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WOORD VOORAF 

Deze biografie van de negentiende-eeuwse Gentse universiteitsprofessor 

en politicus August Wagener is de grondig bijgewerkte versie van een 

"oefening" die ik als student geschiedenis gemaakt heb. Onder de leiding 

van professor Romain van Eenoo en zijn assistenten werden mijn medestu

denten en ik er ingewijd in de veelheid van bronnen die ter beschikking 

staan van het historisch onderzoek. 

We leerden deze bronnen op een kritische manier te benaderen en op een 

zo objectief mogelijke wijze onze conclusies te formuleren. Door het 

maken van biografieën van negentiende-eeuwse "tweederangspolitici" kwamen 

we in contact met een enorm verscheiden waaier aan bronnenmateriaal. Het 

is door dit praktijkonderricht dat we het historisch instrumentarium - de 

bronnen - leerden kennen en gebruiken. Het is door het schrijven van de 

biografie van August Wagener dat ik me het "métier" van historicus heb 

eigen gemaakt. 

Tenslotte wil ik nog een woord van dank aan professor Karel De Clerck 

richten. Zijn verzoek om dit deel in de Archiefreeks "Uit het verleden 

van de R.U.G." te schrijven, gaf me de stimulans om nog eens de negen

tiende eeuw in te duikelen. Ondanks de stoffige archieven is het toch een 

boeiende reis geworden. Het resultaat ervan zie ik als een bescheiden 

bijdrage tot de geschiedenis van het universitaire en politieke leven in 

het Gent van de late negentiende eeuw. 
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INLEIDING 

Een biografie schrijven over een "tweederangspoliticus" als August 

Wagener stelt op het vlak van het bronnenmateriaal nogal wat problemen. 

Op een aantal terreinen zijn er hiaten, zodat het geven van een homogene 

levensbeschrijving niet mogelijk is. Over bepaalde deelaspecten van 

Wageners leven was er weinig informatie te vinden. Zo denk ik aan zijn 

jeugd- en studieperiode, zijn familiaal leven, zijn vriendenkring en zijn 

hele private levenssfeer. Toch was ik in staat over zijn studietijd een 

consistent beeld samen te stellen. Een aantal na zijn dood gepubliceerde 

biografieën verschaften mij hiervoor de basisgegevens. Mijn taak 

herleidde zich, naast het zoeken naar nieuwe, nog ontbrekende gegevens, 

tot het in de bronnen uitgebreid terugzoeken en eventueel nog dieper 

uitpluizen van deze basisinformatie. Wat de "publieke man" betreft, 

verschaften de geraadpleegde archieven zeer veel informatie, zodat het 

mogelijk was de universitaire en politieke carrière van Wagener vrij 

uitgebreid en gedetailleerd te beschrijven. 

Over August Wageners jeugdjaren vond ik enige informatie in de Ge

meentelijke Archiefdienst van Roermond. Daardoor was ik in staat zijn 

ouders en familiale achtergrond toe te lichten. Wat zijn jaren als uni

versiteitsstudent betreft vond ik, via de biografie van P. Thomas, een 

aantal archiefdocumenten in de Handschriftenafdeling van de Centrale 

Bibliotheek van de R.U.G. Wanneer Wagener in 1850 als geaggregeerde aan 

de Gentse universiteit wordt benoemd, begint het bronnenmateriaal over

vloediger te worden. Zo kan zijn hele academische loopbaan teruggezocht 

worden in documenten aanwezig in het Archief van de R.U.G. en in Wageners 

persoonlijke papieren, aanwezig in de Handschriftenafdeling van de R.U.G. 

Hetzelfde geldt voor zijn ambtsperiode als administrateur-inspecteur van 

de R.U.G. Wat zijn wetenschappelijke activiteiten betreft. zijn de meeste 

publicaties van Wagener aanwezig in de Centrale Bibliotheek van de R.U.G. 

De sociale en financiële positie van Wagener kon gedeeltelijk worden 

afgeleid uit de gegevens in de registers van de Burgerlijke Stand van 

Gent. ,Ook de in het Gentse Rijksarchief aanwezige erfenisaangifte bleek 

een waardevolle bron te zijn. De ideologische positie van August Wagener 

moest gedeeltelijk worden samengesteld uit secundaire bronnen en is dus 

in zekere zin hypothetisch gebleven. 

Wat Wageners politieke carrière betreft. vonden we weinig informatie 

over het leven in en rond de liberale partij. Een uitgebreid kranten-
'1...: __ ........... -



12 

ontbrak de tijd. Om dit probleem te verhelpen, maakten we gebruik van een 

aantal licentiaatsverhandelingen, meer bepaald deze van M. Reynebeau en 

van E.C. Coppens. Wel vonden we een massa informatie in officiële 

gepubliceerde bronnen. Zo consulteerden we in het Gentse Stadsarchief de 

gemeenteraadsverslagen, terwijl Wagener zelf een vrij groot aantal van 

zijn politieke toespraken heeft laten publiceren. Voor de vier jaar dat 

Wagener in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zetelde, konden we 

teruggrijpen naar de "Anna les Parlementaires de Belgique", aanwezig in de 

Centrale Bibliotheek van de R.U.G. Voor het overlijden en de begrafenis 

van August Wagener konden we informatie putten uit een aantal 

necrologieën, verschenen in de toenmalige Gentse kranten. Tot zover deze 

korte verantwoording van het door ons verwerkte bronnenmateriaal. Een 

volledige beschrijving hiervan is terug te vinden in het notenapparaat, 

terwijl de bibliografie de bronnen op een systematische wijze rangschikt. 

Achterin dit werk is tevens nog een personen index opgenomen. Over de 

persoon waar het hier eigenlijk om gaat, August Wagener. kan de lezer in 

de nu volgende bladzijden alles vernemen. 
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1. Jeugdjaren in Roermond 

August Wagener werd geboren in Roermond op 2 juni 1829 Cl). Zijn 

vader, Jan Wagener, werd op 2 februari 1804 geboren in Sterpenich (Luxem

burg) en was afkomstig uit een landbouwersgezin (2). Na uitstekende 

studies te hebben gedaan aan het atheneum van Luxemburg, ging hij stu

deren aan de Leuvense universiteit. Hij behaalde er het diploma van 

kandidaat in de letteren en wijsbegeerte. Na verbonden te zijn geweest 

aan het college van Geel (3). werd hij bij M.B. van 27 april 1829 benoemd 

tot "Regent der 5de en 6de klasse bij het Koninklijk Kollegie van 

Roermond". Van 1844 tot 1846 was hij "Regent der 3de en 4de klasse" en 

van 1846 tot 1850 "Regent der eerste en tweede klasse" (4). Men liet zich 

zeer lovend uit over zijn bekwaamheid als lesgever (5). 

In 1850, op 46-jarige leeftijd, verdedigde hij aan de universiteit van 

Utrecht een verhandeling getiteld "De Jove Homerico", die hem "magna cum 

laude" de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte opleverde. 

Enige tijd later werd het gemeentelijk "Koninklijk Kollegie" in Roermond 

overgedragen aan de bisschop van Utrecht. Zonder veel plichtplegingen 

werden alle vrijzinnige leerkrachten, waaronder Jan Wagener, ontslagen. 

Deze bleef niet bij de pakken zitten en legde in 1851 aan de Luikse 

universiteit de vereiste examens af voor het behalen van de graad van 

geaggregeerde voor het hoger middelbaar onderwijs. Onmiddellijk daarna 

werd J. Wagener benoemd tot leraar in de Latijnse retorica aan het 

Antwerpse atheneum. In deze stad zou hij in 1860 een editie van Cicero's 

"Pro Milone" publiceren, waarbij hij de hulp van zijn zoon August inriep 

voor het situeren van de tekst in zijn historische context. Jan Wagener 

overleed in Antwerpen op 16 september 1862 (6). 

Jan Wagener was gehuwd met Cathérine Reuter, geboren te Luxemburg op 

17 mei 1805 (7). Zij volgde de normaalschool in Luxemburg en werd al snel 

directrice van een lagere school. Haar huwelijk bracht haar naar 

Roermond, waar ze een school startte met daaraan verbonden een kostschool 

voor .meisjes. Ondanks de concurrentie van een groot aantal door de 

katholieke kerk beheerde onderwijsinstellingen, kende de school van 

mevrouw Wagener een grote toeloop van leerlingen (8). Het opvoeden van 

jonge juffrouwen betekende voor haar "de farmer leur coeur et d' orner 

leur esprit de connaissances utiles". Na enige tijd werd zij bijgestaan 

door drie onderwij zeressen en door de directeur van het Kollegie van 

Roermond, een priester. die het godsdienstonderricht gaf, "base de toute 
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bonne éducation", aldus een tot de ouders gericht foldertje (9). Ca

thérine Reuter overleed in Roermond op 14 januari 1892 en werd er be

graven na een kerkdienst in de kathedraal van die stad (10). Het echtpaar 

Wagener had twee kinderen: August en Jeanne. Deze laatste huwde met N. 

Nyst, een advocaat uit Roermond (11). 

Tot de leeftijd van tien jaar werd August Wagener onderwezen door zijn 

moeder. Daarna begon hij zijn humaniorastudies aan het KoHegie van 

Roermond. Onder het toezicht van zijn vader werd August goed gevormd in 

de kennis van de Latijnse en de Griekse taal. Hier werd trouwens de basis 

gelegd voor zijn latere carrière als klassiek filoloog. Terwijl de vader 

eerder een taalkundige kan worden genoemd, zou de zoon de filologie 

vooral beschouwen als een historische wetenschap (12). 

2. Naar de universiteit in Bonn 

Na het beëindigen van zijn klassieke humaniorastudies in Roermond trok 

de zestienjarige August Wagener in 1845 naar de universiteit van Bonn om 

er klassieke filologie te studeren, terwijl hij er ook werd ingewijd in 

de studie van het Sanskriet. Wagener verbleef vier jaar aan de 

universiteit van Bonn, op een ogenblik dat de filologische en historische 

wetenschappen aan de Duitse hogescholen een opmerkelijke bloei kenden 

(13). Wagener wilde de "beste" zijn en werkte zeer hard om vakken zoals 

geschiedenis en literatuur, waarin hij onvoldoende was gevormd, bij te 

werken (14). Onder zijn belangrijkste leermeesters, de indianist Lassen, 

de hellenist Welcker en de Plato-uitgever F. Ritschl, maakte hij snel 

vooruitgang (15). Na anderhalf jaar werd hij toegelaten als deelnemer aan 

het seminarie klassieke filologie, waarvan hij drie semesters senior zou 

zijn. Wagener was de favoriete leerling van Welcker en Ritschl en was 

zelf vooral enthousiast over deze laatste. "Si je sais quelque chose, 

c'est à la méthode de Ritschl que je le dois", aldus Wagener (16). 

Tijdens zijn derde jaar in Bonn nam Wagener deel aan een wetenschap

pelijke wedstrijd; zijn inzending werd bekroond en zou als basis dienen 

voor zijn doctoraatsverhandeling, die in 1849 werd gepubliceerd onder de 

titel "H. Porcii Catonis Originum fragmenta, emendata, disposita, 

illustrata". Ook tijdens zijn laatste universiteitsjaar in Bonn won 

Wagener de wetenschappelijke wedstrijd met een vergelijking tussen de 

apologieën in India, Griekenland en Rome (17). Deze studie zou later in 

het Frans worden vertaald en door de Koninklijke Academie van België 

worden bekroond en uitgegeven (18). Op 1 augustus 1849 werd August 

Wagener, na de openbare verdediging van zijn doctoraatsverhandeling, de 
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titel van doctor in de filosofie (philiosophiae doctore et artium 

liberalium magistro) "eximia cum laude" toegekend (19) . 

August Wagener verliet de universiteit van Bonn in het bezit van 

uiterst lovende certificaten van zijn professoren Welcker en Ritschl. 

Welcker, de directeur van het seminarie voor filologie, beschreef Wagener 

als een uitstekend klassiek filoloog. Als student genoot hij de achting 

van zijn lesgevers en volgens Welcker was hij een voorbeeld voor zijn 

medestudenten. Wagener was erudiet, had een kritische geest, was 

voorbestemd voor een universitaire carrière. Wageners "mentor" in Bonn, 

F. Ritschl, schreef over hem: "( .•. ) auf der anderen Seite ist er mit dem 

glücklichsten .Erfolge bemüht gewesen, sich eine sichere und strenge 

wissenschaftliche Methode anzueignen, die ihn in den Stand setzt eigene 

Untersuchungen und Forschungen im Gebiete der Philologie selbständig und 

auf eine der Wissenschaft förderliche Weise anzustellen". Ook Ritschl 

meende dat Wagener voor iedere instelling van hoger onderwijs een 

aanwinst zou betekenen (20). 

3. Bijkomende studies in Luik en Parijs 

Pas afgestudeerd in Bonn besloot August Wagener in België een on

derwijscarrière te beginnen. Omdat Roermond door het verdrag van 19 april 

1839 bij Nederland was gevoegd, nam hij op 8 juni 1850 de Belgische 

nationaliteit aan. Om zijn wetenschappelijke opleiding te vervolledigen 

en om te voldoen aan de door de wet van 15 juli 1849 gestelde criteria, 

schreef Wagener zich in aan de universiteit van Luik. Binnen de periode 

van één jaar, op 30 augustus 1850, behaalde hij het diploma van doctor in 

de letteren en wijsbegeerte, met de grootste onderscheiding. Dit extra 

jaar studie werd mede mogelijk gemaakt doordat de Belgische regering hem 

op 4 september 1849 een studiebeurs van 400 frank had toegekend (21) . 

Tijdens de voorbereiding van een wetenschappelijke reis werd Wagener 

plots naar Gent geroepen. Zijn studieresultaten en wetenschappelijke faam 

waren immers ter ore gekomen van de Belgische minister van Binnenlandse 

Zaken, de liberaal Charles Rogier, die Wagener bij KB van 4 oktober 1850 

benoemde tot geaggregeerde aan de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte 

van de Gentse universiteit. Hij werd belast met het doceren van de cursus 

moraalfilosofie (22). Wageners beginwedde bedroeg 1500 frank per jaar, 

aangevuld met een eenmalig bedrag van 500 frank om hem toe te laten zich 

in Gent te vestigen (23). Gezien hij maar met doceren moest beginnen na 

Pasen, maakte Wagener van de gelegenheid gebruik om tijdens de winter van 

1850-1851 naar Parijs te reizen. Voor dit studieverblijf van zes maanden 
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schonk de Gentse universiteit hem een subsidie van 550 frank en werd hem 

da toeat8Jlllling verleend tot Pasen in Parijs te blijven (24). Voor Wagener 

was dit de gelegenheid oin zi~h ~e bekwamen in het gebruik van de Franse 

taal, waarin hij vooral de helderheid, de precisie en "1 1 art de bien 

dire" apprecieerde. Hij atudeerl,ie aan de Sorbonne en aan het Collège de 

Francs, waar hij k.nnismaakte inet fllologèn als Littré, Egger, Daremberg 

en Renan (25). Na een verblijf in Parijs van een half jaar keerde August 

Waaener naar de Gentse \lIliversiteit terug. 
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11 . UNIVERSI TEIT 

1. Perikelen rond een cursus moraalfilosofie 

Zoals gezegd werd August Wagener in oktober 1850 aangesteld als geag

gregeerde aan de Gentse universiteit. Hij begon met het doceren van de 

hem toegewezen cursus moraalfilosofie in april 1851. Hoewel deze materie 

hem op wetenschappelijk vlak enigszins op een zijspoor dreigde te 

brengen, zou hij deze cursus vier jaar lang na elkaar doceren. Toch zou 

het begin van Wageners professoraat stormachtig verlopen. Het rijks

onderwijs werd in die jaren hevig aangevallen door de katholieke clerus. 

Een aantal door de jonge Wagener in alle openheid van geest verkondigde 

stellingen waren voor de Gentse bisschop L. Delebecque dan ook voldoende 

reden om het grove geschut boven te halen. In september 1852 zou hij 

Wageners cursus in het openbaar en in zeer agressieve bewoordingen 

aanvallen. 

Wat vertelde Wagener zoal in zijn lessen? Hij beschouwde de moraal als 

het geheel van regels dat de mens moet volgen om zijn doel te bereiken. 

Ook de hele practische filosofie behoorde tot de moraal. Om een werkelijk 

begrip van het goede te krijgen , moest men zowel de psychologische als de 

analytische methode aanwenden. Tevens werd het dogmatisch denken fel 

bekritiseerd (26). Wagener stelde dat de mens voor het oplossen van de 

grote levensvragen steeds een beroep deed op de religie. Maar in bepaalde 

periodes was de officiële vorm van de godsdienst niet meer in harmonie 

met de vooruitgang van de wetenschap. Vandaar het ontstaan van het 

protestantisme, waar Wagener zich een aanhanger van verklaarde. Daarnaast 

maakte hij het onderscheid tussen de reactionairen, die hun heil zochten 

in het verleden, en de progressieven, die geloofden dat ze door hun eigen 

inspanningen een betere toekomst konden verwezenlijken . Onder hen waren 

de kiemen van een nieuwe maatschappij te vinden (27). 

De Gentse bisschop Delebecque beschuldigde Wagener van het feit de 

meest essentiële waarheden van de katholieke godsdienst te hebben aan

gevallen. Wagener zou een antichristelijke doctrine verkondigen, die een 

gevaaJ:.: vormde voor het geloof van de universitaire jeugd. Volgens de 

bisschop was elk onderwijs dat het Heilig Woord tegensprak zonder meer 

verwerpelijk. Gezien de Kerk onfeilbaar was, moest elke doctrine 

tegengesteld aan de hare worden verworpen. Wageners filosofie werd door 

de Gentse bisschop een bastaardfilosofie genoemd: 10( ••• ) Mais cette 

philosophie bätarde, orgueilleuse, insolente, qui ose blasphémer les 

choses divines, ne vient pas dten hautj et jamais nous ne permettrons que 
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notre silence contribue à lui laisser lever la tête parmi nous. G'est une 

telle philosophie que nous devons vous signaier auj ourd 'hui. Sa souree 

empoisonnée est Ie système qu' on quali~ie de "doctrine des penchants", 

d' ou découlent les conséquences erronnées, impies , hérétiques, impures, 

conséquences déduites et avouées par l'auteur lui-même". 

Enkele door Wagen er geponeerde stellingen werden door bisschop Dele

becque specifiek geviseerd. Zo verwierp Wagener de gewoonte van het 

vasten als een religieuze buitensporigheid. Hij veroordeelde de absolute 

kuisheid en meende dat het lichaam ook zijn rechten kon opeisen. "Dans 

l'idéal de la morale objective, l'appétit sexuel ne doit pas être 

négligé". Volgens Wagener was het huwelijk duizendvoudig te verkiezen 

boven het celibaat; het kuise leven der kloosterlingen - "ces malheureux 

personnes" - noemde hij onnatuurlijk. Verder vond Wagener het gebruik van 

het gebed in het katholiek onderwijs een nutteloos iets: "Si on entend 

par prière la demande positive de telle ou telle faveur, la philosophie 

ne peut en comprendre l'utilité. Espère-t-on faire changer à Dieu ses 

décrets immuables7" Ook het gebruik van heiligenbeelden werd door Wagener 

veroordeeld, omdat ze tot het ontstaan van bijgeloof leidden. 

Tot slot - en dit nam bisschop Delebecque hem bijzonder kwalijk -

verwierp Wagener het dogma van de erfzonde. Het zou immers te onrecht

vaardig zijn om op basis van een zo ver verwijderde gebeurtenis de mens

heid met een schuldgevoel op te zadelen. Volgens Wagener bewees de fi

losofie dat de actuele menselijke aard ook zijn werkelijke aard was. De 

bisschop repliceerde hierop als volgt: "En niant Ie dogme du péché 

originel, M. Wagener sapait les fondements de la Révélation chrétienne. 

Le Christianisme tout entier, l'incarnation du Verbe, sa vie, ses 

prédications, sa passion, sa mort, sa résurrection, supposent évidemment 

Ie fait de la déchéance de l'homme et celui de sa réhabilitation par Ie 

Fils de Dieu" • De Gentse universiteit was volgens de bisschop een bron 

van het kwaad geworden voor die jongeren die er kwamen, "sans être déjà 

bien affermis dans la profonde connaissance des dogmes. de la morale et 

de l'histoire de notre sainte Religion". Het was een instelling geworden 

waar ~ommige professoren openlijk hun valse, godslasterende en ketterse 

leerstellingen verkondigden (28). 

August Wagener beantwoordde de bisschoppelijke beschuldigingen met een 

open brief in "Le Messager de Gand" (29). Daarin stelt hij verrast te 

zijn door de publieke aanklacht antichristelijke leerstellingen te 

verkondigen. Volgens Wagener is het filosofisch onderricht bepaald door 

de menselijke ratio. het kan en mag niet uitmonden in een soort van 
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rationele theologie. Toch probeert de bisschop rationeel opgebouwde 

wij sgerige stellingen te weerleggen met religieuze dogma IS. Vervolgens 

gaat Wagener uitgebreid in op de beschuldigingen van de bisschop, die hij 

onvolledig, vervalst en volkomen uit hun verband gerukt noemt. De 

beschuldiging een ketterse bastaardfilosofie te verkondigen, wijst hij 

als ongerechtvaardigd van de hand. Wagener doet dit in een beheerste, 

onderkoelde stijl: "Sa Grandeur a, sans doute, eu ses motifs pour em

ployer à mon égard de pareilles expressions; de mon c8té j'ai les miens 

pour ne le traiter qu1avec Ie respect qui est dû à la dignité de sa per

sonne et au rang élevé qu'il occupe dans liEglise". 

Tot slot spreekt hij de hoop uit dat men hem tijdens zijn geplande 

reis naar Griekenland en Klein-Azië niet meer zou aanvallen. Bij zijn 

terugkomst wil hij zonder vrees opnieuw de strijd aangaan, "parce que je 

suis sûr du témoignage de ma conscience et de la bonté de la cause que je 

défends". De bisschoppelijke aanval bracht Wageners positie aan de Gentse 

universiteit toch wel even in gevaar. Hij had echter de volledige steun 

van de liberale minister van Binnenlandse Zaken Ch. Rogier. Op 1 oktober 

1852 schreef deze aan de administrateur-inspecteur van de Gentse 

universiteit het volgende: "En réponse à votre lettre du 27 septembre 

1852, j1ai l'honneur de vous informer que mon intention est de maintenir 

H. Wagener au programme des cours de l'Université de Gand, sans aucune 

mention" (30). 

2. Op ontdekkingstocht naar Kleln-AzliS 

Ondertussen was August Wagener volop bezig met de voorbereidingen van 

een wetenschappelijk-archeologische reis naar Griekenland en Klein-Azië. 

Reeds onmiddellijk na zijn afstuderen in Bonn had hij geprobeerd deze 

droom waar te maken, maar nu was het dus eindelijk zover. Bij brief van 

17 augustus 1852 meldde de administrateur-inspecteur van de Gentse 

universiteit, P. de Rote, dat de regering aan Wagener een subsidie van 

1000 frank voor zijn wetenschappelijke reis wilde toekennen, op voor

waarde dat hij de minister een gedetailleerd verslag over de resultaten 

van zfjn missie zou bezorgen. Van de minister van Buitenlandse Zaken, C. 

d'Hoffschmidt, kreeg Wagener een brief mee voor het Belgisch diplomatiek 

personeel in Griekenland, Azië en Egypte. Daarin werd hen gevraagd de 

wensen van hun landgenoot zoveel mogelijk in te willigen in het belang 

van de wetenschappelijke reis die hij ondernam (31). Rond de 

regeringssubsidie rezen nog enige problemen. Wagener had een verhoging 

tot 1500 frank gevraagd, maar de minister van Binnenlandse Zaken hield 
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het bij de toegezegde 1000 frank, die in april 1853 werden betaald (32). 

Wagener zou kort daarop zijn verre reis aanvangen, die bijna een vol jaar 

zou in beslag nemen. 

De reis had een grote invloed op Wageners carrière en op zijn weten

schappelijk werk. De onprettige herinnering aan het gevecht rond zijn 

cursus moraalfilosofie verdween snel bij het zien van de oude ruïnes en 

de antieke landschappen. Wagener verzamelde heel wat inscripties en 

bestudeerde de antieke monumenten. De antieke oudheid, die hij kende uit 

de lectuur van de Griekse en Latijnse auteurs, werd voor hem opeens een 

concreet en levend gegeven. Wagener nam deel aan een Duitse expeditie, 

onder leiding van de Pruisische consul in Smyrna (het huidige Izmir in 

Turkije), Spiegeltahl, tot in het hart van Phrygië. In dat gebied 

ontdekte hij een aantal inscripties, die later tot verscheidene 

wetenschappelijke publicaties zouden leiden, in de "Mémoires" van de 

Koninklijke Academie (1855 en 1859) en in de "Revue de l' Instruction 

Publique" (1869). In die periode was de epigrafie een historische 

hulpwetenschap in volle opkomst, waar ook de klassieke filologie een 

nieuwe impuls van verwachtte. 

De expeditie zelf op het Anatolisch plateau was bijzonder zwaar en 

Wagener kreeg er een hevige koortsaanval. Toch slaagde hij er in nog heel 

wat interessant materiaal te verzamelen. Deze zeldzame teksten uit het 

centrum van Klein-Azië en hun publicatie werden in de Belgische 

wetenschappelijke wereld met zeer veel belangstelling onthaald (33). Zij 

brachten informatie over twee beroepsorganisaties in het Hierapolis van 

de tweede eeuw na het begin van onze jaartelling (34), evenals een aantal 

aanvullingen betreffende de geografische indeling van het antieke 

Klein-Azië (35). Maar het belangrijkste was toch wel de ontdekking door 

Wagener van een metrologisch monument in Ushak in oktober 1853, van groot 

belang voor de studie van de maten en gewichten in de antieke wereld. De 

vondst gebeurde eerder toevallig, tijdens het noteren van een reeks 

inscripties op grafstenen. Wagener drukte er later zijn spijt over uit 

dat hij door tijdsgebrek en een tekort aan financiële middelen gedwongen 

was g~weest het monument ter plaatse te laten. Hij hoopte dat het op een 

dag een plaats zou vinden in een Europees museum (36). Door de publicatie 

van de Ushak-inscripties werd Wagener gerangschikt bij de grootste 

epigrafen uit zijn tijd. Zijn vondst trok de aandacht van vooraanstaande 

Franse en Duitse geleerden. Maar ook in eigen land liet de klassieke 

filoloog Roulez zich lovend uit over het werk van Wagener: "Ses 

explications sont des plus complètes: aucun point n'est resté sans 
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éclaircissement, aucune difficulté n' a été éludée. M. Wagener a fait 

preuve dans cet ouvrage de beaucoup de sagacité, d 'un excellent esprit 

critique et d 'une connaissance approfondie de la langue et de 

I' antiquité" (37). 

In de marge van zijn wetenschappelijke opdracht toonde Wagener ook 

veel aandacht voor de leefwijze in de gebieden waar hij doorheen reisde. 

In zijn reisdagboek brengt hij enthousiast verslag uit over zijn 

impressies en beschrijft hij de landschappen, de karavanen, de kleurrijke 

markten en bazaars (38). In een kort reisverslag, gepubliceerd in "Le 

Messager de Gand", beschrijft Wagener een vorstelijke ontvangst in een 

derwisjenklooster ergens op de Anatolische hoogvlakte. De gastvrijheid 

van de derwisjen uitte zich in het aanbieden van een copieuze maaltijd 

met ontelbare gangen. De vermoeide reizigers Wagener was in het 

gezelschap van de Pruisische consul Spiegeltahl op weg naar Ushak -, die 

er een lange tocht te paard hadden opzitten. lieten het zich smaken. 

Alleen het eten met de handen zorgde bij de gecultiveerde Europeanen voor 

enig ongemak: "( ... ) Qu'on se figure notre position. Après une roéditation 

de quelques instants nous trouvarnes la solution du problème. Un petit 

morceau de galette, habilement transformé en cuiller. nous tira de ce pas 

dangereux, et nous réussîmes, sans trop nous salir les doigts. à nous 

rendre maître du plat de haricots". Groot was de verbazing van de koene 

ontdekkingsreizigers toen de maaltijd werd afgesloten roet een fles van de 

beste champagne. Wat Wagener de opmerking ontlokte dat er zelfs bij de 

barbaarse volkeren tendenzen konden worden waargenomen "qui présagent ou 

qui rappellent la civilisation", en dat de mensheid nooit zo laag zou 

vallen, dat men zou moeten wanhopen om haar opnieuw op het pad van de 

vooruitgang te brengen (39). 

3. Professor aan de Gentse universiteit 

Na zijn reis nam August Wagener opnieuw zijn plaats in aan de Gentse 

universiteit. In de volgende jaren zou hij zich aan de Faculteit van 

Letteren en Wijsbegeerte volop ontplooien als lesgever en als weten

schap~mens. Na vier jaar lang als geaggregeerde te zijn belast geweest 

met de cursus moraalfilosofie. werd zijn opdracht door een Ministerieel 

Besluit van 27 juli 1854 gewijzigd. Vanaf het academiejaar 1854-1855 

doceerde hij de cursussen "Geschiedenis van de antieke literatuur" en 

"Filologische en letterkundige oefeningen over de Latijnse taal". Ge

durende een gedeelte van dat jaar doceerde Wagener ook de cursus "La

tijnse letterkunde", ter vervanging van de zieke professor Roulez (40). 
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Hiermee was Wagener terug op een terrein beland dat hem bijzonder goed 

lag. Zijn brede culturele belangstelling, zijn scherpe intelligentie en 

zijn gedegen filologisch-histOrische opleiding lieten hem toe heel wat 

onderwerpen uit het veld van de klassieke filologie en de geschiedenis 

van de oudheid met grote wetenschappelijke vakkennis te benaderen. Zo 

publiceerde de Academie in 1853 een verhandeling van de hand van Wagener, 

met als thema een vergelijkend onderzoek over de apologieën in 

Griekenland en India. Geïnspireerd door zijn vroegere leermeester Lassen, 

die hem had ingewijd in het Sanskriet, verdedigde Wagner de stelling dat 

de fabel uit Indiá, via Lydië, naar de hellenistische wereld was 

overgebracht (41). Rond deze theorie ontstond later een hele controverse. 

August Wagener was gepassioneerd door de antieke auteurs. Zo maakte 

hij er een erezaak van de fouten van de copiisten uit de teksten te 

filteren. Wagener werkte aan de uitgave van Tacitus' Annalen, waarvan het 

eerste boek, taalkundig en historisch becommentarieerd, in 1878 werd 

uitgegeven. Verder publiceerde hij een kritische notitie bij de 

redevoeringen van Antiphoon, evenals bij de werken van Plutarcus en van 

Asconius. Tot slot was er ook de "Pro Milone" van Cicero, die hij in 1860 

samen met zijn vader had uitgegeven, uitgave die in 1876 volledig herzien 

een tweede druk zou beleven. Vlak voor zijn dood werkte Wagener aan een 

derde editie, die door Paul Thomas zou worden afgewerkt. Daarnaast 

publiceerde Wagener nog een aantal artikels op het terrein van de 

klassieke filologie in de "Revue de l'Instruction Publique" (42). Al deze 

publicaties wijzen niet enkel op Wageners dubbele kennis als hellenist en 

latinist. maar ook op de historische dimensie die hij aan de klassieke 

filologie toevoegde. P. Thomas beschrijft Wageners werkwijze. Waar het om 

ging was het grondig bestuderen van de tekst en het volledig begrijpen 

van elk woord en elke zin. Een dergelijke lectuur deed de fouten uit de 

tekst "omhoogspringen" • Kritiek en interpretatie waren bij Wagener één. 

Hij was in staat in de gedachtengang van een auteur te treden, deze 

volledig te onderzoeken, en er de zin en draagwijdte correct van in te 

schatten (43). 

August Wagener had een passie voor muziek. Hij was zelf een goed 

musicus, maar toonde ook interesse voor de geschiedenis en de theorie van 

de muziek. Deze bechouwde hij als één van de edelste uitingen van de 

menselijke geest. Ook in het oude Griekenland speelde de muziek een 

belangrijke rol; in 1861 publiceerde Wagener hierover zijn "Mémoire sur 

la symphonie des anciens" (44). Het ging om een originele en opgemerkte 

studie, waarin Wagener poneerde dat de simultane harmonie van klanken 
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gekend was en gebruikt werd in de muzikale producties van het antieke 

Griekenland. Over deze kwestie was tot dan toe een hevige polemiek aan de 

gang. Wagener staafde zijn stelling door gebruik te maken van fragmenten 

uit het werk van Aristoteles en Plutarcus. Volgens P. Thomas gaat het 

hier om het meesterwerk van August Wagen er (45). Geïnspireerd door het 

lezen van dit werk zou de musicoloog F.A. Gevaert een studie publiceren, 

getiteld "Histoire et théorie de la musique de l'antiquité" (46). Gevaert 

verzocht om de medewerking van Wagener ö in zijn inleiding schreef hij 

over zijn vriend Wagen er het volgende: "Un savant philologue, auquel 

m'unissent les liens d'une amitié déjà ancienne et d'une commune 

affection pour la ville qui, depuis notre jeunesse, nous a adoptés comme 

siens, M. Aug. Wagener, a bien voulu se dévouer à mon oeuvre. Auteur 

lui-même d'un mémoire sur l'harmonie de l'antiquité, qui, après quinze 

ans, est resté Ie travail Ie plus complet sur cette matière, il a 

non-seulement pu me donner ses précieux conseils et passer mes idées au 

creuset d'une critique sévère, mais encore il a consent i à m'accorder son 

concours actif pour la correct ion et pour l'interprétation d'une foule de 

textes. Les problèmes musicaux d'Aristote, notamment, traduits par lui, 

ainsi que plusieurs notes philologiques dont il a bien voulu enrichir mon 

ouvrage, sont marqués de ses initiales" (47). In de jaren voor zijn dood 

werkte Wagener, samen met Gevaert en Vollgraff, aan een uitgave van de 

"Muzikale problemen" van Aristoteles, een belangrijke bron voor de kennis 

van de muziek in de oudheid. Wagener heeft de publicatie hiervan echter 

niet meer mogen meemaken (48). 

Bij KB van 15 maart 1858 werd August Wagener benoemd tot buitengewoon 

hoogleraar aan de universiteit van Gent. Zijn wedde werd verhoogd tot 

4000 frank per jaar. Hij behield de lesopdracht die hem bij KB van 27 

juli 1854 was toegekend (49). Bij KB van 8 oktober 1858 werd Wagener de 

cursus "Griekse literatuur" toegewezen. Tijdens het academiejaar 

1858-1859 oefende hij de functie van secretaris van de Faculteit van 

Letteren en Wijsbegeerte uit (50). Tijdens het academiejaar 1861-1862 

werd Wagener decaan van zijn faculteit. In hetzelfde jaar volgde hij 

profe!;\.5or Roulez op, met de cursus "Romeinse oudheid", terwijl hij ont

last werd van de cursus "Oefeningen in de Latijnse filologie en letter

kunde" (51). 

De cursus "Romeinse oudheid" heeft steeds Wageners voorkeur genoten. 

Over zijn lessen ontlenen we van F. Cumont de volgende uitspraak: "Ses 

leçons ne se distinguaient pas seulement par cette méthode exacte et 

cette précision du style qu' il semblait avoir empruntées aux juriscon-
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suItes anciens, elles s'attachaient à faire saisir les principes mêmes du 

droit public de Rome, principes dont les applications successives se 

manifestent dans Ie développement du gouvernement républicain et 

impérial" (52). Wagener beschouwde de Romeinse instellingen steeds vanuit 

juridisch oogpunt, maar nooit vanuit een sociale gezichtshoek. Gezien hij 

vanaf 1863 zelf politieke en administratieve functies ging uitoefenen, 

kon hij regelmatig de dorheid van zijn lesmateriaal doen opbloeien door 

levendige vergelijkingen te trekken tussen de politiek van Rome en deze 

van de moderne staten. Door de vele verplichtingen die zijn functies met 

zich brachten is Wagener echter nooit in staat geweest een synthese te 

publiceren over deze materie, die hij als geen ander beheerste. Ook 

andere projecten van Wagener, zoals een geschiedenis van keizer Augustus, 

bleven om dezelfde reden steeds in het ontwerpstadium. 

Bij KB van 1 augustus 1862 werd August Wagener benoemd tot secretaris 

van de academieraad voor het academiejaar 1862-1863 (S3). Een KB van 6 

oktober 1862 benoemde Wagener tot gewoon hoogleraar in de Faculteit van 

Letteren en Wijsbegeerte (54). In 1864 werd hij opnieuw secretaris van de 

faculteit en kreeg hij de leiding van het "Cabinet d' Archéologie et des 

Médailles" van de Gentse universiteit, dit in opvolging van professor 

Roulez. Bij KB van 12 juli 1864 werd Wagener definitief belast met de 

cursus "Romeinse oudheid" en werd hij officieel ontlast van de cursus 

"Oefeningen in de Latijnse filologie en letterkunde", waaraan hij reeds 

had verzaakt. Hij behield de hem vroeger reeds toegewezen cursussen 

"Griekse letterkunde" en "Geschiedenis van de antieke literaturen" (55). 

Gedurende het academiejaar 1867-1868 nam ~ugust Wagener de functie van 

decaan van de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte op zich. Bij KB van 

19 september 1868 werd hij belast met de cursus "Politieke geschiedenis 

van de oudheid", in opvolging van professor Lenz (56). Het begrip 

"geschiedenis" werd door Wagener gedefinieerd als "la reproduction idéale 

de la vie de l'humanité". Politieke geschiedenis werd door Wagener - een 

bewonderaar van Mommsen - gereduceerd tot de geschiedenis van het recht 

en van de instellingen: "Lorsqu' on étudie les faits qui ont avancé ou 

retar~é le développement du droit, on fait de 1 'histoire pol1tique. 

Aristote dit que l'homme est un animal politique, c'est-l-dire destiné à 

vivre en société ••• Mais la société n'est possibla qu'à condition que Ie 

droit soit respecté... L'histoire pol1tique est l'histoire des 

institutions propres à sauvegarder le droit" (57). Bij KB van 20 

september 1869 werd het salaris van Wagener wagens de uitbreiding van 

zi n cursuspakket van 7000 0 8000 frank er aar abracht (58). Ti dens 
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het academiejaar 1870-1871 werd Wagener opnieuw secretaris van zijn 

faculteit (59). 

Het leven van een professor is niet geheel ontbloot van gevaren. Zo 

ontving Wagener op 18 december 1870 een anonieme dreigbrief, vermoedelijk 

van een gezakte student, waarin hem een dodelijke dolkstoot in het hart 

werd beloofd. Bij wijze van illustratie laten we de tekst van dit 

document, dat getuigt van een bepaalde negentiende-eeuwse romantiek, 

hieronder volgen (60): 

"Monsieur Wagner (sic), 

Par votre conduite odieuse, vous ne m' avez pas seulement fait sub ir de 

grandes pertes matérielles, mais vous avez été pour moi la cause 

d' irréparables pertes mor ales ; ce sont ces dernières surtout qui me 

tourmentent Ie coeur. 

Sachez que maintenant ma patience est à bout! 

Sachez que je me vengerail 

Sachez qu'un soir un poignard vous percera Ie coeurl 

Vous êtes averti ... Prenez vos précautions qui seront, je vous l'assure, 

inutiles! 

Votre ennemi Ie plus acharné, xxx 

Sale cochon. allez vous amuser avec les femmesl Vos beaux yeux nous en 

sont un témoignage". 

In het academiejaar 1877-1878 vinden we August Wagener opnieuw terug 

als decaan van de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte (61). Bij KB van 

18 oktober 1878 werd Wagener, op eigen aanvraag, ontlast van de cursussen 

"Politieke geschiedenis van de oudheid" en "Geschiedenis van de antieke 

literaturen". Hij hield enkel nog "Romeinse oudheid" en "Oefeningen 

Griekse filologie", voor doctoraatsstudenten (62). Het KB van 18 maart 

1882 verklaarde August Wagener, na dertig jaar academische dienst, tot 

professor-emeritus. Zijn emeritaatspensioen werd bij KB van 24 april 1882 

vastgesteld op een jaarlijkse vergoeding van 10.100 frank (63). Door het 

KB van 25 juni 1886 behield Wagener enkel nog zijn favoriete cursus 

"Romeinse oudheid" (64). De wet van 10 april 1890 stelde twee nieuwe 

leerg~,ngen in op het domein van de klassieke filologie. Een ministerieel 

besluit van 17 oktober 1890 belastte Wagener met het doceren van de 

cursussen "Romeinse instellingen" en "Griekse epigrafie" . Het ging 

hierbij over twee domeinen waarin de professor-emeritus zich bijzonder 

goed thuisvoelde (65) • Bij KB van 19 februari 1895 zou Wagener, die 

ondertussen zwaar ziek was geworden, tenslotte worden ontlast van alle 

cursussen (66). Hierdoor verloor de Gentse universiteit een groot en 
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toonaangevend professor. 

De decaan van de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte, Henri Piren

ne, zei na Wageners overlijden dat deze in zijn rijkgevuld leven het 

professoraat steeds vooraan had geplaatst. Hij was een filoloog die on

derwijs en wetenschap als zijn levensdoel beschouwde. Vele van zijn 

studenten noemden hem "Ie modèle du professeur". Zijn lessen werden ge

kenmerkt door heldere en goed gestructureerde uiteenzettingen, maar waren 

ook steeds kritische zoektochten naar het ware en het juiste: "Ce n'était 

pas seulement un érudit et un critique qui exposait méthodiquement les 

résultats de la science ou ceux de ses propres recherches, c'était encore 

un homme animé de l'amour du vrai qui parlait, un homme qui voyait dans 

une idée fausse ou obscure un ennemi et un danger" (67). Wagener trachtte 

zijn kritische geest op zijn studenten over te brengen door hen steeds 

naar het waarom der dingen te laten speuren. Als historicus-filoloog 

achtte hij het noodzakelijk de landen te hebben bezocht waar de 

Grieks-Latijnse beschaving tot ontwikkeling was gekomen, om deze cultuur 

te kunnen begrijpen. Ook het verwerven van politieke en administratieve 

ervaring was nuttig; Wagener stelde "qu' on n' est bon historien qu' à 

condition d' avoir passé par la politique" (68). Voor hem waren onderwijs 

en wetenschap te beschouwen als een onlosmakelijk verbonden twee-eenheid. 

Zijn slagzin was: "Quid est munus professor is? Discipulos docere et 

libros scribere". 

Wagener streefde ernaar van de universiteit het tehuis van een hoog

staande intellectuele cultuur te maken, waardoor de wetenschap steeds 

meer vooruitgang zou kunnen boeken. Zelf is hij er nooit in geslaagd het 

"meesterwerk" waarvoor hij zijn levensavond had gereserveerd, de 

geschiedenis van het Romeinse keizerrijk onder Augustus, te schrijven. 

Pirenne omschreef Wagener zowat als de "pater familias" van zijn facul

teit (69). Volgens J. Frederichs, een oudleerling van Wagener. streefde 

deze ernaar zijn studenten zoveel mogelijk op de weg van het weten

schappelijk onderzoek te zetten. Zelf probeerde hij daartoe het voorbeeld 

te geven. Wagener was fier indien zijn studenten naam maakten in de 

wetel1.schappelijke wereld. Zijn pedagogisch project was van een grote 

eenvoud: "J'ai toujours considéré Ie fait de former des disciples 

travailleurs comme Ie principal devoir du professeur d'Université". aldus 

Wagen er (70). 

4. In de academische wereld 

Wagener behoorde tot een generatie klassieke filologen die tussen 1860 
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en 1890 aan de Belgische universiteiten verbonden waren, en wiens blij

vende verdienste de opnieuw gewekte belangstelling voor de studie van de 

klassieke oudheid is. P. Lambrechts beschrijft deze groep als volgt: "Er 

deed zich een heropleving voor in het onderwijs van de klassieke letteren 

tussen 1860 en 1890. Namen als die van Gantrelle, Wagener, Roersch, P. 

Willems en F .A. Gevaert, hebben een klank in de geschiedenis van het 

hoger onderwijs in België. Allen waren Luxemburgers of Limburgers, met 

kennis van het Duits, in staat zich de nieuwe methodes van filologisch en 

historisch onderzoek, die in de Duitse universiteiten door een keur van 

wereldberoemde geleerden werden gehuldigd, eigen te maken" (71). 

Tussen August Wagener en J. Gantrelle, een professor in de Latijnse 

filologie die in 1864 aan de Gentse universiteit werd benoemd, ontstond 

er een hechte vriendschap. Beiden hadden dezelfde passie voor de antieke 

literatuur, beiden wilden de filologische studies op een hoger niveau 

brengen. Gantrelle was voor Wagener "un compagnon d' étude et de pensée". 

Waar Gantrelle vooral een grammaticale interesse had, werd Wagener veel 

meer geboeid door het archeologische en het historische. Toch was het 

precies deze diversiteit die beide geleerden samenbracht en hen 

stimuleerde in hun wetenschappelijke activiteit. Wagener was dan ook één 

en al oor voor de raadgevingen van zijn vriend; Gantrelle zorgde bij hem 

voor "I' impuls ion nécessaire à un hOlllllle de science que Ie soin des 

affaires publiques menaçait d'accaparer" (72). 

August Wagener, met zijn collega's J. Gantrelle en L. Roersch, leidde 

vanaf 1868 de "Revue de I' Instruction Publique en Belgique" en was vanaf 

1874 de voornaamste stichter van de "Société pour Ie progrès des études 

philologiques et historiques" (73). De Revue blijft, mede door de 

talrijke artikels van de hand van Wagener, lange tijd bestaan. Volgens P. 

Thomas nam het tijdschrift een plaats in waarbij het niet moest onderdoen 

voor soortgelijke publicaties (74). Pas in de laatste jaren van zijn 

leven liet Gantrelle de leiding van het tijdschrift over aan Wagener, die 

reeds lange tijd het statuut van "trouw medewerker" genoten had (75). De 

Société was een creatie van Wagener. Ze had tot doel filologen en 

histor~ci samen te brengen, en uit de confrontatie der ideeën zouden dan 

nieuwe inzichten groeien, zouden er publicaties komen en zou de 

filologische wetenschap een nieuwe vlucht nemen. Wagener was algemeen 

secretaris van deze vereniging, M. Mesdach de ter Kiele was voorzitter 

(76) en Paul Fredericq vervulde de functie van secretaris (77). Het élan 

van de eerste jaren verdween echter snel uit deze Société, wat door 

Wagener zelf met pijn in het hart werd toegegeven (78). Tijdens een 
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laatste bijeenkomst van de Société organiseerde F.A. Gevaert, op 

uitdrukkelijk verzoek van Wagener, een uniek concert met Grieks-Romeinse 

muziek. Wegens ziekte kon Wagener echter niet op deze gebeurtenis 

aanwezig zijn (79). 

Samen met Gantrelle had Wagener bij de Parijse uitgeverij Garnier het 

engagement aangegaan een volledige uitgave van het werk van Tacitus te 

verzorgen. Dit gemeenschappelijk werk bleef onvoltooid door de dood van 

J. Gantrelle op 24 februari 1893. Het verlies van zijn vriend was een 

zware slag voor Wagener (80). Zijn laatste levensjaren besteedde hij, 

gebukt gaande onder een door ziekte sterk verzwakte gezondheid, aan het 

schrijven van een biografische notitie over Gantrelle. Zijn ziekte dwong 

hem ook een veel minder uitgebreid werkstuk te maken dan hij wel had 

gewild. Wel lichtte Wagener uitvoerig de onderwijsprincipes van Gantrelle 

toe. Van hem was de uitspraak: "Les faitsl Les faits! La jeunesse ne doit 

rien généraliser". Niet de vage veralgemening maar wel de exacte kennis 

van de zuivere historische feiten werd van belang geacht. Gantrelle paste 

dit principe toe op een door hem gepubliceerd geschiedenishandboek. Deze 

onpartijdige registratie van de feiten werd door de clerus "tendentieus" 

bevonden. Wat Wagener de volgende opmerking ontlokte: "Mais c'est 

précisément pour cela qu'on Ie répudiait: il aurait apparemment dû être 

part ia 1 et clérical" (81). 

Op 8 mei 1871 werd August Wagener door de Klasse der Letteren van de 

Koninklijke Academie gekozen als correspondent. Hij ontving hierbij een 

diploma getekend door A. Quetelet en J.J. Haus (82). Bij brief van 12 

juni 1875 liet minister van Binnenlandse Zaken Delcour aan Wagener weten 

dat hij bij KB van 24 mei was benoemd tot titelhoudend lid van de Klasse 

der Letteren van de Koninklijke Academie (83). Hij beleefde deze 

benoeming als de bekroning van zijn wetenschappelijke loopbaan en van 

zijn inzet ter bevordering van de klassieke filologie in België (84). 

Wagener nam volop deel aan de werkzaamheden van de Academie en stelde 

talrijke rapporten op. Tweemaal hield hij een openbare lezing voor de 

Klasse der Letteren, in 1876 over de "Vergelijking van de politieke 

opinies van Plutarcus met deze van Tacitus", en in 1884 over de "Vrijheid 

van meningsuiting in Athene". Daarin stelde hij dat de dood van Socrates 

bewees dat ook de Atheense republiek geen volledige vrijheid van 

meningsuiting kende, maar dat deze situatie toch sterk verschilde van de 

religieuze onverdraagzaamheid zoals ze beoefend werd door de Romeinse 

keizers en later, door de christelijke secten. Belangrijk hierbij was het 

ontbreken van iedere vorm van orthodoxie in Athene: "L' antiquité paienne 
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nla jamais connu 1 1 orthodoxie. Elle nla rien possédé qui ressemblät à un 

corps de doctrine nettement défini, établi par des conciles ou synodes et 

résumé dans un catéchisme". De dood van Socrates vormde volgens Wagener 

één van de krachtigste argumenten voor de vrije meningsuiting. Hij 

besloot door te stellen dat er nergens in de geschiedenis een vorm van 

godsdienstvrijheid te vinden was, zoals die in de Belgische grondwet 

stond ingeschreven (85). 

August Wagener was een bekend verdediger van de vrijheid en van de 

menselijke waardigheid (86). Paul Fredericq beschreef Wagener in zijn 

werkzaamheden binnen de Klasse der Letteren als één van diegenen "qui 

donnent de l'ampleur et de llélévation à tout ce qu'ils touchent". Steeds 

aanwezig op de zittingen van de Klasse der Letteren, wist Wagener al snel 

een onbetwist gezag te verwerven onder zijn collegais. In 1884 werd hij 

dan ook verkozen tot directeur van de Klasse der Letteren. Ieder jaar 

zetelde hij in de commissie die de kandidaten voor de vacante plaatsen 

selecteerde (87). Tenslotte vermelden we nog dat Wagener raadgevend lid 

was van de Academie voor Archeologie van België. Hij was corresponderend 

lid van de Russische Keizerlijke Academie voor Archeologie (88). Wagener 

was eveneens corresponderend lid van de "Académie archéologique de Rome" 

(89). 

In de marge van het academische leven bewoog Wagener zich met veel 

zwier in de Gentse "Cercle artistique et littéraire". Figuren als Cal

lier. Moke. de Laveleye en van Bemmel maakten deel uit van deze kring. 

Wagener sprak er herhaaldelijk over de klassieke oudheid; hij behandelde 

de Atheense Akropolis. Pompei. Phidias, de eeuw van PericIes. en andere 

onderwerpen. waarmee hij sterk indruk maakte op zijn toehoorders (90). 

Reeds als jong professor vertelde Wagener voor de toenmalige "Société 

Littéraire" over zijn reizen naar Klein-Azië en Italië. Wagener poogde in 

zijn voordrachten de kunst van de antieken te doen herleven en te laten 

appreciëren: "Son amour pour les chefs-d'oeuvre de l'art se répandait en 

enthous iasmes débordants. L I art de la Grèce surtout, sous sa forme la 

plus pure et Ie plus longtemps méconnue, parlait à son áme dlartiste un 

langage dont 11 comprenait toute la divine beauté". In 1879 lag Wagener 

aan de basis van de fusie van de "Société Littéraire" met de "Cercle 

artistique Kunstgenootschap". In 1880 werd hij voorzitter van de 

eengemaakte "Cercle", een functie die hij tot zijn dood zou blijven 

vervullen (91). 
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5. Administrateur-inspecteur van de Gentse universiteit 

De parlementaire verkiezingen van 11 juni 1878 betekenden een ver

kiezingstriomf voor de liberale partij. De onderwijskwestie zou, tijdens 

de zes jaar dat de liberalen de regeringsmacht hadden - het ministerie 

Frère-Orban-Van Humbe~ck regeerde van 18 juni 1878 tot 10 juni 1884 -

een zaak van primair belang vormen. Eén van de eerste maatregelen die de 

nieuwe minister van Openbaar Onderwijs, P. van Humbeéck nam, was de 

benoeming van zijn partijgenoot August Wagener tot administrateur-inspec

teur van de Gentse universiteit, dit in opvolging van De Kemmeter, die 

emeritus werd. Het KB van 29 september 1878 belastte Wagener tevens met 

de functie van directeur van de voorbereidende en bijzondere scholen, 

verbonden aan de Gentse universiteit ("Kunsten en Manufacturen" en "Bur

gerlijke Genie"). Wagener behield de functie van gewoon hoogleraar, met 

de jaarlijkse wedde van 8000 frank. Voor zijn directeurschap kreeg hij 

2000 frank per jaar extra. Als directeur van de normaalschool voor 

wetenschappen, functie die hem bij KB van 24 oktober 1878 werd toegekend, 

verdiende hij nog eens 1000 frank per jaar, wat zijn totale jaarwedde op 

11000 frank bracht (92). Wagener zou deze combinatie van functies 

zeventien jaar lang uitoefenen. Onder zijn beleid (1878-1895) zou de 

Gentse universiteit dan ook een ware metamorfose ondergaan. Rector Van 

Cauwenberghe noemde hem "the right man in the right place", die zich zeer 

sterk verbonden voelde met de universitaire instellingen (93). 

Wagener was duidelijk "de man van Van Humbe~ck", ondanks het feit dat 

hij steeds in de eerste plaats de belangen van de Gentse universiteit 

heeft verdedigd. Beiden behoorden tot de radicale vleugel van de liberale 

partij en werkten nauw samen inzake een aantal hervormingen in het 

universitair onderwijs. Wagener kreeg van Van Humbeéck een aantal 

subsidies om studiereizen naar het buitenland te financieren en daar de 

universitaire organisatie en de stand van het wetenschappelijk onderzoek 

te bestuderen. Op 17 oktober 1878 kreeg Wagener de som van 500 frank om 

de internationale tentoonstelling van 

Belgische onderwijsverzameling werd er 

Parijs te 

bekroond. 

gaan bezoeken. De 

De afdeling hoger 

onde~ijs kreeg een gouden medaille. Deze collectie zou later als basis 

dienen voor een nationaal schoolmuseum. 

Op 18 juli 1879 kreeg Wagener het voorstel om een aantal universi

teiten in Duitsland en Oostenrijk te bezoeken, dit om verbeteringen aan 

het eigen universitair hoger onderwijs te kunnen aanbrengen (94). Bij KB 

van 16 november 1878 werd Wagener benoemd tot lid van de Verbeteringsraad 

voor het Middelbaar Onderwijs, ter vervanging van professor Roulez. In 
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1879 werd hij benoemd tot lid van de Verbeteringsraad voor het Hoger 

Onderwijs en werd hij eveneens bestuurslid van het Koninklijk AtheneUlIl 

van Gent (95). Op die manier liepen heel wat onderwijstouwtjes door 

Wageners handen, wat zijn machtspositie aan de top van de Gentse 

universiteit nog zal versterkt en bestendigd hebben. 

5.1. Benoemingspolitiek 

Ook het feit dat August Wagener als administrateur-inspecteur aan de 

basis lag van heel wat benoemingen ' aan de universiteit, zal zijn -

politieke - macht en zijn ' persoonlijk prestige zeker hebben bevorderd. 

Wageners streefdoel was dat de Gentse universiteit evenwaardig zou zijn 

met die van Leuven. In zijn benoemingsbeleid poogde hij zoveel mogelijk 

het wetenschappelijk belang te laten primeren. Onder het beheer van 

Wagener veranderde het uitzicht van de Gentse universiteit in aanzien

lijke mate. Waar er in 1878 slechts 43 leden van het onderwijzend per

soneel waren, zou dit aantal in 1895 opgelopen zijn tot 79. Van die 79 

professoren waren er 60 benoemd onder de administratie van Wagener. 

Tussen 1878 en 1895 is het aantal cursussen meer dan verdubbeld: van 149 

naar 301. Het ging hierbij niet enkel om wettelijk verplichte vakken. Om 

het terrein van het hoger onderwijs breder te maken dan de te enge 

grenzen van de examenprogramma IS, lanceerde Wagener de idee van het 

organiseren van vrije cursussen. In 1878 waren deze laatsten nog 

onbekend, maar in 1895 werden reeds 33 vrije cursussen gedoceerd. Enkele 

voorbeelden: bacteriologie, medische en chirurgische polikliniek, 

strafrecht in het Vlaams. In 1893 kwam het tot de oprichting van de 

sectie voor politieke en sociale wetenschappen, ter vervollediging van 

het rechtskundig onderwijs (96). 

5.2. De Vlaamse normaalschoolafdeling 

De sterke uitbreiding van het professorencorps was mede het gevolg van 

een aantal nieuwe wetten, die Wagener meestal mee had helpen voor

bereiden. Als Kamerlid nam hij deel aan de besprekingen van het wets

voorstel Coremans~De Vigne, dat tot de wet van 15 juni 1883 inzake het 

gebruik van het Vlaams in het middelbaar onderwijs heeft geleid. In deze 

taalwet werd bepaald dat er normaalscholen moesten komen voor leraars die 

in het Nederlands moesten onderwijzen. Zijn vriend Paul Fredericq had er 

bij Wagener sterk op aangedrongen zijn steun te verlenen aan de plannen 

voor een Vlaamse normaalschool (97). August Wagener zou zich als 

Administrateur ten volle inzetten voor de oprièhting en organisatie 
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ervan. Uiteindelijk werd er in februari 1884 een Vlaamse normaalschool

afdeling opgericht, gehecht aan de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte 

van de Gentse universiteit. Deze afdeling was bestemd voor de vorming van 

leraars, bevoegd geschiedenis, aardrijkskunde en moderne talen in het 

Nederlands te onderwijzen. De organisatie van de Vlaamse afdeling was 

volledig het werk van Wagener en zou aan de basis liggen van de 

hernieuwing van de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte (98). 

Tot 1883 beperkte de rol van de faculteit zich grotendeels tot het 

voorbereiden van de rechtskundige studies. Wagener zou daarom werk maken 

van de organisatie van de' doctoraatsstudies . Tevens begreep hij het 

belang van practisch-gerichte cursussen, die een werkelijk weten

schappelijk onderwijs moesten mogelijk maken. Wagener zette zich dan ook 

in voor hun organisatie en hield zich meer in het bijzonder bezig met de 

oefeningen in de geschiedenis en de filologie. Analoge practische 

cursussen werden al spoedig georganiseerd in andere faculteiten. In uit

voering van de wet van 3 juli 1891 werd de Vlaamse normaalschoolafdeling 

samengevoegd met de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte, waardoor deze 

laatste haar definitieve vorm verkreeg. Waar het programma van de 

faculteit in 1878 uit 17 cursussen bestond, was dit aantal in 1895 op

gelopen tot 81, waarvan er 33 in het Nederlands werden gedoceerd (99). De 

periode 1878-1895 was de definitieve aanzet tot de vernederlandsing van 

de Franstalige Gentse universiteit. 

5.3. Verbetering van het hoger onderwijs 

Als administrateur en lid van de Verbeteringsraad voor het Hoger 

Onderwijs nam Wagener deel aan de voorbereiding van de organieke wet van 

10 april 1890 betreffende het universitair onderwijs. Vanaf nu zouden de 

academische graden definitief worden toegekend door de universiteiten 

zelf; een speciale commissie te Brussel diende de diploma's enkel nog te 

bekrachtigen. Het was de wens van het professorencorps geweest een 

universitair ingangsexamen in te stellen. De wetgever heeft Wagener, die 

deze stelling verdedigde, hierin niet gevolgd. Om toegelaten te worden 

tot d~ universiteit bepaalde de wet dat een student enkel in het bezit 

moest zijn van een getuigschrift van volledig middelbaar onderwijs. Er 

werd alleen nog een toelatingsexamen . voor de ingenieursopleiding 

voorzien. Verder werd bepaald dat de Faculteit van Letteren en 

Wijsbegeerte uit vijf secties zou bestaan: wijsbegeerte; geschiedenis; 

klassieke, Germaanse en Romaanse filologie. De onderwijsprogramma's 

werden hervormd om een persoonlijke en wetenschappelijke vorming mogelijk 
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te maken. Vanaf nu konden ook vrouwen een academische graad behalen en 

werd er een geschreven verhandeling en de openbare verdediging daarvan 

vereist voor het behalen van de doctorstitel (100). Na het afkondigen van 

deze wet werd Wagener belast met het voorstellen van de 

uitvoeringsbesluiten aan de regering. Hij poogde hierbij rekening te 

houden mat de gevoeligheden in de verschillende faculteiten en streefde 

ernaar de universitaire organisatie op strikt wetenschappelijke leest te 

schoeien (lOl). 

Als directeur van de bijzondere scholen verbonden aan de Gentse uni

versiteit, lag Wagener aaii- de basis van een grondige reorganisatie van 

hun programma's en reglementen. De studieduur werd van drie op vier jaar 

gebracht. In deze scholen werd het principe van de specialisatie 

ingevoerd. In de normaalschool voor wetenschappen gebeurde dat al in 

1884; de studenten konden toen kiezen tussen natuurwetenschappen, wis

kunde en handelswetenschappen. Deze laatste keuzerichting was nieuw. Het 

onderwijs aan de bijzondere scholen werd aanlepast door de organisatie 

van talrijke practische oefeningen. Wageners algemene betrachting was het 

vervolledigen van het theoretisch onderwijs met een praktijkgericht 

gedeelte, waarin de professoren hun studenten een wetenschappelijke 

methodiek konden aanleren (102). 

Ah administrateur heeft Wagener er naar aestreefd de wetenschap

pelijke collecties sterk uit te breiden en te vervolledigen, en de la

boratoria te reorganiseren en te perfectioneren. Bij de regering en het 

stadsbestuur ondernam hij vele stappen om de toestand van de uni

versitaire gebouwen te optimaliseren. Onder Wageners bestuur kwamen tot 

stand: de laboratoria voor experimentele psychologie, voor weefselleer, 

voor .bacteriologie, voor practische farmacie, voor algemene pathologie. 

Het laboratorium voor fysiologie werd gereorganiseerd, er werd een museum 

van de menselijke anatomie opgericht en een moderne operatiezaal. De vele 

pogingen van Wagener om de Faculteit voor Geneaskunde een aangepaste 

behuizing te bezorgen, bleven voorlopig echter nog zonder resultaat 

(l03). 

5.4. Het Instituut der Wetenschappen 

Wageners huzarenstukje als administrateur was toch wel de oprichting 

van het "Instituut der Wetenschappen". Zijn eerste tien jaar op de ad

ministratie waren hieraan gewijd. In 1879 ondernam Wagener, zoals reeds 

eerder vermeld, een studiereis naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, 

met het oog op de bouwen de organisatie van een instituut bestemd voor 
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wetenschappelijke studies. Wagener reisde in het gezelschap van 

architect-hoogleraar Ad. Pauli en van de studie-opzichters van de bij

zondere scholen voor "Burgerlijke Genie" en "Kunsten en Hanufacturen". Er 

werd voor geopteerd de verschillende studierichtingen onder te brengen in 

één polytechnische school. De opleidingen, met de vele verplichte 

herhalingen en practische oefeningen, maakten de dichte nabijheid van 

auditoria en laboratoria onontbeerlijk; deze laatsten zouden trouwens 

door de meeste afdelingen van de Faculteit der Wetenschappen kunnen 

worden gebruikt. Daarom werd beslist één groot "Instituut der Weten

schappen" op te richten, bestemd voor de bijzondere en voorbereidende 

scholen voor "Burgerlijke Genie" en "Kunsten en Manufacturen", en voor 

het theoretisch en practisch onderwijs in de fysica, scheikunde, mi

neralogie, geologie en paleontologie (104). 

De reden voor al deze voorbereidende activiteit was het feit dat men 

door de expansie van de bijzondere scholen en door de toevoeging van een 

uitgebreid practisch- onderwijs, na enkele jaren te maken kreeg met een 

nijpend plaatsgebrek. Om hieraan te verhelpen liet de minister van 

Openbaar Onderwijs, P. van Humbeéck, in de Kamer van Volksvertegenwoor

digers op 15 juli 1879 een krediet goedkeuren van 4,5 miljoen frank. Dit 

moest de rijksuniversiteiten van Gent en Luik toelaten een weten

schappelijk instituut te laten oprichten, dat de vergelijking met de 

beste buitenlandse voorbeelden op dat vlak moest kunnen doorstaan. Het KB 

van 4 augustus 1879 stond dit krediet toe, waarbij werd gesteld dat de 

staat drie vierden van de bouwkosten zou betalen en dat de stad Gent één 

vierde van de kosten zou dragen (105). Op basis van tijdens de reis van 

1879 opgedane ervaringen, zou architect Ad. Pauli zijn plannen uitwerken. 

Er werd besloten de universitaire gebouwen op te trekken op de 

Blandijnberg. Dit impliceerde de sanering van de Bataviawijk, reden 

waarom het stadsbestuur dit voorstel met veel enthousiasme onthaalde. Na 

een gunstig advies van de academische overheid, werd het project in 

september 1881 door het ministerie goedgekeurd. Het KB van 18 november 

1881 gaf de toestemming tot het slopen van de krottenwijk en tot het 

bouwen van het nieuwe instituut (l06)~ 

De eerste steenlegging gebeurde op 16 april 1883; het gebouw, gelegen 

aan de huidige Jozef Plateaustraat , was half november 1890 volledig 

afgewerkt, waarna de nieuwe lokalen in gebruik konden worden genomen. 

Stijlanalytisch gezien kan het "Instituut der Wetenschappen" worden 

bestempeld als een late uitloper van de "Second Empire"-stijl. Dit uit 

zich vooral in de interesse voor rijke en plastische effecten, en ook in 
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de hoge mansardedaken van het gebouw. Het grondplan is vergelijkbaar met 

dat van de polytechnische scholen van Dresden en Berlijn. terwijl ook de 

zakelijke architectuuropvatting van Gottfried Semper (het Polytechnicon 

te Zürich) in de plannen van Pauli tot uiting komt. Typisch hierbij is de 

rechthoekige vorm waarvan de hoeken en de middenpartijen geaccentueerd 

zijn. terwijl de lokalen, gangen en auditoria gegroepeerd zijn rond 

verschillende binnenkoeren (107). 

In elk geval was het instituut lange tijd de trots van de Gentse 

universiteit, wat bij elke mogelijke gelegenheid dik in de verf werd ge

zet. Zo werd tijdens een academische zitting een buitenlands geleerde 

geciteerd: "Nulle part je n'ai rencontré une installation aussi parfaits 

et aussi scientifiquement conçue". In de periode na de ingebruikname van 

het nieuwe gebouw werd er een aanzienlijke vooruitgang in de resultaten 

van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs vastgesteld (108). 

Wageners biografen loven allen zijn grote inspanningen als ad

ministrateur, maar betreuren toch het feit dat de publieke zaak al te 

vaak zijn aandacht heeft afgewend van het wetenschappelijk onderzoek. 

Alle hervormingen die volgens Wagener nuttig konden zijn voor de weten

schappelijke uitstraling van de universiteit, werden door hem met ge

zaghebbende stem verdedigd. Als administrateur stond hij open voor ver

nieuwing en vooruitgang. Weinigen hebben zo'n grote invloed op de Gentse 

universiteit uitgeoefend als hij (109). 

5.5. Politieke moeilijkheden 

Als administrateur-inspecteur van de Gentse Rijksuniversiteit kreeg 

August Wagener ook af te rekenen met politieke moeilijkheden. Zelf werd 

hij benoemd door de radicaal-liberale P. van Humbe'ck. terwijl Wagener 

van 1882 tot 1886 deze politieke strekking in het parlement zou vertegen

woordigen. Daar waren de Tadicaal-liberalen de voornaamste tegenstanders 

van de katholieken voor wat de schoolstrijd betreft. De verkiezingen van 

10 juni 1884 leidden echter tot een grote katholieke overwinning; vanaf 

dan zou de meerderheid dertig jaar lang in katholieke handen blijven. 

Deze ,overwinning was te verklaren als een reactie tegen de liberale 

onderwijspolitiek, terwijl ook de liberale verscheurdheid tussen doc

trinairen en radicalen een nefaste rol heeft gespeeld. De Antwerpenaar V. 

Jacobs werd de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken (en Onderwijs). Op 

16 oktober 1884 schreef Jacobs een brief aan Wagener. die als een 

politieke afrekening kan worden beschouwd. Bij KB van 28 april 1882 had 

Wagener een emeritaatspensioen toegekend gekregen van 10100 frank per 
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jaar, waarbij hij nog het recht behield om cursussen te doceren en hij 

ook de functies van administrateur en directeur van de bijzondere scholen 

bleef vervullen. Volgens Jacobs kon dit niet door de beugel. De oprust

stelling als professor betekende volgens hem, ipso facto, de gelijk

tijdige opruststelling als administrateur en directeur. En, zo vroeg hij 

Wagener, laat de wet wel toe dat een emeritus tegelijkertijd de functies 

van administrateur en directeur uitoefent? Maar, erger nog, Wagener was 

op dat ogenblik ook volksvertegenwoordiger: "N' est-il-pas contraire à 

l'esprit de la loi sur les incompatibilités, qu'un mand at parlementaire 

soit exercé par un subordonné du Gouvernement?", aldus Jacobs. Kon de 

regering op dit vlak wel een precedent scheppen? En dan de uitsmijter: 

"Si, à raison d'un texte légal formel ou d'une incompatibilité morale, 

vous deviez renoneer à ces fonctions (van administrateur en van 

directeur - n.v.d.a.), je sera is heureux de conserver à l'Université de 

Gand, votre concours couune professeur" (IlO) • Het was maar al te 

duidelijk dat de katholieke onderwijsminister Jacobs, op grond van een 

zeer wankele argumentatie, alles in het werk zou stellen om de liberaal 

Wagener in zijn functie als administrateur-inspecteur van de Gentse 

universiteit te wippen. Wagener, die zich duidelijk bedreigd voelde, 

werkte een ellenlang antwoord uit, dat echter nooit werd verstuurd (lIl). 

Jacobs verloor immers zijn ministerportefeuille ten gevolge van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 19 oktober 1884, die voor de liberale 

oppositie zeer gunstig uitvielen. Op 26 oktober 1884 werd de regering 

Malou-Jacobs-Woeste - een regering van katholieke hardliners die een 

stroom van liberale protesten had uitgelokt -, vervangen door de re

gering-Beernaert, die tien jaar aan de macht zou blijven. Voor Wagener 

moet dit alles als een "deus-ex-machina" geleken hebben. De nieuwe minis

ter van Binnenlandse Zaken, J. Thonissen, was minder revanchistisch 

ingesteld dan zijn voorganger, want Wagener kon ongestoord zijn functies 

aan het hoofd van de Gentse Rijksuniversiteit nog elf jaar lang blijven 

uitoefenen. 

6. Afstheid van de universiteit 

Bij KB van 28 februari 1895 werd August Wagener eervol ontslag ver

leend uit zijn functies van administrateur-inspecteur van de Gentse uni

versiteit en van directeur van de bijzondere scholen voor "Burgerlijke 

Genie" en "Kunsten en Manufacturen". De minister van Binnenlandse Zaken 

en van Openbaar Onderwijs, J. de Burlet, ging hiermee in op het verzoek 

van Wagener zelf. Het werd Wagener toegestaan de titel van ere-admi-
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nistrateur-inspecteur te dragen (112). Enige dagen tevoren was hij, ook 

al op eigen verzoek, ontlast van het doceren van de cursussen "Romeinse 

instellingen". "Griekse epigrafie" en van een gedeelte van de cursus 

"Begrippen over de politieke instellingen van Rome" (113). Als ad

ministrateur werd Wagener opgevolgd door Wolters (114). 

Op 3 maart 1895 bracht de academieraad van de Gentse universiteit 

uitgebreid hulde aan de afscheidnemende administrateur-inspecteur. De 

hele evolutie die de universiteit de voorbije zeventien jaar onder zijn 

leiding had doorgemaakt, werd geschetst. De verbetering van de univer

sitaire organisatie en van het gebouwenpatrimonium, "cette transformation 

est en grande part ie votre oeuvre", zo werd gesteld. Het enige waar men 

zich kon over yerheugen, was dat Wagener nog een klein beetje professor 

bleef; een deel van de cursus "Romeinse oudheid" wenste hij immers n0lt 

steeds zelf te doceren. Volgens de mening van zijn collega-professoren in 

de letteren en wijsbegeerte was professor Wagener de meest vooraanstaande 

van hen allen (115). In zijn dankwoord zei Wagener tot zijn collegais: 

"JI ai consumé une bonne partie de ma vie dans dl ingrates besognes, dans 

de pénibles conflits. Je ne mlen repens point. car il mla été donné, je 

pense, de faire quelque bien. Mais j'ai gagné Ie droit de disposer de mon 

temps pour moi et pour la science. Je suis affamé de lecture. Que de 

problèmes intéressants que je n I ai fait qu I entrevoir et effleurer I fI 

(116). Uit zijn woorden bleek toch enige verbittering over het lange 

gevecht tegen de papieren windmolens. Eindelijk zou hij dit alles van 

zich af kunnen schuiven en zich volop kunnen wijden aan zijn ware 

roeping, de wetenschap. Korte tijd later werd Wagener echter geveld door 

een zware ziekte, die hem aan het bed zou kluisteren. 

OP . 12 juni 1895 organiseerden de liberale studenten van de Gentse 

universiteit een plechtigheid ter ere van August Wagener, waarop ze hem 

een buste aanboden, gebeeldhouwd door Louis Mast. Hoewel het gebeuren een 

intiem karakter had, om de zieke Wagener te sparen, waren toch vele van 

zijn vrienden, collegals en oud-studenten aanwezig. De overhandiging van 

de marmeren buste en van een huldeboek gebeurde in Wageners woning in de 

Dierentuinstraat. Aanwezig waren Robert de Rote, met een delegatie van de 

liberale studenten; rector Van Cauwenberghe en twee afgevaardigden per 

faculteit; het schepencollege van de stad Gent; en een groep 

oud-studenten onder leiding van graaf Oswald de Kerchove de Denterghem 

(117). Na korte toespraken door de Rote en de Kerchove de Denterghem, nam 

Wagener zelf het woord. Met trage, hortende stem las hij zijn geschreven 

bedankingsrede af. Daarin relativeerde hij zijn rol in maatschappij en 
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wetenschap zeer sterk: "Depuis de longues années, j'ai mis en pratique Ie 

précepte du Dieu de Delphes, qui nous recommande de chercher à nous 

connaitre nous-mêmes, et je crois avoir réussi dans cette voie. Oui, je 

crois savoir ce que je veux, et c'est précisément parce que je Ie sais, 

que je sens combien mon róle est modeste. Tout en consacrant ma vie 

entière à la science et en y faisant quelques petites découvertes, je ne 

me suis pas trouvé dans des circonstances propres à en renouveler des 

parties entièresj et je n'ai pas, dans Ie domaine social, réussi, malgré 

tous mes effort, à ouvrir à l'humanité des voies et des perspectives 

nouvellesj je ne suis pas de ceux qui, au sein des parlements, laissent 

des traces durables de leur talent oratoire. Qu'est-ce donc, Messieurs, 

qui a pu vous· déterminer à me donner spontanément aujourd'hui cette 

marque extraordinaire de sympathie? Cela tient peut-être à ce que vous 

m'avez toujours vu marcher dans la même voie, la voie du devoir, sans 

dévier ni à droite, ni à gauche". Plichtsbewust handelen betekende 

volgens de oude Wagener geen compromissen sluiten, je overtuiging blijven 

behouden. Tegen zijn studenten zei hij steeds: "Ne vous laisser pas 

séduire par des raisonnements fallacieux et des promesses trompeuses". 

Door zijn gedrag poogde Wagener naar eigen zeggen steeds het 

voorbeeld te zijn van een integer handelend mens (118). Na het uitspreken 

van zijn redevoering schudde Wagener de hand van alle aanwezigen, die 

daarna uiteengingen "met het voorgevoel van een naderende catastrofe", 

aldus P. Thomas. 

Wageners gezondheidstoestand kende nog een kortstondige verbetering, 

waarvan hij onmiddellijk gebruikmaakte om zich terug aan het werk te 

zetten. Hij bereidde een heruitgave van de "Pro Milone" voor, werkte aan 

een studie over de "Carmen saeculare" van Horatius en hield zich, samen 

met Gevaert en Vollgraff, bezig met een uitgave van de "Muzikale 

problemen" van Aristoteles. Maar zijn tijd ging vooral naar het schrijven 

van een biografische notitie over zijn betreurde vriend J. Gantrelle. Dit 

zou zijn laatste publicatie worden. Op 14 mei 1896 overleed August 

Wagener. Zijn naam blijft onverbrekelijk verbonden met de geschiedenis 

van de Gentse Rijksuniversiteit (119). 
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111. SOCIAAL 

1. Huize Wagener 

In 1852 verlaat Wagener Roennond en betrekt een woning in Gent, Re

collettenplein 3. Van 1853 tot 1854 woont hij in de Sint Pietersnieuw

straat 35. Van 1855 tot 1858 betrekt hij een huis op de Beestenmarkt 4 

(120). Pas op 31 december 1856 wordt Wagener ingeschreven te Gent. Bij 

zijn huwelijk op 31 augustus 1858 met Emma de Rote is zijn adres Bij Sint 

Jacobs 31 (121). Emma Angelica de Rote, toen 23 jaar oud was de dochter 

van Philippe de Rote, de toenmalige administrateur-inspecteur van de 

Gentse universiteit (122). Op 14 december 1858 verhuizen de Wageners naar 

een woonst op ' Pekelharing 21. Emma de Rote overleed te Gent op 24 maart 

1866. Er waren geen kinderen (123). 

Van 1866 tot 1867 woont Wagener op het adres Pekelharing 37. Dan neemt 

hij ook twee meiden in dienst. Anna Maria Stockmans, geboren te 

Hoegaarden op 23 maart 1804, werkte bij Wagener van 1867 tot 1880. Cathe

rine van de Pas, geboren te Maastricht op 19 augustus 1838, werkte bij 

Wagener van 1867 tot 1890. Op 5 mei 1867 verhuist Wagener naar de Dieren

tuinlaan 10 (124). Op 21 oktober 1874 huwde Wagener met Mathildis The

resia van Loo, toen 42 jaar oud. Door zijn tweede huwelijk werd Wagener 

de schoonzoon van Christophe van Loo, nijveraar, en kwam hij in een 

familie van industriëlen terecht (125). 

Men betrekt een nieuwe woning op 25 oktober 1875, in de Keizer Karel

straat 54. In 1876 komt dan een derde meid in dienst. Sofie Mast, geboren 

te Gent op 14 april 1844, werkte bij de Wageners van 1876 tot 1880. Op 24 

april 1880 wordt er nog eens verhuisd naar de Dwarsstraat 25, en vanaf 

1881 tot hun dood wonen de Wageners in een huis in de Dierentuinlaan 27, 

dat hun eigendom is (126). Tijdens de zomervakanties verbleven de 

Wageners geregeld in de Villa Britannia, gelegen aan de Zeedijk te 

Oostende. Marie-Thérèse Bogaert, geboren te Eke op 10 oktober 1861, 

werkte bij de Wageners van 1881 tot 1896. August Wagener overleed te Gent 

op 14 mei 1896. Zijn echtgenote overleed op 18 april 1899. Ook uit dit 

huwe~ijk kwamen geen kinderen voort (127). Over beide huwelijken zegt 

Paul Thomas: "Dans l' une et I' autre union, il fut entouré de cette 

affection, de cette solicitude qui réconfortent le travailleur et 

embellissent son existence" (128). 

Wagener nam dus zijn eerste personeel in dienst wanneer hij weduwnaar 

was geworden. Van 1867 tot 1890 waren er voortdurend minstens twee meiden 

in dienst. Met zijn eerste vrouw leidde hij een bescheidener bestaan. De 
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verhuis in 1867 naar het adres Dierentuinlaan 10 bracht hem meteen in een 

rijkere buurt. Na het tweede huwelijk woonde men een tijdlang in de 

chique Keizer Karelstraat, waarna de Wageners in 1881 het huis nummer 27 

aan de Dierentuinlaan betrokken, dat hun eigendom was. 

2. Financiële draagkracht en sociale status 

De ouders van Wagener kan men tot de kleinburgerij rekenen. Als leraar 

en kostschoolbestuurder (129), verdiende men blijkbaar genoeg om August 

te laten studeren in Bonn en Luik (130). Wageners universitaire carrière, 

eerst als geaggregeerde, later als hoogleraar en administra

teur-inspecteur, doet vermoeden dat hij in een hogere inkomensklasse kan 

worden gesituèerd. In 1850 ontvangt hij als geaggregeerde een jaarwedde 

van 1500 frank; in 1858 als buitengewoon hoogleraar bedraagt zijn 

jaarwedde reeds 4000 frank. In 1862, wanneer hij tot gewoon hoogleraar 

wordt benoemd, verdient hij 6000 frank. In 1869 is zijn wedde al gestegen 

tot 8000 frank. Als administrateur-inspecteur en directeur van de 

bijzondere scholen verbonden aan de Gentse universiteit, verdient Wagener 

een jaarwedde van 11000 frank. Op 28 april 1882 wordt hem een jaarlijks 

emeritaatspensioen toegekend van 10100 frank. Na zijn dood krijgt zijn 

weduwe een jaarlijks overlevingspensioen van 3766 frank (131). 

Wagener begint pas in 1860 kiesbelasting te betalen. Tot 1880 wordt 

hij steeds getaxeerd op zijn personeel (132). Vanaf 1881 wordt hij ge

taxeerd op grondeigendom en op personeel; van 1887 tot 1892 betaalt hij 

een maximumbedrag van 323,80 frank (133). Na de invoering van het 

meervoudig algemeen stemrecht in 1893, kreeg Wagener drie stemmen (134). 

De "Cohieren der Personeele Belasting" vermelden dat Wagener in 1867 een 

bedrag van 214,3 frank betaalde. In 1874, toen hij in de Dierentuinlaan 

10 woonde, vermeldt bet "Kohier der Directe Belastingen" een bedrag van 

183,9 frank (135). In 1896, toen hij reeds op rust was, betaalde Wagen er 

als persoonlijke belasting nog een som van 422,66 frank (136). 

A. Wagener trouwde met M. van Loo onder huwelij kscontract (137). De 

Wageners hadden toen reeds een bezit van 70000 frank, vooral bestaande 

uit meubels en geld. Het gemeenschappelijk bezit van de Wageners op bet 

moment van bet overlijden van August Wagen er op 14 mei 1896 bedroeg in 

het totaal 108951 frank. Hierin waren begrepen de meubels, met een waarde 

van 10000 frank, vijftig aandelen van de Banque de Gand, ter waarde van 

25000 frank, en een buis in de Dierentuinlaan 27, met een oppervlakte van 

678m2 , ter waarde van 70000 frank (138). August Wageners testament 

bepaalde dat Matbilde van Loo het levenslang gebruiksrecbt kreeg van bet 
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huis in de Dierentuinlaan 27, evenals het gebruiksrecht van het 

gezamenlijk meubilair (139). De enige werkelijke erfgenazae was zijn 

zuster Jeanne Nyst-Wagener, die een bedrag van 71341 frank erfde (140). 

Na zijn overlijden schonk de weduwe Wagener, "ter nagedachtenis van haar 

betreurde echtgenoot", nog een bedrag van 1250 frank aan verschillende 

liefdadigheidsinstellingen (141). 

Wagener was een welgesteld burger, iemand die het duidelijk gemaakt 

heeft, en die zich tijdens zijn leven respectievelijk de indienstneming 

van personeel, de aankoop van een eigen huis en van een pakket aandelen 

heeft kunnen veroorloven, en daardoor, hoewel hij zeker niet tot de 

"upper ten" behoorde, toch tot een hogere klasse van welgestelde, geres

pecteerde burgers is gaan behoren. Voor zijn verdiensten vielen Wagener 

een aantal onderscheidingen te beurt die zeker tot zijn prestige zullen 

hebben bijgedragen. In 1866 wordt hij Ridder in de Leopoldsorde; in 1879 

is hij Officier en in 1894 wordt hij tot Commandeur benoemd (142). Verder 

is Wagener nog Groot-Officier in de Orde van de Eiken Kroon, is hij 

gedecoreerd in de 2e klasse van de Orde van de Koninklijke Kroon van 

Pruisen, is hij Ridder in de Orde van Karel 111 van Spanje en werd hij 

tenslotte onderscheiden met het Burgerkruis lste Klasse (143). Wagener 

werd op 18 mei 1896 begraven met de militaire en de academische eer 

(144) . 

3. Ideologie 

De moeder van August Wagener bestuurde een kostschool voor meisjes, 

gebaseerd op een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject. Wagener zelf 

hield er blijkbaar een andere geloofsovertuiging op na. Hij was een aan

hanger van het modern, liberaal protestantisme, dat beschouwd werd "als 

een gepast middel om de klerikale overheersing op politiek gebied te 

doorbreken". E.C. Coppens licht in dit verband de beslissing van Paul 

Fredericq toe om, net als zijn vriend Wagener, over te gaan naar de 

protestantse kerk: "Het modern protestantisme had machtige voorsprekers 

in de drie grote centra van het land: Gent, Luik en Brussel. Het is met 

het voorbeeld van Frère-Orban, Wagener en Laurent voor ogen, dat Paul 

Fredericq de beslissing nam om naar de protestantse kerk over te gaan, 

gedeeltelijk uit geloofsovertuiging, maar vooral uit politiek 

opportunisme" (145). De Gentse loge La Liberté nam in 1875 een programma 

aan, waarin het belang van het modern protestantisme voor de liberale 

partij werd aangeduid (146). 

Wageners anti-klerikalisme is reeds op jonge leeftijd gegroeid. Zo 
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werd zijn vader, toen het "Koninklijk Kollegie" van Roermond onder het 

bestuur van de bisschop van Utrecht ging ressorteren, samen met andere 

vrijzinnige leerkrachten ontslagen. En toen Wagener als piepjong ge

aggregeerde aan de Gentse universiteit zijn cursus moraalfilosofie begon 

te doceren, kreeg hij te maken met een felle aanval vanwege de Gentse 

bisschop Louis Delebecque. Verder is Wagener steeds een belangrijk 

verdediger van het openbaar onderwijs geweest. Dit alles vond zijn ver

taling in een lange loopbaan als liberaal gemeenteraadslid (1863-1890), 

als schepen van openbaar onderwijs (1863-1877) en als volksvertegen

woordiger (1882-1886) (147). 

Als liberaal schepen van onderwijs kreeg Wagener heel wat oppositie 

van katholieke. zijde te verduren. Hij zette zich dan ook volop in voor de 

versterking en de verbetering van het stedelijk lager onderwij s. Hij 

meende dat de overheid een actieve rol moest spelen in de opvoeding van 

de jeugd, en stelde dat "de wortel van alle ellende kan worden uitgerukt 

door de intellectuele en morele opvoeding van de arbeidersklasse te 

verzekeren" (148). Wagener hield vurige pleidooien voor de invoering van 

een wet op de kinderarbeid: "De ware vrijheid van de mens is de geest. De 

mens in onwetendheid gedompeld is niet vrij, maar wordt gemanipuleerd . De 

dwepers met de vrijheid verliezen al te gemakkelijk de rechten van het 

kind uit het oog, onder andere het recht op verstandelijke en geestelijke 

opvoeding. De staat moet die rechten beschermen door een wet op de 

kinderarbeid" (149). Enkel de invoering van een openbaar en verplicht 

onderwijs kon tot vrijheid leiden, meende Wagener. Volgens M. Reynebeau 

had de strijd voor een regeling van de kinderarbeid ook duidelijk 

politieke drijfveren: "Voor de liberalen waren de kinderen die op de 

stadsscholen onderwezen werden een waarborg voor de toekomst (het 

magister dixit-effect) . Het openbaar onderwijs werkte de laïcizering in 

de hand. De uitbouw van avondscholen was een volgende stap: hier 

onderwees men werkende jongeren, die nog zeer beïnvloedbaar waren. In 

heel deze laïcizeringstaktiek kaderde dan ook de strijd voor een regeling 

van de kinderarbeid, waar Wagener zich volledig voor inzette" (150). 

In 1877 wordt Wagener aangevallen door het Comité der Christelijke 

Volksscholen. Op 10 april 1877 verdedigt hij zich in de gemeenteraad: 

"Wij zijn de verdedigers van de gewetensvrijheid. Als een bepaalde gods

dienst ons op dit vlak aanvalt, verklaren we ons de tegenstanders van 

deze kerk" (151). Op 17 februari 1878 komt er een scherpe tegenaanval op 

het stadsonderwij s door bisschop Bracq: "Nous déplorons I I existence des 

écoles dont l'atmosphère n'est pas religieuse et d'ou Ie véritable 
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enseignant de la religion pratique est banni" (152). Hierop richt het 

College van Burgemeester en Schepenen een protest tot de bevolking. Het 

Van Crombrugghe-genootschap richt een grote liberale manifestatie in. 

Wagener was een spilfiguur in al deze gebeurtenissen, die culmineerden in 

de liberale verkiezingszege van juni 1878. In de Kamer van Volks

vertegenwoordigers behoorde Wagener tot de radicale liberalen. Ook daar 

verdedigde hij de idee van een openbaar en verplicht onderwijssysteem 

(153) . 

In contradictie tot zijn liberaal-protestantse overtuiging en zijn 

"antiklerikalisme uit naam van de gewetensvrijheid", werd Wagener op 18 

mei 1896 ten grave gedragen na een lijkdienst in de Sint-Annakerk (154). 
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IV. POLITIEK 

1. Liberaal gemeenteraadslid en schepen van openbaar onderwijs 

Tijdens de verkiezingen van 28 oktober 1863 werd August Wagener, die 

kandidaat was voor de Gentse "Association Libéra1e Constitutionne1le", 

tot gemeenteraadslid verkozen. Wagener werd samen met F. van der Haeghen 

een dag na de werkelijke verkiezingen van 27 oktober 1863, in een 

individuele verkiezing ter vervanging van de overleden raadsleden Callier 

en Manilius, verkozen met 96,437. van de uitgebrachte stemmen (155). Bij 

KB van 23 december 1863 werd Wagener benoemd tot schepen van openbaar 

onderwijs en schone kunsten, ter opvolging van G. Callier (156). Dertien 

jaar lang zal 'hij deze functie vervullen, tot hij in juni 1877 ontslag 

neemt om de plaats te ruimen voor zijn opvolger Waelbroeck. Wagener 

blijft dan nog zetelen als gemeenteraadslid tot einde 1890 (157). 

1 .1. U itbouw van een openbaar, stedel ijk onderwijsnet 

Wagen er nam op actieve wijze deel aan de gemeenteraadszittingen. Zijn 

voorganger Callier had van het openbaar stedelijk onderwijs zijn 

levenswerk gemaakt; ook Wagener zou zich ten volle inzetten voor het 

volksonderwijs. Onder Wageners schepenambt verdubbelde de lagere school

bevolking, werd het lager onderwijs versterkt en verbeterd, en werden 

heel wat scholen opgericht of gereorganiseerd. Wageners aandacht ging 

verder naar alles wat kon bijdragen tot de materiële vooruitgang van de 

stad en tot de intellectuele en morele cultuur van de bevolking. Tijdens 

een prijsuitreiking in 1863 sprak Wagener over de rol van de schone 

kunsten in het middelbaar onderwijs. Hij betreurde de bestaande scheiding 

tussen het artistiek en het literair onderwijs, en vroeg de invoering van 

een vak plastische kunsten in het middelbaar onderwijs. Hierin zouden de 

leerlingen kennismaken met de hoogtepunten van de verschillende 

kunststromingen, waarin ze de schoonheid zouden leren ontdekken (158). 

Van 1863 tot 1890 was Wagener actief in de "Commissie van openbaar 

onderwijs en schone kunsten". Tijdens zijn carrière als schepen speelde 

hij v90ral een rol in de ontwikkeling van het volksonderwijs. Zijn 

grootste aandacht ging naar het bewaarschoolonderwijs; hij bracht het 

aantal bewaarscholen van vijf op dertien. In een toespraak op 19 augustus 

1866 wees Wagener op de noodzaak voor de talrijke werkende moeders om hun 

kinderen kosteloos "in bewaring" te kunnen geven. Tevens waren deze 

kinderen meestal slecht gevoed, wat van rachitis een veel voorkomende 

ziekte maakte. Daarom werd er gezorgd voor geneeskundig onderzoek en 
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werden, voor wie het nodig had, levertraan, soep en middagmalen 

uitgedeeld. Zes lagere scholen werden gereorganiseerd en gedeeltelijk 

herbouwd. Er werden drie nieuwe lagere scholen gebouwd, naast twee lagere 

scholen voor kinderen van de kleinburgerij. Het ging hierbij om 

"betalende scholen", één voor jongens en één voor meisjes, die spoedig 

een groot leerlingenaantal kenden. In 1866 werden "ouvroirs" voor meisjes 

opgericht. De bedoeling was de meisjes langer op school te houden en ze 

een bepaalde beroepsopleiding te geven. De meisjes maakten handwerk op 

bestelling en ontvingen hiervoor een klein loon. Het systeem werd een 

succes, en de oprichting ervan werd mede mogelijk gemaakt door financiële 

steun van de loge "Le Septentrion". 

Wagener was ' ook de stichter van het adultenonderwijs. In 1868 waren er 

tien adultenscholen in gebruik, waarvan negen zondagsscholen, die 3000 

leerlingen telden. Door de lange werktijd kende het adultenonderwijs 

slechts een langzame ontwikkeling. Eerst werd er gewerkt met avond

onderwijs (voor mannen), daarna werd er grotendeels overgeschakeld op de 

zondagsschool. Het onderwijs was kosteloos en de minimumleeftijd was elf 

jaar, om de aansluiting op het verlaten van de lagere school vlotter te 

laten verlopen. De ondernemers werden ertoe aangezet hun werknemers aan 

te sporen het adultenonderwijs te volgen. In 1865 werd het 

adultenonderwijs voor 44% bevolkt door fabrieksarbeiders. Het bedrijf "La 

Lys" loofde prijzen uit voor de beste leerlingen. In 1870 werden ook 

schoolreizen georganiseerd. In de gemeenteraadszitting van 16 maart 1868 

gaf Wagener een overzicht van de ontwikkeling van de adultenscholen. Deze 

hadden echter het probleem van de ontwikkeling van de bevolking niet 

opgelost. Voor een ernstig onderwijs moest het kind op school blijven tot 

14 jaar, en niet de school op elf jaar verlaten zoals nu gebeurde. Het 

gemeentebestuur ging vervolgens in op Wageners verzoek een petitie te 

zenden aan het parlement met de vraag om de kinderarbeid te 

reglementeren. 

Onder schepen Wagener verdubbelde het aantal leerlingen in het stads

onderwijs van 6000 tot 12000. Wagener richtte zang- en tekenlessen in, 

voerd~ gymnastiekles in, verkreeg dat er in Gent een normaalschool voor 

onderwijzeressen kwam, en bouwde in 1869 een nieuw jongensweeshuis op de 

Godshuizenlaan, dat met een oppervlakte van 20000m2 het grootste van 

Europa was. Ook trachtte hij de toestand van het schoolmeubilair en van 

de klaslokalen te verbeteren. In 1865 werd bepaald dat er enkel nog 

gediplomeerde onderwijzers in de stadsscholen zouden worden benoemd en 

werden de lonen van het onderwijzend personeel verhoogd. Hetzelfde jaar 
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werd het lager onderwijs gereorganiseerd en werd als toezichtsorgaan de 

"Commission des Ecoles" opgericht (159). 

Uit "La Flandre Libérale" halen we de volgende beoordeling van 

Wageners bijdrage tot de ontwikkeling van het stedelijk lager onderwijs: 

"Indien de Gentse arbeidersklasse zich heeft losgerukt uit de eeuwige on

verschilligheid die men haar verweet, als ze vandaag haar weg zoekt in de 

moraal en de economie, wanneer ze vandaag onder haar rangen verlichte 

geesten en geleerde mannen telt, dan heeft Wagener, als grote stuwkracht 

achter de ontwikkeling van het lager onderwijs, sterk tot deze resultaten 

bijgedragen" (160). Steels noemt Wageners grootste verdienste zijn strijd 

voor een wet op de kinderarbeid en op het verplicht onderwijs (161). Een 

andere toon ~laat Reynebeau aan. Hij ziet de ontwikkeling van het 

volksonderwijs als een liberaal maneuver. De kinderen op de stadsscholen 

waren een waarborg voor de toekomst van het liberalisme. Langs die weg 

werd de laicizering in de hand ~::.wel:kt. DI! actie van liagel!.or. ~'''o1l:- eon W'<?t 

op de kinderarbeid kaderde in dit plan (162). 

Tijdens de gedeeltelijke gemeenteraadsverkiezing in Gent op 30 oktober 

1866, werden 16 raadsleden verkozen, waaronder A. Wagener. Van de 899 

opgedaagde kiezers kreeg hij 866 stemmen (96,53~). wat hem zonder 

problemen toeliet zijn ambt als schepen verder uit te oefenen. Onder 

Wageners leiding vervulde het Gentse stadsscholennet een pioniersrol in 

België. Op de expositie in Amsterdam in 1869 werd het erediploma in de 

wacht gesleept (163). 

1.2. Voor een wet op de kinderarbeid 

August Wagener was er vast van overtuigd dat de overheid zich met de 

zaak van het volksonderwijs moest inlaten. In de arbeiderswijken van de 

industriestad Gent zag hij de ellende van de bevolking met eigen ogen. 

Deze sociale en politieke tijdbom wilde Wagener ontmijnen. De oplossing 

lag volgens hem voor de hand: het was de intellectuele en vooral morele 

opvoeding van de werkende bevolking. Maar hoe kon het recht van het kind 

op een degelijk onderwijs gekoppeld worden aan de noden van de industrie 

en vooral ook aan de absolute afhankelijkheid van de arbeidersgezinnen 

van de kleine extra-inkomens die de kinderen binnenbrachten, en die het 

gezin toelieten net niet te verhongeren? Deze vraag behandelde Wagener 

uitvoerig in zijn in 1867 gepubliceerde werkje, getiteld "De la 

nécessité, au point de vue de l'instruction primaire, d'une loi sur Ie 

travail des enfants dans les manufactures" (164). 

Daarin schreef Wagener dat de Belgische kinderen gemiddeld 4,5 jaar de 
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de lagere school bezochten. Maar, "pour moraliser Ie peuple au moyen de 

I' instruction" is meer nodig, namelijk een regelmatig voortgezet on

derwijs tot de leeftijd van minstens veertien jaar. De Gentse stads

scholen werden bevolkt door kinderen tussen zeven en twaalf jaar. Maar 

zeer velen werden door hun ouders al vanaf hun tiende jaar uit de school 

gehaald om op de fabriek of in het atelier de kost te verdienen. Zeker 

een derde van de kinderen kreeg geen enkele vorm van onderwijs meer vanaf 

hun tiende levensjaar. Vele meisjes kwamen ook terecht in "écoles 

dentellières", waar vooral quasi gratis werd gewerkt en het onderwijs tot 

het absolute minimum was beperkt. Uit een enquête bleek dat in Belgische 

fabrieken kinderen tussen de leeftijden van vijf en negen jaar begonnen 

te werken, en .dit net zolang als de volwassenen, namelijk twaalf tot 

veertien uur per dag. Daarbij kwam nog dat de industriëlen en de Kamers 

van Koophandel zich uitspraken tegen elke wettelijke beperking van de 

kinderarbeid. 

Wagener geloofde dat zolang de industriëlen zo'n jonge kinderen in hun 

fabrieken bleven toelaten, de vele misbruiken zouden blijven bestaan, 

terwij I, indien de wetgever beperkende maatregelen aan de kinderarbeid 

zou opleggen, de ouders niet zouden aarzelen hun kinderen school te laten 

lopen. Hij zou dan ook aan de Gentse gemeenteraad voorstellen bij de 

wetgever tussen te komen om een wet op de kinderarbeid te eisen. Wagener 

werkte ook een wetsvoorstel uit, dat aangenomen werd door het Gentse 

College van Burgemeester en Schepenen op 20 mei 1867, en dat een systeem 

van halftijds leren en halftijds werken vooropstelde. Een wet werd nodig 

geacht om de beperking van de kinderarbeid in de fabrieken op een 

algemene en gelijkmatige wijze door te voeren. Daarenboven had de Gentse 

industrie reeds herhaaldelijk gevraagd de toegang van kinderen jonger dan 

twaalf jaar ·tot de fabrieken te verbieden. En om de rechten van het kind 

te beschermen was de overheid nu wel verplicht tussen te komen. Zonder 

een wet op de kinderarbeid zou men er volgens Wagener nooit toe komen het 

volksonderwijs op een doelmatige manier te organiseren en de 

arbeidersklasse te moraliseren. De belangrijkste bepalingen uit het door 

het Gentse college aanvaarde wetsvoorstel waren de volgende (165) : 

"Art. 1. Nul enfant de moins de 10 ans ne peut être employé dans une 

manufacture de coton, de lin, d'étoupes, de soie, de laine ou de dentel

les. 

Art. 2. Nul enfant de 10 à 14 ans ne peut être employé dans les manu

factures spécifiées à l'article précédent, pendant plus de six heures par 

jour, ou pendant plus de trois jours par semaine, chaque jour de travail 
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alternant avec au moins un jour de repos. 

Art. 3. Dans ces manufactures la journée de travail effectif ne peut 

pas, pour les ouvriers de 10 à 18 ans, dépasser la limite de douze 

heures. 

Art. 4. Les chefs de ces manufactures sont tenus d'avoir des registres 

ou seront inscrits régulièrement les noms et l'äge ainsi que la date de 

l'entrée à la fabrique de tous les ouvriers ägés de moins de 18 ans. Dans 

ce registre seront indiqués les jours et les heures assignés à chaque 

jeune ouvrier de 10 à 14 ans. 

Art. 5. Le Gouvernement organisera un service d'inspecteurs salariés 

pour assurer l'exécution de la présente loi. 

Art. 6. Les - inspecteurs nommés par Ie Gouvernement pourront à toute 

heure de jour et de nuit pénétrer dans les manufactures spécifiées à 

l'art. 1. 

lIs auront Ie droit d' interroger indisctinctement toutes ler.: perSt'tlnas 

qu'ils y rencontreront. ( •.• )". 

Wagener wilde bereiken dat alle Gentse kinderen tot tien jaar zeker 

school zouden lopen, en dat ze tot hun veertiend~ jaar voldoende tijd 

zouden hebben om in een systeem van halftijds werken en halftijds leren 

nog onderwijs te kunnen volgen. Dit systeem moest waterdicht worden ge

maakt door de instelling van een bezoldigde inspectie. 

Op 16 maart 1868 hield August Wagener een pleidooi in de gemeenteraad 

voor de wettelijke regeling van de kinderarbeid: "Voor de morele 

ontwikkeling van het volk moet eerst de onwetendheid worden weggewerkt. 

De gemeenteraad moet op dit vlak haar actieve steun verlenen. Inter

nationaal gezien hebben we een grote achterstand. Op elf jarige leeftijd 

de school verlaten is te vroeg". De gemeenteraad besloot een verzoek

schrift aan het parlement te zenden, waarin werd gevraagd de 

reglementering van de kinderarbeid - zoals uitgewerkt in het door het 

College aanvaarde wetsvoorstel -, over te nemen in een wettekst (166). 

Wageners visie op de wettelijke regeling van de kinderarbeid botste in 

1867 op heel wat weerstand. De meeste ondernemers wezen iedere over

heidsinmenging in industriële aangelegenheden van de hand. De absolute 

vrijheid van ondernemen ging bij hen voor op waarden als menselijkheid en 

sociale rechtvaardigheid (167). 

Op 25 mei 1869 hield Wagener een voordracht voor het Gentse Willems

fonds, getiteld "Regeling van den werktijd der kinderen". Hij stelde er, 

dat de kinderen te vroeg naar de fabriek gingen en dat zij er dagelijks 

te lang werkten. Gent had wel een uitgebreid net van volksscholen, maar 
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die bereikten hun doel niet omdat de kinderen vanaf hun tiende jaar 

massaal door de fabrieken werden opgeslokt: "( ... ) Wat zal er van zulke 

kinderen geworden? Hun lichaam kan zich natuurlijk niet ontwikkelen. 

Hunne gezondheid wordt noodzakelijk ondermijnd, en die arme wichtjes, die 

men zoo onmenschelijk behandelt, zullen vroegtijdig eene prooi voor de 

dood zijn. Dit is, mijne vrienden, eene wraakroepende zonde, die in een 

beschaafden staat niet zou moeten gedoogd worden" (168). Wagener schetste 

vervolgens de voordelen van een goede intellectuele en morele opvoeding. 

De arbeider zou zijn rechten en plichten leren kennen, hij zou de 

dronkenschap afwijzen, hij zou de overheid leren waarderen in haar taak 

de rust en de orde te handhaven. Maar de arbeider zou ook de verhoudingen 

tussen arbeid 'en kapitaal leren doorgronden en zou zich niet meer zo 

gemakkelijk tot stakingen laten overhalen: "De werkman behoort ook te 

weten welke betrekking bestaat tusschen het capitaal en het werk om zich 

niet lichtzinnig tot werkstaking te laten overhalen. In enkele gevallen, 

ik beken het rondborstig, kan werkstaking wel eens nuttig zijn, vermits 

zij natuurlijk niet met geweld gepaard ga; maar in het algemeen is zij 

zoowel voor den werkgever als voor den werkman hoogst noodlottig. Om 

zulks te beseffen en om het verschil te kunnen maken tusschen eene 

gegronde en eene ongegronde werkstaking behoort er voorzeker een 

ontwikkeld verstand" (169). 

Wagener vertelde dat hij de huwelijksregisters had laten uitpluizen; 

daaruit bleek dat 497. van de trouwlustigen hun naam niet konden schrijven 

en een kruisje zetten. Om het tij te keren moest alles worden gedaan om 

het te vroeg verlaten van de school te beletten. De enige manier om dit 

te bereiken was volgens Wagener de kinderen tot hun veertiende jaar op 

school te laten blijven. Dit kon door het systeem van halftijds werken -

halftijds leren, zoals dat reeds in Pruisen, Engeland en Frankrijk werd 

toegepast. Wagener lichtte vervolgens het door het Gentse College 

aangenomen wetsvoorstel toe en vroeg de Gentse afdeling van het 

Willemsfonds "of het niet nuttig ware aan de kamers en aan de regeering 

eene petitie te zenden om, in naam der hier vereenigde werklieden, eene 

wet ~angaande het werk der kinderen in de fabrieken te vragen, 

overeenkomstig met het wetsontwerp door den gemeenteraad goedgekeurd". En 

in zijn slotzinnen lichtte Wagener nog eens de essentie van zijn voorstel 

toe. Naast humanitaire en morele elementen werd nu voor het eerst ook een 

politiek argument namelijk het vormen van een toekomstig liberaal 

kiezerscorps naar voren geschoven: "Voor hun tiende jaar aan de 

fabrieken onttrokken, van hun tiende tot hun veertiende jaar eenen halven 
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dag werkende en eenen hal ven dag de school bezoekende, zouden de kinderen 

krachtig en gezond zijn; hun geest zou zich genoegzaam ontwikkelen, om 

nooit meer het op school geleerde te vergeten . Het lezen zou voortaan 

geene moeite, maar een onuitsprekelijk genot zijn. De werkman zou niet 

genoodzaakt zijn, zooals het nu maar te dikwijls gebeurt. de herbergen te 

bezoeken om zich te verzetten. In den huiselijken kring, bij vrouwen 

kinderen, zou hij weten vermaak te scheppen; hij zou in staat zijn om 

door middel der dagbladen deel te nemen aan het openbare leven. en zich 

zoo allengskens tot het kiezerschap voorbereiden" (170). 

In de jaarlijkse redevoeringen die Wagener traditioneel hield op de 

prijsuitreiking der stedelijke scholen, pleitte hij even traditioneel 

steeds voor een wet op de kinderarbeid en voor verplicht onderwijs tot 

veertien jaar: "De staat moet het recht van het kind op verstandelijke en 

geestelijke opvoeding beschermen. De voorstanders van verplicht onderwijs 

zijn voorstanders van de vrijheid .•• De ware vrijheid van de mens is de 

geest. De mens in onwetendheid gedompeld wordt gemanipuleerd. De 

voorstanders van verplicht onderwijs willen zo het kind van slaaf tot 

vrij. redelijk en zedelijk schepsel opvoeden. Ik voel slechts afschuw 

voor de vrijheid van die ouders. die hun kind als geldwinnend werktuig of 

redeloos dier opkweken. Zolang het verplicht onderwijs niet wordt 

ingevoerd, zal de materiële en morele emancipatie van het volk een vage 

wensdroom blij ven" (171). 

In 1870 richtte de gemeenteraad. ditmaal op voorstel van Laurent. een 

nieuw verzoek aan de Kamer om de wettelijke regeling van de kinderarbeid 

te bereiken (172). De leerplichtidee, door Wagener voor het eerst 

verdedigd, kende nog wel enkele aanhangers. Zo waren Paul Voituron en de 

"Cercle Progressiste" hier sterk voor gewonnen. Op het congres van de BWP 

te Gent in 1877 pleitte Edmond van Beveren voor een wet op de leerplicht; 

een dergelijke wet kwam er in België pas in 19141 (173). Wagener kwam in 

de jaren na 1870 nog herhaaldelijk in de gemeenteraad tussen. Zo zei hij 

in 1873: "Dat de staatslieden, welke ook hun politieke denkbeelden, die 

hun tijd verbeuzelen, de volle verantwoordelijkheid dragen van hetgeen 

ze doenI" . In 1874 zei hij: "Bij ons wordt het kind niet beschermd tegen 

de wrede hebzucht van de ouders... Deze politie'-.ers beminnen hun 

vaderland niet" (174). Maar Wageners pleidooien konà'm de interesse van 

de meeste politici al lang niet meer opwekken. 

, .3. Verfransing van de Gentse stadsscholen? 

Reeds in 1866 had "De Toekomst" de verfransing van de Gentse stads-
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scholen aangeklaagd: "Sedert schepen Callier wordt het Frans in alle 

klassen aangeleerd. In de hoogste afdeling besteedt men er zelfs de helft 

van de dag aan. In de betalende scholen onderwijst men alle vakken in het 

Frans". In 1867 publiceert men een artikel, getiteld "Vlaams eh in 

Vlaanderens hoofdstad", waarin de schoolinspecties van professor Laurent 

scherp worden aangevallen. Het liberale gemeenteraadslid Laurent was één 

van de leidinggevende figuren in de "Commission des Ecoles" van de stad 

Gent. "De Toekomst" schreef: "Hen vermoordt het Vlaamsch, de taal van ons 

volk, en met de taal het volk zelf". "Het Volksbelang", vlaamsgezind en 

liberaal, publiceerde op 25 mei 1867 een artikel van Heremans, dat de 

Schoolcommissie en professor Laurent als oorzaken van de verfransing 

aanduidt. Heremans zei het als volgt: "Het Frans in de lagere klassen, en 

op de zondags- en avondscholen is tijdverlies. Het is anderzijds absoluut 

noodzakelijk dat de leerlingen hun eigen taal grondig beheersen" (175). 

Op een vergadering van alle schoolhoofden op 1 november 1867 gaf 

Wagener de opdracht alle leervakken in de moedertaal te onderwijzen. Op 

deze vergadering legde Wagener aan alle onderwij zers het verbod op aan 

dagbladen informatie te verstrekken over de toestand van het Vlaams 

onderwijs op de stadsscholen, op straffe van zes maanden schorsing. 

Binnenskamers gaf hij dus de opdracht in de moedertaal te onderwijzen, 

hoewel hij in het openbaar, bijvoorbeeld in de gemeenteraad, het on

derwij s in het Frans bleef goedpraten (176) • Ondertussen bleef "Het 

Volksbelang" hameren op de stelling dat de mindere geëerbiedigd moet 

worden in zijn taal, terwijl de overheid op het standpunt bleef staan dat 

tweetaligheid vereist was als men in België vooruit wilde komen. "Het 

Volksbelang" noemde Laurent de werkelijke schepen van onderwijs, met een 

almachtige invloed, vooral in de Schoolcommissie. Tijdens de 

gemeenteraadszitting van 23 november 1867 verdedigde schepen Wagener zich 

tegen aanvallen, als zou in de Gentse stadsscholen de Vlaamse taal op de 

achtergrond worden gedrongen en zou het Frans er systematisch worden 

aangeleerd. Hij voerde aan dat de kennis van het Frans nodig was voor de 

Gentse kinderen, omdat men in een tweetalig land leefde en terwille van 

de re~aties met Frankrijk. Verder argumenteerde Wagen er dat er sinds 1859 

geen veranderingen waren doorgevoerd in het leerplan. Er werd maximum 

anderhalf uur Frans per dag gegeven. De lagere school was volgens Wagener 

de beste plaats om Frans te leren. Bij kinderen van zeven tot twaalf jaar 

was het mogelijk in twee talen tegelijkertijd te onderwijzen (177). 

Paul Fredericq zei over de verfransing van de Gentse scholen: "Gent is 

één van de meest verfranste steden uit Vlaams België, en het dogma van de 
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tweetaligheid der lagere volksscholen is er het diepst ingeworteld". Als 

resultaat van de campagne tegen de verfransing van de volksscholen werden 

uiteindelijk alle leervakken in de moedertaal gegeven (178). Tijdens zijn 

redevoering op de prijsuitreiking van de stadsscholen in 1868 verdedigde 

Wagener toch opnieuw het onderwijs van het Frans in het lager onderwijs. 

"De moedertaal komt op de eerste plaats, maar het aanleren van het Frans 

is ook belangrijk" (179). 

In een necrologie beschreef "La Flandre Libérale" in 1896 de ver

houding van Wagener tot de taalkwestie als volgt: "Zonder de Vlaamse taal 

te ontkennen, die hij overigens zeer goed sprak, meende Wagener dat de 

burgers en arbeiders baat hadden bij de kennis van het Frans. Hij was een 

partisaan van het Vlaams, maar wijs en redelijk, verklarend dat 

taalfanatisme een gebrek aan professionele capaciteiten niet kon 

vervangen" (180). 

Op 2 mei 1871 besloot de gemeenteraad tot de oprichting van een Vlaams 

theater. Schepen Wagener verdedigde dit project en pleitte voor een 

theater met professionele acteurs, die zich in een verstaanbaar Vlaams of 

Hollands konden uitdrukken (181). Op 11 maart 1873 pleitte Wagener voor 

de stichting van een stedelijke harmonie. Deze zou gratis concerten voor 

de stadsscholen kunnen geven en het volk enige goede smaak kunnen 

bijbrengen. Ondanks hevige oppositie werd het voorstel aanvaard (182). 

Als schepen van onderwijs was Wagener van 1863 tot 1877 ondervoorzitter 

van de "Toezichtsconunissie op de Stads-kosteloze Scholen van Gent"; van 

1878 tot 1890 was hij gewoon lid. Het gaat hier over de beruchte 

"Commission des Ecoles", waarin professor Laurent zo'n belangrijke 

invloed uitoefende. Het initiatief in de Commissie ging normaal gezien 

uit van de schepen van onderwijs. Na de hervorming in 1870 werd de 

burgemeester voorzitter, de schepen van onderwijs ondervoorzitter, en 

waren er drie gemeenteraadsleden, evenals drie buitenstaanders lid (183). 

Van 1871 tot 1882 was Wagener bestuurslid van de Stadsnijverheids

school van Gent. Wegens zijn verdiensten voor het stedelijk onderwijs 

werd "Wagener" in 1891 de naam van de betalende meisjesschool aan de Oude 

Kalvermarkt (184). Van 1879 tot 1884 was Wagener bestuurslid van de "Berg 

van Barmhartigheid". In de gemeenteraad was hij altijd lid van de 

conunissies van Schone Kunsten en Openbaar Onderwijs, en van de examen

conunissie voor politiepersoneel, en enkele jaren van de conunissie voor 

geschillen en politiezaken (185). 

Op 28 oktober 1872 kwam het in de Gentse gemeenteraad tot een breuk 

tussen Wagener en Voituron, bij wie Vuylsteke zich aansloot. Wagener 
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antwoordde in naam van het College op een interpellatie van Voituron, die 

de sterk verslechterde situatie op economisch vlak te Gent in de periode 

1870-1872 toeschreef aan een slecht gevoerd beleid door het College. 

Wagener wees Voituron op een bitsige wijze terecht; hij werd bijgetreden 

door een meer gematigd sprekende Paul Fredericq (186). Wagener vond dat 

het inderdaad niet zo best ging in Gent, maar dat alle andere grote 

steden met precies dezelfde moeilijkheden te kampen hadden. Volgens hem 

had het College heel wat verwezenlijkt dat de Gentse economie ten goede 

was gekomen. Toch bleef Voituron kritiek leveren op het financieel 

beleid. Op 10 maart 1873 weerlegde Wagener deze kritieken en toonde hij 

aan dat Voituron een grote rekenfout had gemaakt: "Zo iemand kan dus niet 

over financiële' zaken oordelen", aldus Wagener (187). 

, .4. Monumentenzorg 

Als ondervoorzitter van de gemeenteraadscommissie voor Schone Kunsten 

had August Wagener steeds veel interesse betoond voor alles wat met kunst 

en cultuur te maken had. Bij KB van 8' april 1872 werd hij benoemd tot 

corresponderend lid van de "Koninklijke Commissie der Monumenten voor de 

provincie Oost-Vlaanderen" (188). Wagener was lange tijd ondervoorzitter 

van de directieraad van de Gentse Academie. Van 1873 tot 1890 was hij 

ere-voorzitter van de "Koninklijke Maatschappij Het Willemsgenootschap" 

(189). In 1874 werd hij gewoon lid en vanaf 1888 voorzitter van de 

"Stedelijke Commissie voor Bewaring van Praal-, Gedenk- en Kunststukken". 

In 1883 werd Wagener lid van de "Provinciale Syndicale Kamer voor 

Nijverheidskunsten", waarvan hij in 1889 ondervoorzitter werd. In 1887 

werd Wagener voorzitter van het Gentse Oudheidkundig Museum. En in 1895 

werd hij ondervoorzitter van de Commissie voor het Gravensteen (190). 

In een aantal tussenkomsten in de Gentse gemeenteraad besteedde 

Wagen er aandacht aan het bouwkundig erfgoed van de stad en meerbepaald 

aan de monumentenzorg. In 1870 rezen er problemen met de restauratie van 

het interieur van het stadhuis. Wagener stelde voor contact te zoeken met 

de Fransman E. Viollet le Duc, dé specialist op het gebied van de res

tauratie van historische gebouwen. Op 20 maart 1871 kwam hij naar Gent, 

op 25 maart schreef hij zijn bevindingen neer in een uitgebreid rapport. 

Op 9 juni 1871 bezocht hij Gent een tweede maal en werden de ontwerpen 

voor de restauratie opgesteld (191). Datzelfde jaar publiceerde Wagener 

een studie over het stadhuis van Gent in het Jaarboek van het Willems

fonds. Hij hekelde daarin "de afschuwelijke veranderingen die in 1803 

door den bouwmeester Pisson aan de groote benedenzaal en aan de kapel 
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gemaakt werden". De restauratie van het stadhuis uit 1829 noemde Wagener 

"een verschrikkelijke verminking". En verder zei hij: "Het is ongeloofe

lijk met hoeveel nalatigheid, onkunde en gebrek aan smaak men destijds 

tewerk ging, en het ware inderdaad veel beter geweest hoegenaamd ,niets te 

doen dan op die wijze te restaureren". Tot slot sprak Wagener de hoop uit 

dat de gemeenteraad, de regering en alle Gentenaars samen de kosten 

zouden willen dragen om het stadhuis behoorlijk te kunnen restaureren 

(192). 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 12 januari 1874, wanneer de her

stellings- en decoratiewerken waren voltooid, noemde Wagener de restau

ratie van het stadhuis een unicum qua monumentenzorg in België (193). 

Wagener nam tijdens de gemeenteraadszitting van 15 juli 1886 het woord om 

te verklaren dat de manier waarop de toenmalige restauratiewerken aan het 

stadhuis werden uitgevoerd, uitermate gebrekkig was. Hij meende dat dit 

te wijten was aan het feit dat de werken in aanbesteding waren gegeven, 

terwijl ze vroeger in eigen beheer gebeurden. Enkele maanden later kwam 

Wagener op zijn woorden terug en sloot zich aan bij het positieve oordeel 

van de lokale Cormnissie voor Monumenten, die de laatst uitgevoerde 

sculpturen beter vond dan de vorige (194). Tijdens de zitting van 30 

december 1887 stelde Wagener voor de stedelijke subsidie voor de 

restauratiewerken aan het stadhuis te verhogen. Samen met de 

rijkssubsidie zouden hierdoor de beelden aan de gevel van het 

"schepenhuis" in een sneller tempo kunnen worden geplaatst. Wageners 

voorstel werd aangenomen (195). 

In 1880 publiceerde August Wagener samen met Paul Fredericq een "Des

cription illustrée de Gand". Over een arbeiderswijk lezen we: "On en 

devine les ruelles misérab1es à la disposition des maisonnettes serrées 

les unes contre les autres et surmontée d 'une enfilade interminable de 

petites cheminées" (196). De Gentse horizon wordt beschreven als een woud 

van fabrieksschoorstenen; "des cheminées colossales révèlent l'existence 

de ces vastes usines qui font de Gand Ie Manchester du continent" (197). 

Na een overzicht van de belangrijkste historische gebouwen besluiten de 

auteurs als volgt: "Il est enfin une espèce de monuments, modestes 

d'ailleurs et en général peu remarquable au point de vue architectural, 

dont les Gantois sant beaucoup plus fiers que de t'Jut Ie reste: leurs 

écoles primaires, destinées aux enfants du peuple et de la bourgeoisie" 

(198). 

In de gemeenteraad kwam Wagener verder nog tussen in verband met de 

restauratie van de Lakenhalle, de aankoop door de stad Gent van het 



58 

"Toreken" aan de Vrijdagsmarkt om dit te restaureren, en de dreigende 

verkaveling van een gedeelte van de ruines van de St.-Baafsafdij. Met een 

historische schets toonde hij aan dat dit het oudste, waardevols te 

historisch monument van de stad was. Op 7 mei 1889 schonk Wagener de som 

van 3050 frank aan de stad voor het plaatsen van een hekken rond de 

ruines van de abdij. Op 27 december 1889 verkreeg hij, dat er een 

bijkomend museum voor oudheden in de refter van de St. -Baafsabdij zou 

worden ingericht. Hierin werd de zeer rijke collectie grafstenen onder

gebracht (199). 

1.5. De Pacificatiefeesten van 1876 

Wagener was.de belangrijkste organisator van de Pacificatiefeesten van 

1876. Als secretaris had hij Paul Fredericq aangeduid (200). Op 7 juni 

1875 kondigde hij in de gemeenteraad de driehonderdste verjaardag van de 

Pacificatie van Gent in 1876 aan: "We mo'eten deze gebeurtenis plechtig 

vieren. Dit is een zeer belangrijk historisch feest voor ons stadhuis. 

Willem de Zwijger verkreeg zo het recht voor Holland-Zeeland om er vrij 

de gereformeerde godsdienst te belijden. Hierdoor verdwenen ook de 

plakkaten van de bloedraad en de troepen van Alva. De gewetensvrijheid 

lag, reeds in de kern van deze Pacificatie vervat, die toen ontvangen werd 

met vreugdegejuich, triomfgezang en kanongebulder. Wij zullen de 

driehonderdste verjaardag net zo vieren ••. (applaus)" (201). 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 juli 1876 maakte Wagener het 

officiële feestprogramma voor de driehonderdste verjaardag van de Paci

ficatie van Gent bekend. De feesten vonden plaats van zondag 3 september 

tot woensdag zes september 1876. Een historische stoet trok driemaal door 

Gent. het historisch drama "De Pacificatie van Gent" - geschreven door E. 

van Goethem en P. Benoit - werd driemaal opgevoerd. elke avond was er 

bal. er waren volksfeesten, vuurwerk, enzovoort. In de historische 

optocht hadden alle grote steden hun vertegenwoordiging. "als symbool van 

de unie met nationaal en liberaal doel. van de Nederlanden tegen de 

Spaanse overheersing, onder het vaandel van de gewetensvrijheid" (202). 

De feesten waren een groot succes en maakten heel wat indruk op de Gentse 

bevolking. Op algemene aanvraag werd zelfs beslist de historische optocht 

een vierde maal door de straten van de stad te laten defileren (203). 

Op drie september 1876 werd in de Pacificatiezaal van het stadhuis een 

herdenkingsplaat met de volgende tekst onthuld: "Den 8en November 1576, 

werd in dit stadhuis de Pacificatie van Gent gesloten/ waarbij de 

verschillende provinciën der Nederlanden beloofden ongeveijnsdelijk ende 
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in goeder trouwen te onderhouden eene vaste ende onverbreeckelijcke 

vrientsehap ende vrede! ende elckanderen tallen tijden bij te stane met 

raedt ende daedt! goedt ende bloedt! en waarbij Keizer Karels en Alvas 

bloedplakkaten opt stuck van de Heresie werden geschorst. 

Den 3en September 1878 heeft de Gemeentenraad van Gent dezen steen als 

eene herinnering aan de 300ste verjaring van dit verdrag doen plaatsen. 

Burgemeester! Graaf K. de Kerchove de Denterghem. 

Schepenen! A. Wagener! O. Levison! L. Vermande I! K. Pickaert 

Gemeentesecretaris! A. de Vijlder" (204). 

Tijdens de plechtige onthulling van de herdenkingsplaat werden een 

aantal toespraken gehouden. Wagener sprak als eerste. Hij ontkende uit

drukkelijk dat ' men de feesten een politiek karakter had willen geven. Wel 

was het de bedoeling het volk een geschiedenisles te geven: "Wij denken, 

Mijne Heren, dat het in een vrij land als het onze, waar het volk zijne 

eigene zaken zelf regelt, goed is de rede van dat volk voor te lichten 

met de groote lessen der geschiedenis onder eenen aanschouwelijken vorm 

v66r aller oogen te ontvouwen. De ervaring schrijft ons de wetten des 

levens voor; en de geschiedenis is de ervaring der volkeren. Indien de 

volkeren hunne geschiedenis beter kenden, zouden zij zich door de 

politieke gelukzoekers, die onder voorwendsel van algemeen nut de menigte 

in den afgrond storten, niet zoo gedwee laten leiden" (205). Dit stuk 

geschiedenis deed het door de grondwet gewaarborgde beginsel van de 

godsdienstvrijheid beter begrijpen. 

Paul Fredericq hield een historisch betoog over de tijd van Keizer 

Karel, de Inquisitie, de bloedplakkaten en tutti quantL Hij noemde de 

viering te Gent "uit haren aard zelven eene veroordeeling van de 

dwangmiddelen der onverdraagzame Katholieken en Protestanten der XVle 

eeuwen eene vereering van het aandenken dergenen, die de christelijke 

broederliefde onder alle burgers wilden doen heerschen" (206). De grond

wetten in België en Nederland waarborgden nu de gewetensvrijheid. "Alle 

goede Nederlandsche burgers wenschen vurig, dat in onze tijd ook eene 

nieuwe politieke en godsdienstige Pacificatie onder al de kinderen van 

hetze).fde vaderland, voorgoed worde gesloten", zo besloot Fredericq 

(207). 

Om de Pacificatiefeesten te financieren werd geld ~ijeengebracht door 

de leden van de Gentse gemeenteraad, van de "Société La Coneorde" en van 

de "Société Littéraire". De schepenen Vermande I en Wagener betaalden 

ieder de som van 200 frank. In het totaal werd de som van 8230 frank 

verzameld (208). Wageners bekonunernis om het Gentse verleden en het 
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bou~kundig erfgoed van de stad ~erd door P. Thomas als volgt geschetst: 

"11 a contribué plus que personne à faire connaitre aux Gantois les 

richesses artistiques de leur cité, et à les intéresser à llhistoire de 

ses monuments ( ... ) 11 aimait passionément sa ville diadoption et avait 

scruté tous les vestiges de son glorieux passé (209). 

1. 6. Mijn kleine (schooiloorlog 

August Wagener toonde zich in de Gentse gemeenteraad en als schepen 

van onde~ijs herhaaldelijk van zijn anti-klerikale kant. Als liberaal 

schepen versterkte hij het stadsscholennet, als tegengewicht voor de 

vrije scholen. Voorstander van een actieve staatstussenkomst in het 

onde~ijs, werd ' hij door de clerus hevig aangevallen, die ook duidelijk 

inzag dat de liberalen via het openbaar onde~ijs de laicizering sterk in 

de hand werkten. Op de gemeenteraadszitting van 7 juni 1875 verwierp 

Wagener een volledig vrijzinnig stedelijk onde~ijs. Hij pleitte 

integendeel voor een tussenoplossing: kinderen die geen godsdienst ~ilden 

volgen, zouden hiervan worden vrijgesteld. Bij het verlaten van de school 

zouden deze kinderen dan ook geen proef over godsdienst moeten afleggen. 

Ook katholieke kinderen zouden van de proef kunnen vrijgesteld ~orden 

(210). 

Op 26 februari 1877 volgde er een zware aanval op Wageners onder

wijsbeleid door het "Comiteit der Christelijke Scholen", bestaande uit 

kerkelijke gezagsdragers en adellijke figuren, zoals graaf de Hemptinne, 

A. Piers de Raveschoot en ridder B. de Ghellinck d'Elseghem. Het Comiteit 

klaagde de systematische concurrentie tussen het officiële stedelijk 

onde~ijs en de vrije scholen aan. Het verschil tussen beide netten werd 

als volgt geschetst: "( ••. ) dat in onze scholen het onde~ij s met den 

godsdienst gepaard gaat; de lucht is er godsdienstig; benevens de 

wereldsche wetenschap leert men er den kinderen God, de Kerk en het 

Vaderland kennen en beminnen, hunne ouders eerbiedigen en hun 

gehoorzamen. Uwe scholen integendeel, onderworpen aan de wet van 1842, 

naar de letter meer dan naar den geest, zijn grootendeels scholen van 

liberalJsm geworden. De toezichter der lagere stadsscholen van Gent zelf 

heeft zich de moeite gegeven het ons te zeggen: "Te Gent is de invloed 

der geestelijken in de scholen (van de stad) nietig" en "deze gestichten 

zijn kweekscholen van liberalen" (Revue de Belgique, 15 januari 1876). 

Dit zijn bekentenissen welke gij niet zult betwisten, Mijne Heeren. Zij 

bewijzen dat gij de katholieke scholen bestrijdt, alleenlijk omdat zij 

katholiek zijn en katholieke burgers vormen, te~i 11 uw doel. 
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Gemeentebestuur, is, liberalen, dat is tezeggen vijanden van de kerk, te 

vormen". Dat er met mede door katholieken opgebrachte belastingsgelden 

nieuwe "kweekscholen van liberalen" zouden worden opgericht, kon het 

Comiteit niet aanvaarden (211). 

In de gemeenteraad ging Wagener uitvoerig in op de "protestatie" . 

Volgens de schepen was er een duidelijk verschillend pedagogisch uit

gangspunt: "Wat er behoort, is de kinderen te doen denken; I t is traps

gewijze hunnen geest te ontwikkelen en hen te leeren van hunne rede 

gebruik te maken. Wij, liberalen, gelooven ••. dat het de plicht van 

iederen mens eh is, die rede- zoveel mogelijk te ontwikkelen. In zake van 

opvoeding beschouwen wij als het te bereiken ideaal, dat alle menschen 

redelijke wezen6 in de verhevenste opvatting van dit woord zouden worden. 

Daartoe strekt het liberaal onderwijs, en dit veroordeelt, ik zal niet 

zeggen de katholieke Kerk, - want te dien opzichte heerschen in de 

katholieke Kerk uiterst verschillige gevoelens - maar het clericaal 

onderwijs, zoals het thans over het algemeen ingericht is" (212). 

Wagener beklemtoonde dat hij slechts de wet van 1842 uitvoerde, waarin 

opgelegd werd te zorgen voor kosteloos lager onderwijs. Toch verwoordde 

hij eveneens de vrees van de liberale partij: "Wij zullen ronduit zeggen, 

dat wij de ontvolking in massa onzer scholen ten voordeele der zoogezegd 

katholieke scholen, als een wezenlijk gevaar voor onze Staatsinstellingen 

zouden beschouwen" (213). Voor de liberalen moesten de openbare scholen 

kost wat kost blijven bestaan, als waarborg voor het grondwettelijke 

recht op gewetensvrijheid: "Wij liberalen zijn inderdaad de overtuigde en 

ontoegevende verdedigers der vrijheid van geweten. Op dit gebied staan 

wij pal, en van I t ogenblik dat welke godsdienst ook wil geraken tot 

eenen toestand van zaken waaruit de gewetensvrijheid zou gebannen zijn, 

dan zullen wij ons, willen wij ons niet schuldig maken aan eene 

onnoembare lauwheid, de tegenstanders dier kerk moeten verklaren. Niet 

dat wij het minste inzicht hebben, om haar stelselmatig aan te randen in 

hare leerstelsels of in de uitingen van haren eeredienst: het eenige wat 

wij haar vragen, maar dit vragen wij ook op de uitdrukkelijkste wijze, is 

dat Z.1J noch openlijk, noch op bedekte wijze, inbreuk make op de 

gewetensvrijheid, die ons door de Grondwet gewaarborgd wordt" (214). 

Wagener sprak de hoop uit dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen 

de verdedigers van het openbaar onderwijs de liberale partij aan een 

grote overwinning zouden helpen. Vervolgens ging de gemeenteraad, "met 

eenparigheid van stemmen in de gevoelens deelende, door den heer Schepen 

uitgedrukt", over tot de dagorde (215). 
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Op 17 februari 1878 kwam er een scherpe tegenaanval op het stedelijk 

openbaar onderwijsnet door bisschop Bracq, waarin deze het bestaansrecht 

van niet-religieuze scholen ontkende: "Nous déplorons I' existence des 

écoles dont l'atmosphère n'est pas religieuse et d'ou Ie véritable 

enseignant de la religion pratique est banni" (216). Hierop richtte het 

College een officieel protest tot de Gentse bevolking . Het Van 

Crombrugge-Genootschap richtte een manifestatie in tegen de bisschop

pelijke beschuldigingen, waarin tientallen liberale verenigingen mee op

stapten. Deze liberale agitatie, ter verdediging van het bestaansrecht 

van het openbaar onderwijs, culmineerde in de overwinning van de libe

ralen tijdens de parlementsverkiezingen van 11 juni 1878 (217). In al 

deze gebeurtenissen speelde schepen Wagener een vitale rol. Nog op de ge

meenteraad van 26 maart 1889 interpelleerde Wagener over het misbruik van 

de vicaris die zijn leerlingen ertoe aanzette naar vrije scholen te gaan. 

"Van stadswege staan we zo open mogelijk voor de vertegenwoordigers van 

de katholieke kerk. Maar zij vallen ons regelrecht aant" (218). 

Op 11 december 1875 hadden de schepenen Wagener en Levison hun ont

slagbrief aan de koning in de gemeenteraad voorgelezen. Wagener zou 

echter nog tot juni 1877 zijn ambt behouden. Na twaalf jaar trouwe dienst 

als schepen wilde Wagen er zich nu eindelijk eens volledig gaan toeleggen 

op de literaire en historische studie die samenging met zijn on

derwijsopdracht. Toch stelde hij uitdrukkelijk weg te gaan zonder "bad 

feelings" (219). Echt "weggaan" deed hij trouwens niet, want Wagener 

bleef als zeer actief gemeenteraadslid tot 1890 zijn invloed op het 

stedelijk beleid laten gelden. Nog op 28 november 1895 maakte Wagener in 

een brief aan de gemeenteraad zijn ontslag als voorzitter van het 

uitvoerend comité en van de cOIIDDissie van het museum voor archeologie 

bekend. En op 11 januari 1896 nam hij ontslag als vice-voorzitter van de 

directiecommissie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (220). 

Vier maanden later werd Wagen er ten grave gedragen. 

2. Liberaal volksvertegenwoordiger 

De .. liberale partij zou na de verkiezingen van 1878 zes jaar lang aan 

de macht blijven. Eén van de eerste beleidsdaden van de nieuwe minister 

van Openbaar Onderwijs, de radicaal-liberale Pierre van Humbe~ck, was de 

benoeming van August Wagener tot administrateur-inspecteur van de Gentse 

universiteit. Deze had tijdens zijn periode als schepen van onderwijs van 

de stad Gent geruime tijd in de bres gestaan voor de vooruitgang van het 

openbaar onderwijs. Deze kwestie nam vanaf 1878 een belanRriikA nl~~~~ ~n 
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in de parlementaire debatten. Wagener leek dan ook de aangewezen persoon 

te zijn om de liberale partij in het parlement te gaan vertegenwoordigen. 

Op 20 maart 1882 moest er in het kiesarrondissement Gent een nieuw lid 

van de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden gekozen, in opvolging van 

de overleden graaf K. de Kerchove de Denterghem. De "Liberale 

Grondwettelijke Vereeniging" stelde August Wagener als kandidaat voor. 

Hij werd aangeprezen als een kenner van de noden van het openbaar on

derwijs, een overtuigd aanhanger van de liberale gedachte, die er niet 

voor terugschrok tegen de top van het kerkelijk apparaat in het strijd

perk te treden: "Hij nam een ruim deel aan het verwereldlijken der gast

huizen en der kerkhoven. Het volksonderwijs, waarop de stad Gent terecht 

fier is en dat: haar tot de vesting van het belgisch liberalisme heeft 

gemaakt, is den heere Wagener grootendeels zijnen bloei verschuldigd. 

Door al zijne bemoeiingen in het openbaar leven is hij aldus aangeduid 

tot het vertrouwen der liberale partij, op dit oogenblik vooral, dat onze 

politieke tegenstrevers, medegesleept door eene geestelijkheid, die, 

volgens hunne bekentenis, den godsdienst hatelijk maakt, eenen oorlog 

zonder genade tegen alle openbaar onderwijs voeren" (221). 

Gezien Wagener, als liberaal, de enige kandidaat was, onthielden de 

katholieke kiezers zich. Van de 1585 stemmers die kwamen opdagen ontving 

Wagener 1464 voorkeurstemmen. Bij zijn verkiezing tot volksver

tegenwoordiger ontving hij een felicitatietelegram van de liberale stu

denten (222). Van 1882 tot 1886 zetelde Wagener op de banken van de 

radicaal-liberalen. Hij nam er opgemerkt deel aan de debatten over het 

openbaar onderwijs en over het gebruik van de Vlaamse taal in het mid

delbaar onderwijs. In 1886, op het einde van zijn mandaat, werd Wagener 

niet herverkozen. De reactie tegen het liberale bewind was zeer hevig 

geweest en de volgende dertig jaar zou een katholieke meerderheid het 

regeringsbeleid bepalen (223). 

In december 1882 kwam Wagener enkele keren tussen in de debatten over 

het gebruik van het Vlaams in het middelbaar onderwijs. Hij diende een 

amendement in, eerst bijgetreden, later afgevallen door L. Vanderkindere, 

bepalend dat in de voorbereidende afdelingen van de athenea in Vlaanderen 

de vakken zowel in het Nederlands als in het Frans zouden onderwezen 

worden. Wagener meende dat een meerderheid van de ouders, indien ze de 

keuze hadden, een Franstalige opleiding voor hun kinderen zouden kiezen. 

Een uitsluitend Vlaams onderwijsregime zou de officiële scholen doen 

leeglopen ten voordele van de vrije scholen. "Voor het goed van het 

staatsonderwijs vraag ik een simultaan Vlaams-Frans regime", ald~ 
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Wagener. Dit zou geen probleem stellen, want de Vlaamse normaalscholen 

vormden tweetalige leerkrachten (224). Wagener pleitte daarna nog 

herhaaldelijk voor een evenwichtig, tweetalig onderwijs. De Vlaamse 

openbare scholen mochten in het onderwijs van het Frans niet 

achterblijven op de vrije, katholieke scholen. De goedkeuring van Wa

geners amendement werd door de Vlaamse publieke opinie slecht onthaald. 

In tweede lezing kon het door een gunstiger amendement-De Vigne worden 

vervangen (225). 

In 1883 was Wagener ook verslaggever bij de bespreking van de be

groting voor openbaar onderwijs. Zijn verdediging hiervan in de Kamer op 

9 maart 1883 trok de aandacht. "Men moet er zorg voor dragen dat de 

openbare scholen geen klerikalen vormen. Als liberaal geloof ik ook in 

het absolute. Maar de katholieken hebben absoluut het monopolie niet over 

God. En ze moeten de overtuiging van eenieder respecteren, zoals wij dat 

doen met die van hen •.• " (226). Op het vlak van het hoger onderwijs 

vroeg Wagener dat de regering een reeks "Annales des Universités de 

Belgique" zou bekostigen, bedoeld als brugpublicatie tussen de 

verschillende universiteiten en met aandacht voor onderwijsmethodes, 

buitenlands onderzoek en wetenschappelijke verwezenlijkingen in eigen 

land. Inzake het middelbaar onderwijs pleitte hij voor een verlenging van 

de studieduur, voor vernieuwing van het lessenpakket en voor een 

herwaardering van de vakken geschiedenis en oude talen (227). 

Op 31 januari 1884 diende Wagener met Visart de Bocarmé een wets

voorstel in ter verbetering van de officierenopleiding in het leger. De 

Militaire School moest worden gereorganiseerd en zou een programma 

krijgen dat vergelijkbaar was met dat van het openbaar middelbaar 

onderwijs. Bij zijn verdediging van het voorstel stelde Wagener dat het 

onontbeerlijk was dat toekomstige officieren minstens één Germaanse taal 

zouden kennen. Dit moest echter niet per se het Nederlands zijn; ook 

Duits en Engels konden in aanmerking komen. Toch achtte Wagener het 

wenselijk dat er meer tweetalige officieren zouden komen (228). Naar 

aanleiding van dit wetsvoorstel werd voor de eerste maal de kwestie van 

de ke~nis van het Nederlands bij officieren gesteld. Het leger was toen 

volledig Frans. Het verslag van de middenafdeling in januari 1887 over 

dit voorstel Visart-Wagener stelde, dat de verplichte kennis van de beide 

landstalen voor alle toekomstige officieren vanaf 1890 werd 

voorgeschreven (229). 

Op 7 maart 1884, bij de bespreking van de begroting voor openbaar 

onderwijs, diende Wagener een amendement in om de voorziene subsidie voor 
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de publicatie van de "Annales des Universités de Belgique" van 10000 op 

16000 frank te brengen. Hij haalde als argument aan dat men de 

buitenlandse universiteiten een behoorlijk verzorgde publicatie moest 

kunnen aanbieden om in ruil daarvoor hun publicaties te ontvangen. Mi

nister van Openbaar Onderwijs Van Humbeéck kon dit argument gedeeltelijk 

bijtreden, maar meende toch dat er niet voldoende reden was om een hoger 

krediet toe te staan dan in de begroting was voorzien (230). Op 25 maart 

1884 diende Wagener een verslag in over een wetsontwerp betreffende het 

verplicht lager onderwijs. Het ging om een uitgebreid werkstuk waarin 

grotendeels dezelfde ideeën zaten verwerkt als in zijn in 1867 ge

publiceerde brochure over de noodzaak van een wet op de kinderarbeid 

(231). Door de val van de liberale regering op 10 juni 1884 kon het 

wetsontwerp niet meer behandeld worden . In 1889 zou er een eerste wet

telijke regeling komen van de kinderarbeid, waarbij industriële arbeid 

verboden werd voor kinderen beneden de twaalf jaar. Pas in 1914 werd het 

lager onderwijs voor alle kinderen verplicht gesteld. De leerduur werd 

tot veertien jaar opgetrokken door de oprichting van een Vierde Graad. De 

oorlogsomstandigheden verhinderden de onmiddellijke toepassing van de 

leerplichtwet (232). 

Op 14 augustus 1884 interpelleerde Wagener in verband met de organieke 

wet op het lager onderwijs. De rechten van de staat moesten worden 

verdedigd, maar dit moest samengaan met voldoende practische vrijheid op 

onderwijsgebied, meende Wagener. Volgens hem waren de liberalen bang voor 

de katholieke macht, die in staat bleek te zijn zovele scholen op te 

richten: "Nous n ' avons pas à notre disposition, pour créer des fonds 

d'écoles, les clefs du ciel et de l'enfer . Au point de vue de la création 

d'écoles nous reconnaissons et redoutons votre puissance, que nous 

craignons énormément ce que vous appelez Ie triomphe de la liberté". Op 

dit moment, zo vervolgde Wagener, staat de vrijheid van onderwijs gelijk 

met het katholiek onderwijs. De katholieke partij wil de staat uit de 

scholen verdrijven. Maar de liberalen hebben de hulp van de staat nodig 

om het openbaar onderwijs en de gewetensvrijheid te beschermen. Wij 

willen geen volledig katholiek onderwijs, waar men de kinderen zou leren 

de grondwettelijke vrijheden te misprijzen, aldus Wagener, die de -

katholieke - wet op het lager onderwijs volledig afkeurde (233). 

Op 5 juni 1885 kwam Wagener tussen in verband met de herstellings

werken aan het Gentse Gravensteen . Hij bedankte de regering voor de 

financiële inspanningen die deze zich hiervoor wilde getroosten, en deed 

dit in naam van het stadsbestuur, de provinciegouverneur en de Gentse 
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verenigingen die zich inzetten voor het behoud en de restauratie van het 

historische monument. In een lange uiteenzetting toonde Wagener 

vervolgens het historisch en bouwkundig belang Vdn het kasteel aan. Hij 

wilde dat het monument in de eerste plaats van de dreigende slopershamer 

zou worden gered. Hiervoor was de door de regering voorziene som van 

100000 frank voldoende. Maar om te kunnen overgaan naar een volgende fase 

van restauratie zou er heel wat meer geld nodig zijn, stelde Wagener. 

Minister van Financiën BeeI'naert verklaarde zich "très sensib1e aux 

remerciements de I' honorable H. Wagener" . Ook hij wilde het Gravensteen 

absoluut behouden zien. De bijkomende financiële inspanningen voor de 

restauratie zouden echter door Vlaanderen zelf moeten worden 

bijeengebracht. In elk geval was het kasteel voorlopig gered en dat, 

aldus Beernaert, was voorlopig voldoende (234). 

Tijdens zijn parlf>mentair mandaat werd Wagener eerst ondervoorzitter 

van de "Liberale Grondwettelijke Kiesvereeniging" van het arr'ondissement 

Gent, daarna werd hij door de "Algemene Vergadering" benoemd tol lid lIan 

het "Centraal Comité" van deze vereniging (2]5). In de jaren nadien werd 

Wagener één van de grijze eminenties uit de liberale politieke wereld. Op 

19 mei 1891 schreef dr. Max Rooses hem een brief, met de vraag financiële 

steun te verlenen "voor het stichten van een goedkoop en degelijk 

dagblad, dat een tolk zou zijn der Vlaamschgezinde liberale denkbeelden; 

niet alleen binnen Antwerpen, maar heel het Vlaamsche land door". Rooses 

rekende op partijgenoten als Wagener om deze zaak te steunen. "Wij zijn 

overtuigd dat gij onze zaak een goed hart toedraagt". schreef Rooses. Op 

dat ogenblik was de strijd om de nieuwe kiezers reeds volop begonnen; het 

uiteindelijk in 1893 doorgevoerde algemeen meervoudig stemrecht voor 

mannen hing toen reeds in de lucht. Op 5 april 1891 verscheen in 

Antwerpen voor het eerst "De Vlaamsche Gazet", gebaseerd op 

"vooruitstrevende Vlaamschgezinde grondbeginselen", en met als 

medewerkers ondermeer Pol de Mont en Jan van Rijswijk (236). 

Tijdens de vierjarige periode dat August Wagener de liberale partij in 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigde ging zijn aandacht 

in eerste instantie naar de onderwijsproblematiek. Bij zijn deelname aan 

het wetgevend werk beklemtoonde hij de noodzaak van een goed 

georganiseerd openbaar onderwijs en pleitte hij voor het gebruik van het 

Vlaams - in een tweetalig stelsel - in het middelbaar onderwijs. Bij het 

verdedigen van "zijn" openbaar onderwijs kwam herhaaldelijk het 

antiklerikalisme naar boven, dat zo eigen was aan de liberale politici 

uit die tijd. Tenslotte pleitte Wa~ener in de Kamer ook vnn~ aan ~onol'"" 
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van de kinderarbeid door het invoeren van verplicht lager onderwijs. In 

deze materie bleek hij echter - jammer genoeg - zijn tijd voor te zijn. 
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V. SLOT 

Een leven voor het onderwijs 

August Wagener overleed te Gent op 14 mei 1896, na een tijdlang zwaar 

ziek te zijn geweest. Hij liet zijn echtgenote Mathilde van Loo achter; 

hun huwelijk was kinderloos gebleven. Wagener was ere-admi

nistrateur-inspecteur van de Gentse universiteit en Commandeur in de 

Leopoldsorde (237). Hij werd begraven met de militaire en de academische 

eer . Op maandag 18 mei vond in de aula van de universiteit een 

rouwplechtigheid plaats, met toespraken van onder meer rector Van 

Cauwenberghe, Henri Pirenne en Paul Fredericq. Daarna werd er een 

begrafenisdienst gehouden in de Sint-Anna-kerk (238). De Faculteit van 

Letteren en Wijsbegeerte had de lessen opgeschort en de studenten 

gevraagd de begrafenisplechtigheid bij te wonen. Ook waren er 

afvaardigingen van de "Cercle Royale Artistique et Littéraire", van de 

"Association Libérale" en van Wageners oudstudenten aanwezig. Verder 

woonde een hele reeks personaliteiten de begrafenis bij, zoals daar 

waren: Coevoet, eerste voorzitter van het Hof van Beroep; Tuncq, eerste 

erevoorzitter; de generaals De Faudeur, Brialmont, Van Loo, Van Eeck

haute, Kraus, Jeunaert en Dupont; burgemeester Braun en de schepenen De 

Vigne en Bruneel; Würth, procureur des konings; Van Dooren, arron

dissementscommissaris; De Heem, provinciaal ingenieur; en Gevaert, direc

teur van het Muziekconservatorium van Brussel. De militaire eer werd 

bewezen door het llde linieregiment onder kolonel Van Moere. Op het 

stedelijk kerkhof van de Brugse Poort sprak schepen J. de Vigne een 

redevoering uit namens de liberale partij, waarin hij Wagener huldigde 

als een man die "een leven voor het onderwijs" had geleefd (239). Op 20 

mei 1896 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar On

derwijs, de katholiek F. Schollaert, een brief aan de rector van de 

Gentse universiteit. Daarin vroeg hij namens de regering de familie te 

condoleren. Hij beschreef Wagener als "un savant philologue qui pendant 

sa longue carrière professorale et administrative n'a cessé de rendre les 

services les plus signalés à l'enseignement universitaire" (240). 

August Wagener werd bezield door de zaak van het onderwijs. Dit kwam 

zowel tot uiting in zijn beroepsleven, als professor en 

administrateur-inspecteur aan de Gentse rijksuniversiteit, als in zijn 

politieke loopbaan, als schepen van onderwijs van de stad Gent en als 

liberaal volksvertegenwoordiger. Wagener deed uitstekende studies in de 

klassieke filologie en begon op zeer jonge leeftijd te doceren aan de 
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Gentse rijksuniversiteit. Na een scherp conflict met de Gentse bisschop 

over zijn cursus moraalfilosofie, maakte hij een wetenschappe

lijk-archeologische reis naar Griekenland en Klein-Azië. Hij deed er een 

aantal ontdekkingen die nadien in verschillende wetenschappelijke studies 

werden verwerkt. Wagener benaderde de klassieke filologie als een 

historische wetenschap. Henri Pirenne noemde hem een groot professor, 

voor wie niets belangrijker was dan onderwijzen. Als klassiek filoloog 

beschouwde Wagener onderwijs en wetenschappelijk onderzoek als een com

plementair geheel. Door de vele politieke en administratieve functies I 

die hij in naam van het "openbaar belang" lange jaren vervuld heeft, zou 

de wetenschapsman Wagener nooit de tijd vinden om op het gebied van de 

Griekse en Romeinse oudheid - dat hij als geen ander beheerste -. alles 

te geven wat hij kon. Zijn droom, het schrijven van de geschiedenis van 

het Romeinse keizerrijk onder Augustus, heeft hij nooit verwezenlijkt. 

Toch stond hij in de academische wereld in hoog aanzien en lag hij mee 

aan de basis van een heropleving in het onderwijs van de klassieke 

letteren aan de Belgische universiteiten tussen 1860 en 1890. Als 

administrateur-inspecteur blijft Wageners naam onverbrekelijk verbonden 

met de geschiedenis van de Gentse rijksuniversiteit. Onder zijn beleid 

verdubbelde het aantal gedoceerde cursussen, ontstond de Vlaamse 

normaalschoolafdeling die later met de Faculteit van Letteren en Wijs

begeerte werd samengevoegd, werd het universitair onderwijs op een hoger 

peil gebracht en werd het prestigieuze "Instituut der Wetenschappen" 

gebouwd. Toen hij in 1895 afscheid nam van de universiteit werd Wagener 

de titel van ere-administrateur-inspecteur toegekend. 

De antiklerikale opstelling van Wagener heeft zeer veel met zijn on

derwijsloopbaan te maken. Zowel zijn vader als hijzelf kregen problemen 

met de top van de katholieke kerkelijke hiërarchie. Mede daardoor zette 

Wagener de stap naar een actieve politieke loopbaan, eerst als liberaal 

gemeenteraadslid en schepen van onderwijs. later als volksver

tegenwoordiger. Als schepen wierp hij zich op als de kampioen van het 

stedelijk openbaar onderwijs. De ontwikkeling van het volksonderwijs lag 

hem nauw aan het hart. Dit werd onder zijn leiding sterk uitgebouwd in 

directe concurrentie met de vrije katholieke scholen. Wageners grote 

verdienste was zeker zijn streven naar een wettelijke reglementering van 

de fabrieksarbeid voor kinderen, om hen toe te laten langere tijd de 

lagere school te bezoeken. Door de laicizerende invloed van het stedelijk 

volksonderwijs konden de liberalen een toekomstige democratisering van 

het kiesstelsel met meer vertrouwen tegemoet zien. In die context 
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versterkte en verdedigde Wagener het openbaar onderwijs. Hij streefde 

naar de morele en intellectuele ontwikkeling van het volk. In dat kader 

pleitte hij veelvuldig voor verplicht onderwijs tot veertien jaar. Di t 

onderwijs moest volgens Wagener tweetalig zijn, wat hem het verwijt 

opleverde een verfransingspolitiek te VOEren. Ook in het parlement 

verdedigde Wagen er een evenwichtig tweetalig stelsel in het middelbaar 

onderwijs. Hij pleitte voor een herwaardering van de vakken geschiedenis 

en oude talen. Anderzijds achtte hij het wenselijk dat legerofficieren 

ook tweetalig zouden zijn, d.w.z. dat ze ook Nederlands zouden kennen. 

Ook in de Kamer verdedigde Wagener het verplicht lager onderwijs en 

stelde hij dat de staat daartoe ter bescherming van de 

gewetensvrijheid - een volwaardig en goed georganiseerd net van officiële 

scholen moest uitbouwen. Voor gewetensvrijheid en religieuze tolerantie 

heeft Wagener, als wetenschapsman die in de vrijheid van onderzoek en in 

de menselijke redelijkheid geloofde, en als liberaal politicus die voo~ 

morele volksverheffing en voor de officiële school pleitte, zijn hele 

leven lang in de bres gE'staan . Het maakte hem mede tot één van die 

markante persoonlijkheden in het. België van de late negentiende eeuw 

(2U). 
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(2) A. Wagener, "Note pour M. Hennebert", p . I, in: C. B. - RUG, Hs. III 20 

(8 dozen, niet genummerd). 

(3) A. Roersch, "Wagener Jean", in: Biographie Nationale, T. XXVII, 

Bruxelles, 1938, kolom 31. 

(4) GAR, Archief van de Raad van Bestuur van het Koninklijk Kollegie te 

Roermond, 1813-1851. 

(5) "Het personeel van het Kollegie heeft eene voortreffelijke aanwinst 

gedaan in den persoon van den heer Wagener, in den loop van het 

schooljaar tot Regent bij hetzelve benoemd. Desselfs leerwijze en 

behandeling der leerlingen verdienen alle lof". Citaat uit het "Ver

slag over den Staat van het onderwijs aan de administrateur van het 

onderwijs, de kunsten en de wetenschappen op 19 november 1830", in : 

GAR, Archief '" Koninklijk Kollegie •..• 1813-1851. 

(6) A. Wagener, "No te ... ", p . I, op.cit . ; zie ook: A. Roersch, ~ 

cit.; zie ook noot 12. 

(7) Doodsbrief Cathérine Reuter, in: ARUG, Doos 4 A 2 / 4 66, 1895-1896, 

map 24. 

(8) A. Wagener, "Note .. ,I', p. 2, op.cit. 

(9) Het religieuze karakter van de opvoeding in de school van mevrouw 

Wagener blijkt nog uit de volgende zinsneden: "Les élèves font leur 

prière du matin et du soir en présence de la directrice .•• Les 

pensionnaires accompagnées de la directrice ou d'une des 

sous-maîtresses vont tous les jours à I' église". Citaat uit de 

"Prospectus du Pensionnat de Demoiselles", 2 p., in: GAR, 

Documentatieverzameling, nrs . 139 en 147. 

(10) Doodsbrief Cathérine Reuter, op.cit. 

(11) RAG, Erfenisaangiften Gent 1896. IIde semester, nr. 524, neergelegd 

op 24/10/1896, reeks . 187. 

(12) I .n 1860 verscheen bij Manceaux te Mons, in de "Collection Nationale 

de Classiques", de Pro Milone van Cicero, uitgegeven door J. Wa

gener, met een historische introductie door A. Wagener. Vader en 

zoon, twee klassieke filologen, hadden hun gemeenschappelijke kennis 

aangewend om dit - goed ont.haalde - werk te publiceren. Zie A. 

Roersch. op.cit. en A. Wagener, "Note .•• ", p. 2, op.cit. 

(13) F . Cumont, "Auguste Wagener" , in: Liber Memorialis , Université de 



7~ 

Gand, I, 1913, p. 1~8. 

(14) "Je gourmandai ma faib1esse et me promis d' être bientöt en état de 

me mesurer avec les meilleurs élèves du cours". Wagener geciteerd 

door P. Thomas, Notice sur la vie et les travaux d' A. Wagener. 

Extrait de l'Annuaire de l'Académie royale de Belgique, Bruxelles, 

"Wagener, (Auguste): philologue et politicien 

1898, p. 7. 

(15) A. Roersch, 

(1829-1896)", i.n: Biographie Nationale, T. XXVII, Bruxelles, 1938. 

kolom 27. 

(16) Over de methode-Ritschl zei Wagener het volgende: "Ritschl ne 

traitait jamais une question sans l'épuiser; il creusait son sujet 

en tous sens avec une ténaci té infatigable, jusqu' à ce qu' il eût 

saisi la vérité et l'eût ramenée toute palpitante à la lumière. ~cus 

assistions à cette découverte comme au plus passionant des draoes. 

Ce diabie d'homme faisait de nous tout ce qu'il voulait: il n'y 

avait point de recherche si pénible qui nous fit reculer une fc is 

qu'il nous en avait chargés; nous neus serions jetés au feu peur 

lui". Wagener geciteerd door P. Thomas, op.cit., p. 9. 
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