gebracht, zooals door het Uno Ext. Mov." (21). "Un. 

Extension brengt dus kleinen en grooten samen, om te werken 

aan één doel : ontwikkeling. Qaar leeren zij elkaars goede hoe

danigheden kennen en hoogschatten, daar leeren de rijken, dat 

het overwicht van de eene op de andere klasse een redelijk en 

verstandelijk evenwicht moet zijn, gepaard met vreedzame toena

dering, leeren de armen, dat hun stoffelijke toestand afhangt van 

den min of meer hoogeren graad hunnen zedelijke en verstande

lijke ontwikkeling" (22). 

Tack en de Raet pleiten dan voor de toepassing van dit Engelse 

stelsel op de Vlaamse situatie. "De zedelijke oplossing der 

Vlaamsche beweging ligt (in) de moreele verheffing van het 

Vlaamsch volk zelf" (23). Die morele verheffing is eigenlijk 

de taak van een Nederlandse hogeschool, "die als een brandpunt 

is van beschaving, waaruit de lichtstralen schieten over het 

gansche land" 1 maar zolang deze niet bestaat, is verspreiding 

van hoger onderwijs onder het volk in het nederlands de oplossing. 

Het U.E.-werk zou héel wat kunnen opbrengen voor de Vlaamse 

Beweging. Ze zou het Vlaamse volk in de invloedssfeer van de 

Nederlandse beschaving kunnen trekken, die voor Vlaanderen de 

enige echte beschaving is. Ze zou het volk kunnen betrekken in 

de Vlaamse Beweging die te veel een beweging van ontwikkelden 

is. Ze zou de Vlaamse Beweging op die manier kunnen verzekeren 

van een politieke massabasis. Maar vooral zou ze bijdragen tot 

het vormen van een elite van ontwikkelde flaminganten onder 

het volk, die dat volk kunnen vooruittrekken. "Overigens, hoogere 

ontwikkeling, slechts aan weinigen uitgedeeld, verspreidt zich ook 

door de wrijving der menschen, juist zooals de waterc'irkels 

veroorzaakt door het: plonsen van eenen steen in het nat" (24) • 
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"Het verstandelijk peil zal rijzen, eene zedelijke verheffing 

moet er onvermijdelijk op volgen, en met die verheffing zal snap 

voor stap de zekere moreele zegepraal der Vlaamsch.e Beweging 

naderen" (25). Het boekje besluit met een overzicht van de 

realisaties en plannen die al bestaan en er wordt gewezen op het 

plan van Prof. P. Frédericq en enkele studenten om met hogere 

leergangen in het nederlands te Gent van wal te steken. 

De Vlaamse en liberale Gentse hoogleraar Frédericq had inder

daad enthousiast gereageerd wanneer in het begin van het 

academiejaar 1982-3 Tack en zijn medestudent J. pée, die op 

de studentenlanddag het agendapunt over de Vlaamse universiteit 

had ingeleid, hem i.v.m. een Vlaams U.E. initiatief hadden opge

zocht. Beide waren vlaamsge,zinde studenten in de Germaanse 

filologie en lid van 't Zal Wel Gaan en Frédericq, die een hoog 

aanzien had in de kring van flamingant-liberale studenten (26) 

leek hen de geschikte man om hun plannen voor te leggen. 

Frédericq reageerde enthousiast. Onmiddellijk na het bezoek van 

Tack en pée bezocht hij Prof. De Ridder, schepen van onderwijs, 

en bekwam dat het stadsbestuur het comité de toelating gaf boeken 

aan te kopen die het later in de schoolbibliotheken kon 

deponeren (27). Ook schreef hij namens het comité een brief aart 

Prof. Wagener, administrator van de universiteit, om een zaal 
• te bekomen. Via Wagener verleende de minister de toelating om 

het auditorium van de faculteit van wijsbegeerte en letteren te 

gebruiken. "Dit zou van het eerste oogenblik afi aan de sprekers 

een zeker 'prestige', en aan de leergangen een zeker cachet 

bijzetten, dat zij anders nog moesten verwerve~' (28). Het 

comité moest er wel op toezien dat de lessen geen politiek 

karakter hadden en "alle strijdpunten van godsdienstigen en 

staatkundigen aard uit zijne leergàngen zorgvuldig (verbande) en 

daardoor het vertrouwen van alle gezindheden (wist) te winnen" 

(29). Overigens lag dit in de bedoeling van de initiatiefnemers. 

Op 18 september 1892 werd dan officieel het extension-comité 

opgericht, bestaande uit vier studenten van 't Zal Wel Gaan, 

nl. P. Tack I J. Pée, H. De Marez en M. Sabbe, en Frédericq. 



60 

Op voorstel van Frédericq werd de benaming University Extension 

omgedoopt tot 'Hooger Onderwijs voor het Volk'. 

De belangrijkste opdracht was vanzelfsprekend het opstellen 

van een programma. In principe streefde men ernaar zoveel mogelijk 

leergangen, die aan de universiteit werden onderwezen in de 

hogeschooluitbreiding op te nemen. Voorlopig beperkte men zich tot 

de terreinen waar de comité-leden zelf vertrouwd mee waren, nl. 

de geschiedenis van de Nederlandse, Duitse en Engelse letterkunde. 

Eerst had men een vrij volledig en encyclopedisch opgevat overzicht 

van deze drie onderwerpen op het oog. Elk lid van het comité 

nam een aantal lessen voor zijn rekening en ook aan Prof. 

J. Vercoullie, de student E. De Neef en de doctor M. Basse vroeg 

men medewerking. 

Via de kranten gaf men aan het initiatief de nodige ruchtbaarheid. 

Vooral in Het Volksbelang, het weekblad van de Gentse liberale 

flaminganten met Frédericq als hoofdredacteur, werd het initiatief 

uitgebreid voorgesteld. Dit weekblad zou de activiteiten van het 

HOvhV ook later nauwgezet blijven volgen. Frédericq zelf of 

één van zijn studenten of secretarissen zorgde week na week 

voor een kort verslag of een samenvatting, veelal aangevuld met 

cijfers over aantal en beroep der toehoorders, die hij d.m.v. 

speciale fiches verzamelde. Op die manier nam Het Volksbelang de 

propagandistische ro~ over die voordien door De Goedendag 

was vervuld. Ook De Goedendag en het flamingante onderwijzers

tljdschrift De Toekomst publiceerden geregeld korte verslagen en 

samenvattingen, veelal gebaseerd op de teksten .in Het Volksbelang. 

Frédericq gaf op 7 november de eerste les in een vol auditorium 

van ongeveer 150 aanwezigen. Het gebeuren werd in de Gentse 

pers vrij enthousiast weergegeven (31), en uit de haast zege

vierende toon van de berichtgeving in Het Volksbelang, bleek 

dat ook de initiatiefnemers over dit begin van het HOvhV 

tevreden waren (32). Ook Vooruit juichte het initiatief toe 

"Wij raden de werklieden ten zeerste aan deze gelegenheid te 

baat te nemen om zich te ontwikkelen. De Engelsche arbeiders 

hebben van eene dergelijke instelling, door hun University 



61 

Extension gedoopt, ontegenzeggelijk veel nut getrokken •• " (33). 

Kritische geluiden komen enkel uit het blad De Strijd, dat zich 

ergerde aan het burgerlijk publiek : "Hooger onderwijs voor 

het volk I - De helft van dien ronkendén pronktitel is er te 

veel. Het volk heeft in zoo'n onderwijs niets te zien 1 ( ••• ) 

Voor de burgerij, dat is juist gezegd" (34). 

ook de andere losse lessen van dat eerste jaar werden door het 

comité als een succes ervaren. De publieke belangstelling was 

meer dan bevredigend, al moest men vaststellen dat het merendee+ 

van de toehoorders tot de middenklasse behoorden met een groot 

aandeel van onderwijzers en onderwijzeressen. 

De triumfalistische toon van de berichtgeving kan misschien het 

best geIllustreerd worden door een citaat, afkomstig uit 

De Goedendag en waarschijnlijk geschreven door M. Basse. "'t Is 

half zeven. Het groot wel verlicht audi~orium der faculteit 

van wijsbegeerte en letteren is bezet, en nog altijd komen er 

toehoorders bij. De zaal geraakt stampvol. Alle plaatsen zijn 

bezet. De dames nemen de voorste banken in beslag tot in het 

midden der klas. Van achter en op zij zitten de mannen, terwijl 

velen, die geen zitplaats vinden, geduldig op zij van de banken 

blijven staan. 't Is zeven. Daar treedt de spreker binnen. 

't Is Prof. Frédericq. Htj zal handelen over Marnix en Anna 

Byns. Prof. Frédericq ! Iedereen kent zijn krachtig, professoraal 

en innemend voorkomen': een man om bij het eerste zicht om den 

hals te vliegen. Zijn sympathiek figuur is juist geschikt om 

het volk te verzoenen met de hoogere wetenschap ( ..• ) En de 

toehoorders luisteren, en volgen met gespannen aandacht, en 

nemen nota's als groote studenten. Men ziet het hun aan, dat het 

hun eene openbaring is, te hooren, dat in de 16e eeuw, hunne 

taal reeds met zooveel zwier en kracht werd behandeld, dat hunne 

hartstochten dezelfde zijn als die van vroegere geslachten, dat 

de vrijheid van geweten, die zij als een natuurrecht beschouwen, 

dat hun rechtmatig toekomt en altijd heeft toebehoord, een 

recht is, waarvan het bekomen bloedige oorlogen, langen en langen 

strijd heeft gekost. 
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Op die banken, tot voor eenige maanden uitsluitend het recht 

der rijken, komt nu het volk ook zijne plaats innemen. En in 

diezelfde zaal, waar vroeger en meest altijd in eene vreemde 

taal, het hoogere woord weerklonk voor eenige uitverkorenen, 

weerklinkt het Nederlandsche woord voor gansch het volk, en 

vertelt het van zijne beschaving, van zijne taal, van zijne 

kunsten, van zijn beroemde mannen van nu en vroegere eeuwen. 

Die gedachten doen het hart trillen van een zeker gevoel, dat 

ons zegt: wij zijn op de rechte baan! ( ..• ) Ja, wij zijn op 

de rechte baan, indien wij bedenken, dat die beweging eene zijn 

zal met vlaamschgezinde strekking, die ons volk zal voeren in 

den schoot zijne natuurlijke beschaving, in den schoot der 

zuivere wetenschap, die het op maatschappelijk, op intellectueel 

en moreel gebied eenen krachtigen stoot zal geven. Zij zal de 

muren, tusschen het volk en het hoog er onderwijs opgetrokken, 

omverhalen, zij zal in feite leiden tot een vrij hooger onder

wijs voor iedereen, en als de Gentsch~Hoogeschool eens tot 

Nederlandsche Hoogeschool wordt vervormd, zal zij er reeds ten 

deele eene gesticht hebben onder het volk. En dat zal te 

danken zijn aan die eerste poging aan onze Gentsche Alma Mater, 

en aan ons nederig studentenblad" (35). 

In totaal werden in dat eerste jaar tussen 7 november 1892 en 

20 mei 1893 25 lessen gegeven. Achtereenvolgens werden Reinaer~ 

en Van Maarlant, Ruusbroeck, Anna Bijns en Marnix, Huyghens 

en Vondel, Cats en B!lderdijk voor de Nederlandse letterkunde, 

het Nibelungenlied,Gudr~n, Heine en Schiller voor de Duitse 

letterkunde en Chaucer en Shakespeare voor de Engelse letter

kunde behandeld. Wegens tijdsgebrek had men Conscience, Multa

tuli , Loveling, Vuylsteke en Bergmann, Goethe, Scott en Byron 

niet kunnen behandelen (36). Voor het tweede jaar vond men het 

nodig een aantal elementen in de manier van werken te 

veranderen (37). In de eerste plaats achtte het comité het nood

zakelijk af te stappen van losse voordrachten en ernaar te streven 
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vijf of zes lessen als een geheel te nemen. Zo zou men 

dichter bij het Engelse voorbeeld aànsluiten. In de tweede 

plaats werd een syllabus of korte inhoud als noodzakelijk 

aangevoeld. Een syllabus zou het nemen van nota's en het op

geven van een bibliografie moeten bevorderen. Deze syllabus 
moest echter zo raadselachtig mogelijk worden opgesteld. Het 

moest immers de bedoeling blijven de toehoorders tot zelfstudie 

aan te zetten. Ten derde vond men het wenselijk de relatie 
van de sprekers met het publiek te verbeteren. Men wist niet 

wat er in de mensen omging, of de leerstof wel werd begrepen, 
of er problemen waren, enz. Het consequent toepassen van de 

"class" was hiervoor een oplossing. 

In de vierde plaats zag men in dat het programma inhoudelijk t~ 

beperkt was en besloot men ook lesgevers te zoeken voor natuur

wetenschappen en geschiedenis. Men verwachtte dat "leergangen 

van openbaar nut en algemeen belang, zoals over wetenschappen 

en staatshuishoudkunde" de publieke belangstelling nog zouden 

vergroten (381. Ten slotte zou men pogen de hogeschooluitbreiding 

ook buiten Gent door te voeren in de Vlaamse dorpen en steden. 

Prof.Vercoullie had in de lente van 1893 reeds een leergang 
over taalkunde gegeven te Aalst. Men besloot dat men via 

persoonlijke contacten zou proberen lokale extension-comité"s 

te stichten, die zich tot het centrale comité zouden kunnen 

wenden voor sprekers en leergangen. 

Met dit alles had het HOvhV definitief vorm gekregen. Tot 

1914 werden op die manier met wisselend succes. leergangen 

verzorgd over taal- en . letterkunde, biologie, geschiedenis, 

economie, geneeskunde, recht, enz. in Gent en in enkele Vlaamse 

steden. 
Om de werking van het HOvhV in die periode te bestuderen hebben 

we niet gekozen voor een chronologisch-verhalende behandeling, 

maar voor een thematische bespreking. zo· zullen we in volgende 

hoofdstukken achtereenvolgens aandacht besteden aan de organisato

rische kant, de activiteiten buiten Gent, de educatieve aspecten 

en tensLotte het publiek. 
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4. Organisatorische aspecten van het HOvhV 

Frédericq was de centrale figuur van het comité. Wanneer hij 

in zijn dagboek schreef: 'Ik stel mij aan 't hoofd der vier 

studenten (Tack, Pée, De Marez en Sabbel van 't Zal Wel Gaan 

inzake de University Extension" (2), dan gaf hij daarmee een 

correcte karakterisering van de werkelijkheid.Hij deed inder

daad zeer veel om het initiatief te doen slagen : hij zocht 

de lesgevers aan, legde contacten met lokale comité's, 

bestelde het drukwerk, onderhield het contact met de universitaire 

overheid, gaf zelf een niet gering aantal leergangen, organi

seerde de vergaderingen van het comité, enz. Ook financieel 

zorgde hij ervoor dat niets het welslagen van de onderneming 

in de weg kwam staan. Vaak ging hij zelfs zover om lesgevers 

te helpen bij de voorbereiding van hun leergang met boeken, 

raadgevingen, enz. (3). Het engagement van Frédericq in het 

HOvhV was dus wel erg groot. Later noemde hij Tack "de ziel 

van de beweging" (4), maar ongetwijfeld was hijzelf de motor 

die de Gentse extensie recht hield. 

Dat F'rédericq zelf dit niet altijd even aangenaam moet gevonden 

hebben blijkt uit enkele schaarse uitlatingen in zijn dagboek 

in de periode rond 1900 : "Ons negende jaar vangt aan. 't Rust 

alles op mij sedert lang, doch het gaat zoo ook" (5); "U.E. 

(10de jaar) wordt wéeral ten mijnent geregeld. Ik laat mij 

't vet je over den kop trekken vOOr eenen leergang" (6). 

De keerzijde van Frédericq's centrale rol in het HOvhV, was 

vanzelfsprekend de doorslaggevende kracht van zijn opvattingen 

in meningsverschillen. Enkele vertrouwensfiguren, zoals Basse, 

die hem als secretaris en ook daarna met praktische zaken hielp, 

en studenten zoals Tack uitgezonderd, waren er weinig comité

leden aan wie hij belangrijke zaken toevertrouwde. Vooral met 

de studenten was er een nogal autoritaire relatie. Hij plaatste 

zichzelf duidelijk boven de studenten, omdat hij dit de zekerste 

garantie voor het slagen van de onderneming vond (7)~ Zoals 

we zullen zien heeft dit op een aantal momenten de ontwikkeling 

van de extensie sterk bepaald. 
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In pet eerste jaar was Frédericq de enige hoogleraar in het 

HOvhV. In tegenstelling tot wat hij later beweerde (8) werkte 

J. Mac Leod pas vanaf het werkingsjaar 1894-5 regelmatig 

me~. Van hem is geweten dat hij in het begin weigerachtig 

stond omdat hij bang was dat de minister 'zijn publieke leergang 

over plantenkunde in het laboratorium zou verbieden (9). Onge

twijfeld moet ook de minder goede relatie die toen al tussen 

hem en Frédericq bestond, een rol hebben gespeeld. Het 

kruidkundig genootschap Dodonea, dat de lessen van Mac Leod 

en zijn assistent G. Staes in de plantentuin patroneerde, 

trad weliswaar in het voorjaar van 1893 tot het U.E. comité 

toe (10), maar tot een echte integratie in de werking van de 

extensie is het niet gekomen (11). Hoog~tens veranderde de 

naam onder welk Mac Leod en staes hun initiatieven openbaar 

ma~kten. Mac Leod zelf woonde trouwens maar een klein aantal 

vergaderingen van het comité bij. 

J. Vercoullie werkte actief aan het comité mee vanaf het 

werkingsjaar 1893-4. In het eerste jaar had hij wel al een 

paar lessen verzorgd en was hij tijdens de zomermaanden ook 

te Aalst opgetreden, de eerste activiteit van het HOvhV 

buiten Gent. Frédericq had in Vercoullie een trouw mede

stander : samen met Basse waren ze de enigen die vanaf de 

beginfase tot 1914 in het comité actief waren. Basse was bij 

het comité gekomen na een aantal lessen die hij in het eerste 

jaar' had gegeven over Shakespeare, het onderwerp waarop hij 
• 

in oktober 1891 was gepromoveerd (12). Van de andere doctor, 

die Frédericq vermeldt (13), nl. W. Duflou, is enkel geweten 

dat hij aangezocht was en toegezegd had om in het eerste jaar 

de lessen over Sacks en Luther te geven, maar dat hij die 

nooit heeft gegeven (14). 

Naast 't Zal Wel Gaan, was het HOvhV voor de liberaal georiën

teerde studenten van de Germaanse sectie, een geIntegreerd 

deel van het studentenleven. Al dan niet daartoe aangezet door 
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Frédericq (15), woonden de meeste studenten wel eens de 

vergaderingen van het comité of de lessen bij. Veelal verlieten 

ze het comité dan ook bij het einde van hun stUdies (16). De 
meeste studenten hadden ook op andere terreinen iets met Fré

dericq te maken en het is waarschijnlijk dat Frédericq van 

hen medewerking aan HOvhV verwachtte in ruil voor financiële 

of andere diensten, zoals hij ook sommige studenten bijdragen 

voor Het Volksbelang liet schrijven (17). Slechts enkele 

studenten, nl. J. pée, M. Sabbe en vooral P. Tack zouden ook 

na hun studententijd aan het HOvhV meewerken (18). 

Waarschijnlijk daartoe aangezet door Frédericq, traden ook af 

en toe studenten uit andere secties tot het comité toe, zoals 

de geschiedenis student V. Fris en de medische student J. 

Verbrugge. Sommige oud-studenten van ~rédericq, die met hem 

speciale banden hadden, traden eveneens tot het comité toe, 

zoals A. Van Renterghem, A. Verdeyen, Vuylsteker en Blyau, 

allen secretaris van Frédericq en als dusdanig door hem betaald 

(19) • 

Naast de kerngroep, bestaande uit Frédericq, Vercoullie en 

Basse, en de steeds vlottende groep studenten en oud-studenten 

van Frédericq, bestond het U.E. comité uit lesgevers. Personen, 

die naast het lesgeven ook nog wat organisatorisch werk op 

zich wensten te nemen, engageerden zich, vaak op vraag van 

Frédericq, ook in het comité zelf. In meerderheid waren dit 

eveneens hoogleraren ~n assistenten van de Gentse universiteit. 

Een aantal daarvan heeft zich gedurenqe lange tijd van die 

taak gekweten, zoals O. Van Hauwaert, Van den Berghe, Swarts, 

Buysse, Van de Velde, r1iele , C. De Bruyne, L. Willems en 

V. Fris. Deze groep fungeerde ook als eens als reserve waarop 

Frédericq beroep kon doen als er iemand uitviel. Verhoudingsge

wij s nam het belang van deze groep in het cond té in de loop 

der jaren toe, dit ten nadele van dat van de studenten. 

Het Gents U.E. comité functioneerde tegelijkertijd als lokaal 

comité voor Gent en, vanaf 1893, als centraal comité t~a.v. 

de lokale comité's in de Vlaamse provinciesteden. In dit hoofd-
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stuk gaan we enkel op het eerste aspect in. Het comité ver

gaderde altijd in Frédericq's huis aan de winkelstraat. Voor 

de studenten moet er tussen deze vergaderingen en de praktische 

oefeningen, die ook bij Frédericq thuis plaatsgrepen, niet veel 

verschil geweest zijn. Net als bij deze praktische oefeningen 

maakte telkens een van de studenten het verslag. Het comité 

vergaderde niet zo heel veel : slechts in enkele werkingsjaren 

vergaderde men meer dan eenmaal per jaar. Dit doet vermoeden 

dat Frédericq, met de hulp van Basse, veel praktische problemen 

zelf oploste. Ook werd er naar gestreefd, vooral voor de stu

denten, zoveel mogelijk op de lessen aanwezig te zijn en 

daar met allerlei praktische zaken, zoals het uitdelen en op

vragen van de fiches, mee te helpen. 

Frédericq zelf was meestal aanwezig en leidde de spreker in 

of formuleerde een dankwoord. 

De werking van het centrale comité strekte zich in hoofdzaak 

over vier zaken uit : naast het opstellen van het programma en 

de contacten met de lokale comité's, betroffen de agendapunten 

vooral financiële kwesties en de relaties tot andere extensies. 

Reeds op een van haar eerste vergaderingen besliste het comité 

haar leergangen te Ge~t kosteloos te laten doorgaan (20). De 

onkosten, die gemaakt werden voor verlichting en verwarming, 

zouden door vrijwillige bijdragen van de leden moeten gedekt 

worden. Zo gaven Wagener en Frédericq op dezelfde vergadering 

elk 20 fr. Nochtans was het principe van de kosteloosheid der 

leergangen niet zo vanzelfsprekend. Tack en de Raet hadden in 

hun brochure niet afwijzend vermeld dat in Engeland de lessen 

niet kosteloos waren : "Velen zullen met verwondering lezen, 

dat de lessen niet kosteloos waren. Dat is nochtans een der 

schoonste karaktertrekken der beweging : het onderwijs is gene 

aalmoes die men geeft, professors en studenten behouden beiden 

hunne waardigheid en achter elkander hoog" (21). Door de toe-
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hoorders te laten betalen, zou men dus verzekerd zijn van de 

kwaliteit van de leergangen. Tack herhaalde dit standpunt in zijn 

verslag van het eerste jaar in 't Zal Wel Gaan:"Ons volk, evenals 

het Engel.sche, heeft meer eerbied en belangstelling voor hetgeen 

het betaalt qan voor hetgeen het niet betaalt, en iedereen, als 
hij betaald heeft, wil hepben voor zijn geld. Bovendien, 

Extens. is liefdadigheid, ja~ daarvoor hebben de leraars als 

beloning hunne zedelijke voldoening~ maar het is ook een werk, 

en daarvoor hebben zij rechu op een loon" (22). Tack en de Raet 
sloten met hun opvattingen aan bij wat de Brusselse extensies 

over deze kwestie dachten. Deze achtten inschrijvingsgeld nood

zakelijk om te vermijden dat de toehoorders maar een aantal 

lessen v~n een leergang zouden volgen (23). Het bedrag kon wel 

zo laag mogelijk gehouden worden en de lokale comité's waren vrij 

om, rekening houdend met hun financiële mogelijkheden en met d~ 

mogelijkheden van het arbeiderspubliek, dit bedrag te bepalen. 

De Brusselse extensies raadden de lokale comité's eveneens aan 

ve+mindering te geven aan onderwijskraèhten, scholieren, leden 
van arbeidersverenigingen of aan onderwijs- en culturele 

organisaties te vragen een deel van de toegangsgelden voor hun 

leden te beta~en. 

In de Gentse extensie kon voor dit standpunt geen meerderheid 

gevonden worden. Vooral Frédericq was weigerachtig tegenover 

het vragen van toegangsgelden. E~kel voor de syllabus werd een 

kleine vergoeding g~vraagd, die echter geenszins de gemaakte 

kosten kon dek~~n. Daartegenover stond dat de lokale comité's 

wel toe~angsgelden konden vragen om de reiskosten van de sprekers 

te kunnen vergoeden. 
De financiële situatie van het HOvhV was dus afhankelijk van 

de vrijgevigheid van enkele lfilden. Vooral de hoogleraren in het 

comité zorgden elk jaar voor een ~ijdrage in de kas, terwijl 
Frédericq het resterende deficit voor zijn rekening nam. Ook werd 

e~ geprobeerd om d.m.v. intekenlijsten bij enkele vooraanstaanden 

steun te verkrijgen (24). Deze manier van werken werd niet 
door ieqereen g.eapprecieerd : sommigen vonden "het ona.angenaam 

dat de sprekers, buiten het geven der leergangen, zich ook 
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nog geldelijke opofferingen moeten getroosten" (25). Overigens 

kenden de steunlijsten niet ·het verhoopte succes. Het verwonder

de de comitéleden dat "in een groote stad als Gent geen tien 

personen gevonden worden, bereid tot eene geldelijke opoffering, 

om aan burger en werkman hooger geesteslicht te brengen" (26). 

De financiële situatie van de extensie was dus zelden roos

kleurig te noemen. Het was enkel aan de vrijgevigheid van 

Prédericq te danken dat de financiële problemen de extensie 

niet over kop deden gaan. Net als bij Het Volksbelang en bij 

talrijke liberale verenigingen, waarin hij actief was, pastte 

Frédcricq uit eigen middelen de telkens terugkerende tekorten 

bij (27). Dit verstevigde vanzelfsprekend zijn positie in het 

comité. 

Om aan die benarde financiële situatie iets te veranderen, 

werd door sommigen regelmatig het voorstel ter tafel gebracht 

om subsidies aan stad, provincie of Rijk aan te vragen. De 

idee van subsidiëring van U.E. leefde ~ij heel wat mensen. 

De Raet ging zelfs zover te dromen van U.E. als een officieel 

en door de Staat betaald onderdeel van de universiteit~ In het 

voorstel voor een Vlaamse universiteit, dat hij in 1906 als 

een alternatief voor het stelsel Mac Lead publiceerde, is er 

een structurele plaats voorzien voor een U.E., naast de facultei

ten en onderzoeksinstituten (28). Het 'Hooger Onderwijs voor 

het Volk' zou de "vooruitgeschoven vleugel van de Vlaamsche 

hoogeschool der toekomst" vormen. Het voornaamste argument van 

de Raet voor een zo vérregaande institutionalisering, was 

dat dit de enige oplossing was om degelijke lesgevers te 

vinden. "Wat in den huidigen toestand, de sti'uikelsteen der 

Extension-beweging uitmaakt, is de mangel aan een goed voorbe

reid en bestendig leraarcorps. Iedereen immers is niet begaafd 

om als extension-Ieeraar op te treden; er worden hiertoe 

bijzondere verstandelijke en lichamelijke hoedanigheden, en 

daarbij een degelijke voorbereiding en een zekere ondervinding 

vereischt" (29). Zonder subsidies zouden de extensies nooit 

in staat zijn goede lesgevers permanent aan te trekken, laat 

staan mensen te vinden die van de extension-Ieergangen hun 

beroep kunnen maken, zoals in Engeland. "Waarom zou de Regering 
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geen staf van docente,1 aanstellen" die, door den staat met 

een jaarwedde voorzien, jaarlijks een zeker getal leergangep 

zouden te geven hebben ?" De onvrede met de kwaliteit van de 

lesgevers leefde te Gent ook, en was één van de argumenten om 

voor subsidiëring te pleiten. Prof. H. Logeman, collega van 

Frédericq en Vercoullie in de Germaanse sectie, schreef al 

in 1893 een kritisch artikel in de Nederlanqsche Spectator, 

waarin hij het feit aankloeg dat studenten de leergangen 

gaven (301. Ondanks de scherpe reactie van Frédericq - de lessen 

van de studenten zouden o.l.v. de professoren zeer ernstig be
sproken, voorbereid en bekritiseerd worden - groeide te Gent, 

zoals in de Brusselse extensies (31), dA idee dat men in 

de eerste plaats een beroep zou moeten doen op de afgestudeerde 

doctors. Deze zouden dan echter voor hun werk moeten beloond 

worden. Subsidiëring was hiervoor de enige realistische oplossing. 

Zowel Tackals De Wolf formuleerden op hun eind van hun respeo

tieve verslagen in 't Zal Wel Gaan de hoop dat de hogeschbol

uitbreiding zou leiden tot "de aanhecht:ing aan de hooge school 

van Gent, van een corps doctors, bezoldigd door den Staat, 

en die uitsluitend ter beschikking zouden staan van steden en 

dorpen, waar men hen zou vragen, hooger onderwijs te komen 

geven" (32). Zover is het nooit gekomen en ook Tack's tweede 

wens, nl. dat het HOvhV officieel door de Gentse universiteit 

zou erkend worden, is nooit werkelijkheid geworden. 

Hoewel voor subsidiëring in het Gentse extension-comité , 
voorstanders konden gevonden worden, werd de kwestie steeds 

afgescheept. Frédericq was er tegen dat het HOvhV een 

officieel karakter zou krijgen en door subsidies te aanvaarden 

zijn onafhankelijkheid zou verliezen (33). Frédericq deelde 

de grote toekomstplannen die sommigen t.a.v. U.E. koesterden 

duidelijk niet. In de lijn van liberale opvattingen van Lauren~ 

e.a., was hij afkerig van door de Staat ~ngericht grootschalige 

initiatieven. De sociale kwestie moest door het persoonlijk 

initiatief van de burgerij worden opgelost. Het conservatieve 

paternalisme van Frédericq botste met de beter aan de ~ijd 

aangepaste denkbeelden van d~ Raet, Tack ~n anderen. Naar zijn 
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ooràeel moest ook in de U.E. het liefdadig-paternalistische 

van de burgerlijke houding t.o.v. de sociale kwestie tot uiting 

komen in de kosteloosheid van de leergangen en het niet over

dreven officiële karakter van de onderneming. Van de gelijk

waardigheid, die volgens Tack en de Raet het principe van de 

betaling voor lesgever en toehoorder inhield, moest hij niet 

veel hebben. Ook in andere aspecten, zoals de strikte neutrali

teit van de leergangen, zou dezelfde tegenstelling zich 

manifesteren. Overigens lag hierin ook een van de redenen van 

het verzet dat bij de socialisten t.a.v. het HOvhV groeide. 

Van een gematigd enthousiasme bij het begin van het initiatief, 

evolueerde de houding van de socialisten gaandeweg tot afwijzing 

e~ zelfs openlijke tegenwerking. Volgens Anseele die in maart 

1~95 een communiqué naar de Gentse pers zond, was een U.E. 

met kosteloze toegang "als een aalmoes, door de burgerij aan 

de proletariërs geschonken" en achtte hij het vernederend voor 

de arbeider~ om kosteloze leergangen te volgen (34). De 

socialisten hadden dan ook meer sympath~e voor de poging 'van de 

Brusselse extensies in 1895 om te Gent een comité op te richten 

dat betalende leergangen zou inrichten. Of Anseeles o~roep 

veel gevolgen gehad heeft voor het HOvhV is moeilijk te achter

halen, maar duidelijk is wel dat zich in deze financiële kwesties 

fundamentele tegenstellingen openbaarden tussen verschillende 

ideologische en andragogische uitgangspunten. 

4.3. g§l~~!~§_~§~_~~9~§_§~~§~§!§§ 

Wanneer in 1893 aan de Brusselse universiteit de "Extension 

universitaire de Bruxelles" opgericht werd, zagen de Gentse 

initiatiefnemers hierin de bevestiging van het waardevolle 

karakter van University Extension. Vanaf het begin echter waren 

àe verhoudingen tussen beide initiatieven gespannen. De taal 

was het meest onmiddellijke breukpunt, maar de tegenstellingen 

tussen beide extensies betroffen ook andere aspecten. Van 

bij het begin werd de Brusselse extensie als een bedreiging en 

concurrent aangevoeld. Wanneer de franstalige pers de stichting 

van de Brusselse extensie als een primeur voor België toejuichte 

en daarbij de Gentse poging niet vermeldde, reageerden ver-
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schillende leden van het Gentse comité geprikkeld (35). In 

zekere zin was deze reactie niet zo kleingeestig : de Brusselse 

extensie stelde zich van bij het begin vrij aanmatigend en 

arrogant tegenover de Gentse aan en er was inderdaad sprake van 

een systematisch verzwijgen in de franstalige pers van het 

Gentse initiatief. Nochtans had Leclère in zijn artikel in de 

Revue Universitaire met lof over de Gentse poging gesproken 

en had hij contact met Frédericq gehad (36). Die vrij arrogante 

houding kwam tot uiting in verschillende gebeurtenissen. Al in 

februari 1893 had Emile Vandevelde, die bij het ontstaan van 

de Brusselse extensie betrokken was, een plan gepubliceerd voor 

een landelijk U.E.-stelsel, onder leiding van Brussel maar 

met Gent en Luik als centra (37). 

Zover is het nooit gekomen, maar de Gentenaars waren van dan af 

op hun hoede voor pogingen om het HOvhV op te nemen in één of 

andere nationale organisatie. Het gevoel van bedreigd te 

~,orden door de Brusselse extensie nam nog toe wanneer in ver

schillende steden de pogingen van het HOvhV om lokale comité's 

op te richten mislukten omdat de Brusselse extensie er het 

gras van voor hun voeten had weggemaaid, zoals o.a. te Antwerpen 

het geval was. pogingen om in de provinciesteden bij de (frans

talige) burgerij steun te krijgen voor nederlandstalige leer

gangen mislukten, wanneer de Brusselse extensie er al een 

comité had weten op te richten. De Gentenaars reageerden op 

die concurrentie vrij bitter : "Wat kan eraan die leergangen 

(nl. die van HOvhV - D\1D) wel ontbroken hebben in de oog en der 

Brusselaren om alhier eenige concurrentie te komen aandoen 

onder een beperkt publiek ? Bijval? Degelijkheid? Tendenz ?" 

(38). Met de woorden 'degelijkheid' en 'tendenz' werd geallu

deerd op de twee belangrijkste verschillen tussen de Gentse en 

de Brusselse extension; verschillen die de oorzaak van wrijvingen 

en conflicten waren. 

In de eerste plaats de 'degelijkheid'. Volgens de Brusselaars 

was de Gentse extensie geen degelijke vorm van U.E. Deze opvat

ting werd door H. Hirsch, lid van de 'Extension universitaire 

de Bruxelles' in 1895 in twee publikaties verdedigd (39). Daarin 
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had hij gezegd dat aan een aantal fundamentele kenmerken van 

U.E. door het HOvhV niet voldoende was tegemoet gekomen, nl. 

de 'class', het gebruik van de syllabus, de bibliotheek, de 

geschreven oefeningen en de examens (40). Bovendien bekritiseerde 

hij het feit dat studenten als lesgevers fungeerden en dat 

aan literatuur zoveel aandacht werd gegeven. Volgens Hirsch 

beantwoordden de beide Brusselse extensies veel beter aan het 

U.~. ideaal. Hoewel hij in deze kritiek enkel op het eerste 

werkingsjaar van het HOvhV was ingegaan - wat ter verdediging 

van het HOvhV door L. de Raet werd aangestipt (41) - maakte 

deze kritiek indruk, o.a. bij leden van lokale comité's die vOOr 

de keuze stonden Gentse of Brusselse lesgevers uit te nodigen 

(42). De Gentenaren konden ter verdediging enkel wijzen op het 

feit dat de Brusselse extensies door de steun van de 'Ligue 

de l'Enseignement' en van de Brusselse universiteit(en) tot veel 

m?er in staat waren dan de Gentse extensie, die op vrijwillige 

giften en medewerking moest steunen. Bovendien voerden de 

Gentenaren aan dat in Vlaanderen hoger onderwijs voor het volk 

niet mogelijk was in het frans (43). 

Me~ 'tendenz' werd verwezen naar ideologische verschillen tussen 

de Gentse en Brusselse extensie. Van bij de start van het HOvhV 

had het comité zich voorgenomen zich strikt te houden aan 

zuiver wetenschappelijke leergangen en alle partijdige onder

werpen te weren. Zo werd in 1893 aan J. pée geweigerd een 

leergang over Multatuli, zijn lievelingsonderwerp, te geven 
f 

omdat men vreesde dat Pée's behandeling van Multatuli "aanleiding 

zou geven tot godsdienstige en politieke discussies" (44). 

De liberaal georiënteerde Gentenaren zagen in absolute ideolo

gische neutraliteit de voorwaarde om aan U.E. te doen. Wanneer 

na zekere aarzeling in 1895 Wa~weiler aangezocht werd om einde

lijk een meer aktueel en sociaal onderwerp, nl. de economie, aan 

te pakken, dan werd er nauwlettend voor gezorgd dat dit tot 

geen politieke of ideologische discussies zou kunnen aanleiding 

geven (45), wat dan ook niet gebeurde (46). 
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De Brusselse extensies waren volgens de Gentenaren echter 

geenszins van dezelfde onpartijdigheid. Positivisme en socia

lisme voerden er volgens hen de boventoon, boven wetenschappe

lijkheid en neutraliteit. Het feit dat E. Vandevelde in de 

'Extension universitaire de Bruxelles' actief was en in enke~e 

lo~ale comité's leergangen gaf over sociale doctrines, was 

voor hen een voldoende bewijs daarvoor (47). Hoewel de Genten~ren 

hierin geen gelijk kregen van de Raet, die in De Goedendag aan

voerde dat zeker m.b.t. de studie van sociale verschijnselen 

objectiviteit niet mogelijk is en dat de geleerde, en dus ook de 

U.E., zich hierdoor niet mag laten afschrikken (48), hielden 

zij vast aan het principe van strikte neutraliteit. 

Deze tegenstellingen kwamen duidelijk aan de oppervlakte n.a.v. 

twee gebeurtenissen in 1895, tijdens dewelke het sluimerende 

conflict tussen de Gentse en Brusselse extensie ten top werd 

gedreven. Het eerste voorval greep plaats n.a.v. een congres 

dat door de 'Extension universitaire de, Bruxelles , op 20 jan

uari 1895 voor alle U.E. comité's in België had ingericht. Dit 

congres had o.m. tot doel tot meer samenwerking te komen tussen 

de verschillende bestaande extensies en had daartoe uitnodi

gingen gezonden naar het I10vhV. Het Gentse comité ging op 

die uitnodiging niet in (49), wat in De Goedendag, waar sommigen 

sterk voorstander waren van een federatie van U.E., werd 

betreurd (501. 

Het tweede voorval, eén tijdje nadien, deed meer stof opwaaien. 

Frédericq had een brief ontvangen, waarin het HOvhV uitgeno~igd 

werd om deel te nemen aan de stichting en werking van een 

'Comité gantois des extensions universitaires' (51). Oit comité 

had zich via de dagbladen voorgesteld als een Gents initiatief 

dat samengesteld was uit leden van alle politieke partijen en dat 

zich tot doel stelde Om leergangen aan te vragen bij de ver

schillende bestaande extensies (52). Het zou beta~ende leer

gangen inrichten en zich wenden tot vertegenwoordigers van ver

schillende denkwijzen. De progressistische advocaat Varlez had 



80 

Frédericq al opgezocht over deze zaak. Deze had Frédericq de 

kritiek van de socialistische leider Anseele overgemaakt dat 

kosteloze leergangen voor de arbeiders vernederend waren en 

dat aan de lessen van het HOvhV "alle kracht en oorspronkelijk

heid ontnomen worden, door de vrees van een persoonlijke meening 

uit te drukken" (53). 

Varlez had Frédericq dan voorgesteld om betalende leergangen 

in te richten. Vooruit zou een toelage geven van 500 à 1000 fr. 

op voorwaarde dat de leden van Vooruit de lessen zouden mogen 

bijwonen. Frédericq had hierop afwijzend gereageerd omdat dit 

z.i. de niet socialistische arbeiders van de anti-socialisten 

en van de Liberale Werkersverdediging zou uitsluiten. Varlez 

had Frédericq ook voorgesteld om een leergang over economie in 

te richten, en had daaromtrent de naam van E. Vandervelde gesug

gereerd. Frédericq had ook hierop afwijzend gereageerd omdat 

Vandervelde geen nederlands zou spreken en "partijdige leergangen 

geeft" (54). Deze poging tot contact van dé 'Extension universi

tiüre de Bruxelles" met Frédericq, die waarschijnlijk tot doel 

had het HOvhV tot een lokaal comité van de Brusselse extensie 

om te vormen, was dus op niets uitgelopen en de vorming van 

het 'Comité gantois' was dus een tweede poging in die richting. 

Het 'Comité gantois' had enkele Gentse professoren, Van Bombeke, 

Renard en Pirenne, uitgenodigd om onder 'patronage' van dit 

comité leergangen te geven. Door Frédericq over de toedracht 

ingelicht, hadden deze geweigerd. 

Een poging van het 'Comité gantois" om Prof. Vollgra ff, die 

voor de 'Extension universitaire de Bruxelles' al eerder neder

landstalige leergangen over nederlandse letterkunde had gegeven, 

naar Gent te krijgen, was eveneens mislukt als deze met 

Frédericq contact had genomen (55). De brief aan het comité van 

het HOvhV was dan ook de laatste poging van het 'Comité gantois' 

Het HOvhV werd erin gevraagd om onder het "patronage" van het 

'Comité gantois' haar werkzaamheden voort te zetten. Met enige 

fierheid werd deze vraag door het comité resoluut afgewezen. 
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De argum~nten die men gaf, zijn veelbetekenend ~ i.p.v. de 

klassenhaat te bevorderen, wenste het comité toenadering te 

prengen tussen de verschillende klassen; daarenboven wenste het 

geen "afstand te doen van het uitsluitend gebru~k van de moeder

taal of van het streng-wetenschappelijk onderwijs dat van 

l~everlede het vertrouwen van alle politieke partijen had weten 

te winnen" (56). Door deze vrij arrogante poging van de Brusselse 

extensies om voet aan wal te krijgen te Gent en zich daarbij 

boven de Gentse extensie te plaatsen, werden vanzelfsprekend 

alle bruggen tussen de Gentse en de Brusselse extensies opge

blazen. De droombeelden die bij sommigen leefden om tot een 

federatie of een andere vorm van samenwerking te komen tussen 

de verschillende extensies, kon best begraven worden. In 

de provinciesteden leefden de lokale comité's van de Gentse en 

Brusselse extensies op vrij gespannen voet naast elkaar (57). 

Veelal was , het een ongelijke strijd; zowel de grotere middelen 

van de Bruss~l5~ extensies ~l5 de gro~ere bereidheid van de 

lokale b~rgerij om met een franstalige extensie mee te werken 

dan ~et een flamingante, droegen tot het succes van de Brusselse 

extensies in Vlaanderen bij. Dit succes moest mettertijd ook 

door het Gentse comité erkend worden (58). 

Wrijvingen met kathol~eke extensies hebben zich niet in die 

mate voorgedaan. In de eerste jaren van haar bestaan zorgde 

ret FjOvhV door de strikte neutral~teit van haar leergangen ervoor 

niet door katholieke·tegenwerking geremd te worden. Hoewel de 

belangstet+ing voor U.E. in die beginperiode vooral in liberale 

e~ progressistische k~ingen leefde, lokten de werkzaamheden 

van het HOvhV zelfs goed~e\lring uit van de katholieke pers (59). 

Sociaal georiënteerde katholieken vonden dat de katholieken 

duidelijk tekortschoten op het beloftevolle terrein van weten

schapsvulgarisatie. Wanneer te Antwerpen in 1898 de 'Katholieke 

Vlaams~he Hoogeschooluitbreiding' van start ging, werd er in 

het Gentse comité wel gewezen op "het weinig ernstig karakter 

van eenige der lessen" (60), maar wellicht omwille van de vlaams-
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gezinde orientatie erv~n. werd ze niet als een concurrentie 

ervaren. Ook wanneer in 1907 de oprichting van de Gentse 
K.V .JI . U. 1n de pers werd aangekondigd, ~~ngeerde Fréderlcq 1n 

Het Volksbelang positief (611. 
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(1) In bijlage bevindt zich een lijst van medewerkers en 

leden van het centrale comité. 

(2) P. FREDERICQ, Dagboek, BUG, Hs 3704 (1), cahier 10, p, 97, 

15.2.92. 

(3) Expliciete voorbe~lden hiervan zijn de leergang van V. Fris, 

oud-student van Frédericq, over de Guldensporenslag "naar 

't werk van Prof. Pirenne, op mijn aandringen. Echt chic", 

P. FREDERICQ, Dagboek, cahier 17, p. 133, 6.11.99; de 

leergang van P. Tack over het Nederlandse blijspel : "Hij 

vertrekt ~et een karrevracht boeken, die ik hem meegeef om 

zijn onderwerp te bestuderen", ibid., p. 142, 9.12.99; en de 

leergang van A. Blyau over de heksenprocessen in Vlaanderen 

"Onrechtstreekse vrucht van mijnen practischen leergang", 

ibid., cahier 20, p. 227, 12.1.1903. 

(4) P. FREDERICQ, Schets eener geschieqenis der Vlaamsche Bewe

ging. Vlaamsch Belg16 sedert 1830. Derde deel, Eerste stuk, 

Gent, 1908, p. 101. 

(S) P. FREDERICQ, DagbQek, cahier 18, p. 171, 27.10.1900. 

(6) Ibid., p. 188, 30.10.1901. 

(7) E.C. COPPENS, paul Frédericq ... , p. 16 en passim . 

(8) Cfr. P, FREDERICQ, Schets ..• , p. 101, waar staat dat naast 

hem ook J, Mac Leod en J. Vercoullie van in 1892 in het 

comité zaten. 

(9) Cfr. brief van J. pée aan P. Frédericq d.d. 25.9.92, aange

haald bij E,C. COPP~~S, Paul Frédericq ... , p. 241. 

(10)Gentsch Comiteit "" Verslagen, pp. 23-24, De Goedendag, 

jrg, 2, nr. 15, 18,5.93. 
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(11) In de almanakken van 't Zal Wel Gaan, werden Mac Leod, 

Staes en Boonroyals een afzonderlijk extension-comité voor 

de wetenschappen aangeduid; in de verslagen van het comité 

werd ove·r de leergangen vp'n Mac Leod en Staes nooit beraad

slaagd. 

(12) L. TROCH, Tien jaar •.•. , p. 25 e.v. 

(13) P. FREDERICQ, Schets . . . , p. 101. 

(14) Hij werd vervangen door J. pée; de verslaggever van de daarop 

volgende vergadering vermeldt in de marge : "Dr. Duflou 

was erg aan het vrijen, en dat deed hij liever dan te 

komen spreken over Hans Sacks (den dichterlijken !!) en 

Luther", Gentsch Comiteit .•. , verslagen, p. 18. 

(15) Frédericq spoorde regelmatig zijn studenten aan tot sociaal 

en Vlaams engagement, bvb. in een vGordracht voor de 

studenten van 't Zal op 29.10.93; zie P. FREDERICQ, Dagboek, 

c ilhier 11, p . 6. Een echo daarvan weerklinkt op het 

einde van het verslag in 't Zal van het werkingsjaar 1893-4 

"Ze (ele stude nten) moeten het besef kri:igen, dat de 

!3tudentem18reld niet meer als \Vereld op zichzelf kan worden 

behandeld, dat zij plichten tegenover de maatschappij, waarvan 

zij een deel uitmaken, te vervullen hebhen", R. DE WOLF, 

'Hooger Onderwijs voor het Volk, in : Gentsche studenten-

almanak TSG 't Zal'\Vel gaan, Gent, 1895, pp. LXV-LXXVII, 

p. LXXVII. Ook De Goedendag spoorde af en toe de studenten 

tot medewerking aan het HOvhV aan. 

(1G) Zoals J. Fée (promotie 15.10 .9 4), H. De Harez (afge\~ezen 

in o~tober 93), E. De Neef (promotie 21.7.94), L. Scharpé 

(promoti'3 21.6.94), R. De ''lolf (promotie 19.10.95), J. 

Van S\'lictcn (overleden in februari 1896), M. Rudelsheim 

(promotie 15.10.97), J. Schusmans (stopzetting studies in 

oktober 97), H. Smout (promotie 19.7.98), P. Burvenich 

(promotie 18.10.99), J. Van Hauwaert (stopzetting studies 

in 1900), enz. L. TROCH, Tien jaar ... , pp. 23-49; Van 

de 23 studenten die zich tussen 1890 en 1900 in de Germaanse 

filologie in5chreven, waren er 13 actief in het HOvhV, 

ibid., p. 49. 
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(17) E.C. COPPENS, paul Frédericq ... , p. 61, p. 127. 

(18) J. pée gaf in 1896 nog een leergang, M. Sabbe in 1894, 1898 

en 1905, P. Tack in 1900, 1901 en 1908. Beide laatste waren 

bovendien actief in het U.E. comité van Mechelen, wanneer 

ze daar leraar aan het atheneum waren. 

(î9) E.C. COPPENS, Paul Frédericq ... , p. 127. 

(20) Gentsch Comiteit ... , Verslagen, P. 9, 22.10.1892. 

(21) P. TACK & L. D~ RAET, Het University Extension Movement •.. , 

p . 10. 

(22) P. TACK, Hooger Onderwijs ... , p; LXIV. 

(23) L. LECLERE, Les ~xtensions ..• , p. 239, zie ook M. DE 

VROEDE (red.), Bijdragen ... , derde deel, eerste stuk, 

p . 612. 

(24) Gentsch Comiteit ... , Verslagen, pp. 45, 55, 70, 73. 

(25) o. Van Hauwaert op de vergadering van 27.10.1900; ibid., 

p. 70. 

(26) A. BLYAU, Hooger pnderwijs voor 't Volk, in : Gentsche 

Studentenalmanak 

p . XLVIII. 

TSG 't Zal Wel Gaan, Gent, 1902, 

(27) Cfr. E.C. COPPENS, paul Frédericq .. , p. 127; op het einde 

van zijn leven schrijft hij over hetgeen hij voor vele li

berale en Vlaamse verenigingen en organisaties heeft ge

daan : "Op dit alle~ meen ik een beetje fier te mogen 

zijn ( ... ). Mijne beurs heb ik nooit gesloten gehouden, 

integendeel", P. FREDERICQ, Algemeen overzicht van mijn 

leven, BUG, Hs 3705, 14.3.1917, p. 23. 
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(28) L. DE RAET, De Vlaamsche hoogeschool en de e~schen van 

den tijd (1903-1906), in : L. DE RAET, Over Vlaamsche 

Volkskracht - Vlaanderens Cultuurwaarden, Brussel, 1913, 

p. 199 en p. 215 e.v. 

(29) L. DE RAET, De hervorming der Belgische HQogescholen (1895), 

in : L. DE RAET, Over Vlaamsche Volkskracht •.• , p. 27 e.v. 

(30) Zie Het VolksQelang van 21.10.1893. 

(31) Volgens Hirsch en Huisman waren noch professoren, noch stu

denten de meest geschikte lesgevers en genoten de doctors 

duidelijk de voorkeur, maar dan moest men deze voor hun 

leergang vergoeden, A. HIRSCH & 1'1. HUISMAN, L'extension •.• , 

p. 15: Volgens Leclère moesten de lesgevers gerecruteerd worden 
onder "professeurs, chargées de cours, assistants, 

diplOmes ct gradués de l'enseignement supérieur", L. LECLERE, 

Les cxtensions ••• , P I 238. 

(32~ P. Ti\CK, Hooger Onderwijs •.. , !? LXV: R. DE; WOLF, IIooger 

Ondenlij s .•• , p. LXXVII. 

(33) Gentsch Comiteit ... , Verslagen, PD. 65, 70, 86. In 1910 

heeft men tenslotte een subsidie aangevraagd bij het 

Provinciebestuur. Deze aanvraag liep op niets uit omd,l.t rn'2~' 

geen niem'le pos~ op de begroting \.,renste in te voeren, ibid., 

p. 129. 
Een echo van onvrede met Fredericq's standpunt in het 

comité vinden we bij A. BLYAU, Hooger Onderwijs . .. , P. LIl 

"Wij weten, dat zij zal volharden, al faalt het hé\a:!:' ook 

aan steun, dien ze tot nog toe niet heeft willen inroepen door 

een misschien te ver gedreven gevoel van kieschhcid o~ te 

grooten onafhankelijkheidszin". 

(34) S.K., Hooger Onden'lijs voor het Volk, in : Gentsche St:uèen

tenalmanak TSG 't Zal wel gaan, Gent, 1896, p. XLIII. 
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(35) Basse sprak van wat 'esprit de capitaie' en vond het 

niet zo dramatisch. Het Volksbelang, 4.3.1893; De Goeden

dag, jrg. 2, nr. 15, 18.5.1893; P. Tack echter reageerde 

op een voordracht te Antwerpen bitsig en lokte daarmee 

scherpe reacties uit van het franstalige blad Opinion, 

zie De Goedendag, jrg. 2, nr. 16, 1.6.1893. 

(36) Leclère had Frédericq op 12.12.1892 bezocht i.v.m. U.E. en 

had op zijn voordracht voor de 'Société libérale pour l' 

é t ude des sciences et oeuvres sociales' te Gent met lof over 

h e t HOvhV gesproken; zie P. FREDERICQ, Dagboek, Cahier 10, 

p. 103; L. LECLERE, Les universités du peuple .•• , L. LSCLERE, 

Les Universités populaires 

(371 rIe t Volksbel a n g , 4.3.1893. 

(33) ~rtikel . uit de Brugsche Beiaard, overgenomen in Het 

Volksbelang, 9.2.1895, n.a . v. pogingen van de Ext. univ. 

de Brux. om in Brugge van start te gaan met een 

fran s talige U.E. comité. 

(~~) Nl. een artikel in het tijdschrift "University Extension" 

van Philadelphia (U.S.A.), De Goedendag, jrg. 4, nr. 6, 

10 . 1.1395; en de reeds aangehaalde brochure A. HIRSCH & M. 

HUIS~IAN, L' Extension universitaire ... 

(40) A. HIRSCH & H. I-IUtSMAN, L'Extension universitaire •.. , p. 18, 

e.v. 

(40) A. HIRSCn & ~1. HUISMAN, L 'Extension universitaire ..• , 

p. 18 e.v. 

(41) Nl. jn ~en bespreking in De Goedendag, jrg. 4, nr. 4, 

24.1.1895. De Raat trok ook in twijfel of de Brusselse 

extensies de verschillende kenmerken van U.E. wel zo goed 

t oepasten, zie De Goedendag, jrg. 4, nr. 6, 10.1.1895. 
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(42) Zie bvb. de brief v~n A. Deswarte, lid van de Exterision 
universitaire de Bruxelles, vlaamsgezind en stichter van het 
lokale extension-comitá van Nleuwpoort, in de Brugsche 
Beiaard, 16.2.1895. 

\ 
(43) R. DE WOLF, Hooger Onderwijs ••• , p. LXXVI; in een be-

spreking van De Wolfs art~kel ~n De Goedendag wordt dit 
ontkend; zie De Goedendag, jrg. 4, nr. 14, 2/5/1895. 

(44) Gentsch Comiteit •••• , Verslagen, p. 27. 

(45) Zie de aankondiging in Het Volksbelang, 20.4.1895. 

(46) "Hij wist ook zijn op dit oogenblik kiesch onderwerp met 

een onberispelijke onpartijdigheid te behandelen", R. DE 
WOLF, Hooger Onderwijs ••• , p. LXXXVII. 

(47) P. TACK, Hooger onderwijs ••• , p. ~XI; Het VOlksbelang, 
23.3.1895. 

(48) L. DE RAET, Tendenz in HOvhV, De Goedendag, jrg. 4, nr. 12, 

4.4.1895. 

(49) De uitnodiging kwam, volgens de verslagen althans, niet ter 

sprake op de vergaderingen van het comité. 

(50) De Goedendag, jrg~ ., nr. 8, 7.2.1895; de verslaggever, 

A. Deswarte (zie nooit 42), kloeg deze desinteresse van 
de Gentse extensie voor meer samenwerking ook aan in zijn 
brief aan de Brugsche Beiaard, 16.2.1895. 

(51) Gentsch Comiteit •.• , Verslagen, pp. 33 e.v., S.K., 
Hooger Onderwijs ••• , pp. XCIII e.v. 

(52) Het Volksbelang, 16.3.1895. 

(53) Aangehaald in S.K., Hooger Onderwijs ••• , p. XCIII~ 
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(54) Gentsch Comiteit •.• , Verslagen, p. 34. 

(55) Ibid., pp. 35 e.v.; Zie ook een brief van Vollgraff aan 

Frédericq, d.d. 24.3.1895, vermeld bij E.C. COPPENS, Paul 

Frédericq .•. , p. 243. 

(56) S.K., Hooger Onderwijs ... , pp. XCIV e.v. 

(57) Enkel te Nieuwpoort, door de persoonlijke inzet van 

A. Deswarte, beschouwde het lokale extension-comité zich 

een afdeling van zowel de Gentse als van de Brusselse 

U.E. en vroeg om beurt aan één van beide om sprekers, 

zie S.K., Hooger Onderwijs ... , p. LXXXVIII. 

(58) Gentsch Comiteit ... , Verslagen, pp. 74, 91, en elders; 

zie ook Fréderiçq in het Volksbelang, 19.3.1904, dit succes 

was volgens de Gentenaren vooral te wijten aan financiële 

sterkte door subsidies, steun van Be universiteit en het 

feit dat een franstalige extensie meer hoogleraren kon aan

trekken dan een Vlaamse. 

(59) Bvb. het artikel uit Het Vlaamse Volk, overgenomen in Het 

Volksbelang, 1.12.1894. 

(60) Gentsch Comiteit ... , Verslagen, p. 67, vergadering van 

20.10.1899. 
f 

Het Volksbelang, 16.11.1907, waarin een overgenomen artikel 

uit Le Bien Public. 

(6 1 ) Onder de stichters van de K.V.H.U. Gent treffen we namen 

aan als Prof. De Ceuleneer, Pyfferoen, De Stella en volks

vertegenwoordiger G. Cooreman. Enkele van deze personen 

hadden al in 1903 een poging gedaan om een katholieke 

extensie, de "Kring Hoogeschool Uitbreiding" op te richten, 

getuige een gedrukte aankondiging, gericht aan de pers, 

d.d. 29.10.190.3, waarvan een exemplaar teruggezond~n werd 

in het Archief van de R.U.G., 4 A 2/4, doos 96. Zie voor 

de K.V.:-I.U. Gent ook M. Dg VROEDg (red.), Bijdragen ... , 

Deel 111. Tweede stuk, pp. 1078-1080. 
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5. De werkzaamheden buiten Gent 

K.rakteristiek aan U.E. is dat ernaar gestreefd wordt de 

wetenschap ook buiten de universiteiten te brengen.De flaminganten 

van het HOvhV beseften van bij het begin dat het opzetten van 

l~ergangen te Gent alleen niet voldoende was en dat, om hun doel

stellingen te verwezenlijken, het noodzakelijk was ook in andere 

Vlaamse steden en dorpen extension-Ieergangen te organiseren. Voor 

een flamingante extensie was dit des te noodzakelijker, en 

tegelijk ook moeilijker, omdat de Vlaamse Beweging, vanuit haar 

intellectuele oorsprong en haar kleinburgerlijk karakter, in 

hoge mate een stedelijk fenomeen was. Wou men voor de Vlaamse 

Beweging een massabasis vinden, dan diende die gezocht te worden 

in de provinciesteden en het platteland. Dat dit niet zonder 

problemen zou kunnen gebeuren, was van bij het begin duidelijk. 

In de provinciesteden heerste veelal een invloedrijke lokale 

verfranste burgerij voor wie de taalbarrière in de eerste 

pl~ats een maatschappelijke betekenis had, nl. om haar te onder

sch~iden van de boeren en arbeiders. Bovendien waren ze, als 

lib~ralen, in hun contacten beperkt door de allesoverheersende 

positie van clerus en kerk. 

Om de mensen te vinden die een lokaal comité konden oprichten 

moent men in die provinciesteden vaak lang en geduldig zoeken. 

Om een beeld te geven van de activiteiten van de Gentse exten

sie buiten Gent en de problemen die zich daarbij voordeden, 

zullen we eerst een overzicht geven per lokaliteit en daarna 

een aantal algemene zak~n bespreken. 

5.1. Overzicht 
~~-------

AALST 

De eerste leergang buiten Gent werd door Vercoullie in de lente 

van 1893 te Aalst gegeven, nl. een leergang van tien lessen 

over taalkunde. De lessen grepen elke zondag plaats in het 

stadhuis en er werd een inschrijvingsgeld gevraagd van 2,5 fr. (1). 

Wie tot deze eerste leergang het initiatief had genomen, is niet 

bekend, maar de leergangen die daarna te Aalst werden georgani

seerd, waren het initiatief van de geneeskundestudent Jan De Windt, 
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een Zalier en later actief ,in het eerste referendum van 't Zal 

over de vernederlandsing. Op zijn verzoek kwamen J. Mac Leod, 

zijn assistent G. Staes en de Antwerpse leraar F. Boonroy in 

de winter van 1893-4 naar Aalst met ~en leergang over planten

ziekten (2) • Het was de eerste leergang die Mac Leod voor de 

Gentse extensie verzorgde. De t'l'ind t, die de medewerking gekregen 

had van de geneesheer en schepen Monfils, organiseerde dan nog 

een leergang van J. Fréderichs, maar daarna bleef het te Aalst 

enkele jaren stil. In 1897 werd de draad weer opgenomen door 

een comité dat J. Bauwens als voorzitter had en dat leergangen 

door Vercoullie en Basse organiseerde (3). Langer dan één jaar 

hield dit comité het niet vol en het duurde tot 1907 voor er te 

Aalst nog extension-activiteiten georganiseerd werden (4). In 

dat jaar organiseerde de Aalsterse tak van het Algemeen Neder

landsch Verbond twee reeksen voordrachten, verzorgd door leden 

van het HOvhV, nl. A.J.J. Van de Velde en L. Willems (5). In 

het daarop volgende jaar nam het Willemsfonds de vlag over en or

ganiseerde reeksen voordrachten met P. Fcédericq, J. Vercoullie, 

en anderen die niet direct met het HOvhV verbonden waren (6). 

In 1909-1910 tenslotte kwam Dr. Miele naar A~lst met zijn 

populaire leergang over de bestrijding van de kindersterfte. 

Het HOvhV was daarna te Aalst niet meer actief. 

ANTWERPEN 

Antwerpen is een stad geweest waar het HOvhV het zeer moeilijk 
f 

had om voet aan wal te krijgen. De Gentenaren weten dit aan 

"het bij uitstek utilitair karakter van ons volk, vooral in 

de Scheldestad" (7). Bovendien hadden ze te kampen met de 

concurrentie van de Brusselse extensie die te Antwerpen een 

stevige basis had. Al op 7 mei 1893, nauwelijks enkele weken 

na haar oprichting te Brussel, kon de 'Extension universitaire 

de Bruxelles' haar afdeling te Antwerpen openen, met een 

leergang over Darwinisme door Lameere, en met een leergang van 

E. Vandevelde over "Les questions sociales au XIXe siècle' (8). 

De Gentse flaminganten betreurden dat de U.E. te Antwerp~n niet 
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door Vlamingen was aangepakt en dat de franstalige Brussels 

extensie zoveel succes oogstte, ook vanwege socialistische zijde. 

P. Tack ging als gezant van het HOvhV op 15 mei in de 'Liberalen 

Vlaamschen Bond' een voordracht over U.E. houden, maar hij had 

geen succes. De Vlaamse bladen berichtten niets over zijn 

voordracht en in een paar bladen, zoals Vooruit, Schild en Vriend 

en Opinion werd Tack zelfs zwaar aangevallen (9). In het Gentse 

comité moest hij dan ook melden dat zijn poging mislukt was (10). 

Een tweede poging moet dan wel gelukt zijn, want op 21 januari 

1894 begon Vercoullie een leergang over taalkunde, ingericht 

door een comité dat bestond uit. leden van de 'Nederlandschen 

Studentenkring' van het Handelsinsitituut en enkele flaminganten 

waaronder Max Rooses (11). In november 1894 gaf Pol de Mont te 

Antwerpen een leergang over Franse dichtkunst in de 1ge eeuw (12). 

Terwijl in dezelfde maand de Brusselse extensie niet minder 

dan acht verschillende leergangen tegelijkertijd verzorgde, 

bleef het voor de Vlamingen bij deze ene leergang. Pogingen van 

Rooscs om Frédericq of andere lesgever~ van het HOvhV naar 

Ant'A'erpen te krijgen, misluktF'n (13) en het Antwerpse comité 

nl~crf een zachte dood. We moeten tot 1908 wachten eer het 

W)vhV terug te Antwerpen te vinden is. In dat jaar organiseerde 

de plaatselijke tak van het A.N.V. een reeks voordrachten, waar

bij naast sprekers van de Gentse extensie, zoals Dr. Mieie, ook 

Boonroy cn Rudelsheim optraden (14). Het bleef blijkbaar bij 

een eenmalig initiatief. 

BRUGGE 

De oprichting van een plaatselijk extension-comité verliep 

te Brugge gemakkelijker dan in andere Vlaamse steden. Frédericq 

spande er zich persoonlijk voor in (15) en kon rekenen op 

de steun van vermaarde flaminganten als J. Sabbe en 

A. de Maere-Limnander. Onder hun impuls kwam eind 1893 een comi

té tot stand dat verder nog bestond uit E. Gailliard, A. Nelis en 

A. Van der Meersch en onder bescherming stond van burgemeester 

graaf A. Visart de Bocarmé (16). Het comité legde er zelf de 
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nadruk op dat leden van de twee politieke partijen erin 

vertegenwoordigd waren, dat het een "onzijdig" comité was en 

dat de lessen "geen confessioneel,e richting zouden hebben, maar 

zich enkel op streng wetenschappelijk gebi~d zouden bewegen" (17) 

en "vreemd blijven van alle staatkundige', maatschappelijke of 

godsdienstige twistvragen" (18). Frédericq gaf op 2 maart 1894 de 

inleidingsles in een lokaal, door het stadsbestuur ter beschik

king gesteld, aan de St.-Jacobstraat. Hoewel hij niet gewend 

was over extensionlessen aantekeningen of opmerkingen in zijn 

dagboek te noteren, werden deze lessen te Brugge enthousiast 

becommentarieerd (19). Na Frédericq gaf Prof. A. De Ceuleneer, 

die als katholiek zijn steun had toegezegd aan het Brugse 

extension-comité, een reeks lessen over aardrijkskunde (20). 

Van deze beide leergangen werden door P. Huybrechts, leraar 

aan het Brugse Atheneum en overtuigd voorstander van U.E., in 

het liberale "Journal de Bruges" verslagen gemaakt, die nadien 

door hem in b;ochurevorm werden uitgegeven (21). Het toegangs

geld voor deze leergangen bedroeg telkena 2,50 fr. Tijdens 

het volgende seisoen '94-'95 organiseerde het Brugse comité 

leergangen van C. De Bruyne en J. Vercoullie. Van deze ~eergangen 

verschenen eveneens franstalige samenvattingen in de "Journal 

de Bruges". Ook in de Brugsche Beiaard, het Vlaamsgezinde week

blad van J. Sabbe, verschenen regelmatig verslagen en samenvat

tingen. Aangekondigde leergangen van M. Basse en P. Huybrechts 

gingen niet door. 

Vanaf het seisoen '95-'~6 kreeg het Brugse comité af te rekenen 

met concurrentie van een franstalig extension-comité, gesticht 

door de franstalige literaire kring 'Exelsior' en aangesloten 

bij de 'Extension de l'Université libre de Bruxelles' (22). Het 

comité slaagde er wel in twee leergangen, van de Brugse 

Atheneumleraar M. Seligmann over electriciteit en van de Oostendse 

historicus J. Frederichs, in te richten, maar van aangekondigde 

reeksen van Waxweiler, Basse, Mac Leod en Staes kwam niets in 

huis (23). P. Huybrechts, die zijn samenvattingen voor het 

"Journal de Bruges" als zelfstandig tijdschrift was beginnen 
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~it te geven, nl. 'University Extension' (24), ondersteunde, 

als lid van Excelsior, ook de activiteiten van het franstalig 

extension-comité. De concurrentie en de grotere belangstelling 

vanwege het publiek in het sterk verfranste Brugge voor de 

franstalige leergangen (25), moeten voor het Vlaamse comité 

teveel geweest zijn, want vanaf het seizoen 1896-97 organiseerde 

het niets meer (26). Het blad University Extension werd dan 

ook volledig de spreekbuis van het franse extension-comité. 

H. Smout schreef in 't Zal dat het HOvhV te Antwerpen en te Brugge 

"een ongelijken strijd heeft moeten aangaan tegen een 

gesubsidieerde Fransche University Extension" (27). Vanuit het 

Gentse comité werden wel nog pogingen gedaan om het Brugse 

comité weer op gang te krijgen (28), maar die bleken vruchteloos 

te zijn. Blijkbaar moeten ook interne problemen oorzaak geweest 

zijn van het verdwijnen van het comité : Frédericq verklaarde in 

1900 aan het Gentse comité dat "de finantiên (sic) slecht be

s~uurd werden, de sprekers geêxploiteerd werden" (29). 

Pas in 1903 werd de draad weer opgenomen, nl. door het Willems

fonds dat M. Basse uitnodigde een leergang over Shakespeare te 

geven (30). Het publiek bestond uit leden van het Willemsfonds, 

wat volgens het Gentse comité niet wenselijk was. Het Willems

fonds, onder impuls van J. Sabbe, deed in het najaar van 1905 

opnieuw een poging om de Vlaamse U.E. te Brugge op gang te 

krijgen met een leergang van O. Van Hauwaert (31). Dergelijke 

geïsoleerde leergangeq grepen ook plaats in 1906 (Basse) , 1907 

(0. Van Hauwaert), 1908 (Vercoullie) en 1909-1910 (Basse) (32), 

maar een extension-comité werd nooit opnieuw opgericht. 

BRUSSEL 

Brussel was een geval apart. Als hoofdstad en voor de Vlamingen 

bijzonder belangrijke stad, stond Brussel van meet af aan in 

de belangstelling van de U.E. promotors in Vlaanderen. Bovendien 

waren er te Brussel twee extensies actief die bij menig vlaams

gezind student bewondering afdwongen. 
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Het initiatief ging uit van de Raet, na diens terugkeer uit 

Italië (33). Door zijn toedoen werd er in de lente van 1894 in 

de kring der Vlaamsgezinde studenten'Geen Taal Geen Vrijheid' 

een comité opgericht, bestaande uit de Raet, M. Willems en G. 

Mesmaeker (34). Het comité wilde autonoom zijn, los van de Gentse 

extensie, waarmee het zich vanzelfsprekend verbonden voelde, maar 

vooral los van de twee franstalige extensies aan de Brusselse 

universiteit (35). De tegenwerking was echter groot. De 

universiteit weigerde een zaal ter beschikking te stellen en 

het stadsbestuur liet een aanvraag voor een zaal vier maanden 

onbeantwoord (36). De vijf aangekondigde leergangen (37) voor 

1895 werden daardoor uitgesteld tot in mei 1895, een jaar na 

de stichting, de eerste en ook enige leergang, die het comité 

kon inrichten, van start kon gaan. 

Voor een dertigtal toehoorders gaf Dr. Schepens een leergang over 

de verzorging"en de opvoeding van het kind tijdens de eerste 

vijf levensjaren. Om onbekende redenen bl~ef het daarbij. Het 

comité had weliswaar aangekondigd in oktober 1895 met zes leer

gangen te starten, maar dat is nooit kunnen gerealiseerg worden. 

Misschien speelde hierbij de weigering van het HOvhV een rol 

om leergangen te Brussel te verzorgen : op de vergadering van 

23 oktober 1895 deelde Mac Leod de vraag om leergangen aan 

het Gentse comité mee, maar Frédericq was van oordeel "dat er 

iets onkiesch zou liggen in ons optreden te Brussel waar reeds 

twee Extensions werkzaam zijn" (38). Een op zijn minst eigen

aardige reactie, vermit~ de Brusselse Vlamingen in het Volks

belang werden aangemoedigd en in 1900 de Gentenaren te Brussel 

toch leergangen gingen geven. Dat deze weigering een rol heeft 

gespeeld in het verdwijnen van de Vlaamse Brusselse extensie, 

werd bovendien door Frédericq later impliciet toegegeven (39)'. 

In 1900 vormde zich te Brussel inderdaad een nieuw Vlaams extension

comité onder impuls van J. Mac Leod, en met de medewerking van 

A. Deswarte, die ook lid was van de 'Extension universitaire 

de Bruxelles' en A. Vermeylen, die in 1895 niet met de Raet had 

willen meedoen (40). Deze drie leden verzorgden de leergangen 
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die in 1901 en 1902 werden ingericht, aangevuld met een 

leergang van de Gentenaar A. Vandevelde. A. Vermeylen ging ook 

een leergang te Antwerpen verzorgen, wat door de Gentse extensie 

werd toegejuichd : "De spoorwegverbindingen tuschen de twee 

groote zustersteden Antwerpen en Gent zijn immers zoo slecht, 

dat de Gentsche leeraars hunne lessen 's avonds niet konden 

geven, zonder in de Scheldestad te moeten overnachten, hetgeen 

in de meeste gevallen onmogelijk was" (41). 

Maar ook deze tweede poging om in Brussel een Vlaamse extensie 

op de been te brengen mislukte : aangekondigde leergangen gingen 

niet door (42) en Mac Leods initiatief stierf een zachte dood. 

Nog tweemaal was het HOvhV te Brussel actief. In de lente van 

1910 werden op initiatief van het Willemsfonds 2 leergangen inge

richt : naast A. Vermeylen en de Brusselse atheneumleraar 

M. Brant~ g~f C. De Bruyne te Brussel een leergang over bio

geografie (43). En eind 1911 gaf C. De.Bruyker, eveneens op 

uitnodiging van het Brusselse Willemsfonds, een reeks lessen 

over De levende wereld i.v.m. de omgeving' (44). 

IEPER 

In tegenstelling tot wat bij de andere steden het geval was, 

ging het initiatief tot het oprichten van een extension-comité 

te -Ieper van personen van Ieper zelf uit, Het Gentse comité 

ontving in maart 1895'een brief van een pas gevormd Iepers 

comité, bestaande uit Jacobs, Vanderstichele, Lorent, Huysmans 

en Du Soleil. Deze waren van plan Franse of Vlaamse leergangen 

te organiseren en vroegen om zich bij het HOvhV te mogen aan

sluiten. Die toelating werd hun gegeven op voorwaarde dat "zij 

wetenschappelijke, niet sectaire, hoogere leergangen inrichten, 

uitsluitend in het Nederlandsch gegeven" (45). Mac Leod startte 

op 5 mei 1895 met een leergang over plantenbiologie, die na 

hem werd voortgezet door Dr. G. Vanderstichele, leraar aan het 

college van Ieper. Na de derde les moest de leergang echter 

stopgezet worden bij gebrek aan toehoorders, hetgeen volgens 
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Mac Lead te wijten was aan de slechte kwaliteit van de les~en (46). 

Hoewel het Gentse comité meende dat Ieper "een uitstekend 

terrein" voor de U.E. was, konden na deze ~islukking geen acti

viteiten meer opgezet worden (47). 

Een nieuwe poging kwam tot stand in het 'seizoen 1908-1909. Een 

kring, "Alzijdig onderwijs voor het volk" genaamd, richtte dan 

enkele extension-leergangen in, waarop naast Pol Anri, hoofd

onderwijzer te Gent, over TolstoI, Frans Van den Weghe, lid 

van het Oostendse extension-comité, over 'De opleiding der 

burgerij in Vlaanderen' en anderen, ook P. Tack sprak,nl. over 

heksenprocessen (48). Meer is er van dit initiatief niet pekend. 

KORTRIJK 

Van Kortrijk kwam eind 1895 de vraag, vanwege een extension-comi

té, om leergangen in te richten, waarvoor de reiskosten zouden 

betaald worden. Hoewel verschillende leden van het Gentse comité 

zich voorbereid hadden om te Kortrijk le~rgangen te gaan geven, 

kwam er niets van in huis omdat het Kortrijks~ comité dan tqch 

de reiskosten niet kon vergoeden "daar het al zijn geld besteed 

had aan de Fransche leergangen" (49). Dit Kortrijkse e~tension

comité moet zich tot een afdeling van de Brusselse extensies 

hebben ontwikkeld, want eind 1902 namen en~ele leden van het 

Kortrijkse Willemsfonds het initiatief om Vlaamse extension

leergangen in te richten. Zij vroegen aan het HOvhV om sprekers. 

Het Gentse comité ging op deze vraag vanzelfsprekend in, maar 
f 

was wel van oordeel dat de initiatiefnemers zich zouden moeten 

verenigingen in een lokale , afdeling van het HOvhV en dat het 

Willemsfonds de extension-Ieergangen niet op zich zou mogen 

nemen (50). Frédericq gaf in het voorjaar van 1903 de eerste 

leergang over 'Eenige bladzijden uit de geschiedenis der Neder

landen in de 14e eeuw', een leergang die oorspronkelijk de 

titel 'Godsdienstige beroerten in de 14e eeuw' droeg maar die 

Frédericq veranderd had uit angst de katholieken af te 

schrikken (51). 

Het initiatief hield het drie jaar uit: in 1903 werden drie, 

in 1904 twee en in 1905 eveneens twee leergangen gegeven (52). 
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LEDEBERG 

In 1903 werd door toedoen van A. Blyau, lid van het Gentse 

comité, te Ledeberg een comité opgericht, waarvan de schepen 

van onderwijs A. Van Bocxstaele voorzitter was. In 1903 orga

niseerde het de leergang van A. Van de Velde over het water in 

het gemeentehuis (53). In het seizoen 1904-1905 kwamen M. Basse 

8n C. De Bruyne naar Ledeberg, maar meer heeft het Ledebergs 

ex ten sion-comité blijkbaar niet verricht. 

In het seizoen 1908-1909 werd door "Oud-leerlingenbond der Ge

meentescholen van Ledeberg" een reeks losse lessen ingericht, 

waarin ook leden van het HOvhV, zoals O. Van Hauwaert, M. Basse 

cn C. De Bruyne, optraden (54). 

're Hechelen ,was P. Tack, die daar leraar aan het atheneum was 

<]C'tmrden, de drijvende kracht achter het extension-comité. In 

het voorjaar van 1901 had hij samen met Deneef een leergang 

gegeven en eind 1902 werd het comité gesticht, met als leden 

o.a. E. Deneef, H. Sabbe, A. Desmedt, J. Van overstraeten, 

B. Van Fraechem, E. Buskens (55). 

In het seizoen 1902-1903 richtte het drie leergangen in : Deckx 

OV2r g e zondheidsleer, A. Vermeylen over kunstgeschiedenis en 

l~. Basse over het Ne derlandse volkslied. In 1903 werd het 

extension-comité een afdeling van het 'Algemeen Nederlandsch 

Verbond' en vermits de vraag aan Gent om sprekers negatief was 

b e antwoord (56), organiseerde het leergangen van A. Deswarte, Dr. 

Schnyten, H. Heert, H, Basse en zelfs Hugo Verriest over 

Guido Gezelle (57). Ook in 1904 kon aan de vraag van Tack door 

het Gentse comité om sprekers niet voldaan worden en het Hechelse 

comité organiseerde dan twee reeksen met andere sprekers, nl. 

E. Van Den Berghe en M. Brants. In het seizoen 1905-1906 werden 

geen leergangen ingericht, maar vanaf 1906-1907 ontwikkelde het 

Hcchelse comité zich tot een actief extension-comité dat 

jaarlijks drie à vier leergangen organiseerde (58). Het trad 
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blijkbaar ook nogal autonoom op van het HOvhV want in die 

jaren richtte het Mechelse comité geen enkele leergang iQ van 

iemand van HOvhV behalve in 1911. In 1911 werkten er te Mechelen 

tegelijkertijd 4 extensies : de 'Extension universitaire de 

l'Université libre de Bruxelles', de 'Extension universitaire 

catholique', de 'Katholieke Vlaamsche HoogeschooluitbreidingO 

(59) en het 'Hooger Onderwijs voor het Volk', afdeling van het 

ANV (60). En in 1913 was Mechelen de enige overblijvende locale 

afdeling van het HOvhV. 

NIEUWPOORT 

Het extension-comité, dat in 1894 onder impuls van de 

Nieuwpoortse student aan de Brusselse universiteit A. Deswarte, 

te Nieuwpoort werd gevormd, was het enige waar gepoogd werd 

lesgevers van"de Gentse extensie naast die van de Brusselse 

extensie te laten optreden. De eerste lee:gang die te Nieuwpoort 

werd ingericht, werd door de Brusselaar Franck gegeven (60), 

waarna J. Vercoullie een leergang over de geschiedenis der 

Nederlandse letterkunde gaf. Consequent aan Deswartes ideeên 

over een federatie van extensies en samenwerking tussen Gent en 

Brussel (61), streefde het Nieuwpoortse comité ernaar zich om 

beurten tot de Gentse en de Brusselse extensie te wenden voor 

leergangen en sprekers (62). Waarschijnlijk bleef dit echter 

een v~ome wens want verdere activiteiten van leden van het 

HOvhV konden niet gevonden worden. 

OOSTENDE 

De man, die te Oostende met extension-activiteiten van wal 

trachtte te steken, was J. Frederichs, de oud-student van 

Frédericq in de geschiedenis en diens oud-secretaris, die te 

Oostende leraar aan het atheneum was geworden. In de lente van 

1894 gaf Frederichs een leergang kunstgeschiedenis en vormde 

hij samen met Vervaert, ingenieur, en Lauwens, advokaat, een 
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extension-comité (63). Blijkbaar bleef het bij deze ene 

leergang en de vroege dood van Frederichs maakte een einde aan 

het initiatief. 

De draad werd in 1901 weer opgenomen door V. Fris, eveneens 

historicus, oud-student van Frédericq en leraar aan het atheneum 

te Oostende. In het najaar van 1901 vormde deze een extension

comité, 'Hooger Volksonderricht', met F. Van den Weghe, R. 

Verhulst, oud-student van Gent, en Houben, oud-student van 

Leuven (64). Dit comité was nauw verbonden met de plaatselijke tak 

van het A.N.V., hoewel V. Fris liever met het Willemsfonds wou 

samenwerken, omdat - zo deelde hij Frédericq in een vertrouwe

lijke brief mee - er in het A.N.V. "te talrijke tjeven inzitten 

( •.. ) eene vranke Vlaamschgezinde liberale politiek is veel 

verkieschlijker" (65). 

De vier leden van het comité verzorgden in het voorjaar van 

1902 elk een'leergang. Het comité ontwikkelde zich tot een 

actief gezelschap: in het seizoen 1902-1903 werden 9 leer

gangen ingericht met sprekers als C. De Bruyne, A. Deswarte, 

V. Fris, F. Van den tveghe, e.a. Vercoullie en Basse gaven in 

1903-1904 naast Van den 1'leghe leergangen; Gabbe en O. Van 

Hauwaert volgden in 1904-1905. In 1905-1906 trad Basse op, in 

1906-1907 opnieuw O. Van Hauwaert en F. Van den Weghe in 

1907-1908 (66). Nadien werd er niets meer georganiseerd. Al 

deze leergangen gingen door in een zaal van het stadhuis. Wellicht 

dankte het Oostendse cqmité deze activiteit aan een subsidie 

die hen in 1902, en wellicht ook daarna, door het A.N.V. \'las 

gegeven (67). 

Andere 

Occassioneel traden leden van het HOvhV ook op in andere Vla~mse 

steden of dorpen met leergangen of losse voordrachten. 

Zo gaf G. Staes in 1894 een reeks over plantenkunde te Turnhout 

(68). Over organisatoren is niets bekend, net zoals bij de 

leergang die M. Basse in 1895 te St.-Niklaas over Shakespeare 
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gaf (69), en de leergang van M. Sabbe te Ninove in 1897-1898 

(70). In deze laatste stad was er wel al een poging geweest van 

Pol De Mont om met extension-activiteiten te starten. In 1893 

had deze een leergang van zes lessen gegeven over Nederlandse 

letterkunde (71). In 1904 verzorgde Van de Velde een leergang over 

de materie te Dendermonde, gevolgd door een voordracht van Mac 

Leod. Deze eenmalige activiteit was georganiseerd door de 

"Vlaamsche Wacht" (72). Het daarop volgende seizoen gaf M. Basse 

een reeks van 6 lessen over vrouwen in de Nederlandse letter

kunde te Oudenaarde (73). Voor Oudenaarde was er binnen het 

Gentse comité al vroeger belangstelling geweest, nl. vanwege 

R. De Wolf (74), maar daar was niets uit voortgekomen. In 

1907 was C. De Bruyne te gast te Zelzate met een zeer succesrijke 

reeks over biogeografie, waarbij Destanberg, de Gentse hoofd

onderwijzer, voor lichtbeelden zorgde (75). Tot slot van 

deze opsomming is er nog het merkwaardig initiatief van 

A. Van den Ber~he die in twee seizoenen, nl. 1909-1910 en 1910-

1911, een reeks lessen gaf over landbouwscheikunde te St. 

Hartens Latem (76). 

Tenslotte is er een hele lijst van Vlaamse steden en dorpen waar 

het HOvhV, zoals het dat noemde, onderhandelingen aanknoopte met 

plaatselijke persoonlijkheden, maar die op niets uitliepen. Elk 

jaar kondigde het Gentse comité een aantal plaatsen aan waar het 

zou optreden, waar echter nooit iets zo~ doorgaan. Vooral de 

Oostvlaamse provinciesteden lagen blijkbaar in de gading. 

Zo had men in 1895 te Deinze een comité kunnen samenbrengen en 

had men voorbereidingen getroffen voor leergangen van Frédericq 

en Van den Berghe, maar dit alles ging niet door omdat het 

plaatselijke comité met de voorgestelde onderwerpen vreesde te 

weinig publiek te kunnen aantrekken (77). Analoge problemen van 

praktische aard stelden zich te Lokeren, Eeklo, Ukkel en zelfs 

Tongeren. 
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In tabel 1 hebben we de activiteiten van leden van het HOvhV 

in lokale extension-comité's schematisch bijeengebracht. Enkele 

kwantitatieve resultaten springen in het oog. 

Vaoreerst blijkt het w~inig continue karakter van deze activi

teiten. Zowel per plaats als globaal schommelen het aantal leer

gangen per seizoen zeer sterk. Topjaren in dit verband zijn '93-

'94, '94-'95 enerzijds en 1992-'03 '03-'04 en '04-'05 anderzijd~. 

In andere seizoenen stijgt de activiteit buiten Gent niet uit· 

boven de 3 à 4 leergangen per jaar, met een absoluut dieptepunt 

rond de eeuwwisseling. 

Ook tussen de verschillende plaatsen zelf z+jn er grote verschillen. 

Aalst, Brugge en Oostende zijn de steden waar het HOvhV tien 

of meer le~rgangen heeft verzorgd, gevolgd door Kortrijk met 

zeven. Mechelen was een actief extension-comité, dat echter zijn 

leergangen niet in de eerste plaats in Gent haalde. In de andere 

plaatsen is de activiteit van het HOvhV zeer sporadisch. 

De oorzaak van deze weinig continue lokale werking ligt vanzelf

sprekend in de ontstaansgeschiedenis en het weinig duurzame 

karakter van de lokale extension-comité's. In die ontstaansge

schiedenis zien we merkwaardige parallellen. In een eerste fase 

wordt, al dan niet door actieve bemoeienis van leden van de Gentse 

extensie, een plaatsdIijk comité op de been gebracht, bestaande 

uit plaatselijke notabelen en, zo mogelijk, met de steun van 

de lokale overheid. Meestal was dit comité openlijk Vlaamsgezind 

(Aalst, Antwerpen, Brugge, Mechelen, Oostende); soms was het dit 

niet of onderhield het betrekkingen met Gent en Brussel (Ieper, 

Kortrijk, Ledeberg voor het eerste, Nieuwpoort voor het tweede 

geval). Merkwaardig is ook dat in de meerderheid van de steden 

dit plaatselijk comité niet expliciet politiek-id~ologisch gekleurd 



TJUiEL 1. Schelliatisch overzicht van het aantal leergangen door lesgevers van het HOVhV in loxale 
comité's gegeven (78) (V = losse voodrachten) 

'92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04' 05 '06 '07 'OB '09 '10 '11 '12 tot. 

Aalst 2 2 2 2 10 

Antwerpen 1 V 1 

Brugge 2 2 2 1 1 1 12 

Brussel 4 

Ieper 2 

Kortrijk 3 2 2 7 

Ledeberg 2 1/ 3 

Mechelen 1 4 

Nieuwpoort 

Oostende 2 2 2 10 

Tu rnh.out 

St. Ni klaas 

Dendermonde 2 2 

Ninove 1 
o.udenaarde 1 
Zelzate 1 
St. Mart. L. 1 2 

totaal 7 5 2 2 0 0 2 2 6 9 7 2 3 3 4 4 2 0 63 
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was en zowel liberalen als katholieken omvatte (Aalst,· BrUqq~, 

Ieper, Mechelen, Oostende) al lag de klemtoon vanzelfsprekend wel 

bij de liberale component. Wanneer Gentenaars zich moeiden met de 
vorming of samenstelling van een lokaal comité, streefden zij er 

overigens naar dit comité niet openlijk liberaal gekleurd naar 

bulten te doen treden. De bekommernis om de steun van katholieke 

notabelen te verkrijgen en om de katholieke bevolking niet af te 
schrikken stond hierbij voorop. In sommige comité's traden dan 

ook katholieke sprekers op. In de meeste gevallen hield een 
plaatselijk extension-comité het echter niet langer dan een paar 

jaar uit. In een tweede fase zien we dat het initiatief uitgaat 
van gevestigde culturele verenigingen, zOÇlls het iallemsfonds, 

het Algemeen Nederlanqsch Verbond of andere. Leden van deze 

organisaties poogden dan met de infrastructuur van hun vereniging 

de extension-idee nieuw leven in te blazen. Principieel was het 

HOvhV hierva·n geen voorstander omdat ze meende dat extension

activiteiten door een autonoom comité meesten verzorgd worden 
en niet door een andere organisatie. Wellicht speelde hierin ook de 

vree~ mee dat het publiek dan tot de leden van die organisatie 

zou beperkt blijven. In de praktijk eçhter kon dit standpunt niet 

volgehouden worden. U.E. kon zich in de provinciesteden niet als 

een bijkomende culturele organis;;ltie bevestigen en moest noodge

dwongen onder d'e vleugels van een andere organisatie kruipen. 

In de meeste gevallen was dit het A.N.V., en vooral waar extension

activiteiten geen duidèlijk liberale stempel hadden was dit het . 

geval (Aalst, Antwerpen, Mechelen, Oostende). Elders nam het 

Willemsfonds die taak op zich (Aalst, Brugge, Brussel, Kortrijk). 

De vrees van het HOvhV was niet ongegrond, want in deze tweede 

fase verloren de extension-activiteiten duidelijk aan identiteit. 

Vaak werden ze opgenomen in het globale pakket activiteiten en 

verwaterde hun speèifieke karakter. In veel gevallen vielen 

extension-Ieergangen terug in geI soleerde voordrachten of werden 

ze vermengd met andere çulturele activiteiten. 
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De factoren, die aan de basis lagen van het verdwijnen van 

extension-comité's, zijn niet eenduidig te achterhalen. De 

Gentenaren wezen in de eerste plaats op de concurrentie en 

tegenwerking van franstalige extension-comité's. Wellicht heeft 

dit inderdaad in steden, zoals Brugge, Antwerpen en Brussel 

meegespeeld. Waarschijnlijk waren interne factoren echter 

evenzeer van belang : onvoldoende engagement of gebrek aan pu

blieke belangstelling lagen in sommige steden duidelijk aan de 

grondslag van het wegkwijnen van een extension-comité. In andere 

gevallen moeten we de oorzaken eerder bij personen zoeken. 

Het is merkwaardig hoe comité's vaak rechtgehouden wer~en door 

een enkele persoon, bij wiens verdwijnen dan ook het comité valt 

(Jan De Windt te Aalst, Jules Fréderichs te Oostende). Zeker 

op lokaal niveau was de U.E. beweging in Vlaanderen uiteindelijk 

een zaak van slechts een gering aantal actieve personen. Financi~le 

problemen speelden eveneens een grote rol. Het HOvhV vroeg aan 

lokale comité's ten minste de reiskosten van haar sprekers te 

vergoeden (79), en liefst nog iets meer- (BO). Daardoor waren de 

lokale comité's verplicht inkomsgelden te vragen. VQor zover 

vermeld, schommelen die meestal rond de 2,50 fr. per l€ergang. 

Daar deze inkomsgelden de kosten niet konden dekken, en ze ook 

niet verhoogd konden worden, waren de lokale comité's in hun 

activiteiten sterk beperkt. In sommige gevallen verleende een 

organisatie als het A.N.V. een subsidie, maar dat was eerder 

uitzondering dan regel. Vermits vrijgevige figuren als Fréderic~ 

niet in elk comité te vinden waren, lagen financi§le problemen 

vaak aan de basis van het verdwijnen van lokale comité's. 

Tenslotte, en van minder belang, z~Jn er een aantal gevallen 

waar de oorzaak eerder bij het HOvhV zelf moet gelegd worden. 

Soms vond men in het Gentse comité geen spreker bereid naar een 

provinciestad te trekken. Bovendien vroegen lokale comité's vooral 

naar succesrijke leergangen, die reeds een aantal keren gegeven 

werden en waarvan de spreker dus reeds vaak op de baan was. 

Leergangen van Frédericq, Vercoullie, Mac Leod en Miele waren 

bijzonder gegeerd, maar het spreekt vanzelf dat deze figuren niet 



107 

steeds in staat waren of voldoende gemotiveerd waren om leer
g.ngen telken. opnieuw te geven in verschillende steden. 

In dit verband rijst de vraag naar de relatie tussen het Gentse 
comité en de verschillende lokale comité's. In de eerste plaats 
was die relatie een ~aak van zuiver per~oonlijke aard. Comité's 
die zich bij de Gentse extensie aansloten, onderhielden de 
contacten met Gent vaak langs dezelfde personen. De onstabiele " 
lokale werking van het HOvhV was in zekere zin het gevolg van het 
niet gestructureerde karakter van de relatie met de lokale comi
teiten. Persoonlijke factoren en andere toevalligheden hypothe
ke~rden de continulteit van de lokale werking. 

Dit was niet toevallig I het was het gevolg van een reeks van min 
of meer bewuste keuzes. Net zo min als Frédericq op samenwerking 
met de Brusselse extensies uit was, toonde hij zich een voorstander 
van een meer gestructureerde relatie met de lokale comité's. 
Deze moesten volgens hem hun volstrekte autonomie behouden. Hij 
was tegen elke bevoogding vanuit de Gentse extensie en zelfs 
tegen afspraken over gemeenschappelijke zaken zoals inkomsgelden. 
e.d; Niet iedereen in het Gentse comité was het met dit standpunt 
eens. De tegenstellint kwam vooral tot uiting in de discussie over 
een federatie van lokale extension-comité's. 

Deze discussie ving aan in 1903. J. De Decker, daarin bijgestaan 
door prof. C. De Bruyne, kloeg aan dat er geen samenwerking 
was tussen de verschillende comité's en pleitte voor een federatie. 
Volgens hem was, vergeleken met de Brusselse extensie, het HOvhV 
eerder een desorganisatie dan een organisatie (81). Voordelen 
die aan een federatie zouden vastzitten wa~en volgens hem : 
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- via een federatie zou men meer kans hebben op subsidies van 

provincie, gemeente, Ligue de l'Enseignement, e.d.; 

- een federatie zou de bestaande comité's kunnen begeleiden en 

ondersteunen; 

- het zou gemakkelijker initiatieven kunnen nemen om de U.E. in 

andere plaatsen uit te breiden dan een comité alleen (82); 

- ze zou voor de behartiging van gemeenschappelijke belangen kunnen 

instaan; 

- door een federatie zouden wrijvingen tussen comité's kunnen ver- 

meden worden. 

Dit voorst~l kreeg ernstige tegenkanting vanwege Frédericg en Basse. 

Als argumentén voerden ze aan dat door een federatie het prestige 

van de Gentse extensie zou prijsgegeven worden en dat in een 

federatie noodzakelijkerwijze "allerlei elementen zouden opgenomen 

worden, die onbekwaam zouden zijn om degelijk hooger onderwijs te 

geven" (B3). Verder betwijfelen ze of er inderdaad problemen zijn 

tussen comité's die door een federatie zouden kunnen opgelost worden. 

Basse zag in een federatie weinig nut en weet het voorstel aan 

"de manie van federeeren, die bij ons algemeen in zwang is" (84). 

Toch werd aangenomen om de zaak voor te stellen aan de bestaande 

comité's en werden bri~ven gestuurd naar Oostende, Brussel en 

Mechelen. De antwoorden bleken welwillend te zijn, maar niet zeer 

enthousiast en het voorstel werd verworpen. 

De ganse discussie maakt nog eens duidelijk dat er m.b.t. U.E. 

verschillende opvattingen in het comité leefden. De dominante 

positie van Frédericg's opvattingen woog ook dit keer door, al waren 

heel wat argumenten van De Decker zeker zinvol te noemen. Blijk

baar haalde de schrik om iets van het eigen succes prijs te geven 

en de ideologische voorkeur voor een ongestructureerde relatie 
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het op de argumentatie in de richting van een sterker uitgebouwde 

cp gestructureerde organisatie. Bij Frédericq speelde ook wel een 

financ!êle bekommernis : hij vreesde dat een sterker gestructu

reerde samenwerking alleen maar meer uitgaven zouden met zich 

meebrengen en, gezien zijn financiêle rol, was hij daarvoor wel 
op zijn hoede. Maar belangrijk in deze discussie is dat in 

Frédericq's voorkeur voor een organisatiestructuur, die we 

naar M. Katz 'paternalistisch voluntarisme' kunnen noemen (85), 

opnieuw dezel~de andragogische basisopvatting duidelijk wordt : 

volksontwikkeling als persoonlijke liefdadigheid van de burger, 

en niet als gestructureerde voorziening. 
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'92 slaat dus op seizoen 1892 - 1893. Deze opmerking geldt 

ook voor tabel 2. 



117 

(7 9) Zo vroeg men voor leergangen te Kortrijk in 1895 5 à 10 fr. 
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pp. 135 e.v. Kat. bedoelt met 'paternalistisch voluntarisme' . 
een orqanisatiemodel waarin de rol van onbetaa.lc!e, prominente 
weldoenders, die ook financieel voor dè vereniqing borq staan, 
van groot belanq is. Een charitatieve instellln~ en een 
afkeer van structuur en professionalisme staan voorop .• 
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6. Educatieve aspecten van de activiteiten te Gent 

Het HOVhV diende zich aan al,s een volksontwiJtkelingsinitiatief. 

Het was haar doelstelling tot de qplossing van de sociale 

kwestie bij te dragen door delen van de bevolking met wetenschap

pelijk onderwijs te confronteren en te beïnvloeden. 
Welke wetenschap werd daartoe g~bruikt en wie waren de lesgevers ? 
Op welke wijze organiseerde men de didactische 'aspecten van de 
leergangen ? In dit hoofdstuk zullen we op deze educatieve aspecten 

dieper ingaan (1). 

In tabel 2 (2) hebben we het aantal leergangen, ingedeeld in 

dertien wetenschappelijke disciplines, per jaar weergegeven. 

Daaruit blijkt dat leergangen over medische onderwerpen, geschie

denis, Nederlandse letterkunde, Duitse letterkunde, natuur-, 

scheikunde ' en-biologie het meest voorkwamen: samen vormden ze 

bijna drie kwart van het totaal aantal gèorganiseerde leergangen. 

Interessanter is wellicht de evolutie tussen de verschillende 

disciplines. In de eerste twee seizoenen werd haast uitsluitend 

aandacht besteed aan taal- en letterkunde .. Nadien verschoof het 

accent naar natuurwetenschappelijke onderwerpen, die gedurende 

tien jaar het grootste deel van het aanbod bleven uitmaken. 

Naast taal- en letterkunde werd ook geschiedenis een constante 

leverancier voor extension leergangen. Tenslotte is het opmerkelijk 

hoe gering het aandeel van economische en filosofische onderwerpen , 
was, terwijl juridische onderwerpen slechts in één seizoen aange-

pakt werden. 

De belangstelling voor Germaanse taal- en letterkunde is gezien 

de ontstaansgeschiedenis en achtergronden van de Gentse extensie 

niet verwonderlijk. De initiatiefnemers waren immers professoren 

en studenten uit de nieuwe Germaanse sectie. Voor hen was de 

Vlaamse Beweging in de eerste plaats een taal- en cultuurbeweging. 

Het volksontwikkelingswerk moest de vervreemde Vlaamse bevolking 

terug in contact brengen met haar historische beschaving en tot 



TABEL 2. Overzicht van de leergangen ingericht te Gent per wetenschappelijke discipline 
N 
0 

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03' 04_~O5 06 07 08 09 10 11 12 13 tot. 

Ned. lette 5 1 1 1 1 . 1 1 12 

DQitse lette 3 1 1 1 1- , 1 1 11 

Eng. lette 2 1 1 1 6 

and. lette 2 2 

taalkunde 1 1 1 1 1 1 6 

geschied. 1~ 1 1 1 2 1 1 13 

aardrijksk. 1 2 

filosofie 1 

recht 1 4 5 

economie 1 2 

biologie 1 3 1 2 9 

geneesk. 1 1 1 1 2 .2 1 1 1 14 

nat. " scheik. 1 2 1 1 ·2 1 11 

andere 1 '2 

----------
tot. leerq. 11 4 3 5 8 8 5 2 6 5 3 5 3 5 3 2 2 4 4 5 2 1 96 

tot. lessen 33 42 2,2 37 39 37 29 17 36 32 19 35 1.7 24 14 0 14 UI 28 23 10 0 526 ('*) , 
gemiddeld aantal lessen per leerganq : 5.8 

(*) de cijfers .m.b.t. aantal lessen slaan op 90 leergangen~ van 6 leergangen hebben we geen cijfers. 
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haar 'stambewustzijn' bijdragen. Kennismaking met de grote 

literatoren van die Vlaamse en Nederlandse cultuur, was daartoe 

de meest voor de hand liggende werkwijze. Bovendien wou men 

met de leergangen over Engelse en Duitse letterkunde duidelijk 

maken dat die nationale beschaving van de Vlamingen deel uit

maakte van een breder geheel, de Germaanse beschaving. In die 

voorkeur voor de Germaanse beschaving school ook een duidelijke 

maatschappelijke dimensie : in die beschaving lag immers een 

tegengewicht tegen het jacobijnse van de Romaanse beschaving 

met zijn gerichtheid op klassenstrijd en revolutie, d~e zo 

diepgaand de gemoederen van de Waalse arbeiders had aangetast. 

De Germaanse beschaving, met Duitsland als lichtgevende econo

mische macht en Engeland als sociale voorloper, was voor het 

Vlaamse volk in de ogen van de flaminganten het ware alternatief. 

Door met de historie van de Germaanse taal- en letterkunde 

kennis te maken, zouden de Vlaamse arbeiders en middenklassers 

hun nationalé' oorsprong ontdekken en hun 'stamverwantschap' 

met de Germaanse beschaving inzien . "En in die zaal, waar meest 

altijd in eene vreemde taal, de hoogere wetenschap aan eenige 

uitverkorenen verkocht werd, klonk nu het Nederlandsch woord 

voor het volk, en vertelde het over zijne beschaving, zijne taal, 

zijne kunsten, zijne beroemde mannen van nu en vroegere eeuwen. De 

lessen over Nederlandse, Engelse en Duitse letterkunde hebben 

de toehoorders de blikken geopend voor de nationale beschaving 

van de Vlamingen, d.i. de Nederlandsche, en hebben hun een kijkje 

gegeven op eene beschavfng, nieuw en onbekend voor hen, de Ger

maansche, die ten huidigen dage van zulk overgroot belang is 

Het HOvhv "maakt ettelijke burgers, die een Fransche opvoeding 

ontvingen, gemeenzaam met de zuiver gesproken Nederlandse taal, 

hen bekend met Nederlandsche werken over allerlei wetenschappen 

(wijdt hen in) met de Nederlandsche beschaving waarvan ze, 

mogelijk, het bestaan niet eens vermoedden, terwijl ze tot dan 

hunne blikken slechts naar 'het Zuiden' gericht hielden" (4). 

Niet iedereen was met deze zware klemtoon op taal- en letter

kunde van de eerste jaren gelukkig. Sommigen vonden deze onder

werpen al te abstract om een breed publiek aan te trekken en 
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meenden dat vooral de arbeiders niet in de~e onderwerpen waren 

geïnteresseerd. Het was nu eenmaal zo, argumenteerden ze, dat 

de arbeiders slechts geInteresseerd zijn ip wat hen van 

onmiddellijk nut kan zijn : "Men moet afrekenen met het bij 

uitstek utilitair karakter onzer bevolking. Wat men niet noodig 

heeft, verkiest men niet te leeren noch te kennen" (SI. 
Vanaf het derde werkingsjaar zien we inderdaad een verruiming 

van het programma naar onderwerpe~ waarvan men verwachtte dat ze 

beter zouden aansluiten bij wat de arbeiders zelf als bruikbare 

kennis ervaarden. 

Het meest voor de hand liggende waren de natuurwetenschappen. 

De activiteiten van Mac Leod in de plantentuin hadden altijd een 

bevredigende publieke belangstelling gekend. Bovendien bleek 

uit de leergangen van Staes te Turnhout en Mac Leod te Aalst 

dat biologische onderwerpen heel wat hoveniers en landbouwers 

aantrokken. De ervaring leerde dat "de natuurlijke wetenschappen 

beter geschikt zijn, om ons volk, dat zich door een utilitair 

karakter kenmerkt, belang in te boesem"en." (6) De toetreding 

van nieuwe leden zoals C. De Bruyne, A. Vanden Berghe, T. Swarts 

en A. Vandevelde en de integratie van de activiteiten van Dodonea 

maakte deze verruiming van het aanbod mogelijk. De leergangen 

over natuur- en scheikunde werden vanaf het voorjaar van 1896 

in het auditorium van de 'nieuwe universiteit' gegeven, omdat 

ze met proefnemingen gepaard gingen. Hierdoor werd het mogelijk 

zowel op maandag als op donderdag en soms op vrijdag extension~ 
lessen te laten door~aan. 

Dit streven om natuurwetenschappen in de Gents'e extensie aan 

bod te laten komen had ook diepere oorzaken. We hebben al ge

wezen op het feit dat aan de U.E. beweging een duidelijk ideo~o

gische opvatting over de maatschappelijke betekenis van de 

moderne wetenschappelijk ter grondslag lag. De explosie, die 

de natuurwetenschappen in het laatste kwart van de 19de eeuw 

meemaakten, mocht niet aan het gewone volk voorbijgaan. Kennis

making met de nieuwe resultaten van de wetenschap zou de 
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arbeiders de maatschappelijke vooruitgang, die de burgerlijke 

industriële maatschappij inhield, duidelijk maken en zo de be

wondering en instemming van de bevolking met de rationele 

ordening van de maatschappij verzekeren. Inzicht in de ratio

nele wetmatigheid van natuurlijke processen zou het inzicht 

in de rationale harmonieuze maatschappelijke orde impliceren en 

de arbeider doen inzien dat verzet tegen die orde gelijk stond 

met absurd verzet tegen de harmonieuze organisatie van de 

natuurlijke wereld. Identificatie met de natuurlijke wetmatig

heid maakte het gebruik van demonstraties noodzakelijk. Met deze 

demonstraties was men verzekerd van de aandacht van de toehoor

ders en maakte men de \wnderlijke wereld van de natuur op een 

aanschouwelijke wijze openbaar. De natuurwetenschappelijke 

interesse in het HOvhV hield ook verband met de reeds aangestipte 

beweging voor nederlandstalige wetenschapsbeoefening, die binnen 

de Vlaamse Beweging aan het ontwikkelen was. Figuren als Mac 

Lead, C. De Bruyne, Swarts, Boonroy e.a: streefden ernaar, o.a. 

via hun egagement in het HOvhV, de beoefening van de natuurweten

schappen in het Nederlands te bevorderen en de wetenschappelijke 

basis van Vlaanderens ontwikkeling te ontwikkelen. 

Naast natuurwetenschappen kwam vanaf 1896 ook de geneeskunde op 

het extension-programma voor. Ook hier was het de bedoeling aan 

te knopen bij onderwerpen waarvan men verwachtte dat ze in de 

belangstellingssfeer van de arbeiders zouden liggen. Bovendien 

, ... ou men een bijdrage leveren tot de verspreiding van het moderne 

medische denken, aansluitend bij tal van andere initiatieven 

die op het einde van de 19de eeuw ontstonden op het vlak van 

volksgezondheid en hygiëne. Zo gaven figuren als Remouchamps, 

Burvenich, Miele, Bossaerts, De Bruyne en anderen leergangen 

over tuberculose, kinderziekten, breuken, verpleging van zuige

lingen, kindersterfte, cholera, enz. Ook de natuurwetenschappe

lijke leergangen zaten soms in de medisch-hygiënische sfeer zoals 

de succesrijke leergangen van Van de Velde over water en over 

melk, de leergangen van Mac Lead en Staes over schadelijke 

insecten, de leergang van Van den Berghe over eetwaren,·enz. 
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De medische leergangen waren allerminst vrijblijvend. Uit 

talrijke opmerkingen kunnen we afleiden dat het de sprekers om 

ging het medisch gedrag van hun toehoorders te beïnvloeden. 

Ingesloten in een burgerlijke logica, hield deze beïnvloeding 

een ongenuanceerde veroordeling in van ' de levenswijze en de 

cultuur van de arbeidersklasse. Vaak werden op een moralistische 

manier medisch-hygiënische problemen gereduceerd tot de immo

raliteit en de schuld van de arbeiders. "Men ziet hoe leerrijk 

die lessen waren voor alle huismoeders en huisvaders, die 

dikwijls, al te dikwijls, zelf door hunne slechte zorgen de 

oorzaak zijn van den dood hunner kinders" (7), Meestal was er 

voor deze leergangen vrij v e el belangstelling, wanneer deze toch 

tegenviel werd op dezelfde moraliserende toon gereageerd : 

"Het spijt ons te moeten vaststellen dat het volk zoo weinig 

belang stelt in de lessen, waaruit zij in het practische leven 

nut kunnen trekken. Zij zullen in de herbergen en feesten uren en 

uren doorpr~ngen, maar zij vinden geen uurtje per we ek om zich 

met iets ernstig bezig te houden. Hoeve§!l smarten zouden zij 

zich niet sparen indien zij de zoo belangrijke lessen van 

Dokter Burvenich volgden" (8). Een enkele keer is het .voorgevallen 

dat de socialistische krant Vooruit voor een extension-Ieergang 

zeer enthousiast opriep, nl. voor de leergang over de verpleging 

van zuigelingen door dr. Miele in 1901. Na elke les werd 

er een uitgebreid verslag gepubliceerd, waarbij men de vrouwen 

aanmaande dit uit te knippen en te bewaren. Met wie de weg niet 

zou vinden naar de universiteit, werd er aan het feestlokaal 

verzameld om onder leiding van hoofdredacteur A. Bogaerts naar 

de universiteit te gaan (9). Onder de leergangen van 

het HOvhV zag Vooruit de medische als van meest nut voor de 

arbeiders. 

Een derde uitbreiding was deze naar de sociale wetenschappen. 

Re eds van bij de start van de Gentse extensie gingen stemmen op 

om aandacht te besteden aan 'de vragen des tijds' en om ook 

actuele problemen en nieuwe wetenschappelijke disciplines aan 
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bod te laten komen. Bij een aantal leden, waaronder Frédericq, 

leefde echter de vrees dat dit de neutraliteit van de leer-

gangen in gevaar zou kunnen brengen en tot tendentieuze lessen 

en discussies zou kunnen aanleiding geven. Tegen dit standpunt 

werd door L. de Raet in De Goedendag gereageerd (10). Hoewel 

deze het eens was met de stelling dat in de studie van sociale 

verschijnselen niet diezelfde objectiviteit kon aanwezig zijn als 

in de natuurwetenschappen, zag hij hierin geen reden om de sociale 

wetenschappen in de U.E. links te laten liggen. Het was volgens 

hem best mogelijk sprekers te vinden die zich niet tot polemiek 

of tendentieuze uitspraken zouden laten verleiden. Het risico 

l'lu.;; het waard genomen te worden, want "wil nu de Vlaamsche U.E. 

invloed uitoefenen op he't volk, dan is het noodig dat geleerden 

het op zich nemen deze v:r-aagstukken te bespreken en toe te 

lichten met alles wat het recht, de geschiedenis, de ethiek en de 

statistiek ons leeren". In 1895 ondernam het HOvhV een poging 

om een economische leergang te organiseren. Waxweiler, afkomstig 

uit Solvays Brussels instituut en nauw v~rwant met diens opvat

tingen, gaf een leergang over de 'Geschiedenis der. Oeconomische 

gedachten'. De aankondiging in Het Volksbelang was voorzichtig : 

"In den hedendaagsche toestand van de maatschappij is de studie 

van zulk onderwerp van het grootste belang. Zooals alle leergangen 

door het Gentsch Comiteit van HOvhV ingericht, zal de heer 

Waxweiler zijn onderwerp streng wetenschappelijk behandelen, 

zonder de minste confessionele strekking" (11). De leergang 

was êen succes en, hoewel Waxweiler blijkbaar op geen enkele , 
manier tegen het principe van neutraliteit had gezondigd, ver-

~lachtte nen toch dat "deze hoogst interessante lessen ( ... ) 

zeer waarschijnlijk invloed zullen hebben op het politiek gedrag 

van zijn talrijke toehoorders" (12). Toch werd over economische of 

sociale onderwerpen geen leergang meer georganiseerd - met uitzon

dering misschien van de kort~ reeks van drie lessen die Robelus 

in 1910 over de "arbeidsongevallenwet" gaf. Hoewel met name 

Vercoullie in het comité herhaaldelijk voor leergangen over 

sociale en actuele onderwerpen pleitte (13), nam niemand in het 

HOvhv nog het initiatief in die ~ichting sprekers te zoeken. 
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Wel werd in 1897-1898 een reeks van vier leer~angen over recht, 

gegeven. In zekere zin was het een ,individueel initiatief van 

A. Buysse en Prof. J. Obrie, dat vo~r het comité, dat moeite had 

om leergangen en sprekers te vinden, gelegen kwam. Veel werd 

er niet over beraadslaagd en een duidelijke motivatie is er 

dus niet voor te geven. Bovendien bleek de publieke belangstel

ling eerder aan de lage kant te zijn en nam het comité zich voor 

geen leergangen over recht meer te organiseren (14). 

Geschiedenis werd ~aarentegen vanaf 1897 een vast onderdeel 

van het programma. Inhoudelijk scholen onder deze algemene 

noemer vaak zeer uiteenlopende onderwerpen. Sommige leergangen 

sloten eerder aan bij de taal- en letterkunde, zoals Frédericq's 

Geschiedenis van den Nederlandsehen stam in de 1ge eeuw" en 

"De vier groepen van den Nederlandschen stam in Europa", en 

waren dus gericht op de ontdekking van de nationale historische 

oorsprong van ~e Vlaamse 'stam'. Ook andere leergangen sloten 

nauw aan bij een romantische interpretati: van het Vlaamse 

verleden, zoals V. Fris 'De Slag der gulden sporen', of 

richtten zich op de periodes die voor de verklaring van de Vlaamse 

achteruitgang van bijzonder belang waren, zoals de leergang van 

V. Fris over de geschiedenis van Noord-Nederland vanaf 1584. 

De historische blik was overigens in sterke mate op de Middel

eeuwen gericht en geïnspireerd door Frédericq's onderzoek over 

de Inquisitie en Pirennes werk over die periode. De historische 

leergangen die het HOvhV te Gent en elders organiseerde, werden 

trouwens gegeven door begaafde leerlingen van de zog. Gentse 

historische school', zoals J. Fréderichs en V. Fris. 

samenvattend blijkt voor de sociale wetenschappen dat, afgezien 

van de geschiedenis, deze erg stiefmoederlijk werden behandeld, 

zeker in vergelijking met de Brusselse extensies, waar men aan 

sociale en economische onderwerpen uitgebreid aandacht besteedde. 
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Tabel ,3 geeft enige informatie over beroep van de lesgevers. 

Daaruit blijkt dat de professoren;, die hun medewerking aan het 

HOVhV gaven, de actiefste groep uitmaakten. Figuren als Frédericq, 

Vercoullie en De Bruyhe waren als lesgever zeer actief en zorgden 

vooral in moeilijke periodes voor leergangen. De meest produktieve 

groep was echter die van de atheneumleraren. M. Basse, O. Van 

Hauwaert en V. Fris alleen al stonden in voor 19 leergangen. De 

derde belangrijkste groep was deze van de universiteitsassistenten. 

Vooral in de natuurwetenschappen namen ze een groot deel van de 

leergangen op zich. In het oog springen hier figuren als G. Staes, 

Vanden Berghe, en A. Miele. De andere lesgevers waren ambtenaren, 

vooral A. Van de Velde, bestuurder van het Stedelijk Laboratorium 

was hier actief, advocaten en geneesheren: beroepen met een 

duidelijke academische signatuur. 

Samengenomen blijkt dat de lesgevers al dan niet aan de Gentse 

universiteit verbonden academici waren, die trouwens op hun res

pectieve wetenschapsdomeinen vaak bekende namen waren. Degenen 

die niet aan de universiteit verbonden waren, hadden via infor

mele kanalen bovendien een nauwe relatie tot zij die wel aan de 

universiteit zaten en werden vaak door deze laatsten als lesgever 

gevraagd of geïntroduceerd. Soms behoorden ook de flamingante 

en liberale organisaties tot deze informele kanalen. Figuren als 

V. Fris en O. Van Hauwaert bvb. waren belangrijke leden van het 

Willemsfonds. De meerd~heid van de lesgevers ging ook deel uit

maken van het extension-comité zelf en was bereid als spreker 

in de lokale comiteiten op te treden. Medewerking aan het HOvhV 

hi~ld dus wel een vrij aanzienlijk engagement en geloof in de zaak 

in. 

De studenten waren een apart geval. Hun rol in de U.E. beweging 

was immers voorwerp van heel wat discussie. In feite beperkte 

hun rol als lesgever zich tot d~ eerste twee werkingsjaren. Nadien 

trad geen enkele student nog als lesgever op. De kritiek moet dus 

wel overtuigend geweest zijn. Het scherpst werd die kritiek ver-
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aantal aantal 
personen leerg 

hoogleraar 7 26 

assistent 8 18 

leraar 
atheneum 5 21 

andere 2 2 

ambtenaar 2 5 

advocaat 6 9 

geneesheer 5 8 

letterkundige 1 

onbekend 4 5 

student 5 6 

101 

TABEL 3. Beroep' van de lesgevers te Gent 



woord door Frédericq's en Vercoullie's collega in de Germaanse 

sectie, prof. H. Logeman in de Nederlandsche Spectator (15). 

Deze meende dat studenten, die nog geen eigen onderzoek hadden 

verricht, onmogelijk wetenschappelijk onderwijs konden geven. 

Logeman sloot daarmee aan bij de belangrijkste ideologen van 

de U.E. beweging, die afgestudeerde doctoren en, beter nog, 

professoren en assistenten als de aangewezen lesgevers zagen. 

Duidelijk voorstanders van het laten lesgeven door studenten 

waren er niet, al werden de studenten herhaaldelijk opgeroepen 

hun Vlaamse en sociale plicht op te nemen en mee te werken aa~ 

het HOvhV. Al met al werd de rol van de studenten, in het begin 

van de extensie zo belangrijk, geleidelijk minder belangrijk : 

hun taak beperkte zich tot praktische zaken zoals verslaggeving, " 

propaganda en hulp bij de organisatie van de leergangen. 

De specificiteit van U.E. lag o.m. in een aantal didactische 

kenmerken zoals de lengte van leergangen, de 'class', de syllabus, 

de geschreven oefeningen, enz. In hoever werden deze "effectief 

toegepast ? 

In het eerste jaar kwam van deze extension-didactiek niet veel 

in huis : het programma bestond uit elkaar overlappende losse 

lessenreeksen, er was geen 'class', er waren geen syllabi. In hun 

overzicht van de Belgische extensie~ spraken Hirsch en Huisman 

d::m ook een zwaar oor,deel over het HOvhV uit: volgens hun infor

matie, die beperkt was tot dit eerste jaar, was het HOvhV geen 

U.E. (16). Het onderscheidde zich volgens deze Brusselaars in 

niets van het oude en ondeugdelijke voordrachten-systeem. 

Vanaf het tweede jaar \V'erden echter een aantal zaken veranderd,: 

de lessen werden in leergangen georganiseerd, men zou meer aan

dacht aan de 'class' besteden, men zou syllabi. drukken (17). Deze 

goede voornemens konden echter niet in alle gevallen gerealiseerd 

worden. Uit de schaarse vermeldingen in de verslagen blijkt dat 

pogingen om de 'class' systematisch te organiseren zeldzaam waren. 
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De relatie van de spreker tOt het publiek verliep veelal vrij 

stroef en van enige actieve inbreng van de toehoorders is vri~wel 

nooit sprake. Syllabi werden slechts voor een minderheid van 

leergangen gedrukt (18). Meestal l~gen financi~le proble~en ~n de 

weg om meer syllabi te drukken. Dit werd'enigszins gecompenseerd 

door de verslagen die in Het Volksbelang, De Goedendag en De 

Toekomst werden gepubliceerd en die vaak uitgebreide samen

vattingen van lessen waren. Vooral in De Toekomst kon de geInteres

seerde toehoorder - bedoeld werd hier vanzelfsprekend de 

onderwijzer - uitgebreide weergaven van de lessen terugvinden. 

Andere didactische kenmerken van U.E. werden te Gent nooit 

toegepast : geschreven oefeningen, examens, bibliotheek, excur

sies, enz. ontbraken volledig en kwamen ook nooit ter sprake. 

Een didactisch aspect dat tenslotte nog vermeldenswaard is, is 

de demonstratie. De natuurwetenschappelijke leergangen werden 

zoveel mogelijk met proefnemingen geïllus~reerdo Het was de 

bedoeling hiermee de aandacht van de toehoorders te stimuleren 

en bewondering voor de bestudeerde natuur op te wekken. Een enkele 

ma:J.I is er sprake van het gebruik van lichtbeelden. 

De algemene indruk van de Gentse extension-Ieergangen is dat deze 

vrij ernstige en zware lessen waren die ongetwijfeld van het 

niet aan dergelijke onderwijsvorm gewende publiek zware inspan

ningen moeten gevraagd hebben. De inhoud was veelal wereldvreemd , 
en streng wetenschappelijk en de didactische aanpak was eveneens 

vrij sterk op de univers~taire en ex-cathedra methode geïnspi

reerd. Hoewel er geen enkel spoor van onzekerheid omtrent de 

effectiviteit en doelmatigheid van een dergelijke aanpak terug 

te vinden is bij het Gentse comité , moet toch de vraag 

gesteld worden of de manier van werken van de Gentse extensie 

wel geschikt was om de democratiserende en populariserende 

pretenties van de extension-idee waar te maken. Om op cleze· 

vraag een beter antwoord te kunnen geven, zullen we in ~en 

laatste hoofdstuk wat meer over het publiek trachten te weten 

te komen. 
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(1) We beperken ons bij de bespreking van deze educatieve 

aspecten tot de activiteiten die het HOvhV zelf inrichtte. 

Op de activiteiten buiten Ge~t en .op de werking van de 

" lokale comité' s gaan we hier '~iet in omdat de beschikbare 

informatie te fragmentarisch is en omdat de leergangen 

van het HOvhV vaak naast andere werden ingericht. 

(2) - de cijfers van het eerste seizoen 1892-3 zijn strikt 

genomen van een andere orde omdat men toen nog niet 

de lessen in leergangen structureerde. 

- de leergangen met verschillende sprekers, maar die een 

geïntegreerd geheel vormden, werden als één leergang 

geïnterpreteerd. 

- we zijn voor zes leergangen niet ingelicht over het aantal 

lessen : om die rèden slaat het ge~iddelde aantal lessen 

op 90" leergangen Lp.v. 96 . 

(3) P. TACK, Hooger Onderwijs ..• , pp. LIX-LX 

(4). R. DE WOLF, Hooger Onderwijs ..• , pp. LXXIII-LXXIV 

(5) De Toekomst, VIlle reeks, jrg. 3, 1894, nr. 6, p. 137, 

weergave van een discussie over het HOvhV op het jaarlijks 

banket van de Bond der Oud-leden van 't Zal • 

• 
(6) R. DE WOLF, Hooger Onderwijs •.• , p. LXXV. 

(7) L.D.B., Hooger Onderwijs ••. , p. LIII. Commentaar bij de 

leergang van E. Burvenich over kinderziekten in 1898. 

(8) Het Volksbelang, 26.11.1898; commentaar bij dezelfde leer

gang van Burvenich. 

(9) Vooruit, 19.11.1901, 17.12.1901; zie ook r-1. HEYSE, 

Kulturele uitingen van socialisten te Gent. 1885-1~05, 

Gent, onuitg. licentiaatsverhandeling geschiedenis R.U.G., 

1974, p. 64; E.V., Hooger Onderwijs .•• , pp. LXIII e.v. 



(10) De Goedendag, jrg. 4; nr. 12,3.3.1895. 

(11) Het Volksbelang, 20.4.1895 

(12) Het Volksbelang, 22.6.1895 

(13) Bvb. op de vergadering van 27.10.1900, Gentsch Comiteit 

Verslagen, pp. 71-72. 

(14) Ibid., pp. 60, 72 

(15) Zie Het Volksbelang, 21.10.1893. 

(16) A. HIRSCH & M. HUISMAN, L'extension •.. , pp. 18-19 

(17) R. DE WOLF, Hooger Onderwijs •.• , p. LXVIII Het Volks

belang,~21.10.1893. 

... , 

(18) In totaal werden in de Universiteitsbibliotheek en het 

Archief van de Rijksuniversiteit Gent 16 syllabi weerge

vonden; opmerkelijk is dat het vrijwel uitsluitend natuur

wetenschappelijke leergangen zijn : 

- Vandevelde, De gisting (1897 - 1898), 

- Swarts, Geschiedenis der scheikunde (1897 - 1898) 

- Bossaerts, Heelkunde in dringende gevallen (1900 - 1901), 

- Pée, Moderne Du~tsche schrijvers (1895 - 1896), 

- A. Teirlinck, Breuken (1900 - 1901), 

- Vandevelde, Zuiverheid van het water (?) '; 

- De Bruyne, Het leven der platen (1896 - 1897), 

- L. Willems, Wijsbegeerte der geschiedenis (1896 - 1897), 

- Burvenich, Kinderziekten ( 1896 - 1897) I 

- Vandevelde, Het water, nut en gevaren (1900 - 1901), 

- Remouchamps, Tuberculose (1895), 

- Burvenich, Tuberculose bij kinderen (1897 - 1898), 

- Buysse, Strafrecht (1897 - 1898), 

- Vercoullie, Geschiedenis der Fransche taal (1896 - 1897), 

- De Bruyne e.a., Ons lichaam in gezonden en zieken toe-

stand (1903 - 1904). 
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7. Ret publiek 

Het extension-comité besliste in het begin van het tweede 
werkingsjaar eeu. fichesysteem in :,te voeren om bete~ zicht te 

krijgen op het bereikte publiek. Àan de toehoorders werden door 

de studenten van dienst briefjes uitgedeeld waarop deze hun beroep 

mochten noteren. Deze fiches dienden om de statistiekjes op te 

maken die geregeld in Het Volksbelang en in de verslagen van 

't Zal werden gepubliceerd. Met deze gegevens hebben we ook 

enig zicht op het bereikte publiek. 

De interpretatie ervan levert wel enige problemen op. Zo komt 

het meer dan eens voor dat de opgegeven aantallen in verschillen

de bronnen verschillen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat 

het aantal toehoorders per les van een leergang sterk schommelde 

en soms in het ene geval de cijfers van de eerste le~, in 

het andere geval het cummulatief aantal werd, gegeven (1). We 

vermoeden oók dat slechts gegevens werden gegeven over de meest 

succesrijke leergangen. Tenslotte duidden de toehoorders zelf 

hun beroep aan en is het daardoor zeer moeilijk een b~roepsclassi~ 

ficatie op te maken aan de hand van de opgegeven aanduidingen. 

Toch zullen we proberen door een kritische interpretatie van deze 

gegevens een beeld te geven van de globale samenstelling. 

7.1. ~e~~~~~~_~~~~~~~~~ 

In de lijst van de te Gent gegeven leergangen in bijlage werden 
f 

ook het aantal toehoorders weergegeven voor o~.geveel! twee derde 

van de leergangen (3). Soms zijn het cijfers voor verschillende 

lessen, meestal is het een cijfer dat op de eerste les betrekking 

heeft. Uit deze cijfers blijkt dat het aantal toehoorders schom

melde tussen 12 en 121, met een gemiddelde van 60 toehoorders per 

les. De cijfers schommelen vrij sterk per leergang, maar ook per 

les in eenzelfde leergang. Enige regelmaat valt er niet in te 

ontdekken, noch een of andere correlatie met wetenschapsterrein 

of lesgever. 

Sommige enthousiaste overdrijvingen in de ve»slaggeving, al~ zou 

het auditorium van de wijsbegeerte en letteren dikwijls stampvol 

hebben gezeten, wat ongeveer 150 toehoorders impliceert, rnQeten 

dus wel gerelativeerd worden. 
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De enige regelmaat die uit de verslagen in'Het Volksbelang 

te halen is, is dat het weder een vrij grote invloed had op 

de publieke belangstelling. Zowel slecht weer als zeer mooi 

weer deden het aantal toehoorders zeer fel dalen. Een terug

kerend verschijnsel was ook dat de belangstelling in de zomer-. - . . 

maanden zeer gering was, wat het comité verplichtte zijn leer-

gangen te concentreren in het winterseizoen (4). 

Het comité was over deze cijfers meestal tevreden. Herhaaldelijk 

wees ze er in haar verslaggeving op dat de cijfers aantoonden 

dat U.E. in Vlaanderen een levensvatbaar initiatief was, dat aan 

een behoefte beantwoordde. Wanneer de belangstelling vanwege 

het publiek tegenviel, weet ze dit aan de 'utilitaire' OD 
'materialistische' ingesteldheid van h~t volk, 

Terwijl in Engeland de U.E. beweging haar succes , voor -éen deel 

te_danken had aan de koppeling met de burgerlijke vrouwenbe

weging, ligt de betekenis van het HOvhV op dit vlak eerder 

andersom. Er is geen enkel spoor van een of andere relatie met 

de schqarse pogingen van vrouwen om toegang te krijgen tot de 

Gentse universitaire wereld (5). Integendeel, enkele schaarse 

opmerkingen wijzen eerder op een conservatieve overtuiging van , 
de leden van het extension-comité op dit vlak. "Het zijn de 

vrouwen die moeten leeren hunne kinderen kenn~n en opvoeden tot 

mannen, hetgeen tegenwoordig diezelfde vrouwèn maar al te 

dikwijls vergeten, om zich met andere zaken te bemoeien, met 

studiën bijvoorbeeld" (6). De vrouwen waren vooral bij de 

medisch en hygiënisch georiënteerde leergangen een belangrijk 

doelpubliek, maar zelfs in dit zeer traditioneel geïnspireerd 

standpunt wou men zeer voorzichtig blijven. Wanneer in 1902 de 

geneesheer Bossaerts voorstelde een medische leergang voor 

vrouwen alleen in te richten, werd dit voorstel unaniem van de 

hand gewezen : men vond dat dit voorzeker opspraak zou lijden, 

iets waaraan de Gentsche University Extension zich niet mag 

blootstellen (7). 
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Op basis van cijfers van 19 leergangen, waarvoor gedetaillee~ae 
gegevens werden gepubliceerd, blijkt dat vrouwen ongeveer 30 , 
van 'het publiek uitmaakten, wat een vrij aanzienlijk deel is. 
Voor het grootste deel waren d,it'\ onderwijzeressen, verder ook 
vrij veel modisten, naaisters en ikleermaaksters en tenslotte een 
grote groep huisvrouwen en jonge vrouwen zonder beroep. Het 
comité bekloeg zich herhaaldelijk over het gering aantal arbei
dersvrouwen, die, zo vond men, nochtans het meeste nut uit de 
leergangen zouden kunnen halen. Voor de meeste vrouwen was het 
bijwonen van extension-lessen waarschijnlijk een soort nuttig 
tijdverdrijf (8). Van enige vorm van emancipatorische leergiefig
heid of bewuste band met de vrouwenbeweging is geen spoor te 
vinden. De Gentse extensie onderscheidde zich ook op dit punt 
van de meer progressieve Brusselse extensies, waar de burgerlijk
feministische advocaat en publicist Louis Frank (9), met talrijke 
leergangen de U.E. tot propagandakanaal van de burgerlijke 
vrouwenbew~ging maakte. 

7.3. ~~!:Ç!~E 

Hoewel in Het V.olksbelang zeer veel lijsten werden gepubliceerd 
met de beroepen van toehoorders, kan deze informatie niet ' 
statistisch worden verwerkt. De onduidelijkheid van bepaalde aan
duidingen, de onbetrouwbaarheid ervan en het feit dat we niet 
weten wanneer een bepaald beroep als zelfstandige of als loon-. 
arbeider werd uitgeoefend zijn hiervoor verantwoordelijk. Toch 
kunnen we voor enkela belangrijke categorieän enkele interessanté 
conclusies trekken. 
Een eerste opvallende categorie is deze van oh~erwijskraèhten, 
nl. onderwijzers, onderwijzeressen en leraars. Op een steekproef 
van 43 leergangen, waarvan voldoende gedetailleerde gegevens 
werden gepubliceerd, vormde deze groep 15 , van het publiek. 
Ook in de berichtgeving over extension-activiteiten wees men op 
bet opvallend groot aandeel van deze groep. De leden van het 
comité hechtten aan deze groep een groot belang. Onderwijzers 
konden immers als multiplicatoren fungeren voor de overgedragen 
wetenschap; het waren in hun ogen "kinderen uit het volk geroepen 
om de kinderen van het volk te onderwijzen" (10). 
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Van minder strategisch belang, maar als groep nUmeriek 

belangrijker, waren studenten en leerl,ingen. Uit dezelfde steek

proef bleek dat zij 16 i van het ,publiek uitmaakten. ,Opvallend 
\ ~" is echter dat hun aantallen sterk: schommelen wat erop kan 

wijzen dat sommige extension-leergangen op min of meer georga

niseerde wijze door ganse klassen of groepen leerlingen of studen
ten werden bijgewoond. Uit het feit dat deze eerste twee groepen 

samen ongeveer een derde van het publiek uitmaken, blijkt dat 

de Gentse extensie vooral in onderwijsmiddens op belangstelling 
kon rekenen. Wellicht was hieraan ook de propaganda van De 

Toekomst niet vreemd. Van enige georganiseerde relatie met scho- 
len of volwassenenscholen is echter nergens sprake. 

Een ande~e 'opvallende categorie is deze die als 'zonder beroep' 

werd aangeduid: deze vertegenwoordigde ongeveer 11 i. Wellicht 
moeten hier vooral huisvrouwen onder verstaan worden. 

De overige beroepsaanduidingen zijn niet zo eenvoudig te identi

ficeren. Wel is het duidelijk dat de meerderheid van ae overige 

toehoorders afkomstig was uit de lagere middenklassen en' de hogere 

lagen van de arbeidersklasse. Kleine zelfstandigen (bloemist" , 

bakker, coiffeur, schrijnwerker, enz.), ambachtslieden (goudsmid, 
beeldhouwer, meubelmaker, metser, enz.), handelaars (melk

verkoper, dagbladventer, boekhandelaar, enz.), bedienden en 

gekwalificeerde arbei~ers (letterzetter, telgrafist, bouWmeester, 

boekbinder, .enz.) kwamen in de statistiekjes het meest frequent 

voor. Vrije beroepen (advocaat, geneesheer, apotheker, notaris, 

enz.) hogere middenklasse (ambtenaar, ingenieu~, officier,enz,) 
en bourgeoisie (fabrikant) enerzijds en fabrieksarbeiders ander

zijds komen veel minder voor. Bij deze laatste is het opvallend 
hoe weinig het aantal aanduidingen dat op fabrieksarbeid in 

de textielindustrie betrekking heeft, zoals wever, spinner, enz. 

voorkomt. Dat de Gentse extensie er niet in geslaagd is tot de 

eigenlijke kern van de arbeidersklasse door te dringen, is 

daarmee wel duidelijk. 
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Deze gerichtheid op de middenklas sen en de bovenste lagen van 
de arbeidersklasse is niet verwonderlijk : ze ligt in de lijn 
van het bereik dat zoveel andere' andragogische initiatieven in 
de 19de eeuw hadden. Het waren in de ee~ste plaats deze groepen die 
in volksontwikkeling een middel .tot sociale promotie en integra
tie in de purgerlijke cultuur zagen. Ook vanuit het standpunt 
van de heersende klasse en haar bezorgdheid om sociale beheersing 
en ideologische hegemonie was dit geen mislukking. De middenklasse 
was in haar ogen immers een intermediair orgaan in de sociale 
en culturele politiek : een sociale categorie die de overdrac~t 
en insijpeling van ideologische en culturele inhouden in de ar-' 
beidersklasse kon waarmaken, die als schokbreker in conflictsitua
ties kon optreden en die op die manier een goede beveiliger van 
de maatschappelijke orde kon zijn. Bovendien mogen we niet ver
geten dat de Vlaamse beweging een middenklassebeweging gebleven was 
en dat de liberale en flamingantische achtergrond van het HOvhV 
bij d~ gepolitiseerde arbeiders bekend was. 

De Gentse extensie zelf was met het bereikte publiek eveneens 
niêt ontevreden. In de eerste plaats wenste ze immers dat er 
een gemengd publiek zou zijn en dat was in zekere mate boch wel 
het geval. 

In de tweede plaats zag ook zij in het middenklassekarakter van 
het publiek geen nadeel: " ••• heeft hij (nl. de middenklasse
DVD), zowel als de lag~re, geen gebrek aan hoogere ontwikkeling? 
Zal zijn stijgen in beschaving geen terugwerkihg hebben op de 
lagere klas ?" (11). Bovendien wisten de leden van het comitá ook 
wel dat met wetenschappelijke leergangen niet meteen de meest 
geproletariseerde arbeiders zouden kunnen bereikt worden. In 
hun propaganda, o.m. via liberale en vlaam~gezinde organisaties, 
richtten zij zich steeVAst tot de "ontwikkelde werkliede~" (12) 
en spraken ze over het "puik der arbeidersbevolking, dat door 
eigen studie en zelfonderricht in staat is een hoog er onderwijs 
voor 't volk ( ••• ) te volgen" (13). De doelstelling, gelnspir~erd 
vanuit het cultuurflamingantisma, om een intellectuele elite te 



138 

vormen onder het volk, was minstens even belangrijk dan de ietwat 

abstracte wens om 'de' arbeiders te bereiken. 

Al met al was het publiek niet vart die aard dat men van een 

mislukking van het initiatief kan spreken, zoals sommigen doen. 

Uiteindelijk verschilde het bereikte publiek niet veel van het 

doelpubliek, al slaagde men er niet in de massa van fabrieksar

beiders aan te trekken. 

Op fundamentele vragen blijven de bronnen het antwoord vaak 

schuldig en moet de historicus op schaarse aanduidingen afgaan. 

Zo'n vraag is ongetwijfeld deze naar de motivatie van de toehoor

ders om extension-Ieergangen te volgen, naar hun erva~ing ervan 

en naar de effecten ervan. 

O.i. beantwoordden de extension-leergangen inderdaad aan een 

behoefte. De relatief hoge cijfers kunnen niet alleen door onder

steuning vanwege verwante organisaties met een zeker 'gebonden' 

publiek, zoals het Willemsfonds, verklaard worden. U.E. beant

woordde in zekere mate aan de laat-negentiendeeuwse behoefte en 

nieuwsgierigheid onder de middenklas sen naar wetenschappelijke 

kennis en burgerlijke cultuur. Inwijding in deze wetenschap be

tekende voor deze mensen ,een intrede in de cultuur van de maat

schappelijke elite. In die zin maakte U.E. deel - uit van een de

mocratiserende dynamiek die evenzeer haar oorsprong onderaan als 

bovenaan de maatschappelijke hi~rarchie had. Het bestaan van het 

HOvhV betekent dat ze aan een zekere behoefte voldeed (14). 

Bovendien is er in de korte verslagen dikwijls sprake van, zij het 

wellicht overdrev~n weergegeven, enthousiaste reacties van het 

publiek in de vorm van applaus, toejuichingen, dankwoorden, enz. 

Het kwam ook dikwijls voor dat het publiek in de loop der leergang 

in aantal steeg ~ Dit zou er kunnen op wijzen dat het publiek de 

leergangen positief ervaarde. Wellicht waren hier dezelfde 
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processen aanwezig die Sheila Rowbotham voor de Engelse 

U.E. beweging heeft weergevonde~, nl. dat extension-leergangen 

bij de toehoorders, ook de arbeiders, bewondering opwekten voor 

de wereld die voor hen openging 115). Deze bewondering had 

"niet automatisch een matigende invloed : soms maakte ze de 

toehoorder jaloers en opstandig omwille van het onrecht dat hem 

en zijn klasse van die hogere cultuur had uitgesloten. 

Tenslotte mogen we ook niet vergeten dat de Vlaamse Beweging in 

die periode aan populariteit won en dat flamingantische initià

tieven zoals het HOvhV voor vrij veel mensen een plaats was waar 

aan hun behoefte aan Vlaamse cultuur en Vlaams bewustzijn 

werd tegemoet gekomen. Voor overtuigde flaminganten moet het 

feit dat het HOvhV aantoonde dat wetenschap inderdaad in het 

nederlands kon bedreven en gepopulariseerd worden, als een 

haast emotionele beleving geweest zijn. 

Tegenover dit alles staat vanzelfspreke~d dat voor heel wat 

toehoorders de leergangen hun doel zullen gemist hebben. De aan

geboden leerstof was voor nauwelijks geschoolde mensen wellicht 

niet te verteren, terwijl actueel georiënteerde onderwerpen en 

sociale thema's door het HOvhV slechts zeer zelden werden 

behandeld. Daarenboven greep dit alles plaats in een burgerlijk 

kader, dat met de arbeiderscultuur nauwelijks raakpunten ver

toonde. De culturele bemiddeling, die U.E. zich tot doel stelde. 

en in zekere mate ook werd gerealiseerd was er één dat uit

sluitend in eenrichtingsverkeer liep : het was de overdracht 

van een burgerlijke cultuur op het volk terwijl de volkse cul

tuur zelf buiten bereik bleef. 

Het antwoord op de vraag naar motivatie en ervaring moet dus 

genuanceerd en, omwille van het gebrek aan bronnenmateriaal, 

onvolledig zijn het HOvhV kan niet als een mislukking worden 

gekarakteriseerd, het voldeed aan een behoefte, maar het 

blp.ef evenzeer een burgerlijke bedoening. 
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(1) Met cumulatief bedoelen we dat de cijfers van de eerste 

les werden verhoogd met het aantal nieuwe toehoorders van 

de tweede les, enz. zonder dat de afvallers werden afge

trokken. Zo kon een leergang ,die in de eerste les 60 toe
hoorders aantrok, weergegeven worden als een leergang met 

120 toehoorders omdat er in de vier volgende lessen telkens 

15 nieuwe toehoorders waren. Dit duidt erop dat het publiek 
niet zeer vast was en in een leergang sterk fluctueerde. 

(2) We beperken ons hier eveneens tot de leergangen te Gent, 

daar de cijfers over leergangen buiten Gent te onvolledig "en 

te onbetrouwbaar bleken te zijn. 

(3) Meestal zijn deze cijfers geput uit de verslagen in Het 

Volksbelang, eventueel via andere bronnen gecorrigeerd. Deze 
leken ons_het meest betrouwbaar vermits ze het vlugst 

werden gepubliceerd en niet beInvloed.werden door cijfers 

van volgende lessen van dezelfde leergang. 

(4) Zie bvb. Het Volksbelang, 18.3.1893; P. TACK, Hooger 

Onderwijs ••. , p. LVI. 

(5) Zie A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generatie meisjes

studenten aan de R.U.G., Gent, 1982. 

(6) G.C., Hooger Onderwi1s ••. , p. 57, Commentaar bij de vast

stelling dat een groot aant'al vrouwen de leergang van A. , 
Miele over kinderziekten hebben gevolgd. 

(7) Gentsch Comiteit .•. , Verslagen, p. 81 (4.11.1902) 

(8) Vgl. de vrouwen die als vrije studente universitaire cursussen 

volgden, zie A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generatie ••• 

passim. 

(9) D. DE WEERDT, En de vrouwen ?, Vrouw, vrouwenbeweging"en 

feminisme in België (1830-1960), Gent, 1980, p. 72. 
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(10) Het Volksbelang, 12.11.1892. 

(11) P. TACK, Hooger Onderwijs ••• , p. LVIII 

(12) ~ie bvb. de tekst van een strooibriefje op 10.000 ex. aan 

de Gentse fabriekspoorten doot de Jónge Waeht vap het 

Willemsfonds uitgedeeld, in UetVolksbelang, 15.10.1892; 
Zie oak Het Volksbelang, 10.12.189;!. 

(13 ) Het Volksbelang , 1 . 12 .1894 

(14) Zie de 'xedenering van H. GAUS, The f unot i on of fie tion, 

Gent, 1979, hfst. 1. 

(15) S. ROWBOTaAl~, Trave l lors ... 
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Besluit 

Na deze min of meer beschrijvende studie van het HOvhV is het 

nodig naar onze sociaalhistorische probleemstelling terug te 

keren. In dit besluit zullen we onze aandacht toespitsen op 

twee belangrijke vragen, nl. 1. vanuit welke maatschappelijke 

factoren kunnen we een initiatief als het HOvhV verklaren, en 

2. wat waren de functies van een dergelijk initiatief. Daarbij 

is het onze bedoeling het IIOvhV exemplarisch te benaderen, d.w.z. 

da t vle in dit besluit het beperkte kader van de studie van het 

IIOvhV zelf zullen overschrijden om op zoek te gaan naar meer glo

bale kenmerken, determinanten en functies van de eind 19de eeuw

se sociale en culturele politiek. 

Fen initiatief als het HOvhV was geen geïsoleerd fenomeen. In 

de laatste decennia van de 19de eeuw zagen tal van initiatieven 

het licht, uitgaande van verschillende fracties van de burgerij 

en de inte11ectuele middenklasse, die tot doel hadden bij te dra

gen tot de oplossing van het cruciale maatschappelijke probleem, 

de sociale kwestie. Deze initiatieven hadden het uitgangspunt ge

meen dat een vreedzame oplossing van de sociale kwestie nodig was 

en d3t die er kon komen door toenadering tussen de verschillende 

sociale klassen en door voorzichtige ontvoogding van de arbeiders

klasse. De opvatting dat de maatschappelijke conflicten hun oor

zaak vonden in de onwetendheid en intellectueel-culturele achter

stand van de arbeidersklasse, nam binnen dit scala van sociaal' 

gerichte initiatieven een aparte plaats in. Ze ging terug op de , 
oude radicaal-liberale erfenis waarvan de pedagogische ideologie 

nog steeds bij een niet zeer omvangrijk, maar toch actief deel 

van de heersende klasse ondersteuning vond. Drie elementen stonden 

in deze benadering van de sociale kwestie centraal. In de eerste 

plaats was er de opvatting dat de sociale kwestie niet door strijd 

kon beslecht worden, maar slechts een oplossing kon vinden in de 

geleidelijke ontvoogding van de arbeidersklasse onder leiding van 

,de burgerij. Naarmate de arbeidersklasse intellectueel en cultu

reel door die elite zou omhoog getrokken worden, zou zij ook in 

staat worden gesteld politieke macht en verantwoordelijkheid te 

verwerven. In de tweede plaats ging men ervan uit dat deze gelei

delijke ontvoogding ~lechts kon en moest plaatsvinden binnen het ' 
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sief liberalen gingen ervan uit dat de bestaande maatschappij het 

enige kader was waarin vooruitgang en beschaving denkbaar waren en 

meenden dat voor het uiteindelijke behoud van die burgerlijke ma~t

schappij de vreedzame oplossing van de sociale kwestie een cruciale 

voorwaarde vormde. In de derde 'plaats was deze pedagogische ideolo

gie gebaseerd op de idee dat de ontvoogding van de arbeidersklasse . 

mogelijk was door een beroep op de rationaliteit. Vandaar het ge~ 

loof in kennisoverdracht, vandaar ook het grote geloof in de weten

.schap. De overdracht van wetenschappelijke kennis was in hun ogen 

de meest aangewezen methode om de arbeidersklasse te verheffen. 

De Gentse liberale intellectuelen, die geInspirè!erd door het Angel

saksische University Extension stelsel universitaire leergangen 

voor een open publiek op touw zetten, bewogen zich binnen dit pro

gressief-liberaal denkkader. Toenadering tussen de verschillende 

klassen, intellectuele en culturele verheffing en overdracht van 

wetenschapp~lijke kennis waren de centrale elementen van het door 

hen gehanteerde pedagogisch model. 

Behalve liberalen waren deze intellectuelen ook flaminganten. Het 

HOvhV was in grote mate bepaald door de overgang die de Vlaamse 

Beweging in die periode doormaakte naar het zogenaamde 'cultuur

flamingantisme'. De focus van de Vlaamse Beweging verbreeqde zich 

van de taal naar de ganse cultuur. De ontvoogding van het Vlaamse 

volk werd door de leidende Vlaamse intellectuelen meer en meer 

begrepen als de intellectuele en culturele ontplooiing van de 

capaciteiten die in dit volk aanwezig waren, de "volkskracht" van 

de Raet. De bevordering van het stambewustzijn,en de vorming van 

een intellectuele en culturele elite werden dé centrale doelstel-,'. 

lingen van de Vlaamse Beweging. Het Gentse HOvhV was van dit 

streven en duidelijke exponent. Het stond in deze zin in nauw 

verband met de strijd om de vernederlandsing van de Gentse uni

versiteit. 
Bij de liberale flaminganten knoopten beide politiek-ideologische 

krachten, het liberale antwoord op dè sociale kwestie en het!cul

tuurflamingantisme, zich in elkaar in een vrij coherente ideologie 

met duidelijke pedagogische consequenties. Bevordering van het 

stambewustzijn en culturele verheffing van de arbeidersklasse 
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werden synoniem van elkaar. Dat wil niet zeggen dat er in deze ' 

convergerende ideologieën geen onderlinge tegenspraken scholen. 

Zo stond het cultuurflamingantische elitarisme enigszins in tegen

stelling tot de liberale gerichtheid op de arbeidersklasse. Een 

onduidelijkheid t.a.v. het doelpubliek was hiervan de consequen

tie, ook in het HOvhV. 

Deze bondige schets van de dragende politiek-ideologische krachten, 

waarvan het HOvhV een van de uitdrukkingen vormde, blijft in de 

lucht hangen als we ze niet verbinden met een verwijzing naar de 

maatschappelijke achtergronden van deze periode, met name de fun

dament~le transformatieprocessen op economisch, politiek en ideo

logisch-cultureel vlak. Op de eerste plaats moet herinnerd worden 

aan de belangrijke economische veranderingsprocessen. De eind 19de 

eeuwse transformatie van het economisch bestel, gekenmerkt door 

nieuwe economische groei, technologische innovatie, internationa

lisering van de markt en het kapitaal, verhoogde consumptie en 

een globale verandering in de verhoudingen tussen arbeid en kapi

taal in de produktiesfeer, noodzaakte een herformulering van het 

kader waarin de sociale kwestie werd geproblematiseerd. De sociale 

en culturele politiek moest rekening houden met het feit dat de 

verhoudingen tussen de belangrijkste sociale klassen door deze 

economische transformatieprocessen diepgaand werden gewijzigd. 

Concreet viel dit te merken op politiek vlak. De twee belangrijk-, 

ste politieke processen in deze periode, nl. de geleidelijk toe

nemende interventionistische rol van de staat en de op gang komende 

democratisering van het openbaar leven, waren de politieke expo

nenten van deze wijziging in de klasseverhoudingen en in de ver

houding van de staat tot de economische sfeer. ~et besef dat deze 

veranderingen tegelijk onafwendbaar en ingrijpend waren, leefde 

zeer sterk bij de liberale intellectuelen. De liberalen, die in 

het HOvhV actief waren, waren er zich van bewust dat de intellectu

ele elite in deze maatschappelijke veranderingsprocessen een ver

antwoordelijke rol moest spelen. Op ideologisch-cultureel vlak 

impliceerde dit alles dat ernaar gestreefd moest worden de grote 

afstand tussen de klassen te verkleinen en de voorwaarden te 

scheppen voor de ontwikkeling van een ideologische consensus en 

culturele integratie. Zowel het eind 19de eeuwse liberale sociale 

denken als het cultuurflamingantisme werden door deze maatschappe-

lijke veranderingen bepaald. 
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Het is wellicht nuttig in dit verband ook iets meer te zeggen'over 

de sociale basis van de beweging waarvan het Gentse HOvhV een deel 

was. Het maatschappelijk ,engagement van deze flamingante liberale 

intellectuelen houdt verband met het toenemend belang v~n de intel

lectuele middenklasse in de maatschappelijke constellatie. Oe hoger 

aangestipte maatschappelijke transformatieprocessen deden in de 

laatste decennia van de 19de eeuw de intellectuele middenlagen 1n 

belangrijke mate groeien. De ontwikkeling van het staatsapparaat, 

van het onderwijs, van de sociale voorzieningen en het toenemend 

belang van hooggekwalificeerde technici en kaders in het produktie

proce~ leidden tot de groei van een ambitieuze en zelfbewuste mid

denklasse. 'De verhouding van deze groep tot de heersende klasse 

was complex. Aan de ene kant spiegelde deze groep zich sterk aan 

de ideologie en cultuur van de burgerij en stelde zich politiek 

en ideologisch op als een ondersteunende klasse. Aan de andere 

kant achtte deze groep zich door de heersende klasse in haar ambi

ties geremd. Daarbij kwam dat deze groep de noodzaak van een ver

andering van de sociale verhoudingen beter inzag dan de zelfge

noegzame burgerij. Deze intellectuele moddenklasse zag zichzelf 

dan ook als de onvoldoende gewaardeerde redder van de burgerlijke 

maatschappij. Vandaar de belangrijke plaats die deze intellectuele 

middenklasse in de eind 19de eeuwse sociale en culturele politiek 

inneemt. De bovenste lagen van de middenklasse vormden in hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheidszin het sociale draagvlak 

van de meeste sociale en culturele initiatieven, terwijl de 

onderpte lagen van de middenklasse, samen met de traditioqele 

kleinburgerij en de top, van de arbeidersklasse de rol van 'target 

group' vervulde. Ook ~et HOvhV beantwoordde aan deze vrij algemene 

regel. 

Tot hier hebben we een bondige schets gegeven van de maatschappe

lijke factoren van waaruit een initiatief als het HOvhV moet wor

den verklaard. Om de tweede vraag, deze naar de maatschappelijke 

functies, te beantwoorden, moeten we de zaken in de andere rich

ting bekijken : welke was de feitelijke weerslag van een dergelijk 

initiatief op die complexe maatschappelijke realiteit? De vraag 

naar de functies is in die zin ruimer dan de vraag of ee~ dergelijk 

initiatief zijn doelstellingen heeft kunnen realiseren. Het refe-
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rentiepunt ligt hier immers niet zozeer bij de doelste1lingen 

die de promotoren van het HOvhV zich hadden gesteld, maar wel in 

de feitelijke effecten op de evolutie van de maatschappelijke ver

houdingen. Doelstellingen en reêle funct~es kunnen ver uit elkaar 

liggen. Een tweede voorafgaande opmerking is dat die functies 

niet kunnen gerelateerd worden aan een abstract en ahistorisch 

referentiepunt zoals maatschappelijk evenwicht of status quo. 

In een dynamische maatschappij met conflicterende belangen kunnen 

functies maar gedetecteerd worden in relatie tot verschillende 

conflicterende klasseposities. 

Hoe kunnen nu vanuit dit perspectief de functies van een initiatief 

als het HOvhV gekarakteriseerd worden ? Vooreerst kunnen we zien 

dat het eind 19de eeuwse burgerlijke volksontwikkelingswerk de 

arbeidersklasse nauwelijks heeft bereikt. De afstand tussen de 

arbeidersklasse en de wereld van de burgerlijke cultuur en weten

schap bleef, d~arvoor, ondanks alle goede bedoelingen, nog te groot. 

Ook de kloof tussen het verlangen om de a!beiders te bereiken en 

de gebruikte methode was te diep : de koppeling tussen overdracht 

van wetenschappelijke kennis en politiek-ideologische integratie 

veronderstelde een wel erg optimistische kijk op het le~én van 

arbeiders. In die zin is het HOvhV niet in zijn doelstelling gelukt. 

Toch heeft het HOvhV in de bestudeerde periode een vrij aanzienlijk 

aantal mensen kunnen bereiken, voor het grootste deel te situeren 

in de stedelijke lagere middenklasse. In het complexe krachtenspe~ 

van het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw nam deze 

groep geen onbelangrijke plaats in. In zekere mate hing de loop 

van de maatschappelijke evolutie - ofwel naar een nieuwe stabili

sering van het kapitalistisch bestel via geleidelijke verandering, 

ofwel naar een breuk met het verleden onder druk van de arbeiders

beweging - af van de positie die deze lagere middenklasse zou 

innemen. Anders dan de intellectuele hogere middenklasse" nam 

deze groep een intermediaire plaats in in de sociale structuur 

en ondervond ze een relatief sterke aantrekkingskracht vanuit de 

arbeidersklasse. De strijd om de politieke en ideologisch-culturele 

beheersing en binding van deze groep was één van de centrale 

inzetten van de klassenstrijd tussen burgerij en arbeider~klasse. 

Talrijke eind 19de eeuwse fenomenen zouden we in dit licht kunnen 

interpreteren. Zo heeft de sociale en culturele politiek op het 
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einde van' de 19de eeuw tot functie gehad de stedelijke ' lagere 

middenklasse in het burgerlijke kamp te houden. Zo kunnen we 

ook het HOvhV beschouwen als één van de initiatieven, die door 

hun cultureel bemiddelende rol hebben bijgedragen tot de ideolo

gisch-culturele binding van die stedelijke lagere middenklasse 

van onderwijskrachten, bedienden, ambtenaars, enz. aan het heer

send machtsblok. Door de verspreiding van liberale en flamingan

tische idee~n, door de identificatie met wetenschappelijke waar

den en door culturele beïnvloeding wisten initiatieven als het 
HOvhV burgerlijk-hervormingsgezinde fracties in het heersend 

machtsbl~k een zekere massabasis in de stedelijke lagere midden

klasse te verzekeren. 

De mechanismen die ertoe leidden dat het HOvhV op een dergelijke 

manier in de maatschappelijke verhoudingen ingreep, zijn van 

verschillende aard. Op de eerste plaats kunnen we het gehanteerde 

didactische model als 'depositair' kenmerken: de toehoorders 

werden me~ '~o~ere' kennis en cultuur gevuld en werden niet in 
staat geacht zelf intellectueel en cultu~eel actief te "kunnen 

~ijn. Op die manier werd een intrinsiek waardeverschil tussen 

de burgerlijke cultuur en de niet-burgerlijke cultuur ~esuggereerd 

en werd de leidende rol van de burgerlijke cultuur automatisch 

beklemtoond. De U.E. beweging verschilde in dit opzicht van de 

volksuniversiteiten, die op culturele uitwisseling en integratie 

waren gericht. In de extensies was het didactisch model veeleer 

op cultureel eenrichtingsverkeer geori~nteerd. De Italiaanse 

marxist Gramsci sprak in dit verband van pedagogische 'soepkeukens' 

en bekritiseerde de eind 19de eeuwse leidende intellectuelen omdat " 

ze de arbeiders als kinderen en minderwaard1~en beschouwden (1). 

Een tweede aspect is dat in verschillende momenten de educatieve 

beïnvloeding doordrongen was van een moraliserende veroordeling 

van de levenswijze en cultuur van de arbeidersklasse. Het klassieke 

burgerlijke beeld van de arbeider, dat zo universeel en nadrukke

lijk aanwezig was in het onderwijs, de sociale voorzieningen en 

de culturele initiatieven, kwam ook vaak in het HOvhV naar boven. 

Vooral het medisch-hygi~nisch gedrag, het alcoholisme en het ont

spanningsleven van de arbeiders werden zeer negatief en moralise

rend voorgesteld. Dit was niet van aard om dit stedelijke lagere 

middenklasse tot meer affiniteit en solidariteit met de'arbeiders-
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klasse aan te zetten. Wel moet erop gewezen worden dat sommige 

medewerkers aan het HOvhV soms van een meer genuanceerde visie 

getuigden. Vooral de medische leergangen waren vaak van een 

reële bekommernis doordrongen en sommige lesgevers kunnen beter 

als filantropen dan als burgerlijke moralisten worden gekenschetst. 

Waar het echter op aan komt is dat ook deze medische leergangen 

deel waren van een bredere moraliserende onderstroom in de sociale 

en culturele politiek, die tot functie had de arbeidersklasse en 

de stedelijke lagere burgerij ideologisch-cultureel van elkaar 

te verwijderen. 

Tot hiertoe hebben we het HOvhV in zijn maatschappelijk functio

neren als een vrij burgerlijk initiatief gekarakteriseerd. Tot 

slot kunnen daar nog enkele kanttekeningen bij geplaatst worden. 

Dit alles mag ons immers niet uit het oog doen verliezen dat de 

liberale volksontwikkelingsinitiatieven binnen het ganse scala 

van burgerlijke sociale en culturele interventievormen een progres

sieve plaats innamen. Hoewel dit niet po~itiek tot uitdrukking 

kwam, lag aan een initiatief als het HOvhV een progressief~liberale 

sociale logica ten grondslag, cfr. de gerichtheid op kennisover

dracht, het rationele karakter, de democratiserende dynamiek, enz. 

In dit licht kunnen we ook wijzen op de vaak terugkerende tegen

stelling in het HOvhV tussen twee fundamenteel verschillende uit

gangspunten, nl. de meer conservatieve positie van Frédericq, die 

volksontwikkeling als liefdadigheid zag, die opteerde voor koste~ 

loze leergangen en die afkerig stond tegenover een structurele 

ontplooiing en institu~ionalisering van het HOvhV enerzijds, en 

de meer progressieve opstelling van diegenen die U.E. veeleer 

als een voorziening zagen, waarvoor betaald moeat worden, met 

nadruk op de gelijkwaardigheid van lesgever en toehoorder en die 

niet afkerig stonden tegenover een sterk doorgedreven institutio

nalisering van het initiatief. Deze terugkerende tegenstelling 

laat zien dat het HOvhV binnen de burgerlijke culturele politiek 

een aparte plaats innam en dat de complexe maatschappelijke 

tegenstellingen ook in het HOvhV zelf tot uitdrukking kwamen. 
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(1) H. ENTWISTLE, Antonio Gramsci. Conservative schooling for 

radical polities, London, 1979, p. 128. 



BIJLAGE 1. Lijst van leergangen door het HOvhV te Gent 

ingericht 

- naam lesgever 

- titel leergang 

- aantal lessen 

- aantal toehoorders. 
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lesgever 

1892 - 3 

P. FREOERICQ 

J. PEE 

P. FREDERICQ 

H. DE MAREZ 

M. BASSE 

J. VERCOULLIE 

J. PEE 

P. TACK 

M. SABBE 

E. DE NEEF 

J. VERCOULLIE 

1893 - 4 

E. DE NEEF 

M. BASSE 

P. FREDERICQ 

G. STAES 

1894 - 5 

C. DE BRUYNE 

titel leergang 

Inleiding tot de Nederlandsche 
letterkunde 

Het Nevelingenlied 

Geschiedenis der Nederlandsche 
letterkunde 

Geschiedenis der Engelsche let
terkunde : Chaucer 

Shakespeare 

Nederlandsche letterkunde in de 
17de eeuw 

Duitsche letterkunde : Gudrun, 
Heine 

Bilderdijk 

Geschiedenis der romantiek in de 
Nederlandsche letterkunde • 

Schiller 

Taalkunde 

Schiller 

aant. 
less. 

2 

3 

2 

3 

4 

4 

2 

2 

2 

8 

8 

Shakespeare 18 

Inleiding tot de wetenschappelijke 5 
studie van de Nederlandsche lett. 

Plant~nziekten 11 

Algemene begrippen van biologie 

A. DE CEULENEER Algemene aardrijkskunde 

6 

10 

6 E. WAXWEILER 

1895 - 6 

A. REMOUCHAMPS 

A. BUYSE 

Geschiedenis der Oeconomische 
gedachten 

Tuberculose 6 

Het strafrecpt en zijn geschiedenis 8 

A. VAN DEN BERGHE Algemene begrippen van scheikunde 14 

9 J. PEE Von Scheffel en Sudermann 

Çlant. 
toeh. 

60 

35 

81 

74 

71 

92 

90 

50 



1896 - 7 

J. VERCOULLIE Geschiedenis der Fransche taal 

O. VAN HAUWAERT Het Oud-Germaansch volksepos 

L. WILLEMS De wijsbegeerte der geschiedenis 

A. VAN DEN BERGHE De scheikunde in het huiselijk 
leven 

E. BURVENICH 

C. DE BRUYNE 

G. STAES 

J . MACLEOD 

1897 - 8 

P. FREDERICQ 

J. OBRIE 

A. BEVERNAGE 

A. BUYSE 

Kinderziekten 

Het leven der plant 

Schadelijke insecten 

Erfelijkheid 

Geschiedenis van de Nederlandsche 
stam in de 19de eeuw 

Algemene inleiding tot de studie 
van het recht 

Het burgerlijk wetboek 

Strafrecht 

T. VAN HAUWERMEIREN Staatsrecht 

T. SWARTS Geschiedenis der scheikunde 

A. VAN DE VELDE De gisting 

E. BURVENICH Kinderziekten 

1898 - 9 

M. SABBE Letterkundige geschiedenis van 
het Nederlandsche volkslied 

J. VERCOULLIE Geschiedenis der Nederlandsche 
taal 

f 

O. VAN HAUWAERT Het Duitsche drama in de Middel
eeuwen 

E. BURVENICH 

T. SWARTS 

1899 - 1900 

Kinderziekten 

Geschiedenis der scheikunde 

9 

5 

6 

9 

6 

4 

? 

? 

4 

3 

5 

4 

4 

7 

5 

5 

(4) 

(7) 

4 

6 

8 

V. FRIS 

P. TACK 

De slag der guldensporen 7 

1900 - 01 

J. VERCOULLIE 

Geschiedenis van het Nederlandsche 10 
blijspel 

Reinaert de Vos 6 

153 

46 

31/74 

42 

68/98 

35/67 

32 

64 

48 

50 

35/51 

25 

95 

85 

33 

94 

37 

27 

31 

51 

60 

52 
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O. VAN HAUWAER:r De goden der Germaansche mythologie 7 

BOSSAERTS 

A. TEIRLINCIC 

A. MIELE 

Heelkunde in dringende gevallen 

Breuken 

De lichamelijke en zedelijke 
opvoeding 

A. VAN DE VELDE Water 

1901 - 02 

P. FREDERICQ De verbreiding der Europeesche 
talen en letteren 

L. WILLENS De regeling van de arbeid tot de 
Fransche Omwenteling 

BOSSAERTS Heelkundige ziekten der beenderen 

A. MIELE De verpleeging de r zuigelingen 

A. yAN DE VELDE Melk als voedingsmiddel 

1902 - 03 

J. VERCOULLIE . " 

A. BLYAU 

A. MIELE 

1903 - 04 

Vreemden invloeq op taalgebied 

Geschi edenis der toovenaars~ en 
heksenprocessen 

Gezondheidsleer der kinderen 

M. BASSE Vrouwen van naam in de Nederland
sche letterkunde 

O. VAN HAUWAERT Helden uit den Germaanschen 
voortijd 

A. VAN DE VELDE De zuivering van 't water 

C. DE BRUYNE Ons lichaam in gezonden en zieke
lijken toestand - inleiding 

9 

3 

6 

5 

8 

5 

10 

6 

3 

5 

8 

6 

6 

6 

3 

1 • 

H. SCHOENFELD 

G. PENNEMAN 

M. DES MET 

- onze weefsels in gezonden toest. 3 

- onze weefsels in ziek. toest. 3 

- onze levensverrichtingen 3 

A. VAN DEN BERGHE Huis- en eetwaren en hunne verval- 10 
Bchingen 

1904 - 05 

V. FRIS 

C. DE BRUYNE 

A. FORNIER 

Voorgeschiedenis van Belgiê 

Bio-geographie 

Gasmotoren 

7 

4 

6 

50 

43 

61 

25 

40 

102 

36 

43 

53 

50 

84 

41 

30;60 

60 

90 

35 

42 



1905 - 06 

M. BASSE Shakespeare 

O. VAN HAUWAERT Leven en werken van Schiller 

6 

5 

H. DE MAREZ 

A. MIELE 

Geschiedenis der Vlaamsche schilder-5 
school 

Ziekten van het kind 4 

A. VAN DEN BERGH& Geschiedenis van een stukje krijt 4 

1906 - 07 

V. FRIS 

H. BODDAERT ' 

M. DESMET 

1907 - 08 

V. FRIS 

L. WILLEMS 

1908 - 09 

P. FREDERICQ 

M. BASSE 

1909 - 10 

Geschiedenis der Gentsche instel
lingen in de Middel eeuwen 

Vereenigde Staten van America 

Hysterie, epilepsie en andere 
vrouwenziekten 

8 

3 

3 

Geschiedenis van N.-Nederland van (7) 
1584 tot 1815 

Geschiedenis der boekdrukkunst ? 

De vier groepen der Nederlandsche 9 
stam in Europa 

Engelsche letterkunde in 14de eeuw 5 

J. VERCOULLIE Oorsprong en taal der zigeuners 4 
f 

J. VERCOULLIE jr. Cholera en andere besmettelijke 6 
& E. BRUYNEEL ziekten 

M. BASSE Angelsaksische letterkunde 5 

R. ROBELUS De arbe i dsongevallenwet 3 

1910 - 11 

O. VAN HAUWAERT Ibsen 8 

G. VAN DEN GUCHT Vrienden en vijanden uit de wereld 7 
der microörganismen 

C. DE BRUYKER Darwinisme 6 

D. STEYNS De Grieksche tragedie 7 

155 

92/121 

120 

90 

20 

92/150 

39/50 

41 

12 

78/96 

52/60 

44 

72/90 

42/51 
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1911 - 12 

J. VERCOULLIE Verqe~ijkende taalkunde ·en 
woordafleidinq 

P. FREJ)ERICQ De betekenis der Nederlandsche 
letterkunde 

C. DE BRUYNE Inleiding tot de volkenkunde 

A. VLAMYNCK Hedendaagse strollJlngen in dè 
wijsbegeerte 

J. VERCOULLIE jr. De parasieten van de mens 

1912 - 13 

V. FRIS Gent i n de 19de eeuw 

O. Vl\N flJ\UWAE:RT Richard Wagner a~s dichter 

1913 - 14 

A. VLAMYNCK liooiale toestanden tijdens de 
Middeleeuwen 

5 

3 

3 

Ei 

6 

4 

6 

? 

67 

62 

48/65 

49/70 

34/45 

110 

67 

50 
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BIJLAGE 2. Lijst van leergangen door het HOvhV ter beschikking 

gesteld van lokale extension-comité's (1903 - 1907) 

( ) = aantal lessen 
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1. J. VERCOULLIE 

2. 11 

3 . 11 

4. 11 

5. 11 

6 . 11 

7. P. FREDERICQ 

8. 

9 . 

10. C. DE BRUYNE 
11 • u 

12. 11 

13. 

13a. H. SCHOENFELD 

13b. G. PENNEMAN 

13c. M. DESMET 

13d. C. DE BRUYNE 

14. O. VAN HAUWAERT 

15. 11 

16. 11 

17. " 
18. " 
19. M. BASSE 

20. 11 

21. " 
22. " 

23. " 
24. L. WILLEMS 

25. 

26 . 11 

Geschiedenis der Nederlandsche taal (61 

Geschiedenis der Fransche taal (61 

De Nederlandsche letterkunde in de 17de eeuw (61 

Reinaert de Vos (61 

Algemen~ begrippen van vergelijkende taalkunde (61 
Maerlant (4) 

De godsdienstige toestanden in de Nederlanden 

ten tijde van Breidel en de Coninc en van de 

Artevelden (4) 

De uitbreiding der Europeesche talen en letter

kunden over de andere werelddeelen (8) 

De uitbreiding der Europeesche beschaving buiten 

Europa (3) 

Biologie (6) 

Inleiding tot de biogeographie of de studie van 

de verspreiding der levende wezens over den 

aardbodem (4) 

De menschenrassen (5) 

Ons lichaam in gezonden en. in ziekelijken toestand 

Onze weefsels in gezonden toestand (3) 

Onze weefsels in ziekelijken toestand (3) 

Onze levensverrichtingen (3) 

Algemeen overzicht (1) 

Goden der Germaansche mythologie (5) 

De helden uit den Germaanschen voortijd (6) 

De oorsprong van het Duitsche drama (4) 

Schiller en zijne werken (6) 

Het'moderne Duitsch tooneel (6) 

Shakespeare (6) 

Angelsaksische letterkunde (6~ 

Nederlandsche schrijfsters (6) 

De grootste Engelsche dichter der Middeleeuwen I 

Geoffrey Chaucer (6) 

Middelengelsche letterkunde (5) 

Wijsbegeerte der geschiedenis (5) 

De regeling van den arbeid tot aan de Fransche 

Revolutie van 1789 (4) 

Geschiedenis der boekdrukkunst (6) 



27. A. BLYAU 

28. " 
29. J. DE DECKER 

30. A. MIELE 

31. 11 

32. M. SELIGMA'NN 

33. " 

34. A. VAN DE VELDE 

35. 

36. 

37. 

11 

11 

38. P. TACK 

39. 11 

40. M. SABBJ;: 

15~ 

Ge~chiedenis der heksenprocessen in de Neder-

landen (6) 

Het Vlaamsche volkslied (5) 

De zeden van het oude Rome 

De opvoeding der , klein,e kinderen (6) 

De verschille~de melkpraeparaten voor zuigelin-
gen (6) 

Electriciteit 

Grondbeginselen der hedendaagse natuurkunde (~à121 

De gisting (5) 

Het water (6) 

De melk ' D) 

Waterzuivering en waterhygi~ne (61 

Geschiedenis van het blijspel in de Nederlansche , 

letterkunde (6) 

Geschiedenis der Nederlandsche taal (61 

De letterkundige betekenis van het volkslied in 

de Nederlanden (6) 

41. 11 Inleiding tot de folkl6re 

42. A. VAN DEN BERGHE Scheikunde (6) 

43. 11 

44. BOSSAERTS 

45. 11 

46. V. FRIS 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

" 
11 

11 

11 

11 

53. A. FORNIER 

54. 11 

55. 11 

De eet- en drinkwaren en hunne verva~sching (10) 

Heelkunde in dringende gevallen (61 

De ziekten der beenderen (6) 

De ware beteekenis van den Guldensporenslag in 

1302 (6) 

Voorgeschiedenis van Belgi~ (5) 

Hoe oud is de wereld (5) 
f 

Vergelijkende geschiedenis der oude godsdiensten (6' 

Het gemeentelijk bestuur van G~nt in de Middel

eeuwen (4) 

De geschiedschrijving van Vlaanderen door de 

eeuwen heen (3) 

Geschiedenis van N. Nederland van 1584 tot 

Waterloo (8) 

Gasmotoren (5) 

De moderne richting in het ontwikkelen van indus

trieel arbeidsvermogen (5) 

Practische meetkunde 
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56. R. VERDEYEN Hemel, hel en vagevuur 1n de letterkunde der 
Middeleeuwen (6) 

57. P. LIPPENS Het eiland Java ,e,n de koloniale stelsels 1n 
I 

de heete la.nden (3 .) 

SB. M. DE SMET Neurasthenie, hysterie en epilepsie ( 12) 

Bron Het Volksbelang, 12/9/1903, aangevuld in Het Volksbelang, 
2,9/10/1904, 8/7/1905, '14/12/1907. Deze lijsten werden ook 
afzonderlijk gepubliceerd en aan de lokale comité's toe
gezonden. Zie ook hfst. 5, p. 103, n. 56. 



BIJLAGE 3. Lijst van de belangrijkste medewerkers aan het 

'Hooger Onderwijs voor het Volk' (1892 - 1914). 
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M. BASSE (1868 - 1944) 

Promoveerde in 1891 aan de pas opgericht Germaanse sectie 

van de Gentse universiteit met een studie over Shakespeare, 

o.l.v. Frédericq, Vercoullie en Logeman. Lid van 't Zal. 

Secretaris van Frédericq tot 1894 en ook daarna diens trouwe 

medewerker. Werd atheneumleraar te Elsene (1894), Tongeren 

(1895) en Gent , (1903). Enige tijd voorzitter van de Gentse 

afdeling van het Willemsfonds. Bereidde als liberaal flamin

gant de oprichting voor van het Liberaal Vlaamsch Verbond 

en, publiceerde een op Frédericqs werk aansluitende geschie

denis van de Vlaamse Beweging (1905 - 1930). Zeer actief 

medewerker van het HOvhV gedurende gans de bestudeerde 

periode. 

P. BURVENICH (1877 - ?) 

Student in de Germaanse sectie, lid van 't Zal en medewerker 

aan het -HOvhV van 1895 tot 1898. Auteur van een jaarverslag 

over het HOvhV in 't Zal. 

A. BUYSSE (1864 - 1926) 

Promoveerde in de rechten te Gent, werd advocaat te Gent. 

Liberaal volksvertegenwoordiger in 1909 als opvolger van 

J. de Vigne. Gematigd liberaal flamingant. Trouw medewerker 

aan het HOvhV van 1895 tot 1901. 

C. DE BRUYNE (1861 - 1~37) 

Doctor in de natuurwetenschappen en vanaf "1900 hoogleraar 

te Gent. Wetenschappelijk vooral actief in het microscopisch 

onderzoek en later op het vlak van de biogeografie. Liberaal 

flamingant gemeenteraadslid te Gent van 1908 tot 1921, 

schepen van onderwijs in 1908 en van 1912 tot 1921, ?rovin

cieraadslid van 1909 tot 1921. Voozitter van verschillende 

Vlaamsche Natuur- en Geneeskundïge Congressen en heroprichter 

en voozitter van Dodonea na Wereldoorlog I. Actief medewerker 

van het HOvhV vanaf 1897. 
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H. DE MAREZ (1870 - 1906) 

Student Germaanse sectié, maar afgewezen ,in october 1893. 

Overtuigd flamingant en actief medewerker aan 't Zal en 
De Goedendag. Publi~eerde nadien ~etterkundig werk. Actief 
in het HOvhV in de eerste , jaren. 

E. DE NEEF (1871 - ?) 

Student aan de Germaanse sectie, promotie in juli 1894. 

Leraar aan het ~theneum te Mechelen. Medewerker aan het 
HOvhV tijdens zijn studentenperiode, nadien met P. Tack 
actief' in het Mechelse extensi9n-comit~. 

R. DE WOLF (?) 

Student in de Germaanse sectie, promotie in october 1895. 

Lid van 't Zal en medewerker aan het HOvh~ tijdens zijn 
studentenperiode. ' Auteur van een vessl~g over het HOvhV 
in 't Zal. 

P. FREDERICQ (1850 - 1920) 

Belangrijk liberaal flamingant intellectueel en hoogl~raar, 
in Nederlandse literatuur en nationale geschiedenis aan de 
Gentse universiteit. Van 1891 tot 1895 gemeenteraadslid . . , . 
te Gent. Vanaf 1867 medewerker en vanaf 1883 hoofdredacteur 
van Het Volksbelang, weekblad van de Gentse liberale flamin~ 
ganten. Van 1887 tot 1920 voorzitter van de Gentse afdeling , , 

van het Willemsfonds. Protestant sinds 1875 en lid van de 
vrijmetselaarsloge Le Septentrion. Auteu~o.m. van een ana
lytische geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Oprichter 
en zeer actief leider van het HOvhV. 

J. MACLEOD (1857 - 1919) 

Belangrijk flamingant lntellect~eel en wetenschapper, hoog
leraar in plantkunde te Gent vanaf 1887. Actief in de strijd 
om de vernederlandsing van de Gentse universiteit en in de 
beweging voor nederlandstalige wetenschapsbeoefening. Oprt6b~'· 
ter van de Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige Congressen , en 
van het Kruidkundig Genootschap Dodonea! Actief lid van het 
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Willemsfonds en auteur van talrijke flamingante publikatie's. 

Lid van de loge La Liberté. Trekt zich in 1903 enigszins 

verbitterd uit de Vlaamse Beweging terug. Voorloper, inspi

rator, maar slechts incidenteel medewerker van het HOvhV. 

J. PEE ( 1 871 - 1 951) 

student Germaanse f~lologie te Gent, promotie in 1894 op een 

dissertatie over Multatuli. Lid van 't Zal. Leraar te Gent 
en studieprefect te Diest. Actief lid van het Willemsfonds 
en overtuigd flamingant. Medewerker aan het HOvhV tijdens 

zi,jn st,u,dententijd. 

M. RUDELSHEIM (1873 - 1920) 

Van Joodse afkomst, student aan dè Germaanse secL~e, promotie 

in 1897. Lid van 't Zal en bewonderaar van de Raet. Vindt 

door klerikale benoeminqspolitiek moeilijk een baan en wordt 

in 1900 ambtenaar bij de Antwerpse stadsbibliotheek. Lid van 

de tweede Vlaamsche Hoogeschoolcornmissie in 1907. Bestuurs

lid van het A.N.V. Activist tijdens WO I en propagandist van 

de vernederlandste universiteit in 1916. Tot gevangenisstraf 

'veroordeeld sterft hij in de Antwerpse gevangenis. Tijdens 

zijn studententijd actief in het HOvhV. 

M. SABBE (1897 - 1938) 

Afkomstig uit invloedrijk flamingante familie, student aan 

de Germaanse sectie te Gent, promotie in 1896. Atheneumleraar 

te Brussel, Hoei,Roeulx en Mechelen. In 1907 leraar aan het , 
Antwerpse conservatorium en in 1923 hoogleraar Nederlanse 

letterkunde te Brussel. Actief als filoloog, dichter en pu
blicist. Tijdens studententijd actief medewerker aan De 

Goedendag en het HOvhV, en nadien in het Mechelse extension

comité. 

L. SCHARPE (1869 - 1935) 

Student in de Germaanse sectie, promotie in juli 1894. 

Studeerde daarna te Leiden, Straatsburg en Parijs. Vanaf 

1898 hoogleraar te Leuven in de pas opgericht afdeling Ge.r

maanse filologie. Medewerker van het HOvhV tijdens studenten

tijd. 
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I. SCHURMANS (1875 - ?) 

Student in Ge~maanse sectie en lid van het HOvhV van 1895 

tot 1897. 

H. SMOUT (1877 - ?) 

Student in Germaanse sectie, promotie in juli 1898. Lid van 

't Zal en medewerker aan het HOvhV in studententi~d. A"teur 
van een jaarverslag over het HOvhV in 't Zal. 

T. SWARTS (1839 - 1911) 

Reeds in 1858 aan de Gentse universiteit als preparator in 

de scheikunde verbonden, vanaf 1867 hoogleraar scheikunde. 

toegewijd wetenschappelijk vorser en lesgever. Via zijn 

vriendschap met MacLeod actief in het HOvhV vanaf 1897. 

P. TACK (1870 - 1943) 

Student aan de Germaanse sectie, promotie in october 1895. 

Nadien leraar te Mechelen en te Brussel. Actief medewerker 

aan talrijke liberaal flamingante organisaties zoal~ 't Zal, 

het Willemsfonds en het A.N.V. Activist in WO I, week daarna 

uit naar Nederland. Promotor, oprichter en actief medewerker 

aan het HOvhV te Gent tot 1895 en daarna in het Mechelse 

extension-comité. 

A. VAN DEN BERGHE (?) 

f 

Assistent aan de Gentse universiteit in de scheikunde. 

Actief in het HOvhV van 1895 tot 1906. 

A.J.J. VAN DE VELDE (1871 - 1956) 

Doctor in de natuurwetenschappen, wetenschappelijk vorser 

en productief auteur op het vlak van chemie, biologie en 

landbouw. Preparator en assistent van T. Swarts en J. Mac

Leod. Vanaf 1900 bestuurder van het Stedelijk Laboratorium 

van Gent en verdienstelijk op het vlak van de bacteriologi

sche controle van levensmiddelen. Docent te Gent vanaf 1920 

en hoogleraar vanaf 1932. Vanaf 1893 armenbezoeker van het 

Gentse Bureel van Weldadigheid. Zeer actief lid van talrijke 

verenigingen, waaronder het HOvhV vanaf 1898. 
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A. VAN RENTERGHEM (?) 

Oud-student van Frédericq, diens secretaris en medewerker 
aan het HOvhV in de periode 1895 - 1898. 

J. VAN SWIETEN (1875 - 1896) 

Student aan de Germaanse sectie en begaafd leerling van 

Frédericq, actie.f lid van 't Zal. Sterft aan difteritis 

in 1896. Medewerker aan het HOvhV tot 1896. 

J. VERCOULLIE (157 - 1937) 

Vanaf'1890 docent en vanaf 1896 hoogleraar Nederlandse 
taalkunde te Gent aan de nieuwe Germaanse sectie. Actief 

als liberaal flamingant in de strijd om de vernederlandsing. 

In 1907 gemeenteraadslid te Gent. Vanaf 1891 algemeen secre
taris en vanaf 1920 voorzitter van het Willemsfonds. Voor

zitter van,het Van Crombrugghe's Genootschap en de Zetter

namskring: Actief medewerker aan het HOvhV gedurende de ganse 

bestudeerde periode. 

L. WILLEMS (1864 - 1938) 

Filoloog, historicus en jurist. Liberaal flamingant advocaat 

te Gent. Lid van eerste Vlaamsche Hoogeschoolcornrnissie (1906) 

en voorzitter van de Gentse afdeling van het Nationaal Vlaamsch 
Verbond. Actief in het HOvhv vanaf 1897. 





De reeks UIT HET VERLEDEN VAN DE R.U.G. is verkrijgbaar 
bij het Archief van de R.U.G., Onderbergen 1, 9000 Gent (tel. : 
091/23.26.86) . 

nr.IE. STOLS : Latijns-Amerikaanse studente" aan de Rijks
universiteit te Gent (1854-1914). 

nr. 2 L. V ANDEWIELE : Bij het eeuwfeest van het laboratorium 
voor toxicologie aan de faculteit voor farmaceutische we
tenschappen van de R.U.G. (1876-1976). 

nr. 3 H. BALTHAZAR : Het Taalminnend Studentengenoot
schap 't Zal wel Gaan (1852 -1977). 

nr. 4 H. BOSSAER T : Julius Mac Leod en de vervlaamsing. 
nr. 5 H. DEELSTRA : De school voor kunsten en ambachten 

(1826-1835) aan de Gentse universiteit. 
nr. 6 L. ELAUT : Drie episoden in de geschiedenis van het ge

neeskundig hoger onderwijs te Gent. 
nr. 7 M. SOMERS : Max Rooses in de vervlaamsingsstrijd.om de 

Gentse universiteit. 
nr. 8 E. OSS lEUR : Studenten en hun examens in de faculteit 

geneeskunde R.U.G. (1829-1835). 
nr. 9 "LOMBROSIANA", Oud-Studenten Criminologie R.U.G. : 

Veertig jaar school voor Criminologie aan de R. U.G. 
nr. 10 M. REYNEBAU : De Gentse universiteit als katalysator 

in het politieke groeiproces (1846-1870). 
nr.11 L. TROCH : Tien jaar Germaanse filologie aan de Gentse 

universiteit 1890-1900. 
nr. 12 A. LOOMAN : Herinneringen vanoudstudentenge~chiedenis 

aan de Rijksuniversiteit Gent (1919-1933). 
nr. 13 A.M. SIMON -V AN DER MEERSCH : De eerste generaties 

meisjesstudenten aan de Rijksuniversiteit te Gent. (1882/ 
1883 tot 1929/1930). 

nr. 14 D. VAN DAMME : Universiteit en volksontwikkeling. Het 
"Hooger onderwijs voor het volk" aan de Gentse univer
siteit (1892-1914). 


