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INLEIDING 

Toen we ruim twee jaar geleden, op voorstel van prof. Dr. K. 
De Clerck, een aanvang maakten met de Heremansstudie, hadden 
we er nauwelijks een idee van hoe omvangrijk en ongemeen boei
end dit werk zou worden. Reeds bij het samenstellen van onze 
bibliografie vielen ons niet alleen de veelzijdigheid van Heremans 
maar ook het gebrek aan studies over hem op. We besloten uit 
de veelheid aan materiaal en benaderingsmogelijkheden een se
lectie te maken waarvan het eindresultaat een publikatie was die 
aansloot bij de doelstellingen van de archiefreeks van de R.U.G. 
De lezer die hoopt in dit boekje een studie te vinden van Here
mans' rijke Hlologische arbeid, zijn lefterkundige kritieken, re
laties met andere literatoren, lidmaatschap van verenigingen, zijn 
rol als spreker op de Nederlandse Taal- en Letterkundige congres
sen en als (mede-)oprichter van diverse literair-culturele tijd
schriften, moeten we bijgevolg teleurstellen. Al die aspecten hopen 
we later in een meer omvangrijke studie aan bod te laten komen. 

Wat we dan wel behandelden kan onder de noemer "pedago
gische activiteiten" samengevat worden, waarbij we ook Here
mans' politiek engagtment, dat daarmee samenhangt, niet ver
waarloosden. 

De beknopte biografische schets, die als eerste hoofdstuk 
werd opgenomen, is bedoeld als een vluchtige kennismaking met 
de figuur, van wie we in de andere hoofdstukken, voornamelijk 
op basis van archiefmateriaal, een zo eerlijk mogelijk, dus soms 
vrij kritisch, beeld ophingen. 

Dat Heremans, ambitieus en vastberaden, de studie van het 
Nederlands, zowel in het middelbaar onderwijs als aan de univer
siteit enorm gestimuleerd heeft, staat buiten kijf. Meer dan eens 
haalde het stoutmoedig pionierswerk van deze grootnederlander 
de krantekoppen. Zijn zuiver taalgebruik, op Nederlandse leest 
geschoeid, en zijn navolgenswaardige uitspraak droegen in ster
ke mate bij tot de herwaardering van wat ooit minachtend "Ie 
patois flamand" genoemd werd. 
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Graag richt ik hierbij een oprecht woord van dank tot Prof. 
Dr. R. Van Eenoo en Dr. F. Simon j voor hun hulp, aanmoedigingen 
en talrijke waardevolle suggesti~s. 
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BIOGRAFISCHE SCHETS 

Jakob Frans Johan Heremans werd op 28 januari 1825 te 
Antwerpen geboren als zoon van Franciscus Emmanuel en van 
Joanna Magdalena Engelen. Na zijn lagere schooltijd ging Here
mans in 1837 naar het Antwerpse atheneum waar hij de vlaam
se dichter J.F.C. Verspreeuwen als moedertaalleraar had. Onder 
diens leiding schreef Heremans reeds in 1842 gedichten, waarvan 
er één in het Muzen-Album van 1843 werd opgenomen. 

Op 1 april 1843 stapte Heremans het beroepsleven in door 
als hulpbibliothecaris in de Antwerpse stadsbibliotheek te gaan 
werken. Het jaar daarop ving zijn leraarsloopbaan aan, eerst aan 
het Mechelse Pitzemburgcollege en vanaf 1 oktober 1845 aan 
het Gentse atheneum. 

In 1854 werd hij voor de "cours de littérature flamande" 
aan de Gentse universiteit toegevoegd aan hoogleraar e.p. Ser
rure. Tien jaar lang combineerde hij die functie met zijn athe
neum-opdracht tot hij op 12 juli 1864 buitengewoon hoogleraar 
werd. 

Heremans bezocht vanaf het tweede Nederlandse Taal- en 
Letterkundig congres alle congressen die tijdens zijn leven ge
houden werden en dwong daar respect af door zijn veelvuldige 
en rake interventies, zijn redevoeringen over taal- en letterkun
dige onderwerpen en zijn duidelijke stellingname voor spellings
eenheid tussen Noord en Zuid en tegen het Westvlaamse taalpar
ticularisme. 

Reeds zeer vroeg nam hij actief deel aan het verenigings
leven van zijn tijd. In 1846 was hij mede-oprichter van de "So
ciété Huet" en van het "Vlaemsch Gezelschap". Toen op 23 febru
ari 1851 de oprichtingsvergadering van het "willemsfonds" ge
houden werd, was hij eveneens van de partij. Tussen 1875 en 
1882 zou hij belast worden met het voorzitterschap van het al
gemeen bestuur van die vereniging. In 1870 richtte Heremans 
de "Zuid-Nederlandsche Maatschappij van Taalkunde" op en 
van "De tael is gansch het volk" was hij één van de meest ge
trouwe leden. 
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Zijn afzonderlijke publikaties waren voornamelijk bloem
lezingen, tekstuitgaven en vertalingen. Heel wat belangrijke Vlaam
se culturele tijdschriften kwamen met zijn hulp tot stand. In 1845 
nam hij voor het pas opgerichte Taelverbond van Verspreeuwen 
de letterkundige kritiek op zich. Het jaar daarop kwam hij met 
Degerickx, Van Duyse, Rens en Snellaert overeen om De Een
dragt, als ~olk van wie wou bijdragen tot de verheerlijking van 
het vaderland door de moedertaal, uit te geven. Samen met De 
Baets richtte hij in 1856 het Leesmuseum op, een periodiek waar
in letteren, wetenschappen en kunsten aan bod kwamen. Zowel 
in dat blad als in De Toekomst (0 1857) leren we hem voorname
lijk als taalkundige kennen. Tussen 1874 en 1881 redigeerde hij 
het Nederlandsch Museum, een tijdschrift waaraan Cornette, 
Fredericq, Hiel, Rooses, Sleeckx en De Vigne hun medewerking 
verleenden. 

Ook het politieke leven ging niet aan Heremans voorbij. In 
1870 werd hij lid van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen. 
Vijf jaar later werd hij te Gent liberaal gemeenteraadslid en in 
maart 1879 schepen van onderwijs. 

De jaren 1881 en 1882 zijn voor Heremans een dieptepunt 
geweest. Hij was ontgoocheld over de Vlaamse liberalen, nam 
ontslag uit de gemeenteraad en uit het Willemsfonds en zocht 
meer dan ooit houvast in Nederland. In 1883 werd hij lid van 
de protestantse kerk. Op het einde van datzelfde jaar werd hem 
als hoogleraar het emeritaat verleend. Na zijn overlijden, op 13 
maart 1884, respecteerde zijn vrouw zijn laatste wensen door 
zijn volledige bibliotheek aan de Gentse universiteitsbibliotheek 
te schenken maar ook door zijn privé-archief te verbranden, waar
door ongetwijfeld heel wat interessant materiaal verloren is ge
gaan. 
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TWINTIG JAAR LERAARSCHAP 

Op 1 oktober 1844 gaf Jan Van Beers zijn leraarschap aan 
het Mechelse Pitzemburgcollege wegens een oogkwaal op (1). Hij 
werd hulpbibliothecaris te Antwerpen en Heremans nam zijn 
plaats te Mechelen in als "professeur de quatrième et professeur 
spéciale de langue et de littérature flamandes" (2). 

Dat Heremans zonder pedagogisch diploma een leraarstaak 
mocht vervullen hoeft ons niet te verbazen. Een lerarenopleiding 
voor leerkrachten middelbaar onderwijs bestond immers nog niet. 
In die periode had ruim twee derden van de leerkrachten verbon
den aan door de staat gesubsidiëerde colleges of athenea geen 
academische opleiding gekregen. Vrije colleges rekruteerden hun 
lesgevers doorgaans uit seminaries of uit- de aan de Leuvense uni
versiteit verbonden "Instituts philologiques". Pas op 1 juni 1850 
vaardigde de liberale regering Rogier een wet uit met betrekking 
tot het middelbaar onderwijs, waarin ook voorzieningen getrof
fen werden voor de opleiding van geaggregeerden van het hoger 
en van het lager middelbaar onderwijs (3). 

De school waar Heremans zijn leraarstaak begon was sedert 
1832 ondergebracht in de door de stad Mechelen aangekochte 
gebouwen die de voormalige verblijfplaats van de bisschop de 
Roquelaure waren. Het bestuur van dat gemeentecollege was 
tot 1864 aan de geestelijkheid toevertrouwd. In datzelfde jaar 
vond een opsplitsing plaats in enerzijds het St. Romboutscollege 
en anderzijds het gemeentecollege Pitzemburg, dat in 1881 door 
de staat werd omgevormd tot een nu nog bestaand atheneum (4). 

Uit die collegeperiode van Heremans is vrijwel geen archief
materiaal bewaard gebleven. Sollicitatie- of aanbevelingsbrieven 
vonden we noch in het stadsarchief, noch in het bisschoppelijk 
archief terug. wel in het archiefmateriaal aanwezig zijn een regle
ment van het college, vermoedelijk uit 1843 en voor de belang
stellende lezer als bijlage (5) opgenomen en een Programme des 
exercices publies qui auront Zieu au loeal du eollége, Ze 14 août 
1845, de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures, waaruit valt op te 
maken dat Heremans bij voorkeur naar de "Grammaire de Hei-
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derscheidt" greep en zijn leerlingen vertrouwd maakte met Bil
derdijk, Ledeganck en Tollens (6) . Reeds in die periode kreeg 
Herrmans gunstige kritiek van vooraanstaande literatoren, zoals 
bvb. P.F. Van Kerckhoven die hem op 27 september 1844 in een 
brie{ aan De Laet, Sleeckx en Van de Velde typeerde als iemand 
die "de vlaemsche zaek van groot nut" kon zijn omdat hij "zeer 
insinuant en eerder overdreven in daden dan in woorden" (7) 
was. Van Kerckhoven sprak in die brief de hoop uit dat Here
mans zijn leerlingen ten gunste van de Vlaamse zaak ging beïn
vloeden. 

De ambitie van Heremans, die ook met de gevierde dichter 
Ledeganck vriendschapsbanden had aangeknoopt, reikte echter ' 
verder dan het Mechelse college. 

Op 4 augustus 1845 werd in Le Messager de Gand melding 
gemaakt van een vacature aan het Gentse atheneum (8). Het ging 
over "uni:! Chaire spéciale de langue ~amande (qui) vient d'être 
créée". De leraar "devra être capable d' enseigner Ie flamand dans 
toutes les classes (inférieures et supérieures). Le trait~ment ftxe 
est de 1400 francs, plus une demi-part dans Ie minerval (environ 
450 frs)". Tot het scheppen van die betrekking werd op 26 ju
li 1845 door de Gentse gemeenteraad besloten op voorstel en na 
een warm pleidooi van schepen Rolin. 

Om de redevoering van Rolin en de beslissing van het ge-' 
meentebestuur te kunnen begrijpen is een kennis van de structuur 
van het Gentse atheneum wenselijk. In een elementah-e klas wer
den de atheneumleerlingen voorbereid op de sectie .. der humanis
ten (6 jaar studie), of de sectie der industriëlen (4 jaar studie). 
In ' 1845 waren er 304 leerlingen aan het Gentse atheneum, waar
van 67 internen, 12 halve kostgangers en 225 externen. In de 
elementaire klas, die tot 1848 voor beide richtingen gemeenschap
pelijk was, telde men toen 52 leerlingen. De "cours d'humanités" 
werd door 125 leerlingen bevolkt. Gemeenschappelijke vakken 
voor de humanisten en de 127 industriëlen waren Nederlands, 
Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, mathesis, ele
menten van de fysica, ftguurtekenen en schoonschrift. Latijn en 
Grieks waren voorbehouden voor de humanisten. Op het program
ma van de industriëlen daarentegen vinden we het bouwkundïg- en 
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machinetekenen evenals de elementen van de scheikunde. Aan 
het hoofd van het atheneum stond een directeur-inspecteur, de 
verdienstelijke Cugnière; in het pensionnaat combineerde L. De 
Potter de taak van principaal met het leraarschap (9). Dat laatste 
gaf aanleiding tot de reeds vermelde bespreking in de Gentse ge
meenteraad. 

In zijn goed gestructureerde toesprllak wees Rolin op de 
onverenigbaarheid van het ambt van principaal met de leraars
taak. Hij benadrukte dat De Potter onmogelijk beide tijdroven
de taken behoorlijk kon vervullen. De gemeenteraad was het daar
mee eens en trof bijgevolg de volgende beslissingen : 

"Art. l r. Monsieur De Potter est nommé professeur honoraire 
de l' Athénée de Gand. 
Art. 2. Le Conseil déclare que Ie décrètement de l'incompati
bilité des fonetions de professeur avec celles de principal, 
équivant, à l'égard de Mr. De l?otter prénommé, à une suppres
sion d'emploi; en conséquence l'admet à faire valoir ses droits 
à la pension. 
Art. 3. Mr. De Potter conservera comme principal, une part 
entière dans Ie minerval ( ... ) 
Le Conseil Communal arrête : 
Le Sieur Metzdorf professeur de Rhétorique au Collége d'Y
pres, est nommé professeur spécial d'histoire et de géogr~phie 
- pour les r classes supérieures des deux se~tions et de l~ngue 
française pour la section des Industriels ( ... ) 
Le Sieur Novent Alexandre, docteur en philosophie et lettres, 
actuellement professeur de langue grecque et de langue fran
çaise à l' Athénée, est nommé professeur de la 4.e das se d'hu
manités ( ... ) 
Le Sieur Bouvet Louis, actuellement professeur de la 6.me 

classe d'humanités est nommé professeur de la 5.me dasse 
d'humanités ( ... ) 
Le Sieur Lemoinne Laurent J oseph, de Liège, ancien profes
seur aux Colléges de Tongres, de Huij et de Tirlemont est 
nommé professeur de la sixième classe d'humanités ( ... ). 
Le Conseil, sur la même proposition, renvoie à une prochaine 
Séance la nomination d' un professeur spécial d' Allemand, 
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au traitement de 1200 francs, sans minerval, et décide qu' on 
annoncera par la voie des Journaux, qu'une place de profes
seur spécial de langue flamande à I' Athénée, pour toutes 
les classes, au traitement de 1400 francs, plus une demi
part dans Ie minerval, est vacante." (10). 
Heremans was uiteraard niet de enige die zich voor die laatste 

betrekking geroepen voelde. Medekandidaten waren C.H. Van 
Boekel, F. de Boey, B. Mullié, J. Perrnentier, M. Van der Voort, 
L. De Wulf en A.A. Van Zeeland (11). In zijn sollicitatiebrief, die 
dateert van 18 augustus 1845, maakt Heremans melding van "une 
conduite irréprochable, de solides humanités faites à I' Athénée 
d' Anvers, et une connaissance profonde de la langue flamande, 
laquelle a toujours été pour lui l'objet d'une étude spéciale." (12). 
Conscienee, De Laet en Ledeganek steunden zijn kandidatuur. 
Onder de zeven andere sollicitanten waren F. de Boey, doctor in 
de rechten, en M. Van der Voort,.die geruggesteund werd door 
Blommaert, Van Duyse, de St. Genois en Rens, de enigen die even
veel kans maakten als Heremans. Heremans nam geen risico' s en 
hij vroeg een persoonlijk onderhoud met Rolin. In de aanbevelings
brief die Ledeganek hem had meegegeven lezen we o.a. dat De 
Laet "renonce à solliciter la place de professeur de langue flaman
de à l' Athénée" en dat Heremans "s' est fait connaÎtre récemnient, 
d'une manière très distinguée, dans la littérature flamande" (t"3). 

Blijkbaar he~ft Heremans op Rolin een gunstige indruk ge-
maakt want op 1 oktober 1845 draaide de beslissing van de Gent
se gemeenteraad in zijn voordeel uit. In het gemeenteraadsverslag 
lezen we dat, na geheime stemming, de 18 aanwezigen met "una
nimité des votes" besloten hebben om Heremans als "professeur 
de langue flamande" en Reinhard als "professeur de langue Alle
mande" aan te stellen (14). De steun die Heremans via Rolin van 
de Gentse gemeenteraad kreeg was voor hem ongetwijfeld een 
stimulans om aan het verfranste atheneum te ijveren voor de Vlaam
se taal en literatuur. Rolin werd van de acties en de leraarskwali
teiten van Heremans op de hoogte gebracht door zijn zoon Gus
tave, die tussen 1845 en 1851 aan het Gentse atheneum de oude 
humaniora doorliep. Dat Rolin tevreden was- over de ~ersverse 

leraar blijkt uit zijn lovend verslag op het einde van het school-
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jaar 1845-1846, gepubliceerd in Le Messager de Gand van 18 au
gustus 1846. Heremans verdiende dat pluimpje want hij vatte zijn 
leraars taak ernstig op. Reeds in 1846 liet hij ten behoeve van zijn 
leerlingen een Beknopte Nederduitsche Spraakleer en een Be
knopte Nederduitsche Ve~sificatie publiceren. P. Fredericq ge
tuigt over hem dat h~i een goede leraar was die op voortreffelijke 
wijze de Heliand en de strophische gedichten van Van Maerlant 
uitlegde. In 1853 zou hij vier treurspelen van Vondel en een Bloem
lezing uit Nederduitsche dichters van Van Alphen tot op onzen 
tijd uitgeven. Beide publikaties waren, evenals de Bloemlezing 
uit Nederduitsche prozaschrijvers van Hooft tot op onzen tijd, die 
in 1855 het licht zag, bruikbaar in het middelbaar onderwijs. 

In 1849, toen Gustave Rolin in het voorlaatste jaar van de 
humaniora zat, deed het Gentse stadsbestuur een poging "d'insti
tuer un cours de littérature flamande pour les élèves de la secon
de et de la rhétorique, s~ction des .humanités, et d'y consacrer 
deux heures par semaine dans chaque classe" (15). Het was im
mers zo dat Heremans moedertaalonderwijs mocht geven in de 
6e tot en met de 3e klas van de oude humaniora en in de 4e en 
3e klas van de beroepsafdeling, maar niet in poësis en retorica. 
Het verzoek van het stadsbestuur stuitte op heftig verzet van 
atheneumdirecteur Cugnière die in een bijna 4 bladzijden tellen
de brief zijn afwijzende houding verduidelijkte. Cugnière argu
menteerde dat het ,programma van de retorica reeds overbelast was 
maar dat hij dat niet kon verhelpen want "toutes ces matières 
font partie de l' examen d' élève universitaire; et nous devons donner 
à leur enseignement et à leur étude un nombre d'heures suffisant. 
Si donc c' est sur Ie temps qui leur est consacré que l' on veut 
prendre les deux heures demandées pour Ie cours de littérature 
flamande, je réc1amerai de toutes mes forces; et dans Ie cas ou 
mes réclamations ne seraient pas écoutées, je déclinerai toute res
ponsabilité dans Ie résultat des concours généraux et des examens 
d'éIève universitaire." (16). Het vervangen van de studie van het 
Engels en het Duits door "la littérature flamande" st~t voor hem 
gelijk met "remplacer Ie nécessaire par Ie superflu". Het inrichten 
van een facultatieve cursus heeft ook geen zin want niem~nci zou 
die lessen volgen. Verder wijst hij erop dat Heremans reeds 20 les-
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uren per week heeft en erover klaagt overbelast te zijn. Zou hij 
dan verplicht worden om een tweede leraar in dienst te nemen? 

"J e dis que cette considération n' est pas sans importance 
en ce moment: et voici pourquoi. 
Le gouvernement a annoncé l'intention de présenter dans 
la session prochaine des chambres un projet de loi pour régler 
l'organisation de l'enseignement moyen. s'il y a enfin une 
loi, il sera probablement nécessaire soit d' augmenter Ie per
sonneI, soit d' opérer un changement dans les attributions. 
Dans les deux cas, il est prudent d' attendre, afin de mettre 
de l' ensemble dans Ie travail de réorganisation. On pourrait 
faire une dépense inutile et même nuisible en introduisant 
un rouage qui deviendrait un obstacle." (17). 

Het "examen d' élève universitaire" waar Cugnière mee schermde 
was door de wet van 15 juli 1849 ingevoerd om de kandidaten 
die wensten toegelaten te worden tot de universiteit te selecteren. 
De nieuwe wet waar hij op zinspeelde werd op 1 juni 1850 van 
kracht en voorzag o.m. in de oprichting van tien athenea. Het 
Gentse atheneum zou de status van koninklijk atheneum krijgen 
en Heremans zou op 15 september 1851 officieel als staatsleraar 
aangesteld worden. Cugnière kreeg zijn zin want het stadsbestuur 
drong niet verder aan op het geven van Nederlands in de twee 
hoogste klassen van de sectie der humaniteiten. 

Waarschijnlijk heeft Heremans, die de sympathie van het 
stadsbestuur duidelijk aanvoelde, vanaf 1850 eveneens gepoogd 
om druk uit te oefenen op het bestuur van het atheneum. De 
rapporten over hem in die periode zijn immers niet gunstig te 
noemen. Op 6 februari 1851 liet Cugnière zich over hem als volgt 
uit: 

"11 a acquis un peu d' expérience et maintient mieux I' ordre 
pendant ses leçons. Je ne crois pas que Ie résultat de son en
seignement soit très grand, mais je ne sais si on peut. en at
tribuer la faute au professeur se uI. " (18). 

In de Procès verbaux des séances du bureau administratif wordt 
op 24 april 1851 over hem het volgende gezegd: 

"Mr Heremans, professeur de flamand. 
Des raisons particulières à l' athénée de Gand et étrangères 
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à l' enseignement lui ayant enlevé une partie de son autorité 
sur les élèves,le bureau désire son déplacement." (19). 

Het stadsbestuur zou aan die wens geen gevolg geven. 
Uit de geciteerde verslagen valt op te máken dat de directie 

van het atheneum zich vooral zorgen maakte over de invloed die 
Heremans op zijn leerlingen uitoefende. Heremans was er zich 
terdege van bewust dat hij in de oude humaniora les gaf aan leer
lingen die schoolliepen met het oog op een academische opleiding. 
Door hen liefde voor het Vlaams in te prenten verplaatste hij de 
actieradius van de vlaamse beweging van het volk naar de intel
ligentsia. De Vlaamse beweging was in die periode voornamelijk 
gericht op het verheffen van het Vlaamse volk. Als Heremans 
erin slaagde een Vlaamse elite op te leiden, een bolwerk tegen 
de vrijwel uitsluitend Franstalige hoge burgerij, was dat een pri
meur 'in de Vlaamse beweging. Die elite moest echter niet aan 
het Gentse atheneum maar wel aan de (Gentse) universiteit ge
vormd worden. Heremans wist dat de pogingen aangewend om 
aan de Gentse universiteit een "cours de littérature flamande" 
in leven te houden telkens mislukt waren en dat lag, zoals we 
verder zullen aantonen, niet uitsluitend of hoofdzakelijk aan on
wil vanwege de regering of aan de onverschilligheid van de profes
soren maar wel aan gebrek aan belangstelling vanwege de studenten. 
De cursus was niet verplicht en de studenten waren niet gemot.i
veerd om de curSus te volgen. De kunst bestond er dus in om te 
zorgen dat er aan de Gentse universiteit een solide basis was waar
op de docent, belast met de "cours de littérature flamande", kon 
ferugvallen telkens als de universitaire overheid of collega' s-profes
soren het hem lastig maakten. 

Heremans bereidde zijn taak goed voor. Hij wendde zijn in
vloed aan bij die leerlingen die later naar de Gentse universiteit 
zouden gaan en daar ongetwijfeld trouw gingen blijven aan de 
Vlaamsgezindheid die hij hen had ingeprent. Het middel was een 
vereniging en die werd dan ook op 21 februari 1852'in de poësis
klas van het Gentse atheneum opgericht onder de naam "'t Zal 
wel gaan". Vuylsteke, Van wilder en Haemelinck namen 4e ver
antwoordelijkheid naar buiten toe op zich. Heremans verbood hen 
uiteraard om zijn naam in verband met de oprichting van hun ge-
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genootschap te noemen. Heremans slaagde in zijn opzet want de 
leerlingen namen hun ideëen mee naar de universiteit waar ze 
"'t zal wel gaan" omvormden tot een studentenvereniging. Ze 
waren Vlaamsgezind, gemotiveerd en eisten wat enkele jaren voor
dien nog als een overbodige luxe beschouwd werd. "'t zal wel 
gaan" was de basis waarop aan de Gentse universiteit kon voort
gebouwd worden. 

Dat die hele actie voor Heremans de vruchten afwierp waar
op hij gehoopt had lezen we in de verslagen van het Gentse athe
neum van 29 augustus 1854 : 

"Heremans, professeur à notre athénée, a été délégué pour 
donner à l' université une partie du cours de littérature fla
mande." (20). 

Voortaan zat Heremans aan het Gentse atheneum op rozen. Het 
nut en de noodzakelijkheid van de in 1845 aan het Gentse athe
neum gecreëerde "éhaire de langue fl.amande" werden niet langer 
in vraag gesteld. Heremans' pogingen om het Nederlands ook op 
het programma van de retorica te krijgen waren weliswaar vruchte
loos maar dat deed niets af aan de belangstelling die leerlingen als 
A. Bergmann, P. Fredericq, A. Hoste, N. de Pauw, M. Rooses, J. 
Sabbe en C.A. Serrure voo'r zijn cursus toonden. De doorstroming 
van de vlaamse gedachte naar de universiteit was verzekerd .. In 
1856 werd door het atheneum het volgend lovend verslag over 
Heremans uitgebr~cht : 

"Le Flamand est enseigné par un professeur instruit et zelé, 
qui obtient des résultats considérables pour Ie peu de temps 
qu'il peut consacrer à chaque c1asse." (21). 

Het leerlingenaantal groeide in de jaren 1850 voortdurend aan 
zodat de directie moest overgaan tot de ontdubbeling van klassen 
en de aanstelling van nieuwe leerkrachten, onder wie een tweede 
leraar Nederlands (22). 

Dat het Heremans niet aan durf ontbrak blijkt o.m. uit het 
feit dat hij op 14 augustus 1858 in de aula van de Gentse univer
siteit, ter gelegenheid van de prijsuitreiking aan de Gentse athe
neumleerlingen, een Nederlandse redevoering uitsprak (23). Daru-
door werd de belangstelling voor de vlaamse zaak warm geliouden 
en liep Heremans in de kijker, wat hem in een periode waarin ge-
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ruchten over een benoeming aan de Gentse universiteit in de lucht 
hingen, slechts kon ten goede komen. 

Op 12 juli 1864 werd Heremans aan de Gentse universiteit 
benoemd tot buitengewoon hoogleraar. Zijn opvolging aan het 
Gentse atheneum liet hem niet onverschillig. Hij spoorde F. De 
Cort ertoe aan te solliciteren maar F. De Cort was daar niet voor 
te vinden (24). Op 29 augustus 1864 besliste de Gentse gemeen
teraad om G. Knibbeler, leraar Nederlands aan het koninklijk 
atheneum te Namen, als opvolger van Heremans te benoemen (25). 
Twee jaar later werd Knibbeler op zijn beurt opgevolgd door M. 
Rooses, een oud-leerling van Heremans, iemand die Heremans' 
goedkeuring genoot en in de Vlaamse beweging een even belang
rijke rol als zijn leermeester zou spelen. 
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AAN DE GENTSE UNIVERSITEIT 

Heremans' eerste kennismaking met de Gentse universltelt 
viel in 1845, toen hij er zich voor de duur van één academiejaar 
als vrije leerling, richting "Philosophie", liet inschrijven (1). In 
1846 startte het "Vlaemsch Gezelschap", een culturele en poli
tieke kring die in maart van datzelfde jaar door Blommaert, Here
mans, Rens en Snellaert te Gent was opgericht, een actie tot het 
creëren van een Vlaamse leergang aan de Gentse universiteit. Als 
lid van dat gezelschap én als student aan de hogeschool was Here
mans dus zowel van de vlaamse acties als van de reacties daarop 
op de hoogte. 

Aanvankelijk bleken de pogingen van het "vlaemsch Gezel
schap" succesvol te zijn, want minister 'Van de Weyer richtte in 
1846 een "vergelijkingsleergang van Noordsche talen en letter
kunde met het Vlaamsch" (2) in en stelde zijn vriend Lebrocquy 
als docent voor die cursus aan. Het jaar voordien had diezelfde 
minister reeds een toegeving aan de Vlamingen gedaan door o.m. 
Conscience, De Laet en Ledeganck, samen met ruim dertig an
deren, als toegevoegde hoogleraars aan de Gentse universiteit te 
benoemen. Die geaggregeerden mochten echter slechts doceren 
als ze van de beheel'der-inspecteur of van de minister daartoe 
opdracht kregen, wat voor het Nederlands op een nagenoeg vol
ledige immobiliteit neerkwam. Toch hoopte Ledeganck erop 
ooit Nederlands te mogen doceren, maar hij stierf reeds in 1847, 
zonder die droom te hebben kunnen verwezenlijken (3). 

Ondertussen was het eerste vuur bij Lebrocquy bekoeld, ener
zijds omdat hij voor zijn vergelijkingsleergang niet betaald werd, 
anderzijds omdat hij wist dat hij van Rogier, de opvolger van Van 
de Weyer, geen benoeming te verwachten had. In 1848 gaf Le
brocquy er de brui aan en moest het "Vlaemsch Gezelschap" 
van voren af aan beginnen. 

Alhoewel Heremans zich schijnbaar nog afzijdig hield en 
de acties aan oudere en meer invloedrijke personen zoals Snel
laert en P. De Decker overliet, hield hij alles scherp in het oog 
en had hij reeds in die periode een plan uitgedokterd waarvan 
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hij in 1854 het resultaat zou zien. Heremans slaagde er als eerste 
in de Vlaamsgezindheid aan de Gentse universiteit samen te bun
delen in de vorm van een vrijzinnige studentenvereniging" 't Zal 
wel gaan", die haar oorsprong vond aan het Gentse atheneum en 
waarover we het reeds in hoofdstuk twee hadden. Het is immers 
niet toevallig dat op 22 oktober 1853, anderhalf jaar na de op
richting van "'t zal wel gaan", de rector van de Gentse univer
siteit, een brief onder ogen kreeg waarin "eenige der nieuw aan
gekomene leerlingen der faculteit van wijsbegeerte en letteren" (4), 
oud-leerlingen van Heremans, hem vroegen om een Nederlandse 
leergang in te richten. De rector reageerde echter niet, wat bij 
de studenten aanleiding gaf tot het opstellen van een verzoek
schrift, gedateert 3 januari 1854 en gericht aan Piercot, minister 
van binnenlandse zaken. In dat rekwest, geïnspireerd door Here
mans, geschreven door Vuylsteke en ondertekend door honderd 
studenten o.w. G. Rolin en C.A. Serrure, werd de minister eraan 
herinnerd dat "il y avait autrefois à l' Université de Gand un cours 
de littérature flamande" (5). De studenten drukten de wens uit 
"que la chaire supprimée depuis si longtemps fût enfin rétablie" (6). 
Over die petitie schreef Vuylsteke later het volgende: 

"( ... ) tot ieders verbazing kon zij, met meer dan 100 hand
teekens bekleed (merkt wel op dat er toen maar 318 stu
denten te Gent wf.lren), aan den Minister van binnenlandsche 
zaken gezonden worden. Waren er dan in eens 100 Vlaamsch
gezinden in die Hoogeschool opgestaan, waar er van Vlaamsch
gezindheid onder de studeerende jeugd, helaas, nog nooit iets 
was gebleken? Voorzeker neen, 't waren meestal handteekens 
van complaisance van jongelingen, die zelven volkomen onver
schillig aan onze taal en letteren, het nochtans rechtvaardig 
achtten dat de wet voor de liefhebbers, vermits er zulke waren, 
uitgevoerd wierde. Doch 't was al veel, dat we dat verkregen, 
en niet met gelach afgescheept werden. En voor vriend en vij
and buiten de Universiteit gold het als een feit van belang, als 
de op treding der Gentsche studenten in de vlaamsche be
weging!" (7). 
Door voornoemde acties was het hek van de dam. In januari 

1854 stelden drie leden van het vlaemsch Gezelschap zich kan-
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didaat voor de "cours de littérature flamande". Het waren Snel
laert, die reeds op 1 oktober 1847 een vergeefse poging tot het 
verkrijgen van een hoogleraarschap had aangewend, Van Duyse 
en ook Heremans die nu voor het eerst op het voorplan trad. 

De Gentse hoogleraar in de geschiedenis Serrure, vader van 
de ex-atheneumleerling C.A. Serrure, zou voor Heremans doen 
wat ].F. Willems in 1837 voor hem gedaan had door een leerop
dracht te weigeren. In een brief van 5 januari 1854 gericht aan 
de beheerder-inspecteur van de Gentse universiteit wijst Serrure 
een bijkomende cursus om gezondheidsredenen af (8). In de loop 
van de daaropvolgende maand beveelt hij Heremans voor die cur
sus aan (9). 

Piercot poogde de drie kandidaten om de tuin te leiden door 
hen te vragen of ze bereid waren een privé-cursus te geven. Ze 
reageerden verontwaardigd. Heremans sc1ueef onder meer het 
volgende: 

"11 me paraît qu'un cours privé de littérature Hamande, 
fût -il donné dans les locaux de I' Université, n' est pas I' es
pèce d'enseignement que j'avais en vue dans ma lettre du 
7 Janvier ct. En me mettant à la disposition du Ministre de 
I' Intérieur, je croyais qu'il s' agissait de remplir la lacune qui 
existe jusqu' à ce jour à notre Université, en ce qui concerne 
Ie cours de littérature flamande prescrit par la loi sur l' En
seignement supérieur." (10). 

Piercot werd steeds meer in het nauw gedreven, o.m. door een 
vlijmscherp pleidooi van volksvertegenwoordiger P. De Decker, 
lid van het "vlaemsch Gezelschap" (11), en door een brief van 
het Gentse stadsbestuur, waarin er sterk op aangedrongen werd 
om de wens van Vuylsteke en heel wat anderen in overweging 
te nemen (12). 

Piercot gaf zich gewonnen en er werden vijf kandidaten 
voorgedragen. Het waren Van Beers, Van Duyse, Heremans, De 
]onghe en Snellaert. Heremans kwam uiteindelijk als de meest 
geschikte uit de bus, volgens beheerder-inspecteur De Rote om
dat hij "par ses écrits et par son enseignement, a prouvé qu'il 
possède I' aptitude requise pour la mission dont il s' agit" (13). 

Ongetwijfeld hebben de aanbevelingsbrieven van Conscien-
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ce (14) en Serrure de beslissing in het voordeel van Heremans be
invloed. In werkelijkheid kwam het erop neer, dat Serrure als ti
tularis voor de "cours de littérature flamande" benoemd werd en 
dat hij Heremans als "suppléant" toegewezen kreeg (15). De jonge, 
enthousiaste suppléant oogstte meer succes dan de titularis, wat 
blijkt uit het verslag van Rogghé : 

"Den 6n November 1854 opende Serrure zijn lessen, drie 
dagen later kwam Heremans aan de beurt. ( ... ) 
... blijkbaar was het hun niet alleen te doen om hunne ge
leerdheid aan hunne toehoorders uit te deelen, maar meer 
nog om er overtuigde strijders voor onze heilige zaak uit te 

.vormen. Serrure's lessen waren heel merkwaardig, immers hij 
had reeds sedert lang op het terrein onzer lettergeschiedenis 
zijne sporen gewonnen; maar toch hij was de man niet om het 
geloof te verkondigen; stellig wilde hij het, maar de natuur 
had hem met een scherp piepende stem bedeeld, en dat hin
derde aan de behagelijkheid zijner anders kundige lessen. 
Jaak Heremans spande met zijne voordrachten weldra de 
kroon. Geboren Antwerpenaar en ingeburgerde Gentenaar, 
had hij in zijn wezen en zijn doen iets van de vurigheid en de 
bewegelijkheid van den Sinjoor en daarop iets van de meer
dere beradenheid van den Stropdrager geënt. Man van uit
stekenden kunst smaak , fijne kenner en kieskeurige ontleder 
in zake van Germaansche en bovenal van Nederlandsche , 
letteren, wist hij zijnen lessen zulke aantrekkelijkheid bij te 
zetten, dat hij spoedig de lieveling der Vlaamsche studenten 
werd. Uit zijn warm woord klonk de overredingsmacht van 
den apostel; geen citaat, geene ontleding deed hij, of het was 
er op berekend om tot in de ziel van zijnen toehoorder door 
te dringen, ten einde hem liefde voor ons dierbaar Neder
land, hem trouwen gehechtheid aan eigen taal, eigen kunst 
en eigen zeden in te prenten." (16). 
Op 22 november 1855 maakte de beheerder-inspecteur in 

een brief aan de minister van binnenlandse zaken (1 7) de balans 
op van één jaar "cours de littérature flamande". Uit die brief blijkt 
dat geregeld vijfentwintig tot dertig studenten de colleges hijwoon
den. Na de paasvakantie daalde dat aantal tot ongeveer twintig en 
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vlak voor de examens waren er nog twaalf tot vijftien toehoor
ders. De studenten kwamen doorgaans uit de rechten of de ftlo
softe. 

Het feit dat bijna 10% van de studentenbevolking de vrije 
cursus volgde pleit voor de kwaliteit van de colleges. 

Heremans zou tien jaar op een benoeming moeten wachten, 
wat achteraf beschouwd voor het moedertaalonderwijs niet slecht 
geweest is. Hij bleef immers tot 1864 aan het Gentse atheneum 
verbonden, waardoor ook daar de studie van het Nederlands uit
breiding nam. 

Zijn onzekere positie maakte hem wrevelig en achterdoch
tig en dat blijkt ten overvloede uit zijn brieven. Op 12 februari 
1858 werd de "cours de littérature flamande" in de Kamer be
sproken (18) en dat gaf meteen aanleiding tot argwaan en specu
laties. Heremans sloeg in paniek omdat hij meende dat Conscience 
hem vim zijn plaats ging verdringen. Aan Dautzenberg schreef 
hij op 2 maart 1858 dat hij bang was plaats te moeten ruimen 
"voor eenen romanschrijver, die niet één letter weet, van wat hij 
onderwijzen moet" (19). Enkele dagen later was hij een beetje 
gekalmeerd, want hij schreef aan Stallaert : 

"Mijne politieke vrienden hebben mij te Gent verzekerd, 
dat indien de Minister halsstarrig blijft, zij mij wel iets an
ders zullen doen geven, waar ik der Vlaamsche en liberale 
zake van niet minder dienst zal kunnen zijn. Doch, wat ook 
de uitslag zijn moge; ik wacht hem met vertrouwen af." (20). 

Conscience, die toen arrondissementscommissaris te Kortrijk was, 
heeft zich echter nooit voor dat hoogleraarschap aangemeld. Wie 
dat wel deed, omdat hij zich reeds in 1854 sterk benadeeld had 
gevoeld, was Van Duyse. Heremans wist hoe afgunstig Van Duyse 
was: 

"De heer V.D. boudeert tegen mij, sedert ik eenen cursus 
van letterkunde aen de Gentsche Hoogeschole geef. Ieder
een nochtans zal moeten bekennen, dat ik, professor van 
letterkunde sedert twaalf jaren, zoo veel regt had als de heer 
V.D. om dien cursus te vragen. Doch ik word met dien cur
sus belast, en de heer V.D. schijnt mij sedert dien oog~nblik 
een gansch ander mensch." (21). 
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Over de sollicitatie van de Brusselse atheneumleraar Van Driessche 
zou hij echter verbaasd staan : 

"Onze Van Driessche verzet hemel en aarde, om genoemd te 
worden: wie zoû aan hem gedacht hebben? Die jongen heeft 
in der daad eene goede gedachte van zich zelven. Dat hij de 
front heeft, om zulks te doen, verwondert mij niet; maar er zijn 
ernstige menschen te Brussel die hem met zijne vrage niet uit
lachen. Hij heeft de Brusselse logie ter hulpe geroepen, en bij 
gebrek aan wezentlijke verdiensten, en aan de noodige ver
eischten voor die plaats, wil hij er met intrigues komen." (22). 

De kandidatuur van Van Driessche werd echter niet ernstig ge
nomen en Van Duyse overleed in 1859, zodat er voor Heremans 
slechts één (denkbeeldige) concurrent overbleef, m.n. Conscience. 

Voorlopig bleef de toestand ongewijzigd, want de minister 
volgde de raad op van de beheerder-inspecteur die hem op 13 au
gustus 1858 schreef dat het hem het best leek "de maintenir Ie 
statu quo en ce qui concerne l' enseignement de la littérature fla
mande à l'Université de Gand". (23). 

In 1862 nam Jan Van Rijswijck het in De Grondwet (24) 
voor Heremans op en Heremans schreef hem een bedankingsbrief 
waaruit andermaal zijn angst om voor Conscience te moeten ruimen 
aan de oppervlakte kwam : 

"Daar zoo even verneem ik, dat Gij in uwe Grondwet "met 
eenige woo.rden regt hebt gedaan over de halsstarrigheid 
onzer Brusselsche franskiljons, die van Conscience eenen 
professor willen maken, en mij, na acht jaren strijdens voor 
onze Heilige Nederlandsche Zaak eenvoudig aan de deur 
schijnen te willen zetten. ( ... ) 
Mag ik U verzoeken aan Vanden Peereboom (den Minis
ter) een nummer van uw blad, waarin het artikeltjen staat, 
te zenden? Het is goed dat hij wete, wat Gij over de zaak 
denkt." (25). 
Medio 1864 kwam er eindelijk schot in de zaak, doordat be

heerder-inspecteur Roulez de benoeming van Heremans voorstel
de. Heremans schreef daarover aan De Vries, maar sprak tegelijk 
de vrees uit dat zijn eventuele opvolger aan net Gentse ~theneum 
niet de nodige geestdrift ging hebben "om onze jongelui aldaar 
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voor de Vlaamsche Beweging te winnen" (26). Dat laatste was 
immers, voor de doorstroming naar de universiteit, van primor
diaal belang. 

Uiteindelijk, op 12 juli 1864, werd Serrure ontheven van de 
cursus in de Nederlandse literatuurgeschiedenis en werd Heremans 
tot buitengewoon hoogleraar benoemd (27). Door een konink
lijk besluit van 25 oktober 1873 zou hij gewoon hoogleraar wor
den (28). 

Heremans' professoraat is voor de wetenschappelijke studie 
van het Nederlands van onschatbaar belang geweest. Onder zijn 
leiding werd de Nederlandse taalkunde ontdaan van haar di1et
tantisch karakter en werd er grondig werk gemaakt van de studie 
van eigentijdse en vroegere Nederlandse auteurs. I;Ieremans heeft 
de banden met Nederland nauwer aangehaald en geijverd voor 
een degelijke opleiding van leraars Nederlands. 

Dat Heremans als hoogleraar Nederlandse taalkunde niet 
onbeslagen op het ijs kwam, wordt b~wezen door zijn actieve deel
name aan de Nederlandse Taal- en Letterkundige c~ngressen, zijn 
rol in de spellingshervorming en zijn talrijke publikaties. Hij intro
duceerde "vooral in zijn colleges, behalve de studie van het Middel
nederlands aan de hand van de teksten, ook die van het Gotisch, 
het Angelsaksisch en de Oudgermaanse talen in 't algemeen op .het 
pei1 waarop deze vakken in het buitenland waren gekomen" (29). 

De Nederlandse literatuur, die hij door zijn Antwerpse athe-. 
neumleraar Verspréeuwen had leren kennen en beoefenen, is hem 
steeds blijven boeien. Niet als scheppend literator maar wel als 
criticus en uitgever van teksten en van bloemlezingen zoals de 
Nederlandsche Dichterhalle heeft hij in de literatuur zijn sporen 
verdiend. In zijn colleges doorliep hij de Nederlandse letterkunde 
vanaf de middeleeuwen tot en met de eigentijdse auteurs. Grote 
ftguren zoals Bilderdijk, Ledeganck en Vondel werden uitvoerig 
uit de doeken gedaan, soms ook schetste hij de evolutie van een 
bepaald genre, wat voor die tijd zeer progressief te noemen is (30). 

In Nederland was hij bekend en geliefd, wat blijkt uit de tal
rijke eerbewijzen vanwege de Nederlandse regering en uit zijn cor
respondentie. Geregeld maakte hij een reis naar Nederland en, toen 
in 1875 de Leidse academie haar driehonderdste verjaardag vierde 
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werd hij samen met Swarts gekozen om er de Gentse universiteit 
te vertegenwoordigen (31). 

Evenals Snellaert droomde hij ervan om voor Vlaamse stu
denten via een studiebeurs een verdere opleiding in Nederland 
mogelijk te maken (32). -Heremans maakte deel uit van de com
missie die met dat doel in 1872 op het Middelburgs congres ge
vormd werd en schreef aan Vreede dat Snellaert dergelijke studie
beurzen in het leven had willen roepen "opdat onze jongelieden, 
na de wetenschappen in het Fransch te hebben geleerd, zich in 
ons beider moedertaal aan deze of gene Universiteit van 't Noor
den zouden hebben geoefend. Teruggekeerd in het Zuiden, zou
den zij dan de wetenschap in het Nederlandsch hebben kunnen 
verspreiden." (33). Het plan werd helaas niet verwezenlijkt, maar 
Heremans zou tot vlak voor zijn dood met die gedachte blijven 
spelen en zelfs bij juristen de nodige inlichtingen daarvoor inwin
nen. Kort na zijn overlijden schreef zijn weduwe aan De Vries 
hierover o.m. : 

"Lang heeft hij gedacht en herdacht over het stichten der Beur
zen aan de Leidsche Hoogeschool, maar de vele gesprekken hier
over met rechtsgeleerden en de inlichtingen van eene uwer 
zeer bevoegde vrienden, brachten tot het besluit die zaak, die 
hem als hulp tot verspreiding zijner grondbeginselen ook aan 
het hart lag, eindelijk op te geven, ingezien, de bezwaren' van 
uitvoering ep. den twijfel over den gewenschten uitval." (34). 

Pas in 1946 zou Heremans' droom verwezenlijkt worden (35). 
Alhoewel zijn actieradius zich vanaf 1864 tot het hoger on

derwijs beperkte, bleef hij bezorgd om wat zich met betrekking 
tot de moedertaal in het middelbaar onderwijs voordeed. Hij be
sefte dat alleen bekwame leerkrachten degelijk onderwijs kunnen 
verstrekken en ijverde daarom jarenlang om de lerarenopleiding 
naar de Gentse universiteit en onder zijn vleugels te krijgen (cf. 
infra). 

Op 12 december 1883 werd aan de ernstig zieke Heremans 
het emeritaat verleend (36) en de dag daarop werd zijn ex-leer
ling Paul Fredericq als zijn opvolger benoemd. Na Hetemans' over
lijden werd zijn zeer rijke bibliotheek integraal aan de Gentse uni
versiteitsbibliotheek geschonken (37). 



38 

Noten 
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K.F. Stallaert, Gent, 8 maart 1858. 
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PIONIER VAN DE VLAAMSE NORMAALAFDELINGEN TE 
GENT 

Uit de voorgaande hoofdstukken bleek reeds ten overvloede 
dat de 1ge eeuwse wetgever zich doorgaans weinig bekreunde om 
het Nederlands als onderwijsvak. 

Toen er in 1852 te Luik en te Gent normaalscholen werden 
opgericht met het oog op de vorming van leerkrachten voor het 
middelbaar onderwijs, dacht men er niet aan om het Nederlands 
als verplicht vak in het lessenpakket op te nemen. De Luikse "école 
normale des humanités" stond in voor de opleiding van leraars 
oude talen, Frans, geschiedenis en aardrijkskunde. Te Gent wer
den aan de "école normale des sciences" wiskunde en natuur
kunde gedoceerd. Al die cursussen werden in het Frans gegeven. 

Dat had uiteraard voor gevolg dat het merendeel der huma
nioraleerkrachten niet in staat was om aan Vlaamse kinderen 
moedertaalonderricht te geven. 

Op 8 mei 1874 werd bij koninklijk besluit aan de Luikse 
"école normale des humanités" een afdeling toegevoegd die moest 
instaan voor de opleiding van leraars moderne talen. 

Heremans uitte in 1878 zijn twijfels over de kwaliteit van de 
lessen Engels en Nederlands die Frans Van Veerdeghem aan die 
"section spéciale:' doceerde: 

"Bij de normaalschool ter vorming van leeraren voor het 
middelbaar onderwijs van den eersten graad te Luik wordt 
les in de nieuwere talen - Nederlandsch, Engelsch en Hoog
duitsch - gegeven; doch men weet dat dit geschiedt, wat 
het Nederlandsch en het Engelsch betreft, op eene erbarme
lijke wijze, en dat het examen in de nieuwere talen wordt 
afgelegd voor eene jury, bijna geheel samengesteld uit onbe
voegde personen." (1). 
Het jaar daarop trad J. Micheels hem in Het Volksbelang 

daarin bij. In drie artikels geschreven tussen 25 januari 1879 en 
31 januari 1880 formuleerde Micheels de grieven eri wensen van 
de Vlaamsgezinden. Het kon volgens hem niet door 4e -beugel 
dat het Nederlands en het Engels via het Frans aangeleerd wer-
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den (2), en dat dan nog in een stad "waar de kweekelingen gee
ne gelegenheid vinden om de nieuwere talen behoorlijk aan te 
leren" (3). Tot overmaat van ramp stond "de Luiksche school 
onder eenen verpaapschenden invloed : de bestuurder en de mees
te leraars zijn klerikalen 'en een priester, een Roomsch katholiek 
priester, geeft er onderwijs in den catechismus en de geschiedenis 
der Roomsche religie." (4). 

Michee1s zag voor dat alles maar één oplossing : de "section 
spéciale" naar Gent overbrengen en aan de goede zorgen van Here
mans toevertrouwen (5). Het was trouwens dat wat Heremans 
eveneens wou. 

Op de jaarlijkse algemene vergadering van het Willemsfonds 
van 30 oktober 1881 werd de Nederlandsonkundigheid van een 
groot aantal leerkrachten in Vlaanderen aangeklaagd en Here
mans beweerde dat zulks het gevolg was "van het gebrek aan 
eene ' normaalschool, waar profess<?rs gevormd worden, die onze 
taal machtig zijn" (6). Hij sprak de hoop uit "dat in Gent nog 
met het einde van het schooljaar eene normaalschqol zal tot stand 
komen, waaruit professors van Nederlandseh, Hoogduitseh, En
gels eh en geschiedenis zullen komen, die in het Nederlandsch zul
len kunnen onderwijzen".(7). 

P. Fredericq gaf toe dat de Luikse normaalschool volledig 
op Franse leest geschoeid was en haar taak slechts naar behbren 
vervulde wat het vormen van leraars voor de Waalse scholen be-
trof. 

f 

Ook M. Rooses vond het wenselijk om te Gent een normaal
school op te richten, "niet omdat het onderwijs te Luik niet dege
lijk genoeg is, maar omdat het niet ingericht is om Vlaamsehspre
kende professors te kweeken." (8). Het Willemsfonds nam daar
op het besluit om de grieven in een brief aan het ministerie te 
uiten. 

Terwijl het Willemsfonds en Het Volksbelang de acties voor 

het oprichten van een Vlaamse normaalschool onafgebroken ver
derzetten trachtte Heremans zijn vrienden te sensibiliseren. Vaak 
ging hij hierbij handig tewerk zoals o.m. tegenover 'Cornette aan 
wie hij een betrekking aan die normaalschool voorspiegelde. Op 
24 januari 1882 schreef Heremans hem o.m. het volgende ": 
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"Indien onze normaalschool voor leeraars der athenea tot 
stand komt, en er door de geestverwanten der opstellers 
van de Flandre (onze ergste vijanden) in de Kamer geenen 
stok in het wiel wqrdt gestoken, en indien ik voor de in
richting geraadpleegd word, zal ik vast op U denken. Gij 
legt U ernstig op de studie der taal en de geschiedenis onzer 
letterkunde toe, iets dat hedendaags bijna niemand in Bel
gië meer doet, en ik zou U gaarne eenen leerstoel zien be
kleeden. " (9). 

Heremans en Cornette vonden het vanzelfsprekend dat die Vlaam
se normaalschool niet als een onafhankelijke entiteit maar wel 
binnen de schoot van de faculteit letteren en wijsbegeerte van de 
Gentse universiteit zou opgericht worden. 

Cornette heeft dat in Heremans' Nederlandsch Museum dui
delijk onder woorden gebracht. In een artikel "Over den tegen
woordigen toestand der Nederlandsche taalstudie in België" speurt 
hij naar de oorzaak van de achterstand van de Nederlandse taal
studie in België tegenover Nederland. Het hoger onderwijs is on
getwijfeld de hoofdschuldige. Welke Duitse of Nederlandse taal
kundige is immers niet verbaasd te vernemen "dat er in heel Bel
gië geen enkele leergang bestaat, noch van Gotisch, noch van Mid
delnederlandsch, noch van algemeene Germaansche of bijzon~ere 
Nederlandsche historische spraakleer" (10)? Aan de Luikse nor
maalschool is er· voor de Nederlandse taal- en letterkunde slechts 
één leraar voor de vier studiejaren en Cornette gelooft niet "dat 
hij alléén is opgewassen voor eene taak, die aan de Hollandsche 
hoogescholen pleegt verdeeld te worden onder vijf of zes profes
sors, die zich dan met de noodige vrijheid en veerkracht van geest, 
kunnen toeleggen, de eene op 't Gotisch, de andere op 't Middel
nederlandsch, een derde op de geschiedenis van de literatuur ( ... ) 
enz." (11). Cornette acht het hoog tijd om te bewijzen dat het 
Nederlands niet alleen als taal van onderwijs en wetenschap kan 
gebruikt worden maar zelf ook het voorwerp van wetenschappe
lijke studie uitmaakt. Hij pleit voor het oprichten ,van een nor
maalschool "aan de faculteit der letteren van de hoogeschool 
van Gent" (12) en stelt eveneens voor om- aan de universiteit 



44 

een doctoraat in de Nederlandse taal- en letterkunde in het leven 
te roepen, waarbij de afgestudeerden in die richting "onder zekere 
voorwaarden, kunnen gelijk gesteld worden met de gediplomeer
den van de hooger bedoeld~ normaalscholen, terwijl het bezit van 
een dezer beiden hoedanigheden, behoudens zeldzame uitzon
deringen, zoude moeten geëischt worden van al wie de Neder
landsche taal in een atheneum of eene normaalschool zou willen 
onderwijzen" (13). 

Het wensenpakket van Cornette, en ook van Heremans, kwam 
dus, wat de Gentse universiteit betrof, neer op het invoeren van 
een doctoraat in de Nederlandse taal- en letterkunde en het op
richten van een normaalschool voor het vormen van Nederlandse 
taalleraars, en wat de vier Belgische universiteiten betrof, het in
richten van "leergangen van Gotisch, Middelnederlandseh, verge
lijkende en historische spraakleer der Germaansche talen en dia
lecten, enz." (14). 

In die periode was een wetsvoorstel met betrekking tot het 
middelbaar onderwijs in de maak dat, indien verwezenlijkt, de 
oprichting van een dergelijke normaalschool wenselijk of zelfs 
noodzakelijk maakte. Ook dat hield Heremans zorgvuldig in het 
oog. In het Nederlandsch Museum van 1882 liet hij de wettekst 
afdrukken zoals die door de Kamer bij eerste lezing was aang~
nomen. 

Het wetsvoorstel, dat op 15 juni 1883 wet zou worden, be- 
vatte o.m. de bepaling dat in de voorbereidende afdelingen van 
de rijksmiddelbare scholen alle lessen in het Nederlands moesten 
worden gegeven. Het Nederlands zou ook de voertaal worden 
voor de lessen Engels, Duits en Nederlands in de koninklijke athe
nea en de rijksmiddelbare scholen. 

Heremans was daar wel tevreden over maar waarschuwde 
de lezers er toch voor om op hun hoede te zijn : 

"Vele leeraars van het middelbaar onderwijs in onze vlaam
sche gewesten zijn Walen, en die zullen stellig he.mel en aar
de verzetten, om de toepassing der wet onmogelijk te maken, 
en wij durven op de krachtdadigheid van den Minister van 
openbaar onderwijs niet zeer veel rekenen in deze zaak, 
waarin hij bij zijne collega' s Frère en Bara geenen steun, ja 
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afkeuring zou ontmoeten. Men dient dus gestadig een oog 
in het zeil te houden." (15) 

Heremans' vrees dat de Vlamingen het onderspit gingen moeten 
delven bleek ongegrond. In 1884, het jaar van zijn overlijden, 
werden aan de Gentse universiteit Vlaamse normaalafdelingen 
opgericht bestaande uit een historisch-geografische en een Ger
maanse richting. Die Germaanse richting was de voorloper van 
de sectie Germaanse ftlologie die in april 1890 aan de universiteit 
zou opgericht worden. Om tot de Vlaamse normaalafdelingen 
toegelaten te worden moest men Belg zijn, tussen 18 en 30 jaar 
oud en in het -bezit van een getuigschrift van volledig middelbaar 
onderwijs. Een examenjury besliste dan of de student de studie's 
mocht aanvangen (16). Naast die twee Nederlandstalige afdelingen, 
die afhingen van de Gentse universiteit, telde de Gentse normaal
school 'nog drie andere secties nl. : wiskunde, natuurlijke weten
schappen en handelswetenschappen. 'Ook voor studenten uit die 
richtingen werden een aantal leergangen in het Nederlands ge
creëerd, waarvan sommige door de universiteitsstudenten gevolgd 
werden, wat de band tussen beide instellingen verstevigde. 

Daarmee was de droom van de ambitieuze Heremans ver
wezenlijkt. P. Fredericq en J. Vercoullie plukten echter de vruchten 
van wat hij zo zorgvuldig had voorbereid want door zijn vroeg
tijdig overlijden gaf hij zelf nooit les aan de Vlaamse normaaÎaf
delingen. Reeds dp 30 september 1890 werd aan die creatie een 
einde gemaakt want de lerarenopleiding werd voortaan aan de 
universiteiten toevertrouwd en de Gentse en de Luikse normaal
school werden afgeschaft. 

Noten 

(1) Nederlandsch Museum, 1878,11, p. 253. 

(2) Het Volksbelang, XIII, 25.1.1879, nr. 4, p. 2. 

(3) Het Volksbelang, XIII, 29.11.1879, nr. 48, p. 1. 

(4) Het Volksbelang, XIV, 31.1.1880, nr. 5, p. 2. 

(5) Het Volksbelang, XIII, 29.11.1879, nr. 48, p. 1. 

(6) Willemsfondsarchief, U.B.G., Hs 111 18, 1.2.2, 6, d.d. 30.10.1881. 
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(7) Idem. 
(8) Idem. 
(9) J.F.J. Heremans aan A. Cornette, Gent, 24.1.1882, A.M.V.C., map 

H 534/B. 
(10) Nederlandsch Museum, 1881, 11, p. 387-388. 
(11) Idem, p. 391-322. 
(12) Idem, p. 395. 
(13) Idem, p. 396. 
(14) Idem, p. 397. 
(15) Nederlandsch Museum. 1882, I, p. 352. 
(16) A.R.U.G., 4A2/4 ds. 7 (106). 
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DE TOEKOMST 

Op 15 april 1857 verscheen het eerste nummer van het tijd
schrift De Toekomst dat zich tot de leerkrachten richtte en de 
ontwikkeling van onderwijs en opvoeding wenste te bevorderen. 

De initiator was H. Bauduin, die van het begin af aan kon 
rekenen op de medewerking van J. Blockhuys, J.F. Jacobs en E. 
Rigaux, onderwijzers die hun opleiding te Lier gekregen hadden. 
In 1856 beloofde J.M. Dautzenberg aan het viertal om de hoofd
redactie op zich te nemen. Ondertussen waren ook Heremans en 
Van Duyse gecontacteerd, zoals blijkt uit een brief van Heremans, 
gedateerd 14 april 1856, waarin hij Van Duyse ertoe aanspoort 
om naar Brossel te gaan en er deel te nemen aan de besprekingen 
over het tijdschrift (1). 

Dautzenberg bleek er echter niet van overtuigd te zijn dat 
Heremans van plan was om De Toekomst met woord en daad te 
steunen. Hij wist immers dat Heremans in 1856, samen met P. De 
Baets en E. Campens, zelf een nieuwe periodiek, het Leesmuseum, 
in het licht gegeven had en vreesde ongetwijfeld dat Heremans 
zich voornamelijk op dat blad ging concentreren. Heremans stelde 
hem echter gerust: 

"Gy zoudt my miskennen, waerde Vriend, indien gy dacht, 
dat ik Uw tydschrift geen goed herte toedrage, en indien ik 
u kon overtuigen, dat ik het welslagen uwer pogingen be
trachte, met mynen naem te laten opnemen onder de mede
werkers, verklaer ik mij daertoe bereid." (2). 
Uit de brieven van Heremans aan Dautzenberg blijkt Here

mans' oprechte bezorgdheid over het tijdschrift. Geregeld spoort 
hij naar Brussel om er de redactievergaderingen bij te wonen. Hij 
verzamelt, corrigeert en schrijft artikels en legt zijn oor te luis
teren naar eventuele kritiek. Zo weet hij Dautzenberg er reeds 
op 15 november 1857 voor te waarschuwen dat de lezers erover 
klagen "dat de Toekomst niet praktisch genoeg is, dat zy te veel 
redeneert, en niet genoeg artikels levert, die den onderwyzeren 
van dagelykschen nutte zijn." (3). 

De onderwijzers, die niet tot de bestbetaalden in de maat-
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schappij behoorden, waren teleurgesteld over een blad dat wel 
voor hen bestemd was, maar geen aandacht schonk aan hun pro
blematiek. Vanaf de tweede jaargang zou de redactie daarmee 
rekening houden door ook de materiële lotsverbetering van de 
onderwijzer bij de doelstellingen op te nemen. 

Heremans wist dat de lezerskritiek ook op hem sloeg want 
in de eerste jaargang van De Toekomst had hij uitsluitend taal
kundige onderwerpen behandeld. Om te tonen dat hij het goed 
meende liet hij in de tweede jaargang een pathetische oproep 
plaatsen: 

"Indien gy waerlyk de beschaving en de verlichting liefhebt, 
laet dan toch de verdienstelijke mannen, die dat schoone 
werk moeten voltrekken, niet van honger stervèn!" (4). 

Het bleef echter bij die ene nobele poging. Uit bijlage 4 blijkt 
dat Heremans zich in De Toekomst voornamelijk als fIloloog en 
criticus manifesteerde. Dat betekende echter niet dat hij van het 
oorspronkelijke programma van het tijdschrift afweek, integen
deel, want in de inleiding van het eerste nummer . wordt het be
lang benadrukt van "geschiedverhalen", "reisbeschrijvingen", 
"volksoverleveringen", "beoordelingen over lettergewrochten van 
verschillenden aert", "het hoe en 't waerom der taelwetten" en 
"de zoogenoemde spelling der koninklyke Kommissie." (5). H~re
mans' artikels sloten dus volledig bij die doelstellingen aan. 

In januari 1'861 liet Heremans aan Dautzenberg weten dät 
hij te veel werk had met zijn "vertaling der - en studie over de -
Edda" (6) en daarom ontslag nam uit de redactie, wat echter niet 
betekende dat hij niet langer aan het tijdschrift meewerkte. Dat 
de schoen elders wrong zullen we in het volgend hoofdstuk aan
tonen. 

In 1862 waren er van de zeven oorspronkelijke redactie
leden nog slechts drie overgebleven (7) en verdween het motto 
"Onderwys door de Moedertael", om een ongekende reden, van 
de titelpagina. 

De Toekomst was van het begin af aan de tolk .van de "On
derwyzersbond" (cf. infra) , die in 1869 zou opgeslorpt worden 
door de "Algemene Belgische Onderwyzersbond". Dat laatste 
viel bij De Toekomst niet in goede aarde omdat men vreesde dat 
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het Vlaams en de Vlamingen door de A.B.O.B. gingen verwaar
loosd worden. Desondanks gaf het tijdschrift jaarlijks een verslag 
van de zittingen van de A.B.O.B. 

Ook de "Ligue de l'enseignement", waarover verder meer, 
kon voor berichtgeving een beroep doen op De Toekomst, maar 
reeds in 1867 zou het tot een conflict komen tussen Heremans 
en de Ligue, waarbij De Toekomst duidelijk partij koos voor Here
mans. 

In 1875 zette Heremans zijn medewerking aan De Toekomst 
stop. Het blad zelf zou pas in 1898 van het toneel verdwijnen. 

Noten 

(1) J.F.J. Heremans aan P. Van Duyse, Gent, 14.4.1856, K.A.N.T.L., Verz. 

P. Van Duyse, map 44, nr. 88. 

(2). J.F.J. Heremans aan J.M. Dautzenberg, Gent, 10.2.1857, A.M.V.C., 

map H534/B. 
(3) J.F.J. Heremans aan J.M. Dautzenberg, Gent, 15.11.1857, A.M.V.C., 

map H534/B. 

(4) De Toekomst, 11, 1859, p. 279. 

(5) De Toekomst, I, 1857, p. 3-6. 
(6) J.F.J. Heremaps aan J.M. Dautz enb erg, Gent, 15.1.1861, A.M.V.C., 

map H534/B. 

(7) Het waren Blockhuys, Dautzenberg en Jacohs. Een nieuwkomer was 

F. De Cort, die na het overlijden van Dautzenberg in 1869 over het 

voortbestaan van het tijdschrift zou blijven waken. 
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DE ONDERWI]ZERSBOND* 

De Onderwijzersbond, die op 17 september 1857 door ]. 
Blockhuys en ].F. Jacobs te Mechelen werd opgericht, was, even
als De Toekomst, hoofdzakelijk een creatie van afgestudeerden 
van de Lierse normaalschool (1). 

De vereniging was Vlaamsgezind en streefde ernaar voor de 
onderwijzers een aantal professionele verbeteringen af te dwin
gen. Naast de gewone leden, uitsluitend beëdigde onderwijzers, 
telde de bond een aantal ondersteunende leden, waarvan Here
mans er één was. 

Heremans is vermoedelijk slechts twee jaar actief bij de On
derwijzersbond betrokken geweest. 

Op 17 september 1857 maakte hij nog geen deel uit van het 
bestuur maar was hij wel te Mechelen aanwezig. Samen met Th. 
Verhoef werd hij toen tot bestuurslid voor de provincie Oost
Vlaanderen verkozen. 

Het jaar daarop, op 16 september 1858, was Heremans één 
van de honderdvijftig aanwezigen op de plechtige vergadering die 
de bond in de Minardschouwburg te Gent hield. Heremans las 
er een verhandeling voor die was opgesteld door Dautzenberg en 
die handelde over "Wat zyn buigingsvormen? - Zyn er andere 
voorzetsels dan Tp, die den datief moeten beheerschen? - Welke 
regels dient men desaengaende in de lagere scholen te volgen?" (2). 
In die studie verdedigde Dautzenberg, die niet op de onderwijzers
vergadering aanwezig was, de stelling dat het goed is aan kinderen 
de oude buigingsvormen aan te leren. Tijdens de discussie, die na 
voorlezing van de tekst ontstond, bleek Van Duyse het met Daut
zenberg eens te zijn, maar Ternest en Heremans hielden er een 

* Met oprechte dank aan Dr. F. Simon, die ons inzage gaf v~n zijn notities 

over de Onderwijzersbond. Toen we medio 1983 contact namen met de biblio

theek van het Ministerie van Onderwijs te Brussel, om er de handelingen van 

de Onderwijzersbond te raadplegen, bleek zulks, ook- na herhaald,eliJk aan

dringen, onmogelijk. 
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andere, meer realistische visie op na. Heremans wou "daerin met de 
grootste omzichtigheid te werk gaen; hij ook bewondert de ryke 
verbuigingsvormen van het oude Dietsch, maar denkt, dat syste
matisch overal de oude verbuigingsvorm in te voeren, de schoonste 
zaek zou verderven." (3). . 

Op zijn voorstel werd er een commissie samengesteld, bestaan
de uit vier bondsleden Blockhuys, Dautzenberg, Van Duyse en 
Heremans naast Bormans, David en Stallaert. 

Heremans bleek na afloop niet bijster enthousiast te zijn over 
de bijeenkomst. Aan Dautzenberg bracht hij er het volgende verslag 
over uit: 

"Onze onderwijzersvergadering was niet talrijk : het schijnt 
dat waereldlyke en geestelijke inspecteurs al degenen, die 
er zich begeven, met leede oogen beschouwen. Des anderen 
daags der vergadering was de geestelyke inspecteur reeds 
bij eenen onzer hoofdonderwijzeren van Gent om zijn spijt 
uit te drukken, dat er in onze vereeniging van verpligt on
derwijs was gerept. 
Van den anderen kant was niemand van Lier aanwezig. Be
nige onderwijzers vermoeden, dat de datiefkwestie daarvan 
de oorzaak is. Zulke kleinigheid moest de leeraars van Lier 
toch niet weêrhouden deel te nemen aan eenen bond, dien 
zij, om zoo te zeggen, hebben gesticht, en dien zij verleden 
jaar met zoq veel geestdrift beloofden te handhaven! Zijn zij 
misschien van hoogerhand weêrhouden naar Gent te komen? 
Zulks is niet onmogelijk : onze geestelijke en waereldlyke 
overheid vraagt slechts om in haar dolce far niente voort te 
sluimeren, en al dit leven, al die beweging van onze jonge 
en moedige onderwijzers mogt hen eens in hunnen slaap 
komen stooren !" (4). 
Heremans liet zich voortaan weinig aan de bond gelegen 

liggen. In zijn correspondentie repte hij er met geen woord meer 
over en in de verslagen in De Toekomst wordt hij niet langer als 
bestuurslid vermeld. Wellicht voelde hij reeds zeer vroeg de gerin
ge impact van de bond aan. 

Zowel de Onderwijzersbond als De Toekomst k~egim in 
1860 af te rekenen met een geduchte concurrent, de Société Cen-
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trale des Instituteurs Belges, gesticht door J.J. Campion, E. Van 
Driessche en L. Saeys. In januari 1861 gaf de Société, die zowel 
Nederlandstalige als Franstalige onderwijzers aantrok, het week
blad Le Progrès uit. In de loop van diezelfde maand diende Here
mans als redactielid van De Toekomst ontslag in. De nieuwe pe~ 
riodiek waaraan zijn tegenstrever en, naar hij vreesde, concurrent 
voor het hoogleraarschap te Gent, E. Van Driessche (5), zijn me
dewerking verleende, was hem immers een doorn in het oog. 

De Onderwijzersbond zou nooit meer dan 100 à 200 leden 
tellen, weinig concrete resultaten boeken en reeds in 1869 met 
de Fédération des Instituteurs Belges (6) fusioneren tot de A1~ 
gemene Belgische Onderwijzersbond. 

Noten 

(1) Cf. F. Simon, "Ledenbestand, rekruteringsveld, en organisatiegraad 

van de Belgische onderwij zersverenigingen, 1857 -18 9 5", in Paedago gica 

Historica, XX/1, 1980, p. 174-180. 

(2) De Eendragt, XIII, 26.9.1858, nr. 9, p. 36. 

(3) Idem. 

(4) A.M.V.C., map H534/B, J.F.J. Heremans aan J.M. Dautzenberg, Gent, 

27 september 1858. . 

(5) cf. E. Van D,riessche, Den Heere ].F.]. Heremans, bestuurder van het 

tijdschrift De Toekomst, Brussel, 1860, 8 p. 

(6) Cf. F. Simon, "Ledenbestand, rekruteringsveld, en organisatiegraad van 

de Belgische onderwijzersverenigingen, 1857-1895", in Paedagogica 

Historica, XX/l, 1980, p. 178, 184-188. 
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DE LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 

Op 26 december 1864 wordt te Brussel een onderwijsvereni
ging naar Nederlands voo~beeld opgericht, de Ligue de l' enseigne
ment, die, zoals de sekretaris Karel BuIs het in een redevoering 
zegt, "inscrira en tête de son programme l' étude de la discussion 
permanente de tout ce qui se rattachent à I'instruction et à I'édu
cation" (1). Zowel in die toespraak van BuIs als in de statuten 
die dateren van 15 februari 1865 wordt de taalkwestie aange
roerd. BuIs belooft dat "1' Association respectera avec un soin 
jaloux les droits des populations flamandes et cherchera à mon
trer par sa propre organisation qu' i1 est possible, de donner satis
faction à Ieurs justes réc1amations". (2). In de statuten heeft men 
het Qver "la révision des Iois dans ce qu' elles ont de contraire 
( ... ) à I'emploi facultatif des Iangues~' (3). 

De radicaal-liberale Ligue stond met die bepalingen ook in 
de gunst van flaminganten zoals De Cort, Dautzenberg en Here
mans die zowel van de Onderwijzersbond als van de Ligue lid 
waren. De Cort stemde erin toe om via De Toekomst de vlaam
se leden en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ac
tiviteiten van de Ligue, die zelf een Franstalig verslag de wereld 
instuurde onder de naam Bulletin de la Ligue de l'enseignement. 

De activitei,ten van de Ligue zouden zich volgens de statuten 
als volgt ontplooien : 

"Artic1e premier. - La Ligue de l'Enseignement a pour but 
la propagation et Ie perfectionnement de l' éducation et de 
I'instruction en Belgique. 
Art. 2. - La Ligue poursuit ce but par tous les moyens Ié
gaux, notamment : 
En étudiant et en discutant les questions qui se rattachent 
à I'éducation et à l'instruction; 
En provoquant la révision des lois dans ce qu' elles ont de 
contraire à la Constitution, à la liberté de conscience, à l' é
galité des citoyens, à l' emploi facultatif des Ia:ngues, à I'ex-
tension et au progrès de l' enseignement; - . 
En s' efforçant d' élever la position sociale des instituteurs 
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et des institutricesj 
En cherchant à développer l' enseignement des filles j 
En favorisant I' établissement de bibliothèques populaires, 
de cours publics, d~ écoles d' aduItes, d' écoles modèles, de 
cours normaux; 
En faisant et en répandant des publications relatives à I' édu-
cation et à I'instructionj • 
En organisantdes réunions publiq ues." (4). 
Tot misnoegen van de vlaamse leden bleek al gauw dat de 

Ligue weinig oprechte belangstelling toonde voor de positie van 
het Vlaams in het onderwijs. M. Van der Voort, hoofdverantwoor~ 
delijke van de afdeling die de Vlaamse belangen moest behartigen, 
vond vrijwel geen gehoor voor de acties die hij uitdokterde. 

Heremans voelde die laksheid aan en diende op 31 decem
ber 1,866 ontslag in "daar de onderrichtsbond, strijdig met zijn 
programma, nog volstrekt niets heeft gedaan wat de belangen 
der Nederlandsche taal in het onderwijs betreft." (5). Het alge
meen bestuur kon hem ertoe overhalen op dat besluit terug te 
komen maar zijn tweede ontslagbrief, van 8 oktober 1867, bleek 
onherroepelijk. In die tweede brief herhaalde hij zijn eerste ver
wijt en hij verduidelijkte dat door op te merken dat de Ligue in 
haar programma voor het middelbaar onderwijs het Nederlands 
in de twee hoogste klassen niet opgenomen had. . 

De Ligue' legde die aantijgingen door een vooraanstaand 
lid niet zo maar naast zich neer en diende Heremans van repliek 
in een brief die integraal in de Bulletin opgenomen werd (6). 
In die brief benadrukten BuIs en voorzitter Tarlier dat ze het 
van het begin af aan goed hadden gemeend met de Vlaamse zaak. 
Ze herinnerden aan de "section flamande" die onder voorzitter
schap van Van der Voort was opgericht. Commissarissen van die 
afdeling waren De Cort, Dedeyn, Dodd, Hiel, Vandroogenbroeck 
en Willems. De afdeling had van het hoofdbestuur volledige vrij
heid van handelen gekregen maar was nooit echt van de grond 
gekomen en dat lag aan de Vlamingen zelf: . 

"La section flamande n' avait pu tenir de séarice, faute de 
membres présents j aucune des études projetées ~'avait pu 
recevoir de commencement d'exécutionj toutes les tentatives 
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pour instituer des cercles locaux flamands échouaient; nos 
plus petites circulaires même ne trouvaient que difficilement 
un traducteur : ce fut à tel point qu' après de longs efforts, 
I' un de vos plus obstinés lutteurs, dont la persévérance était 
proverbiale, renonça lui-même à la tache." (7). 

Daarom, en op voorstel van Van der Voort, had de Ligue de op
heffing van de Vlaamse afdeling voorgesteld. De berichtgevingen 
via De Toekomst en "toutes nos tentatives pour fonder un cercle 
local dans les deux grandes cités flamandes, Anvers et Gand" (8) 
hadden bij de Vlamingen geen reacties uitgelokt. Wat het gebruik 
van het Nederlands in het middelbaar onderwijs betrof trokken 
BuIs en Tarlier de aandacht van Heremans op het feit dat ze in 
hun voorstel tot wijziging van het officiële programma gevraagd 
hadden om het aantal uren Nederlands in de beroepsafdeling 
van 10 op 15 en in de humaniora van 9 op 17 te brengen. Het 
slot van de brief vormde een uitdaging voor Heremans : 

"Fondez avec vos amis des cercles locaux dans les villes fla
mandes qui n'en possèdent pas; rien n'entr~vera leurs ef
forts, rien ne gêne ra leurs travaux, puisque, àO la condition 
de s' en tenir au but de la Ligue, un des plus nobles et des 
plus utiles que l'homme puisse se donner, - la diffusion de 
I'instruction, - ils jouiront d'une indépendance complète. 
Les statuts donnent aux cercles locaux qui comptent cent 
membres Ie droit d' envoyer un délégué au Conseil général. 
Vos délégué~ pourront venir défendre dans notre sein les 
intérêts généraux de votre cause, et ils y trouveront tou
jours l' accueil sympathique et fraternel que les membres 
du Conseil n' ont jamais manqué de faire aux vrais amis du 
peuple." (9). 
Op die brief, die voor Heremans waarschijnlijk niet licht ver

teerbaar was, komt een reactie in het januari-nummer van De 
Toekomst van 1868. De verdediging van Heremans door de re
dactie is tot enkele kernpunten te herleiden. De Toekomst re
fereert aan de programmaverklaring van de Ligue met betrekking 
tot het Vlaams en stelt dat alle leden van de Ligue flaminganten 
geworden zijn vanaf het ogenblik dat ze hun goedkeuring a~n het 
programma hechtten. "Te beweeren, dat zy, indien het dozijn 
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vlaamsche schrijvers, die in Brussel wonen, er niet bij tegenwoor
dig zijn, het recht hebben anti-Vlaamsch te handelen, is alzoo iets 
ongerijmds, dat wij waarlyk geneigd zijn er enkel met de schouders 
op te antwoorden" (10), luidt het. Op de bijeenkomsten van de 
Ligue wordt uitsluitend Frans gesproken, de verslagen worden in 
het Frans gepubliceerd en de Vlaamse beweging wordt door de 
Ligue als "eene soort van dilettantisme Httéraire" (11) van de hand 
gedaan. In dat alles is geen enkel spoor van gelijkheid tussen Vla
mingen en Franstaligen te bespeuren. Waarom moeten Vlaamse 
kinderen Frans leren maar Waalse kinderen geen Vlaams? Zou 
het stichten van afdelingen in vlaamse steden niet voor gevolg 
hebben dat Frans- en Vlaamssprekenden in één afdeling als voer
taal het Frans zouden kiezen? 

Dat zijn enkele bedenkingen van de redactie van De Toe-
komst die met het volgende besluit : 

"Dit alles heeft in ons de overtuiging bevestigd, dat eene 
maatschappij van Vlaamsch- en Franschsprekendèn, waarin 
beide geheel en al op denzelfden voet staan, waarin volstrek
te gelijkheid heerscht, iets onmogelijks is. ( ... ) 
De slotsom is alzoo, dat er twee Ligue' s zouden moeten we
zen : eene Vlaamsche in Vlaamsch-België en eene Fransche 
in Waalsch-België. Maar dan komt de vraag of wij Vlamingen, 
die het Willemsfonds bezitten, wijs handelen zouden met 
daarnevens eenen anderen kring in te richten wiens doel toch 
geheel hetzelfde zou moeten zijn." (12). 
Eigenlijk was het omwille van die laatstgenoemde vereniging, 

het Willemsfonds, dat Heremans uit de Ligue ontslag nam. Door 
het Willemsfonds werd in die periode immers een zaak aan het 
rollen gebracht waar Heremans zich niet onverschillig kon tegen
over tonen, maar waarmee hij zich ook niet echt wou inlaten. 

Op de bestuurszitting van 20 september 1867 bracht Vuyl
steke ter sprake dat er in diverse dagbladen en tijdschriften over 
geklaagd werd dat de Vlaamse lagere scholen aan het onderwijs 
van het Frans meer uren besteedden dan aan het vlaams onder
richt. Volgens die artikels werden sommige vakken zelfs via het 
Frans aangeleerd (13). 

Twee weken later had Vuylsteke een ontwerp v~n verslag 
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over de toestand van het vlaams in de lagere scholen klaar, waarin 
hij herinnerde aan het besluit van de Gentse gemeenteraad van 
13 februari 1858 waarbij bepaald werd dat het Frans onderwijs 
buiten de gewone schoolu.ren en uitsluitend aan de leerlingen van 
de hoogste klas moest gegeven worden. Vuylsteke stelde voor 
om aan het stadsbestuur het officieel programma der lesuren in 
de lagere scholen ter inzage te vragen (14). Op 19 november 1867 
werd een vertoogschrift met dat verzoek naar de schoolcommis
sie gestuurd (15). 

Ondertussen had Heremans, die stichtend lid van het wil
lemsfonds en lid van de schoolcommissie was, ontslag genomen 
uit de Ligue. Lidmaatschap van het Willemsfonds, dat de vlaam
se belangen in het onderwijs in de mate van hèt mogelijke ter 
harte nam èn van de Ligue, die hetzelfde had moeten doen, maar 
het niet deed, bleek voor Heremans onverzoenbaar. Spoedig zou 
echter blijken dat hij veel meer durf toonde tegenover een Brus
selse vereniging dan tegenover het nalatige Gentse stadsbestuur. 

Op 15 december 1867 kreeg het willemsfonds van het stads
bestuur een geruststellende brief maar niet de officiële tabel van 
de lesuren (16). Pas 4 maanden later werd in de bestuursverga
dering van het willemsfonds melding gemaakt van een door het 
stadsbestuur ter inzage gegeven "brochuur bevattende de aJge
mene regels welke de hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeres
sen der kostelooze lagere scholen gevolgd hebben bij het opstel
len van het programma dat zij jaarlijks aan de goedkeuring der 
bevoegde overheid moeten onderwerpen." (17). 

Het Willemsfonds werd erop gewezen dat er in feite geen 
algemeen bindend programma bestond. Vuylsteke vond dat vrij 
dubieus en op zijn initiatief werd Heremans, die elke bemoeiing 
met die zaak zorgvuldig vermeden had, plotseling diegene van 
wie men alle heil verwachtte. 

Heremans werd er min of meer toe gedwongen openlijk 
partij te kiezen door de brief die het willemsfonds hem op 24 
april 1868 stuurde: 

"( ... ) Wij dachten dat de tabellen die in die br~chure vo~r
komen, ditmaal officieel en verplichtenif waren vom ~ al de 
scholen; maar uit de laatste alinea volgt dat zulks niet het 
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geval is, volgens de ;. alinea zouden deze tabellen overigens 
niets anders zijn dan algemeene regels, eene soort van instruc
tie, die niets verplichtend~ heeft ( ... ). 
Is het zoo, dan zijn wij even verre als te voren. Wij hebben 
een schijnprogramma,' dat niet gevolgd wordt en de program
mas die gevolgd worden, blijven ons onbekend. 
Wij meenen, alvorens nieuwe stappen aan te wenden, uwe 
aandacht op deze bijzonderheid te mogen vestigen, met de 
hoop dat gij ons de noodige inlichtingen wel zult gelieven 
te verschaffen." (18). 
Heremans stelde het beantwoorden van die brief zo lang mo

gelijk uit maat werd door het herhaaldelijk aandringen van Vuyl
steke zo in het nauw gedreven dat hij op 19 juni 1868 naar de 
bestuursvergadering kwam om er een verklaring af te leggen. Here
mans maakte er zich vanaf door uit te leggen "dat de schoolcom
missie . getracht heeft zoveel mogelijk eenheid te brengen in het 
onderwijs der verschillende scholen. Zij heeft een programma 
opgesteld voor 4 afdeelingen, waarvan iedere nOgPlaals in twee 
wordt verdeeld, zoodanig dat het programma maar stipt kan uit
gevoerd worden in de scholen, waar er 8 klassen zijn. Overal waar 
er zooveel klassen bestaan, wordt het programma nauwkeurig ge
volgd." (19). Hij benadrukte dat alle lessen in het Nederlands ge
geven werden, behalve in de eerste afdeling van de hoogste klas, 
waar voor sommi~e vakken het Frans gehanteerd werd. Heremans 
stoorde zich dus niet aan het feit dat zijn beweringen niet strook
ten met de berichtgeving in de pers. 

Het Willemsfonds, dat financieel afhankelijk was van het 
stadsbestuur, begreep dat het er goed aan deed Heremans te ge
loven en besloot "de zaak van het onderwijs in de lagere scholen 
onbepaald te verdagen, tot wanneer het zou vernemen dat de 
onderhavige voorschriften niet meer worden nagekomen". (20). 
Heremans was zonder kleerscheuren uit de strijd gekomen, zijn 
ontslag uit de radicale Ligue zou hem bij het stadsbestuur zelfs 
op een goed blaadje bre~gen, waardoor de poort naar een poli
tieke carrière opengezet werd, waarover meer in het volgend hoofd
stuk. 
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Noten 

(1) Bulletin de la Ligue de l'enseignement, 1,1865-1866, nr. 1, p. 2. 
(2) Idem, p. 5. -

(3) Idem,p.7. 

(4) Idem, p. 7. 

(5) Archief Ligue de l'enseignement, COTTespondance 1867. Bureau J.F.J. 

Heremans aan de Ligue, d.d. 31.12.1866. 

(6) Bulletin de la Ligue de l'enseignement, 111, 1867-1868, nr. 1, p. 34-38. 

(7) Idem, p. 36. 

(8) Idem, p. 36. 

(9) Idem, p. 37 -38. 

(10) De Toekomst, 1868, p. 45. 

(11) Idem, p. 46. 

(12) Idem, p. 49. 

(13) Willemsfondsarchief, U.B.G., Hs III 1'8, 1.2.2., 2, 20.9.1867. 

(14) Idem, 4.10.1867. 

(15) Idem, 20.12.1867. 

(16) Idem, 20.12.1867. 

(17) Idem, 17.4.1868. 

(18) Willemsfondsarchief, U.B.G., Hs 111 18, 1.1.1., 230, Willemsfonds aan 

Heremans, 24.4.1868. 

(19) Willemsfondsarchief, U.B.G., Hs 111 18, 1.2.2., 2, 19.6.1868. 

(20) Idem, 19.6.1868. 
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LIBERAAL GEMEENTERAADSLID TE GENT 

Toen Heremans in 1879 schepen van onderwijs werd kende 
hij reeds geruime tijd het"klappen van de politieke zweep. In 1870 
was hij als liberaal provincieraadslid verkozen en sedert 1875 
zetelde hij in de gemeenteraad. Dat hij voor de liberale partij koos 
is vanzelfsprekend als we zijn Vlaamsgezindheid en de evolutie 
binnen het Gentse stadsbestuur in aanmerking nemen. 

Omstreeks 1860 hoopte Heremans, evenals heel wat flamin
ganten trouwens, op een vlaamse onafhankelijke partij, wat blijkt 
uit zijn lidmaatschap van het vlaamsch Verbond (1861) waar
van hij de psychologische druk op katholieken . en liberalen met 
leedvermaak waarnam: 

"Ons Vlaamsch Verbond draagt hier reeds vruchten. Beide 
partijen beloven in hunne lllanifesten hunne krachtdadige 
hulp voor het weeren onzer grieven; doch zij zijn niet te 
min razend op de Flaminganten, omdat wij hen thands dwin
gen, zich voor eene zaak te verklaren, welke beide vreezen 
en wantrouwen. Wij zullen echter moeijelijk wezen, als ie
mand die zijne waarde beseft." (1). 
Hij kon het niet appreciëren dat Snellaert de neiging ver

toonde om zich "aan de katholieke partij aan te sluiten" (2, en 
drukte tegenover, Dautzenberg de wens uit "dat liberalen en katho
lieken, in name der vlaamsche Zaak, elkander niet trachten te 
bedriegen, of op het Vlaamsch terrein elkander dwarsboomen".( 3). 

Heremans zou zijn politieke opinie echter vlot aanpassen aan 
de evolutie van en de zich scherp aftekenende tendensen binnen 
het Gentse stadsbestuur. Toen in de jaren 1860 de emancipatie
beweging onder de arbeiders op gang kwam, was de Gentse libe
rale burgerij er als de kippen bij om die bewustwording te mani
puleren. Hèt middel bij uitstek daartoe was het stedelijk onder
wijs dat niet alleen uitgebreid maar ook verfranst werd. 

Het liberale schepencollege zag de pogingen tot oprichting 
van een Vlaamse onafhankelijke partij met lede ogen 'aan en sneed 
de initiatiefnemers zoveel mogelijk de pas af.- Uiteindelijk ,was de 
enige mogelijkheid die voor flaminganten te Gent opengelaten 
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werd een in eerste instantie liberale partij waarbij het vlaamse 
element wel een belangrijke maar nooit een dominerende func
tie vervulde (4). Vuylsteke begreep dat zeer vlug en richtte reeds 
in 1866 de vlaamse liberale partij op. Vanuit die partij, èn van
uit het Willemsfonds, dat door Vuylsteke in het liberale kielzog 
getrokken werd, konden acties gevoerd worden tegen de verfran
singspolitiek van het Gentse stadsbestuur. Dat de Vlamingen daar
bij meer dan eens de duimen moesten leggen staat buiten kijf. 

Heremans deed datgene wat toonaangevende figuren als 
Laurent en Wagener van hem verwachtten: hij liet zijn vlaams
onafhankelijke principes varen, koos voor de liberale partij en 
waakte er zorgvuldig over niets te ondernemen wat door het stads
bestuur als tegenwerking kon geïnterpreteerd worden. Hij slaag
de erin om .zowel bij het stadsbestuur als bij de flaminganten een 
gunstige indruk te maken, wat niet alleen de vlaamse zaak maar 
ook zijn carrière ten goede kwam. 

Die carrière hing trouwens nauw samen met de samenstel
ling van de liberale associatie en de wijzigingen die zich in de loop 
van de jaren zeventig binnen die associatie voltrokken. 

In het begin van de jaren zeventig stonden de Franstalige 
doctrinairen, die de meerderheidsfractie uitmaakten, bekend 
om hun tolerante houding tegenover de clericalen maar ook om 
hun haat tegenover het flamingantisme. De twee minderheids
fracties, de radicalen en de Vlaamse liberalen, poogden tevergeefs 
om door de leiding van de associatie aanvaard te worden. Dat 
dreigde echter het uiteenvallen van de liberale associatie te ver
oorzaken, wat trouwens blijkt uit het feit dat de radicale fractie 
in 1874 uit het bestuur gestoten werd. 

Binnen de rechtervleugel van de liberale associatie was er 
een groep jonge, anticlericale liberalen, gegroepeerd rond de Flandre 
libérale die begreep dat, om de macht van de clericale partij in te 
dijken, een verzoening tussen de verschillende liberale fracties 
een noodzaak was. Die jonge liberalen gaven meer armslag aan de 
vlaamse liberalen uit vrees dat de nieuwe kiezersgroep van 1870, 
die heel wat Vlaamsgezinden bevatte, naar de tegenpartij ging 
overlopen, en haalden ook de radicalen weer naar de partijschoot. 

De groep rond de Flandre libérale heeft aldus de eenheid 
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binnen de assoclatle hersteld, wat in juni 1878 leidde tot een 
overwinning bij de parlementaire verkiezingen. 

In de jaren tachtig bestond de meerderheidsfractie van de 
liberale associatie dus niet langer uit oudere doctrinairen, onder 
wie heel wat gelovigen, maar uit jonge anticlericalen die de fla
minganten niet vijandig gezind waren (5). 

Heremans heeft de vruchten geplukt van de groeiende tole
rantie van het Gentse liberale gemeentebestuur tegenover de vlaam-' 
se liberalen. 

In de jaren zestig leunden de vlaamse liberalen te Gent sterk 
aan bij de radicalen, omdat ze beide weinig in de pap te brokken 
hadden. 

Na 1874 was er een overgangsfase, waarbij de flaminganten 
een tussenpositie innamen en duidelijk een evolutie naar rechts 
meemaakten. Heremans, liberaal, Vlaamsgezind en gelovig, ver
persoonlijkte die verrechtsing en stond daarmee lijnrecht tegen
over Vuylsteke die zich steeds voorstander bleef tonen van een 
anticlericale liberale vlaamse partij (6). 

Op 17 april 1875 werd Heremans, samen met De Bast en 
Waelbroeck, als gemeenteraadslid geïnstalleerd (7). Het jaar daar
op maakte hij deel uit van de "Commission des écoles commu
nales" , wat vrij logisch was, aangezien hij ruim dertig jaar onder
wijservaring had opgedaan. 

Op 11 november 1878 overleed C.A. Andries, hoogleraar 
en schepen van onderwijs. Twee maand later deelde burgemees
ter de Kerchove de Denterghem mee dat "en attendant la nomi
nation d'un quatrième échevin, M. Ie conseiller Gueguier se char
gera de la direction du service de l'instruction publique et des 
beaux arts." (8). 

Guequier werd op 31 maart 1879 van die functie ontheven 
en vervangen door Heremans die in het Nederlands de eed afleg
de. De gemeenteraad bestond verder uit de schepenen Calson, 
Pickaert en Vermandel en 25 gemeenteraadsleden o.w. De Bast, 
Callier, Fredericq, Mestdagh, Rogghé, De 'Vigne en Wagener. 

" 't zal wel gaan" liet aan de lezers V.1ln zijn almanak het 
volgende weten : • 

"Door de dood van professor Andries was er eene bediening 
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open gebleven, die, vooral in de tegenwoordige omstandig
heden, van het grootste gewicht is, namelijk die van schepen 
van het openbaar onderwijs. 
Vooraleer nog het Staatsbestuur in zijne vervanging had voor
zien, had de openbare meening reeds zijnen opvolger aan
gewezen. En toen het nieuws afkwam dat de heer Heremans 
het ambt van schepen, hem door de Regeering aangeboden, 
aanveerd had, werd die maar hier met algemeene blijdschap 
onthaald. ( ... ). 
Als Vlaamschgezinde, zal onze geachte hoogleeraar zorgen dat 
aan vlaamsche kinders eene vláamsche opvoeding worde ge
geven en, als overtuigd liberaal, zal hij onze openbare scholen 
weten te verdedigen tegen de vervolging en den laster van 
eene eerlooze geestelijkheid, die ons volk tracht te bedriegen 
en te misleiden." (9). 
Heremans zou de studenten echter in hun hoog gestelde ver

wachtingen moeten teleurstellen. Hij werd schepen in een periode 
die op nationaal vlak, wat het onderwijs betrof, zeer woelig was. 
Na de verkiezingen van 11 juni 1878 waren de radicaal-liberalen 
aan het bewind gekomen en voor het eerst in de Belgische ge
schiedenis werd er een ministerie van openbaar onderwijs op
gericht, dat werd toevertrouwd aan P. Van Humbeéck. Onder 
zijn beleid, voornamelijk n.a.v. de wet op het lager onderwijs van 
1 juli 1879, brak, de schoolstrijd los die in 1884 in het voordeel 
van de katholieken zou eindigen. Door die beruchte onderwijs
wet van 1879 lag het in de bedoeling het gemeentelijk onderwijs 
sterker te controleren, werd het godsdienst onderricht slechts 
buiten de schooluren toegelaten en werden alleen onderwijzers 
aangesteld die een diploma uitgereikt door een officiële normaal
school konden voorleggen (10). 

Dat Heremans niet van plan was een harde, anti-godsdienstige 
strijd te voeren, bleek toen hij in augustus 1879 zijn eerste rede
voering als schepen van onderwijs hield. Daarin zei hij immers 
dat de stadsscholen "steeds kweekscholen van reine godsdienstig
heid, van strenge zedelijkheid en van degelijke kenn1s" (11) ge
weest waren en dat ook gingen blijven. Hij beloofde verde.r: • 

"Men zal er de oorlog voeren tegen onwetendheid en on-
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deugd, doch men zal er in naam van een God van liefde noch 
haat noch tweedracht in de harten zaaien, maar aan de jeugd 
de eerbied voor den koning en de wet en de liefde voor het 
duurbare vaderland inprenten." (12). 
Heremans' redevoering moet in verband gebracht worden 

met een brief die op 12 juni 1879 door de kardinaal en de bis
schoppen van BelgU! naar de leerkrachten gestuurd werd en waar
in "de schoolinrlchting, welke de wereldlijke macht voornemens 
is aan ons land toe te passen, gevaarlijk en nadeelig van aard" (13) 
genoemd werd. Ingevolge die brief dienden driet!ntwintig gemeen
telijke onderwijzeressen, maar geen enkele onderwijzer, hun ont-
slag in. . 

Heremans vond dat de plichtsgetrouwe leerkrachten een be
loning verdienden en hij stelde op 20 oktober 1879 aan de an
dere gemeenteraadsleden voor om hen een medaille te overhan
digen (14). Dat voorstel werd zOl\der discussie aanvaard en op 
30 november 1879 had de plechtige uitreiking van de gedenk
penningen plaats in de troonzaal van het Gentse- 'stadhuis (15). 

Bij het doorlezen van de gemeenteraadsverslagen valt op 
dat Heremans vrijwel nooit afwezig was, steeds Nederlands sprak, 
zich bij stemming doorgaans bij de meerderheid aansloot en blijk 
gaf van een grondige kennis van de teksten die door de gem~en
teraad besproken werden. De beslissingen die gedurende zijn on
derwijsbeleid getroffen werden hadden voornamelijk te maken 
met de uitbreiding van het stedelijk onderwijs en sloten dus vol
ledig aan bij de liberale onderwijspolitiek. Hij voerde een voor
zichtige verzoeningspolitiek en nam het nooit op tegen de ver
fransing van het stedelijk onderwijs. 

Een treffend voorbeeld van .zijn gematigdheid is het feit dat 
hij zich in het willemsfonds uitsprak voor een beperkte verneder
landsing van het middelbaar onderwijs, waardoor hij in botsing 
kwam met radicale liberalen, zoals M. Rooses, die hoopten op 
een volledige vernederlandsing van het middelbaar oQderwijs (16). 

We vermeldden reeds dat Heremans, omwille van zijn car
rière en van de vlaamse zaak, maar niet uit anticleri~alisme voor 
de liberale partij koos. Ergens is hij steeds blijven hopen dp een 
verzoening van de Vlaamsgezinden boven de partijgrenzen heen. 
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De Vlaamse strijd was voor hem een culturele en geen politieke 
strijd. Politiek was bij hem slechts het middel, nooit het doel. 

De radicale liberalen hebben hem dat niet in dank afgenomen. 
Hij was niet anticlericaal genoeg en kwam daardoor in botsing 
met de groep rond de Flandre libérale, die omstreeks 1880 een 
onmiskenbare machtspositie verworven had (17). 

Reeds in juli 1881 voelde Heremans aan dat hij, evenals 
Rogghé, in de gemeenteraad niet langer gewenst was, maar hij 
weet dat uitsluitend aan zijn flamingantisme : 

"Mijn mandaat als lid van den Gemeenteraad eindigt slechts 
in 1884 : ik moet mij dus dit jaar aan geene herkiezing on
derwerpen. 
De clique van Laurent is op mij gebeten, omdat ik Flamin
gant ben en haar spel van verfransching der stadsscholen 
.niet in de hand werk. Zij wil, dat heel de Raad met October 
zich aan een nieuw doopsel onderwerpe, in de hoop mij en 
Rogghé te treffen, doch geen van beiden wil zijn ontslag 
geven: vandaar hunne razernij." (18). 
Heremans zou echter het onderspit moeten delven. Zijn ont

slag uit de, gemeenteraad in 1881 hangt samen met een wijziging 
van de samenstelling van de liberale lijst waarbij andermaal het 
belang van de Flandre libérale en de door haar beschermde pro
gressieve kandidaten opvalt. Symptomatisch voor de machtsposi
tie van de Flançlre libérale is de politieke carrière van belangrijke 
medewerkers zoals A. en H. CaHier, Lippens en Wagener. 
Heremans vat de gewijzigde situatie als volgt samen : 

"De Flaminganten zijn hier dood en begraven en de lijk
bidders zijn de zoogenoemde progressisten van den Avenir, 
de Société Callier, de koormaatschappij geweest. Wagener 
wordt minister van openbaar onderwijs en wordt als admi
nistrateur-inspecteur vervangen door Alb. Callier. Rolin 
wordt minister van openbare werken en van Humbeeck neemt 
zijne plaats. Laurent en zijne kliek zegepraalt overal." (19). 

Heremans kon slechts met wrok en afkeer op ' zijn politieke 
carrière terugblikken. Hij keerde de politiek de rug toe om, zoals 
hij aan De Vries schreef, "voortaan uitsluitend voor .de- weten
schap te leven." (20). 
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Heremans' opvolger in de gemeenteraad was Dauge, eveneens 
hoogleraar, over wie Heremans zich als volgt uitliet: 

"De opvolger van den Heer Heremans zal een professor zijn 
der Hoogeschool, die -geen Vlaamsch kent. Een geen Vlaamsch 
sprekende franskiljon aan het hoofd van het lager onderwijs, 
dat in Gent nog in het vlaamsch wordt gegeven, - dat be
looft voor de toekomst weinig goeds!" (21). 
In de loop van de jaren tachtig zou Heremans' ideaal verwe

zenlijkt worden door Mac Leod die de Vlaamse krachten over de 
partijgrenzen heen samenbundelde en verantwoordelijk was voor 
de oprichting van Dodonea, een genootschap dat de wetenschap 
in het Nederlands verspreidde. Samen met Fredericq en, Vercoul
He, hoogleraars in de Germaanse filologie, richtt~ Mac Leod aan 
de Gentse universiteit de "university extension" in waardoor hij 
evenals zijn leermeester Heremans bewees dat overdracht van ken
nis ook via het Nederlands mogelijk iS (22). 

Noten 
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(3) Idem. 
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Vlaamsgezinde onderwijzers en het verfranste liberale stadsbestuur 
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2 dIn. 
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3 Ijl Go,\ler. 
" nelOlor all Collcge el inslnlelion 

sur Ic Calécloisme. 
S.lul. 
Eillde DU ColléRe cl uereiees de 
DoleloUlnlion, juSIJ". 6 'It. 

A r. Io.ure., 

• 11 
• 7 
I 7.,'. 
• 8,', 0,. 

10' 

• 11'/' 
• t!! 

Lil DI.'WCIIES 'ft ,hu. 
lIa/in. 

Lever eL I·rit~rei. 
Elude' domi"il. illl4ja" 7. 
Déjeuner. 
Sainl. Meue IU Collége. 
Elud. au Collége juaqu" 9 ./ •. 
Roler".,ion. 
lallnlelion Relisieulfl el Gnad' 
Me...,. 
Promen.do en oom .... , Ga Ré
trol"ioa au Collolse, 
Diner, 

April-DiM'. 
A ! ',", hrurel, Elude 1 domicil. iaaqa'. IS '/t. 

3./0 • GoQler. . . 
• • Relour au College ellamaelion 

lar I. Calcebisme. 
Sol ui. 
Elude IU Collése el Esercices de 
Dolclamalion, jusq'" 61/0. 

OBSERVATIONS. 
Les longues études sont interrompues par quelques minutes de relliche. 
Les élèves se rendront Ie soir à leur domicile, directement et immédiatement après la 

sortie du Collége, 
nest défendu aux élèves de fréquenter les cafés, les cabarets. les bals, les thélitres, les 

cabinets de lecture, et d'être membre d'une société quelconque. ns n'apporteront au 
Collége que des LiVf'es Classiques. On parlera toujours Ie français. 

Tout élève s'engage par Ie fait même de son admission à se conformer en tout au 
présent règlement. Les parents ou ceux qui les remplacent, sont priés de prêter leur con~ 
cours à Ie faire observJr exactement. Us seconderont ainsi les efforts des Maf tres, et 
coopc!re:ont pour leur part aux succès de leurs enfants. 

Le Directeur, 
L. VERHOUSTRAETEN, CHANOINE. 
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Bijlage 2. 

Uit Program me des exerciees publies qui auront lieu au loeal du 
eollége, Ie 14 août 1845, de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures. 

Langue flamande. 

- Classe préparatoire : 
Grammaire de Heiderscheidt. Première partie. Oefeningen 
in het kunstmatig lezen, door J. Pietersz. Morceaux choisis. 

- Cinquième : 
Grammaire de Heiderscheidt. Première partie. Letterkundige 
mengelstoffen. Morceaux choisis. 

- Quatrième : 
G,rammaire de Heiderscheidt. Letterkundige mengelstoffen. 
Morceaux choisis. Keur van Pichtstukken. De Siameezen. 
- De glintwormvlieg. - De waerheid en Ezopus. - Het duifje 
van Anakreon. 

- Troisième : 
Grammaire de Heiderscheidt. Proza-stukken. Morceaux 
choisis. Principes de versification. Keur van Dichtstukken. 
Morceaux choisis. 

- Seconde: 
Principes de, versification. Bilderdijk. Het waerachtig goed. 
- Tollens. Overwintering op Nova Zembla. - Ledeganek. 
Het graf myner Moeder. Proza-stukken. Morceaux choisis. 
Geschiedenis der nederduitsche letterkunde. 

- Rhétorique : 
Proza-stukken. Morceaux choisis. Bilderdijk. De Geesten
wareld. Keur van dichtstukken. Het geluk. - Grootheid. -
De Opstanding. - God. 

Cours de commerce et d'industrie. 
Langue flamande. 
- Première année : 

Grammaire de Heiderscheidt. Première -partie. Oefeningen 
in het kunstmatig lezen, door J. Pietersz. Morceaux choisis. 
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- Deuxième année : 
Grammaire de Heiderscheidt. Letterkundige mengelstoffen. 
Morceaux choisis. 
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Bijlage 3. 

ATIIENEE DE GAND. 

Cet établissement est administré par un collége de douze 
curateurs choisis par Ie conseil communal parmi les habitants 
de la ville les plus notables et les plus éclairés. Ce conseil est pré
sidé par M. Ie bourgmestre. 

L'enseignement est donné par dix-huit professeurs nommés 
et rétribués par l' autorité communale. 

Un directeur-inspecteur, qui réside dans Ie local même de 
l' Athénée, est chargé de la haute surveillance pour tout ce qui 
concerne les études et la discipline. 

Divisions et objets de l' enseignement. 

Les études sont divisés en deux séries de cours. 
D' après les nouvelles améliorations introduites dans Ie sys

tème de l' enseignement, ces deux séries de cours sont entièrement 
séparées et offrent chacune un ensemble complet. 

Les cours d'humanités embrassent toutes les connaissances 
appelées classiques. Ils sont spécialement destinés aux élèves qui 
doivent fréquenter plus tard les universités. 

Les cours industriels comprennent les Iangues française, 
flamande, anglaisé et allemande; les éléments des sciences commer
ciales et mathématiques, et en généralles connaissances requises 
pour être admis à l' école militaire, à l' école du génie civil, ou pour 
entrer dans la carrière du commerce ou de I'industrie. 

Les cours industriels sont organisés de manière que l' élève 
qui n' a que deux ou trois ans à consacrer aux études, puisse ac
quérir dans cet espace de temps toutes les connaissances néces
saires pour devenir un bon commis dans une maison de commer
ce. 

Pensionnat établi dans l' athénée. 

-. 
La régence de Gand, dans Ie but de fournir aux -pires de 
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familie les moyens de soustraire leurs Hls à la dissipation et à tous 
les dangers d'une grande ville, a établi dans Ie vaste Iocal de Bau
deIoo, attenant au jardin des plantes, un pensionnat dont la direc
tion a été confiée à M. De Potter avec Ie titre de principal. On y 
reçoit des élèves soit pour les cours d'humanités, soit pour les 
cours industrieIs. 

Des cours spacieuses et commodes, des salles et des galeries 
nombreuses, vast es et bien aérées, fournissent en tout temps aux 
élèves des lieux de récréation. 

Les dortoirs, par une situation heureuse et agréable, par I' ex
trème. propreté qu'on cherche à y maintenir, par la surveillance 
incessante dont ils sont l' objet, offrent également sous Ie double 
rapport de l' ordre et de la santé, toutes les garanties désirables. 

Le principal, qui depuis trente années s' est voué à l' éducation 
de la jeunesse, s' attache à remplacer les parents dans tous Ieurs 
soins. Il ne perd jamais de vue les .enfants qui lui sont confiés et 
veilie Iui-même particulièrement à ce que tous les devoirs de la 
religion soient remplis avec exactitude. 

11 ne se fait aider dans l' exercice de ses fonctions que par 
des hommes zélés et instruits dont les paroles et les exemples 
concourent à inspirer aux élèves des sentiments honnêtes, et à 
leur faire contraeter des habitudes d' ordre et de politesse. 

La nourriture est bonne, saine et abondante. 
L' élève malflde est soigné dans un local particulier, ou .il 

est l' objet de la plus inquiète sollicitude. 
Tous les trois mois, Ie principal adresse aux parents un bulle

tin constatant la conduite, l' application, les pro grès et la santé 
de leurs enfants. 

Conditions de la pension. 

La pension entière pour l'année scolaire est de 578 francs; 
eUe est payable par trimestre et toujours d'avance, aux époques 
suivantes : 1 er octobre, 20 décembre, 10 mars et 1 er juin. Si un 
élève entre dans Ie courant du trimestre, la pension n' en est exigible 
qu' à dater du jour même de son entrée; mais-I' élève qui se retire 
Iorsque Ie trimestre est commencé n' a droit à aucune remise. 
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11 Y a de plus 18 francs à payer par trimestre et d'avance aux 
professeurs pour la fréquentation de tous les cours, et 5 francs à 
l'entrée de I'élève pour I'usage de la bibliothèque. 

La maison fournit Ie coucher complet, à I'exception des 
drapsj les parents ne paiént que I' entretien annuel qui est de 6 à 
8 francs. 

Si les parents Ie désirent, l' élève prend part à raison de 5 francs 
par mois aux exercices gymnastiques, dirigés dans une salIe particu
lière de la maison, par un maître habile et prudent. 

Les leçons d' art d' agrément, l' achat des livres c1assiques, 
I' entretien des habits, les frais de maladie, de même que Ie blanchis
sage du linge, sont au compte des parents. 

Le linge cependant pourra être blanchi et entretenu aux frais 
de la maison, moyennant la somme de 60 francs par an. 

Troussetlu. 

Tout Ie trousseau doit être marqué d'un np.méro d'ordrej 
ü se compose de 1° Deux paires de draps. 2° Huit chemises. 3° Six 
serviettes. 4° Six essuie-mains. 5° Huit paires de bas. 6° Quatre 
bonnets de nuit. 7° Huit mouchoirs de poche. 8° Deux cravattes. 
9° Une casquette et un chapeau. 10° Trois paires de soullers ou 
bottes. 11° Deux habits complets. 12° Un couvert d' argen't et 
un couteau de tabie. 13° Un pupître et un coffre à roulettes. Ces 

I 

dçux derniers artic1es devant avoir des dimensions déterminées, 
peuvent être obtenus dans I' établissement. 

Vacances. 

11 Y a deux vacances dans Ie courant de I'annéej I'une vers 
Paques, d'une quinzaine de jours, et l'autre d'environ six semaines, 
commençant vers la fin du mois d' août. La rentrée des classes a 
lieu Ie premier lundi après Ie 1 er octobre. 

Sorties et Visites. 

11 est permis aux élèves, à la demande expresse des parents, 
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de sortir une fois par mois. lIs ne sortent point seuls. lIs ne peuvent 
être confiés qu'à leurs parents ou à des correspondants désignés 
par ceux-ci. On ne recevra pour correspondants que des personnes 
domiciliées en cette ville, qui viendront chercher les élèves, ne les 
perdront pas de vue, et les ramèneront aux heures prescrites. I1 
est défendu de découcher. 

Les correspondants des élèves ou des parents qui habitent 
la ville de Gand, sont priés quand ils désirent voir leurs enfants, 
de se présenter au parloir de préférence les lundi et same di après 
Ie dîner, depuis une heure jusqu'à deux. 

Certiflcat. 

Les élèves qui ont déjà fréquenté quelqu' établissement 
d'instruction publique, doivent être munis, en se présentant, 
d' une attestation de bonne conduite .. 

Demi·Pension. 

Le prix de la demi-pension est de 430 francs, y compris les 
72 francs à payer aux professeurs pour la fréquentation de tous 
les cours de l' Athénée. 

Les élèves demi-pensionnaires sont assujettis aux mêines 
règlements que l~s pensionnaires. lIs assistent avec ceux-d, aussi 
bien les jours de congé que les jours ordinaires, à tous les exer
dces de la maison. lIs se rendent au pensionnat Ie matin à sept 
heures et demie, et ils en sortent Ie soir à sept heures trois quarts. 
lIs apportent en entrant, un couvert complet d' argent, quatre ser
viettes et deux essuie -mains. 
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Bijlage 4. 

Bibliografie van de bijdragen van Heremans in De Toekomst. 

1,1857 
Gallicismen en Germanismen. 
Oefeningen in tael en styl. 
Antwoorden op de voorgestelde vragen. 
Antwoorden op de voorgestelde vragen. 

11, 1859 
/Voetnoten by "Nog iets over het gebruik 
van dan en als" door H.v.W./ 
Antwoorden op de voorgestelde vragen. 
Antwoorden op de voorgestelde vragen. 
Schaduwzijden uit het leven der onderwijzers. 
Antwoorden op de voorgestelde. vragen. 

111, 1860 
Antwoorden op de voorgestelde vragen. 
Een oud Fabelt jen. 
De Haen en de Peerel. Eene Oud-Dietsche fabel. 

IV, 1861 
/Voetnoten bij "Jac ob Van Maerlant was een 
Vlaming en geen Zuid-Hollander" door P. Leen
dertz Wz./ , 
Boekbeoordeelingen. /Dictionnaire d'étymologie 
française, d'après les résultats de la science moderne, 
par Aug. Schieler/ 
Over het wenschelyke van eene eenparige spelling 
onzer taal in Noord- en Zuid-Nederland. 

reeks 2, 111, 1864 
Het geslacht van oog en oor. 

reeks 2, IV, 1865 
Spelling der Nederlandsche taal. Regels door de 
koninklijke commissie voorgesteld. 
Spelling der Nederlandsche taal. De klinkers. 
Spelling der Nederlandsche taal. De mede
klinkers. 

51-53 
116-119 
187-191 
312-313 

101-110 
. 127-128 

220-222 
271-279 
351-352 

30-31 
32 

223-224 

245-249 

306-315 

109-120 

41-53 
85-97 

157-165 
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Spelling der Nederlandsche taal. De mede
klinkers. 

reeks 2, V, 1866 
Het woord "herboring" . 

reeks 3, I, 1867 
Taalkunde. Antwoorden op de voorgestelde 
vragen. 

reeks 3, V, 1871 
Over de verbuiging des voornaamwoords 
"degene" . 
Boekbeoordeeling. /Beknopte geschiedenis 
der Nederlandsche letteren van de vroegste 
tijden tot op heden ( ... ) door Dr. J. Van 
~loten ( ... ) 1871/ 

jaargang 1873 
Boekbeoordeeling. /De Taal- en Letter
bode, onder redactie van Dr. E. Verwijs en 
Dr. P.J. Cosijn. Haarlem, bij de erven 
F. Bohn/ 

jaargang 1874 
Over den invloed van Noord-Nederland op 
de letterkunde in de zuidelijke provinciën 
gedurende het tijdperk 1815-1830. 

f 

jaargang 1875 
Een Oudsaksisch gedicht van V.H. Vanden Have. 

187-194 

377-379 

168-173, 
174 

63-69 

435-436 

36-38 

65-7.4 

297-299 
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