
C E N T R E  I N T E R U N I V E R S I T A I R E

D ’ H I S T O I R E  C O N T E M P O R A I N E

I N T E R U N I V E R S 1 T A 1 R  C E N T R U M

V O O R H E D E N D A A G S E  G E S C H I E D E N I S

C a h i e r s  89 Bijdragen

LIEVE GEVERS

KERK, ONDERWIJS 
EN VLAAMSE BEWEGING
DOCUMENTEN UIT KERKELIJKE ARCHIEVEN 
OVER TAALREGIME EN VLAAMSGEZINDH EID 

IN HET KATHOLIEK MIDDELBAAR ONDERWIJS

1830-1900

1980
É D I T I O N S  N A U W E L A E R T S  B É A T R 1 C E - N  A U W E L A E R T S

L E U V E N - L O U V A I N P A R I S



COMITÉ DIRECTEUR 
DU CENTRE

INTERUNIVERSITAIRE D’HISTOIRE CONTEMPORAINE

BESTUURSCOMITÉ VAN HET 
INTERUNIVERSIT AIR CENTRUM VOOR 

HEDENDAAGSE GESCHIEDENIS

R. D e m o u l in , Université de Liège, président

G. K u r g a n - V a n  H e n t e n r y k , Université Libre de Bruxelles

H . H a a g , Université Catholique de Louvain 

L. W il s , Katholieke Universiteit Leuven

E. W it t e , Vrije Universiteit Brussel

R. V a n  E e n o o , Universiteit Gent, secretaris-penningmeester



C E N T R E  I N T E R U N I V E R S I T A I R E

D ’ H I S T O I R E  C O N T E M P O R A I N E

I N T E R U N I V E R S I T A I R  C E N T R U M

V O O R H E D E N D A A G S E  G E S C H I E D E N I S

C a h i e r s  89 Bijdragen

LIEVE GEVERS

KERK, ONDERWIJS 
EN VLAAMSE BEWEGING
DOCUMENTEN UIT KERKELIJKE ARCHIEVEN 
OVER TAALREGIME EN VLAAMSGEZINDHEID 

IN HET KATHOLIEK MIDDELBAAR ONDERWIJS

1830-1900

1980
É D I T I O N S  N A U W E L A E R T S

L E U  V E N - L O U  V A I N
B É A T R I C E - N A U W E L A E R T S

P A R I S



Opgedragen aan mijn kinderen 
Grietje en Bertje



VERANTWOORDING

,,De schoolis het voornaamste slagveld der Vlaamse Beweging, en 
nergens is de strijd tusschen flaminganten en franskiljons zoo hard- 
nekkig en zoo gewichtig als op het gebied van het middelbaar en 
hooger onderwijs, daar de onschatbare prijs der overwinning zijn zal : 
de verovering der leidende standen in Vlaamsch België” 1 . Zo begon 
Fredericq in 1909 het derde deel van zijn geschiedenis der Vlaamse 
beweging. Een mijlpaal in die strijd was de taalwet van 1883 die 
bepaalde dat er in het officieel middelbaar onderwijs een plaats voor 
het Nederlands moest worden ingeruimd als voertaal. Kossmann 
wees er in zijn recente synthèse op, dat deze wet niet volledig werd 
toegepast, maar achtte het tegelijk ,,typerend dat, terwijl onder vigeur 
van de wet van 1883 de Nederlandse taal aan de openbare middelbare 
school veld won, de veel talrijker vrije, katholieke scholen, die afhan- 
kelijker waren van de wensen der ouders, haar vaak streng uitslo- 
ten” 2. Daarmee verwoordde hij zeer precies de sinds bijna een eeuw 
algemeen gangbare mening over de taalsituatie in het middelbaar 
onderwijs in Vlaanderen, een beoordeling die echter door nieuw 
historisch onderzoek zeer waarschijnlijk zal moeten worden ge- 
nuanceerd. Totnogtoe werd de feitelijke taalsituatie in het officiële 
middelbaar onderwijs nog nauwelijks bestudeerd, terwijl voor het 
katholiek middelbaar onderwijs al wel enkele deelstudies over het 
taalregime en de vlaamsgezindheid in de colleges van de bisdommen 
Brugge, Mechelen en Gent werden gepubliceerd, maar een globaal- 
beeld voorlopig nog ontbreekt3.

1 P. F redericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging, dl. III, p. 1.
2 E.H . K ossmann, De Lage Landen 1780-1940, p. 183.
3 L. W ils, Een te onderzoekenpunt: het taalregime en het moedertaalonderricht in 

ons middelbaar onderwijs, kort na i 8jo , — Vrijheid en Recht, 1954, p. 50-54; 
R. V anlandschoot, De studentenhonden in West-Vlaanderen en de wet van i 88j , 
— D eLeiegouw, X , 1968, p. 187-197; X I, 1969, p. 159-168 ; X II, 1970, p. 159-172 ; 
M. H anson, Taaltoestanden en moedertaalonderricht in het humaniora-onderwijs 
tijdens het episcopaat van J .  B. Malou (1848-1864), in De Groote Stooringe 1875, 
p. 291-337 ; L. V os-G evers, In het spoor van de vernederlandsing. HetNederlands 
als vak en voertaal in het katholiek middelbaar onderwijs van het aartsbisdom 
Mechelen en het bisdom Brugge, 1864-1892, in De Groote Stooringe 187j ,  p. 181-

3



In het 19e eeuwse Vlaanderen had het katholiek middelbaar on- 
derwijs een dubbele functie : het werd op de eerste plaats gezien als een 
belangrijke voorbereiding op het priesterschap, en moest tegelijk 
mannen vormen die een verantwoordelijke positie zouden kunnen 
innemen in de volledig verfranste maatschappij. Een goede kennis van 
het Latijn en het Frans was daartoe noodzakelijk, maar in functie van 
efficiënt pastoraal werk in de toekomst door ‘de besten’ die zich 
geroepen voelden tôt het priesterschap, was 00k een voldoende kennis 
nodig van de Vlaamse volkstaal. Het Nederlands kwam echter lange 
tijd niet in aanmerking als voertaal voor het onderwijs, omdat de 
beoogde klassieke vorming inhérent verbonden werd geacht met een 
classicistisch-Franse geest die enkel door middel van het Frans -of 
aanvankelijk door het Latijn- op de leerlingen kon worden overgedra-
gen-

Tôt in de 20Ste eeuw vond deze situatie haar verdedigers. Ze waren 
overtuigd van de linguïstische en maatschappelijke meerwaarde van 
het Frans in vergelijking met het eerder boerse, slordige en provincia- 
listische ‘Vlaams’, en geloofden dat het voor een ontwikkeld mens 
noodzakelijk was deel te hebben aan de Franse cultuur met haar 
universele uitstraling. Hiertegen kwamen al in de i9de eeuw 
vlaamsgezinde intellectuelen en priesters, niet enkel ‘petits vicaires’ 
maar 00k hooggeplaatste clerici, in het geweer. Ze eisten voor hun 
moedertaal een volwaardige plaats op in het openbare leven, uit 
gehechtheid aan de eigen geschiedenis, en in de hoop zo de oude zeden 
te bewaren en verspreiding van ‘moderne’ denkbeelden te vermijden. 
Deze flaminganten werden bijgetreden door mensen uit de mid- 
denklassen die in de loop van vorige eeuw politiek mondig werden net 
op het ogenblik dat ze in de zich uitbreidende tertiaire sector sterker 
dan vroeger de concurrentie ondervonden van franstaligen, die niet 
zoals zij een extra-inspanning moesten doen om Frans te leren, een 
taal waarvan de kennis voor iedere witte-boord-job in België onont- 
beerlijk was. Met de groeiende industrialisatie ontwikkelde zich naast 
het socialisme een christen-democratische stroming die onmiddellijk 
de Vlaamse eisen in haar programma opnam, vanuit de overweging dat 
de klassentegenstelling in Vlaanderen door het bestaan van een eigen 
taal voor de burgerij en voor het volk nog versterkt werd. In het laatste

270; S. D e F eyter, Het taalgebruik in de middelbare scholen voor 1932, — Het 
Land van Aalst, X X X , 4, 1978, p. 151-188 ; F. Santy, Taaltoestanden en moeder- 
taalonderricht in het katholiek middelbaar onderwijs, H et St.-Jozefscollege in 
Moeskroen 1831-1940, — De Leiegouw, X X I, 1979, p. 227-250.
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kwart van de eeuw kwam bovendien de jeugd in beweging, die zich 
met een groeiend zelfbewustzijn ging verzetten tegen de heersende 
opvoedings- en onderwijsmethodes.

Geconfronteerd met dit streven naar vernederlandsing moesten de 
kerkelijke gezagsdragers, die tôt 1910 volledig vrij bleven inzake de 
taalregeling in hun scholen, positie kiezen. Hun reactie werd niet 
enkel bepaald door hun persoonlijke opvattingen, maar was het re- 
sultaat van verscheidene factoren waaronder de materiële mogelijk- 
heden, de druk van de ouders, de concurrentiepositie met het officieel 
onderwijs, en, wat de bisschoppelijke instellingen betrof, met de 
kwalitatief toonaangevende Jezuïetencolleges.

Het signaleren van deze spanningsvelden alleen al duidt aan dat 
een studie over de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs in 
Vlaanderen op het snijpunt ligt van verschillende domeinen der ge- 
schiedschrijving. Ze zal zich tegelijk aandienen als een politieke, 
kerkelijke, sociaal-culturele en pedagogisch-didactische geschiedenis, 
en dus moeten worden geschetst tegen de achtergrond van ontwik- 
kelingen op het gebied van de Vlaamse beweging, het gebeuren in het 
parlement, de evolutie van de politieke partijen, de organisatie van de 
kerk en haar roi in de maatschappij, het leraren- en leerlingenpubliek, 
de visie op de opvoeding en haar weerslag op de conceptie van het 
onderwijs onder meer inzake de discussie over de prioriteit van het 
Latijn of de levende talen bekend als de ‘question des humanités’4.

Tôt dit onderzoek wil deze tekstuitgave een werkinstrument zijn, 
en tegelijk 00k al een bijdrage leveren door moeilijk toegankelijk 
materiaâl ter beschikking te stellen van belangstellenden en historici 
die zich bezighouden met de geschiedenis van kerk, onderwijs en 
Vlaamse beweging. Wij hebben er teksten in samengebracht die iets 
leren over het taalregime en de vlaamsgezindheid in de katholieke 
jongensscholen van het algemeen vormend middelbaar onderwijs in 
het Vlaamse land gedurende de negentiende eeuw.

De geografische afbakening vloeide voort uit de algemene overwe- 
ging dat in het Vlaamse land de spanning tussen de moedertaal van de 
meerderheid der leerlingen en het franstalig onderwijsregime tôt pro- 
blemen aanleiding gaf die in Wallonië niet op dezelfde manier beston-

4 Zie voor de evolutie van het beeld over opvoeding en onderwijs M. D e V roede e.a., 
Bijdragen tôt de geschiedenis van het pedagogisch leven in België in de 19e en 20e 
eeuw. Voor de question des humanités raadplege men J. H eus, De problematiek 
van de humaniora in België 1830-1881.
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den. Deze vaststelling deden overigens ook de tijdgenoten toen zij in 
diverse wetten een aparté taalregeling voorschreven voor de vier 
Vlaamse provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen 
en de Brabantse arrondissementen Brussel en Leuven. De gepresen- 
teerde teksten hebben dus uitsluitend betrekking op de regio die in die 
tijd aan een taalregeling werd onderworpen, d.w.z. het Vlaamse land 
met inbegrip van Komen en Moeskroen maar zonder Voerstreek, en 
Brussel.' Kerkelijk gezien is dat een gebied dat overeenkomt met de 
bisdommen Brugge en Gent, het noordelijk deel van het aartsbisdom 
Mechelen en het bisdom Luik.

Tôt het algemeen vormend onderwijs rekenen wij zowel de col
leges met volledige Latijnse afdeling als de zgn. middelbare scholen of 
pensionaten met slechts enkele Latijnse studiejaren of een professio- 
nele afdeling. De lagere hoofdscholen betrokken wij niet in ons on- 
derzoek, evenmin als het zuiver technisch onderwijs. Vanuit de dub- 
bele overweging dat het katholiek algemeen vormend onderwijs voor 
meisjes in de negentiende eeuw nauwelijks bestond, en dat de ker- 
kelijke overheid de priesterrecrutering als een van de uitgesproken 
doelstellingen zag van het door haar georganiseerde middelbare on
derwijs — iets wat voor het meisjesonderwijs niet kon gelden — 
hebben wij onze studie beperkt tôt het onderwijs voor jongens.

We zochten naar mededelingen die iets leerden over het taalge- 
bruik in en buiten de lessen, de waardering of verwaarlozing van het 
Nederlands en het Frans als studievak, opvattingen over de verneder- 
landsing van het onderwijs of de wenselijkheid daarvan, en ap- 
preciaties van deelname aan de Vlaamse beweging. Bijzondere aan- 
dacht kreeg het probleem van de flamingantische beroering bij de 
collegeleerlingen en de reactie daarop van de overheid, en — na 1883 
— de vraag of ja dan neen de wettelijke taalregeling voor het officieel 
middelbaar onderwijs moest of kon worden nagevolgd. De spel- 
lingkwestie vormt een apart probleem dat we aanvankelijk ook wilden 
opnemen, maar later wegens plaatsgebrek toch buiten beschouwing 
hebben moeten laten.

Bij het depouilleren van de archieven en het redigeren stond overi
gens van bij het begin de bedoeling voorop zoveel mogelijk exhaustief 
te werk te gaan, ons niet te beperken tôt een willekeurige selectie van 
‘intéressant’ materiaal, maar door het geheel van gepubliceerde stuk- 
ken en notenapparaat samen een idee te geven van al wat over dit 
onderwerp in de onderzochte archiefbundels aan het licht kwam. Dat 
leverde een dubbel voordeel op : aan de ene kant komen op die manier
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de soms uiteenlopende aspecten van het probleem beter tôt hun recht, 
aan de andere kant bespaart het de lezer het spreekwoordelijk maar 
moeizaam en tijdrovend zoeken van een (bijkomende) speld in een 
hooiberg. Natuurlijk blijft het mogelijk dat ons stukken zijn ontgaan, 
maar voorzover de staat van de doorgenomen archieven ongewijzigd 
bleef sinds het ogenblik van ons onderzoek, menen wij dat het er 
slechts enkele details kunnen zijn.

Anderzijds leert ons de ervaring dat volledigheid nauwelijks meer 
kan zijn dan een na te streven ideaal dat nooit helemaal kan worden 
bereikt, omdat het materiaal uit het verleden nog aangroeit of ver- 
dwijnt. Zo constateerden we een paar weken voor het indienen van het 
manuscript dat door reorganisatie van het bisschoppelijk archief van 
Gent nieuwe bundels op tafel kwamen waarvan tôt dan toe niemand 
het bestaan had vermoed. Slechts een gedeelte hiervan kon nog voor 
verwerking in aanmerking worden genomen. Omgekeerd stelden we 
vast dat verscheidene teksten die in vroegere studies werden verwerkt 
of gepubliceerd intussen uit andere archieffondsen verdwenen zijn. In 
de mate van het mogelijke hebben we op deze lacunes gewezen.

Verder moet worden aangestipt dat wij ons vrijwillig beperkt 
hebben tôt het publiceren van onuitgegeven documenten, wat im- 
pliceert dat we intéressante passages uit de Collectio Epistolarum 
Pastoralium van het bisdom Brugge, uit de Dispositions concernant 
l'enseignement van de Jezuïeten en andere gelijkaardige bronnen 
buiten beschouwing hebben gelaten. Voor een definitief oordeel over 
handelwijze en motieven van de kerkelijke overheid moet daarmee 
rekening worden gehouden. Een uitzondering op deze regel maakten 
we voor de maatregelen die de Brugse bisschop Faict in 1878 uitvaar- 
digde, en waarvan de publicatie onmisbaar leek. Al is voor het bepalen 
van de plaats die het Nederlands kreeg in het schoolleven een onder
zoek van studieprogramma’s, palmaressen en programmai van fees- 
telijkheden onontbeerlijk, toch komen uittreksels uit deze bronnen in 
de voorliggende uitgave niet voor, omdat ze pas bij een globale 
beschouwing conclusies toelaten, maar anderzijds een intégrale pu
blicatie materieel onmogelijk is. Een laatste beperking is gelegen in de 
keuze van de te onderzoeken archiefbewaarplaatsen : we beperkten 
ons tôt overkoepelende kerkelijke archieven, en lieten noodge- 
dwongen een onderzoek van wat in de plaatselijke colleges nog be- 
waard wordt achterwege. De rijke oogst die we zo al binnenhaalden 
bevestigde nadien dat deze beperking absoluut nodig was.

Op de eerste plaats consulteerden wij de bisschoppelijke archieven
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van Mechelen, Brugge, Gent en Luik, waarvan de eerste twee het 
leeuwenaandeel van de gepubliceerde teksten opleverden5. Het aarts- 
bisschoppelijk archief van Mechelen bracht belangwekkend materiaal 
over de episcopaten van Sterckx (1832-1867) en Goossens (1883-1906) 
aan het licht terwijl over het daartussen liggende episcopaat van De- 
champs maar één tekst voor publicatie in aanmerking kwam. Het 
aartsbisschoppelijk archief is gedeeltelijk geclassificeerd volgens de 
verschillende episcopaten en gedeeltelijk volgens thema’s. Alleen de 
fondsen ‘Sterckx’ en ‘Onderwijs’ bleken materiaal voor onze publica
tie op te leveren. Dit laatste fonds bevatte documenten uit de epis
copaten van Sterckx, Dechamps, Goossens, en Mercier. De papieren 
Goossens uit dit fonds worden evenwel op dit ogenblik gereclassifi- 
ceerd, waarbij een gedeelte naar het fonds ‘Vlaamse kwestie’ zal 
worden overgebracht. Het is daarom mogelijk dat de door ons ge- 
bruikte nummering binnen afzienbare tijd zal worden gewijzigd.

In het archief van het bisdom Brugge waren vooral de bundels 
betreffende de plaatselijke colleges intéressant. Van elk college be- 
staan er één of meerdere bundels die de hele période van de episcopa
ten van Boussen (1834-1848), Malou (1848-1864), Faict (1864-1894), 
en Waffelaert (1895-1929) bestrijken. Alleen in dit bisdom vormen de 
Acta Episcopatus een bijzonder rijke bron voor ons onderzoek, omdat 
hierin — in tegenstelling tôt de andere bisdommen — aile uitgaande 
briefwisseling van de bisschop werd opgenomen.

Het bisdom Gent leverde niet zoveel gegevens op. De aanvanke- 
lijk door ons gebruikte inventaris van J. Lavaut die betrekking had op 
de episcopaten van Van de Velde (1829-1838), Delebecque (1838- 
1864) en Bracq (1865-1888), werd onlangs aangevuld door L. Collin, 
zonder dat we de door hem gesignaleerde gegevens over het mid- 
delbaar onderwijs nog konden verwerken. We raadpleegden wel de 
eveneens door Collin geordende archieven van Lambrecht (1888- 
18 8 9) en Stillemans (1889-1916), evenals een nog niet gerepertorieerde 
bundel ‘Colleges, algemeen’ . Omdat een deel van het Gentse bis- 
schoppelijk archief nog moet worden geclassificeerd, blijft het vooral 
voor dit bisdom mogelijk dat later nog intéressante documenten zul- 
len worden ontdekt.

Het bisschoppelijk archief van Luik is geordend per episcopaat 
zoals 00k blijkt uit de in 1978 in deze reeks verschenen inventaris. We

5 Een opgave van inventarissen vindt men bij de archiefbeschrijving.
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onderzochten met een redelijk resultaat de bundels die betrekking 
hebben op het middelbaar onderwijs in de fondsen van Van Bommel 
(1829-1852), de Montpellier (1852-1879), Doutreloux (1879-1901), 
en Rutten (1901-1927). Vooral uit de papieren Rutten konden we 

, enkele voor de jaren 1880 belangrijke documenten opnemen.
Naast de bisschoppelijke kwamen 00k de archieven in aanmerking 

van religieuze orden of congregaties die zich in de negentiende eeuw 
met onderwijs bezig hielden. Op de eerste plaats dat van de Jezuïeten 
te Brussel dat bijzonder rijk is, vooral voor de période na 1900, maar 
waaruit we 00k enkele erg belangrijke documenten uit de période 
daarvoor konden publiceren. We depouilleerden er de fondsen on
derwijs en Vlaamse beweging die op het moment van raadpleging nog 
maar voorlopig waren geclassificeerd.

De speurtocht naar en in de archieven van andere onderwijs- 
congregaties leverde niet veel op. De Jozefieten, die in de negentiende 
eeuw in Vlaanderen naast de Jezuïeten een belangrijke plaats innamen, 
hebben weliswaar een goed geordend archief in Melle waar uit de 
circulaires van de generale oversten en de bundels per college veel te 
vernemen valt over organisatie en opvatting van hun onderwijs, maar 
waarin we slechts een paar summiere gegevens over taalregime en 
vlaamsgezindheid ontdekten die we in de inleiding verwerkten. De 
bundel ‘Xaverianen’ in het bisschoppelijk archief te Brugge bevatte 
geen informatie over hun college in die stad, en in het bisschoppelijk 
archief te Gent vonden we nauwelijks iets terug over de middelbare 
onderwijsinstellingen die in Dendermonde, Eeklo en Oudenaarde tôt 
1860 — toen ze door het bisdom werden overgenomen — door de 
Congregatie van de priesters van de H. Maagd werden geleid. Na- 
vraag bij de Kruisheren te Diest en Maaseik en het onderzoek van het 
archief dat zij ons ter beschikking stelden leverde geen publiceerbare 
teksten op 6 * *. De broeders van de Christelijke Scholen, de Broeders van 
Liefde, de Broeders van Scheppers, de Hiëronymieten en de Kar- 
melieten, deelden ons mee over geen centraal archief van hun onder
wijsinstellingen te beschikken.

Tenslotte bleven dan nog de religieuzen die in de negentiende 
eeuw slechts één middelbare school in het Vlaamse land hadden, ni. de 
Minderbroeders Capucijnen (in Brugge), de Benedictijnen van Sint-

6 Meer over de colleges van de Kruisheren bij J . Scheerder, Henricus van den
Wijmelenberg een religieus emancipator in Oost-Brabant, 1800-1881, (Bijdragen
tôt de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XXXV ).
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Andries Brugge (abdijschool), de Broeders van de Onbevlekte Ont- 
vangenis der H. Maagd Maria (tijdelijk een middelbare school te 
Hasselt), de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes (eerst in Ronse, 
daarna in Oostakker), en de Congrégation de la Sainte-Union des 
Sacrés-Cœurs (tijdelijk bestuur van het college te Moeskroen). Naar 
mogelijk bewaarde archieven van deze congregaties hebben we niet 
meer geïnformeerd omdat het bijkomende onderzoekswerk niet in 
verhouding stond tôt wat er het resultaat kon van zijn.

Het uitgeven van teksten gaat steeds gepaard met een aantal tech- 
nische problemen en ingrepen. Ons onderwerp leende zich slechts 
sporadisch tôt het publiceren van complété documenten, en vaker 
moesten we ons beperken tôt het weergeven van korte passages uit een 
groter geheel. We zijn bij dit ‘ snoeien’ omzichtig te werk gegaan en 
hebben indien nodig de context van de passages in voetnoot toege- 
licht. Iedere gepubliceerde tekst kreeg een inhoudelijke titel, die de 
lezer toelaat vlug datgene op te zoeken wat hem bijzonder interes- 
seert, en ook een formele titel, waarin afzender, bestemmeling, datum 
en vindplaats werden vermeld. Bovendien werden de titels die in het 
origineel soms voorkomen in klein kapitaal mee overgenomen om het 
eventueel opnieuw opzoeken ervan in de archieven te vergemakkelij- 
ken. Men zal opmerken dat in de formele titel geregeld gebruik 
gemaakt wordt van ronde haakjes. Ze duiden aan dat afzender, be
stemmeling of datum waarbij ze staan niet expliciet werden vermeld 
maar met zekerheid of zeer grote waarschijnlijkheid konden worden 
afgeleid uit externe of interne criteria. Aanspreking en ondertekening 
werden in de publicatie gehandhaafd. We namen eveneens de originele 
spelling over, maar pasten het gebruik van hoofdletters en accenten 
aan het huidig taalgebruik aan. Waar nodig werden afkortingen aan- 
gevuld en de punctuatie gewijzigd. Duidelijke verschrijvingen werden 
stilzwijgend verbeterd. Eigen aanvullingen, zoals de drie puntjes die 
het weglaten van een passage aanduiden, plaatsten we tussen vierkante 
haakjes. De ronde haakjes in de lopende tekst werden uit het origineel 
overgenomen. We hebben gewoonlijk de alinea-indeling van de oor- 
spronkelijke teksten wel gevolgd, maar om niet onnodig ruimte te 
verliezen toch niet rigoureus de hele biadspiegel. Op de Latijnse 
teksten, waarvan er vooral in het eerste hoofdstuk wat voorkomen, 
hebben we onmiddellijk een vertaling laten volgen.

De voetnoten hebben een drievoudige functie : ze zijn verklarend, 
aanvullend en verwijzend In de mate van het mogelijke werd uitleg 
gegeven over de in de teksten voorkomende realia en personen, en io

io



waar het nodig was werd een kader geschetst om tôt een beter begrip 
van de tekst te komen7. Soms werden teksten die geheel of gedeeltelijk 
andere overlapten niet integraal geplubliceerd maar gedeeltelijk sa- 
mengevat of geciteerd in een voetnoot bij een ‘hoofdtekst’ onderge- 
bracht. Dat gebeurde ook met zeer korte ‘terloopse’ vermeldingen die 
geen afzonderlijk nummer verdienden. Tenslotte werd verwezen naar 
andere teksten en — zonder naar volledigheid te streven — naar 
literatuur die een nuttige aanvulling kon geven bij een bepaald docu
ment.

Dit werk bestrijkt de période van 1830 tôt 1900. De begindatum is 
die van het ontstaan van de Belgische staat, wat op taalgebied een 
nieuwe situatie inluidde. De terminus ad quem vloeit voort uit de 
omstandigheid dat vanaf 1900 tegengestelde meningen over het al dan 
niet doordrijven van een wettelijke taalregeling voor het vrij mid- 
delbaar onderwijs, de discussie in kerkelijke en vlaamsgezinde krin- 
gen gedurende het laatste vooroorlogse decennium een eigen karakter 
gaven. We hopen hieraan een aparté publicatie te kunnen wijden. In 
functie van de leesbaarheid hebben we de teksten in drie chronologi- 
sche hoofdstukken ondergebracht, met als eerste cesuur de jaren 
1849-1830 toen in Brugge Malou zijn episcopaat begon, een toela- 
tingsexamen tôt de universiteit werd ingevoerd, en een organieke wet 
op het middelbaar onderwijs werd goedgekeurd, en als tweede breek- 
punt 1883, het jaar van de eerste taalwet op het officieel middelbaar 
onderwijs. Binnen de hoofdstukken hebben we de teksten per ar- 
chieffonds gegroepeerd om op die manier de oorspronkelijke samen- 
hang, die de meest logische bleek, te bewaren.

Nu het wat, hoe en waarom van dit boek is verklaard, mag ik 
uiting geven aan mijn dankbaarheid. Op de eerste plaats jegens prof, 
dr. L. Wils te Leuven, die mijn onderzoek van bij het begin heeft 
gevolgd, en op momenten dat ik op de oeverloze archievenzee verlo- 
ren dreigde te raken een veilige baken was. Ik ben hem zeer erkentelijk

7 Behalve de gebruikelijke naslagwerken : encyclopedieën en biografische woorden- 
boeken (inzonderheid de Encyclopédie van de Vlaamse Beweging en de Biographie 
Nationale) consulteerden we voor het opsporen van biografische gegevens ook de 
werken van E. K oninckx, De priesters van het bisdom Luik ( 1825-1967) en O .J. 
T himister, Nécrologie du clergé diocésain de Liège, 1801-1894. De meeste infor- 
matie vonden we in de jaarboeken, vermeld in een aparté rubriek van de biblio- 
grafie, in de necrologische gegevens die bewaard worden in het bisschoppelijk 
archief te Brugge en in het Obituarium dioecesis Mechliniensis, aanwezig in het 
aartsbisschoppelijk archief te Mechelen.



voor zijn kritische opmerkingen en zijn inspanningen deze publicatie 
tôt een goed einde te brengen. Mijn welgemeende dank gaat ook uit 
naar de archivarissen die mij wegwijs maakten in de bisschoppelijke 
archieven : de eerwaarde heren C. van de Wiel te Mechelen, kan. 
B. Janssens de Bisthoven te Brugge, P. van Overmeire en L. Collin te 
Gent, en A. Deblon te Luik. Ik dank voorts de archivarissen van de 
kloostercongregaties die mij met de grootste welwillendheid toeston- 
den de bewaarde documenten van hun orde of congregatie te raadple- 
gen, in het bijzonder de paters W. de Roy s. j. van het Jezuïetenarchief 
te Brussel, A. Devroye generaal van de Jozefieten te Melle, A. Wieërs
o.s.c. van de Kruisheren te Maaseik, en allen die mij bij mijn 
speurtocht naar ‘oud papier’ adviezen en inlichtingen verstrekten. 
Dank zij hun bereidwillige hulpvaardigheid kon dit werk tôt stand 
komen. Veel dank ben ik verder verschuldigd aan mevr. drs. 
R. Heinsius en mevr. drs. Th. Munting voor hun gewaardeerde hulp 
bij het vertalen van de Latijnse teksten, iets wat mij door het soms 
allesbehalve klassiek Latijn voor bijzondere problemen stelde. Gaarne 
dank ik tôt slot het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse 
Geschiedenis dat mij materieel in staat stelde deze uitgave voor te 
bereiden, en het resultaat ervan in zijn sérié heeft willen opnemen.

Leuven, september 1979
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B. J anssens de B isthoven, Inventaris van het bisschoppelijk archief te Brugge. Ma- 
nuscript, Brugge, 1964.

Reeks B : Bisdom Brugge 
Acta Episcopatus :

97-108: Handelingen van R. Boussen, 1833-1848.
109: Handelingen van de vicarissen, sede vacante, 1.10.1848-30.3.1849. 

110 -124 : Handelingen van J.B . Malou, 1849-1863.
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477 : College Avelgem.
478 : St.-Leocollege Brugge.

479-482 : St.-Lodewijkscollege Brugge.
483 : College Diksmuide.

484-485 : College Ieper.
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488 : 
489: 

490-49* =
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499 = 
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Colleges Moeskroen, Nieuwpoort. 
College Oostende.
College Tielt.
College Poperinge.
Normaalschool Torhout.
Colleges Veurne.
Colleges algemeen.
Briefwisseling D. De Haerne.

Reeks N : Nécrologie
61-65 : Vijf bundels met gedrukte en handschriftelijke bijdragen ter gedachtenis van 

priesters uit het bisdom Brugge.
66 : Een veertigtal laden met steekkaarten en losse stukken over priesters van het 

bisdom Brugge.

Fonds Waffelaert
W 3-4 : Briefwisseling G. Waffelaert.

2. BRUSSEL, A R C H IEF V A N  D E JE Z U ÏE T E N
Geen globale inventaris aanwezig. Voorlopige inventarissen bij de afzonderlijke 
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A 5 : Opmerkingen voor leraars en surveillanten van P. Van der Moere.
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op een nieuwe uitgave.
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7 : Basisprincipes van het Jezuïetenonderwijs.

19 : Het onderwijs van het Nederlands in de colleges in 1870.
H 23 : De vrijheid van onderwijs (Kan. Van Crombrugge, 1830).
G  34 : College en leraars, uittreksels van brieven van de P.P. Generaal.
P 11 : Viaamse spraakkunst van P. Van de Velde, brief van P. Weemaes aan de 

redactie van de Précis Historiques.

Viaamse kwestie
Dossier I ( 1- 11) , Dossier II (1-5) : briefwisseling, rapporten, circulaires, brochures en 
knipsels (1830-1914).



3. GENT, BISSCHOPPELIJK ARCHIEF
J . L a vaut, Inventaire des archives de l'Evêché de Gand. Dl. I. Généralités, Epis
copats. Manuscript opgesteld d.d. 15 maart-30 september 1879. Dl. II. Couvents et 
écoles. Manuscript, opgesteld d.d. 1 oktober 1879-1 juni 1885. Met aanvullingen van 
L. C o llin1 .

L. C ollin. Inventaris van het fonds Mgr. H . Lambrecht. Manuscript. Gent, 1977. 
L. C ollin. Inventaris van het fonds Antoine Stillemans (1832-1916). Gestencild. 
Gent, 1977.
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A VI : Acta episcopatus, dl. X-XIV , 1826-1913.
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B X X  J.F . Van de Velde

Reeks d, 136 : publicaties Olinger, 1835.
B X X I L .J. Delebecque

Reeks b, 84: spellingkwestie, 1840.
Reeks c, 158, 159: slechte kranten en literaire verenigingen, 1843.
Reeks d, 2 tôt 9: spellingkwestie, 1844.

5 6 bis : maatregelen middelbaar onderwijs, 1844.
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l8/3-
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Reeks e, 12 1 : inspectie, 1881.
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51 : Ign. De Beucker, 1888.
57: Fr. De Potter, 1888.
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X X IV  A. Stillemans
Afkomst en studies, 6 : letterkundige werken uit studententijd.
Leraar en superior te Sint-Niklaas,

1 De gegevens betreffende het onderwijs in deze aanvullingen konden niet meer 
worden verwerkt.
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11  : toespraken voor de société littéraire, 1869-1888.
12 : toespraken tôt de leerlingen als superior, 1876-1888.
15 : dichtwerk superior Stillemans, s.d.
16 : klad jaarverslagen klein seminarie aan Bracq, s.d.
17 : Bracq aan Stillemans, 1888.
18 : Stillemans aan Bracq, s.d.

Bisschop van Gent,
41, 46, 47: redevoeringen en conferenties.
55 f : Varia minuten brieven, s.d.
56 b : correspondentie met ministeries, provincie en stadsbestuur Gent,

1890-1916.
c : correspondentie met de kardinaal van Mechelen, 1890-1916.
1 : Varia correspondentie, 1890-1916.

106: Lager en middelbaar onderwijs 1890-1916.
121 : Bisschoppenconferenties, agenda’s en verslagen, 1890-1916.
125 : Status dioecesis, 1894, 1898.

Scholen en Kloosters 
C  II Scholen in het algemeen

Reeks a, 22: inlichtingen over seminaries, colleges en zondagsscholen, 1842. 
24, 25: spellingkwestie, 1844.
31 : aantekeningen over de verbetering van het onderwijs, 1844.

C IV Middelbare scholen
Reeks b, 3 bis, 22bis, 92 : inlichtingen over klein seminaries, middelbare scho

len en zondagsscholen, 1840, 1846, 1855.
5, 6, 14, 95bis, 97bis, 98, 99, 100, 107, 108, n o : interscholaire 
wedstrijden en afschaffing van het examen pour le grade d ’élève 
universitaire, 1841-1861.
7 : bisschoppelijke circulaire aan de colleges van het bisdom Brugge, 
1841.
19 : houding van de bisschoppen t.o.v. het middelbaar onderwijs, 
1846.
65, 66: reglementen klein seminarie Sint-Truiden, 1852.

C IX  Gent
B i Sint-Barbaracollege
Reeks c, 76, 79, 86, 87: 1849-1861.

Fonds Colleges (niet geïnventariseerd) : informaue over aile bisschoppelijke mid
delbare scholen in de 19e eeuw, gebundeld volgens instelling.

4. LU IK , BISSCH O PPELIJK  A RCH IEF
A. D eblon, P. G erin en L. Pluymers, Les archives diocésaines de Liège. Inventaire 
des fonds modernes, (Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, 
Bijdragen, 85). Leuven-Parijs, 1978.

Fonds Van Bommel
67 : Correspondentie met ministers over verscheidene onderwerpen, o.m. spel- 

lingkwesde.
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150-163 : Klein seminarie Rolduc.
164-175 : Klein seminarie Sint-Truiden.

459: Middelbaar onderwijs; briefwisseling met bisschoppen, drukwerk etc.
460 : College Beringen.
461 : College Bree.
469: College Sint-Truiden.
472 : College Venlo.
474 : College Weert.

Fonds De Montpellier 
12 : Seminaries.
16 : Middelbare scholen.
47 : o.m. Diversen betreffende het middelbaar onderwijs.

Fonds Doutreloux
6: Bisschoppenconferenties 1880-1897.

42 : Onderwijs : studies, programmai.
43 : Katholiek onderwijs : inspectierapporten van de katholieke scholen te Luik.
44 : Katholiek onderwijs : leerlingen.
45 : Katholiek onderwijs : personeel.
46 : Katholiek onderwijs : scholen.

Fonds Rutten
17 : Bisschoppenconferenties, Universiteit Leuven.

32-33 : Vlaamse kwestie.
118 - 119 : Schoolstrijd 1879-1884.

158: Middelbaar onderwijs: algemeenheden.
159: Inspectierapporten over het vrij middelbaar onderwijs.
160: Bijeenkomsten van collegedirecteurs van het bisdom (1903-1904).
161 : Colleges : briefwisseling directeurs en leraars, administratie, personeel,

gepatroneerde colleges.
162 : Palmaressen, prijsuitdelingen.
163 : Fédération nationale de l ’enseignement moyen libre ; bijeenkomsten van de

diocesane inspecteurs 1912-1916.

5. M AASEIK, A R C H IEF V A N  D E KRU ISH EREN  
Studieprogramma’s, 1855-1856-1858-1859.
Register van het college van het H. Kruis onder de leiding der Eerw. Kruisheren 
Maaseik: namenlijsten van leraars (1855-1879) en leerlingen (1855-1888). 
Académie de littérature, franstaüg reglement, s.d.
Academia litterarum et scientiarum, nederlandstalig verslagboek, 1898-1906. 
Studentenbond in ’t collegie der Eerw. Kruisheeren Maeseyck (gezelligheidsvereni- 
ging onder erevoorzitterschap van de collegedirecteur), nederlandstalig verslagboek, 
1899-1906.
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6. M ECH ELEN , A A RTSBISSCH O PPELIJK  A R C H IE F 2
Voorlopige summiere inventaris voor de 19e eeuw, opgesteld door archivaris C. Van
de Wiel.

Fonds Sterckx
VII 6 : Bijzondere kwesties betreffende onderwijs, opvoedkunde, gebruik van het 

Vlaams (spellingkwestie), godsdienstonderricht.
VII 9 : Briefwisseling tussen Sterckx en de colleges van zijn bisdom, 1840-1843.

Fonds onderwijs
III ia : Middelbaar onderwijs ; klein seminaries van Mechelen, Hoogstraten en Bas

se-Wavre ; programmai prospectussen, reglementen, lijsten van leraars.
III ib : Middelbaar onderwijs ; colleges Nijvel, Mechelen (Pitzemburg en Sint-Rom- 

bout), Leuven, Lier, Herentals, Halle, Tienen, Geel, Diest, Boom, Berchem, 
Antwerpen (St.-Jan-Berchmans), Aarschot. Inhoud zoals onder ia.

III c : godsdienstleraars, statistieken M .O. 1900-1906, examenjury, graduaat in de 
letteren, normaalscholen, handelsscholen, veeartsenijscholen, landbouw- 
scholen, scholen van religieuzen.

III 14 : Briefwisseling met en mededelingen van het aartsbisdom, programmai lager 
en middelbaar onderwijs. Enkele brieven over spellingkwestie.

III 16 : Spelling van de Vlaamse taal.
III 17 : Disciplinaire maatregelen betreffende verenigingen en tijdschriften van 

Vlaamse leerlingen. Brieven I. De Beucker, A. Pauwels, Nationaal Vlaamsch 
Verbond en andere Vlaamse verenigingen, wetsvoorstel Coremans.

Fonds Vlaamse kwestie: wordt nog samengesteld.
Fonds Réunion des évêques, 1884-19003.
Obituarium dioecesis Mechliniensis : biografische gegevens over de priesters van het
aartsbisdom, volgens datum van overlijden.

7. M ELLE, A R C H IEF  V A N  D E JO Z E FIE T E N
Geen globale inventaris aanwezig. Deel-inventarissen bij de afzonderlijke bundels
gevoegd.
Dossiers :
— Stichter
— Geraardsbergen

2 De Acta Episcopalia Mecbliniensia werden niet onderzocht omdat zij een louter 
juridisch-administratief karakter hebben en geen informatie konden verstrekken 
over ons onderwerp.

3 Voor de bisschoppenconferenties van 1830 tôt 1883 verwijzen we naar A. S imon, 
Réunions des évêques de Belgique 1830-1867. Procès-Verbaux en id. Réunions des 
évêques de Belgique 1868-1883. Procès-Verbaux.
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— Leuven
—  Melle
—  Brussel
—  Halle
—  Maldegem
—  Rooborst
— Tienen
— Tongeren
— Juvenaat Geraardsbergen-Leuven
— Circulaires van de generale oversten : 

Ignace (1842-1850)
Stanislas (1851-1860)
Remi (1860-1869)
Felicien (1869-1881, 1881-1893) 
Gustave (1893-1898)
Félix (1899-1910)

II. Gedrukte bronnen

1. Jaarboeken

Almanach voor het bisdom van Brugge, 1835-1840.
Almanach der bisdommen van Brugge en Gent, 1841-1879.
Almanach royal officiel, 1840 e.v.
Almanak van het bisdom van Brugge, 1880 e.v.
Almanak der geestelijkheid in het bisdom Gent, 1880 e.v.
Annuaire du clergé de l ’archevêché de Malines, 1897 e.v.
Annuaire du clergé de l ’archidiocèse de Malines, 1841.
Annuaire du clergé belge, 1844.
Annuaire du clergé catholique romain du royaume de Belgique, 1837, 1838. 
Annuaire complet du clergé belge et répertoire des établissements religieux, 1893 e-v- 
Annuaire ecclésiastique de l ’archevêché de Malines, 1856.
Annuaire ecclésiastique de l ’archevêché de Malines, 1860-1865, 1868.
Annuaire ecclésiastique de l ’archevêché de Malines, 1870, 1876, 1877-1879, 1882, 
1883, 1886, 1887, 1889, 1891.

Annuaire et dictionnaire du clergé de l’archevêché de Malines, 1897.
Annuaire de l ’université catholique de Louvain, 1837 e.v.
La Belgique ecclésiastique. Annuaire du clergé des couvents et communautés reli
gieuses, 1889 e.v.
Catalogus provinciae belgicae societatis Jesu, 1833 e.v.
Catalogus sociorum et officiorum provinciae neerlandicae societate Jesu, 1887. 
Dictionnaire du clergé (Mechelen), 1870, 1879, 1882, 1892.
Directorium romanum ad usum dioecesis Leodiensis.
Litterae annuae provinciae belgicae (Jez.), 1835 e.v.
Manuel du clergé de l’archidiocèse de Malines, 1894-1911.
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2. Periodieken

Het beertje van de logie, 1887.
Belgisch Muséum, 1837-1846.
La Croix, 1874-1878.
’t Daghet in den Oosten, 1885-1914.
Dietsche Stemmen, tijdschrift ter verspreiding van godsdienst, wetenschap en let- 
terkunde, 1892-1896.
Het Handelsblad van Antwerpen, vanaf 1844.
Ieder ’t zijn, 1889, 1890.
Jong Antwerpen, 1887-1914.
Jong Brabant, 1891.
Journal historique et littéraire, 1834-1867.
De Kabouter uit het Land van Loon, 1888-1896.
De Knodse, 1888-1900.
Kwaepenninck, 1880, 1881, 1889.
Het Land van Aalst, 1860-1914.
Nieuwsblad van Yperen en van het arrondissement, 1866-1912.
Ons Leven, vanaf 1888.
Ons Recht, 1899-1914.
Onze Vlaamsche Wekker, 1882-1887.
Précis historiques (Collection de), 1852-1898.
Het Recht, 1874-1893.
’t Reusje, 1884-1887.
Standaerd van Vlaenderen, 1829-1898.
De Student, 1881-1930.
De Tassche, 1881.
De Vlaamsche Vlagge, 1875-1933.
Vooruit, vanaf 1884.
Het Zondagsblad van Waereghem, 1885-1890.

3. Andere gedrukte bronnen
Antonii Van Torre e societate Jesu dialogifamiliareslitterarumtironibus. Antwerpen, 
1657.
B eers, J. V an , Nederduitsche spraekleer ten gebruike van hooge-, middelbare- en 
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HOOFDSTUK 1

DE TRA D ITIE V A N  D E LA TIJN SE SCH O O L 
1830-1848

De vrijheid van onderwijs, één van de belangrijkste principes die 
de katholieken na hun ervaringen met de onderwijsmaatregelen van 
Willem I in de grondwet hadden doen opnemen, bleef het langst 
bewaard in de sector van het middelbaar onderwijs, waar pas in 1850 
een wettelijke regeling van organisatie en programma werd doorge- 
voerd, terwijl het hoger onderwijs in 1835 en het lager in 1842 aan een 
wet was onderworpen1 . Die volledige vrijheid gedurende twintig jaar 
na de Belgische onafhankelijkheid leidde tôt een zekere wildgroei in 
deze sector2. De bisschoppen hadden aan de vooravond van de Bel
gische omwenteling hun klein seminaries heropend in Mechelen, 
Roeselare en Sint-Niklaas en er een jaar later een klein seminarie aan 
toegevoegd voor het bisdom Luik, dat gevestigd was in Rolduc, in het 
deel van het huidige Nederlands Limburg dat tôt 1839 bij België 
hoorde. Aan deze klein seminaries van Mechelen en Rolduc bestond 
van meetaf aan naast de humaniora een tweejarige filosofie-afdeling als 
eerste fase van de priesteropleiding3. Na de splitsing in 1834 van het 
oude bisdom Gent in twee nieuwe bisdommen — Gent en Brugge — 
werd aan het Brugse Duinencollege een eenjarige filosofiecursus in- 
gericht, die in 1849 werd overgebracht naar het klein seminarie van 
Roeselare. Aan het klein seminarie van Sint-Niklaas werd in 1846 een 
filosofie-afdeling toegevoegd4.

1 H . F assbender, L ’Episcopat belge et le projet de loi sur l ’enseignement moyen de 
1850, — Bulletin de l’institut historique belge de Rome, X L , 1969, p. 469-471.

2 M. de Vroede, Onderwijs 1840-18/8, in Algemene geschiedenis der Nederlanden, 
XIII, p. m .

3 A. T ihon, Le clergé et l ’enseignement moyen pour garçons dans le diocèse de 
Malines ( 1802-1914), Dl. I, Situation générale, p. 171 ; C . de C lercq, Rolduc. Son 
abbaye, ses religieux, son séminaire (1661-1860), p. 282-283.

4 M. H anson, Taaltoestanden en moedertaalonderricht in het humaniora-onderwijs 
van het bisdom Brugge tijdens het episkopaat van Boussen en Malou. 18J0-1864, 
p. 56 ; G. F aelens, Histoire du petit séminaire de Saint-Nicolas. 1808-1908, p. 202- 
206.
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De invloed van de Kerk in het middelbaar onderwijs beperkte zich 
echter niet tôt deze klein seminaries. In talrijke gemeentecolleges die 
na 1830 oprezen, sommige als voortzetting van een oude Latijnse 
school, traden geestelijken als leraars en zelfs als directeur op de 
voorgrond. Vooral na de gemeentewet van 1836 die de gemeenten een 
grotere autonomie gaf o.m. inzake het verstrekken van onderwijs, 
werd op verscheidene plaatsen die samenwerking tussen een toezicht 
houdend gemeentebestuur en een uit geestelijken bestaand leraren- 
corps 00k juridisch geformaliseerd zodat vaak de gemeentecolleges 
uitgroeiden tôt een soort gepatroneerde katholieke onderwijsin- 
stellingen. Een momentopname voor het schooljaar 1846 leert dat dit 
toen in het Vlaamse land het geval was voor de colleges van Geel, 
Herentals, Lier, Mechelen, Westerlo, Aarschot, Diest, Leuven, Be- 
ringen, Sint-Truiden, Eeklo, Geraardsbergen, Kortrijk, Menen, 
Oostende, Poperinge, Tielt en Veurne. In Mol, Tienen en Ieper had 
de ‘patronage’ vroeger bestaan, en de gemeentebesturen van Turn- 
hout en Torhout gaven subsidies respectievelijk aan het Jezuïeten- 
college en het pensionaat dat aan de normaalschool was toegevoegd. 
Alleen de gemeentecolleges van Antwerpen, Brussel, Hasselt, Ton- 
geren, Gent en Brugge kwamen nooit onder kerkelijke contrôle5.

Het is begrijpelijk dat in die situatie de bisschoppen er niet naar 
streefden zelf een heel onderwijsnet te gaan uitbouwen. In het aarts- 
bisdom werd wel in 1835 in Hoogstraten een college opgericht dat 
twee jaar later de titel van klein seminarie kreeg — al had het geen 
filosofie-afdeling — en dat bedoeld was om de talrijke priesterroepin- 
gen uit de Antwerpse Kempen op te vangen, in Brugge-stad startte de 
bisschop vanuit een gelijkaardige overweging het Ter Duinencollege 
— later omgevormd tôt het Sint-Lodewijkscollege — dat aanvankelijk 
rechtstreeks onder leiding stond van de president van het groot semi
narie, en in Mechelen kwam de bisschop enigszins tegemoet aan de 
nieuwe economische behoeften door in 18 3 8 het St. -Louisinstituut op 
te richten dat moest voorbereiden op een loopbaan in de handelswe- 
reld6. Maar toch werd maar op één plaats in deze période een bis- 
schoppelijk instituut opgericht als tegenhanger van een officiële 
school, ni. in Ieper, toen daar in 1840 een einde kwam aan de samen
werking met het stadsbestuur en het gemeentecollege bleef bestaan

5 A. T ihon, o.c., p. 182 e.v.
6 Id., o.c., p. 17 1, 174 ; Jubilé du collège St.-Louis à Bruges. 1834-1909, p. 7-15.
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zonder priesters als leraar. De verklaring voor deze bisschoppelijke 
terughoudendheid inzake het ontwikkelen van een eigen net was, dat 
zij lange tijd hoopten op een uitbouw van een officieel-confessioneel 
middelbaar onderwijs, waar — zoals in de gepatroneerde gemeente- 
colleges — enkel de katholieke godsdienst, de godsdienst van de 
meerderheid, als verplicht vak voor aile leerlingen werd onderwezen, 
en waar voor de priester-leraar een bijzondere taak was weggelegd die 
meer was dan het geven van de godsdienstles en gelegen was in een 
soort algemeen toezicht op de hele gang van zaken in de school7. Pas 
na verloop van tijd, toen de tegenstelling tussen katholiek en liberaal 
het hele openbare leven ging beheersen, zijn de bisschoppen tôt het 
inzicht gekomen dat een dergelijkperspectief niet haalbaar was en zijn 
ze begonnen met het systematisch oprichten van eigen scholen.

Voorlopig werd dat grotendeels overgelaten aan kloostercongre- 
gaties die zich bijzonder op onderwijs wensten toe te leggen. Op de 
eerste plaats de Jezuïeten die in heel België tussen 1831 en 1845 tien 
colleges oprichtten waarvan vijf in het Vlaamse land8. In het bisdom 
Gent zorgde een nieuw opgerichte diocesane congregatie, de priesters 
van de H. Maagd, voor uitbreiding van het aantal puur katholieke 
colleges9. De Jozefieten, een in 1817 gestichte broedercongregatie die 
zich volgens de methoden van de Broeders van de Christelijke scholen 
aanvankelijk vooral had toegelegd op het geven van lager onderwijs, 
gingen zich in de loop van de jaren dertig meer oriënteren naar het 
middelbaar niveau vooral nadat zij in 1836 het befaamde pensionaat in 
Melle hadden overgenomen. Ze beperkten zich in het begin tôt pro- 
fessionele afdelingen, en openden zeven middelbare scholen in de 
provincies Oost-Vlaanderen en Brabant. Na 18 50 zouden ze sommige

7 A. T ihon, o.c., p. 143.
8 In 1831 openden de Jezuïeten een college te Aalst, in 1833 namen ze van de Gentse 

bisschop het Sint-Barbaracollege over, en twee jaar later startten ze te Brussel met 
hetSt.-Michielscollege. In 1840 volgde een college te Antwerpen en in 1845 namen 
zij de op dat ogenblik meest toonaangevende Latijnse humaniora van de Kempen 
over, ni. de privé school van P. J . De Nef te Turnhout ; zie A. Poncelet, Het 
gezelschap van Jezus in België. Historisch overzicht.

9 De Congregatie van de Priesters van de H. Maagd richtte colleges op te Den- 
dermonde in 1834, te Eeklo, waar onmiddellijk een akkoord met het gemeente- 
bestuur kon worden afgesloten, in 1840 en te Oudenaarde in 1844; J. A rt, 
Kerkelijke structuur en pastorale werking in het bisdom Gent tussen i8 jo e n  19 14 ,
p. 6.
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scholen uitbouwen tôt colleges met complété Latijnse humaniora10.
Een overzicht van het aantal colleges in 1846-1847 brengt de sterke 

greep van de geestelijkheid op het middelbaar onderwijs — vooral in 
Vlaanderen — aan het licht11 .

Instellingen voor middelbaar onderwijs in het Vlaamse land 1 8 4 6 - 1 8 4 7

Prov. Arrond. Prov. Prov. Prov. Totaal %
Antw. Brussel Limb. O.-VI. W.-Vl.

+ Leuven

gemeentelijk I 2 2 I 2 8 ‘7

‘gepatroneerd’ 5 3 2 2 7 ■9 40

bisschoppelijk 3 — 1 I 3 8 *7

congregatie 2 4 — 6 — 12 2 6

totaal per regio 1 I 9 5 10 12 4 7 100

10 M. de V roede, La formation pédagogique des frères des écoles chrétiennes, spé
cialement en Belgique, au cours de la première moitié du 19e siècle, — Paedagogica 
Historica, X , 1970, p. 78-79; Id ., De pedagogische opleiding van de Jozefieten, 
18 17 -18 ) 1, —  Tijdschrift voor Opvoedkunde, XIV, 6, 1968-1969, p. 324-326; 
H. V erbist, Geschiedenis van Melle, p. 273-298.

11 Gemeentelijke colleges: Antwerpen, Brussel, Tienen, Hasselt, Tongeren, Gent, 
Brugge, Ieper.
Gepatroneerde colleges : Geel, Herentals, Lier, Mechelen, Westerlo, Aarschot, 
Diest, Leuven, Beringen, St.-Truiden, Eeklo, Geraardsbergen, Kortrijk, Menen, 
Oostende, Poperinge, Tielt, Torhout, Veurne.
Bisschoppelijke colleges: Hoogstraten, Mechelen (kl. sem.), Mechelen 
(St. Louis), St.-Truiden, St.-Niklaas, Brugge, Ieper, Roeselare.
Congregatie, colleges : Antwerpen, Turnhout, Brussel, Aalst, Dendermonde, 
Gent, Oudenaarde.
Congregatie, middelbare scholen: Brussel, Leuven, Tienen, Geraardsbergen, 
Melle.
Zie voor verdere identificatie de lijst van de middelbare onderwijsinstellingen in 
bijlage. In deze lijst is niet opgenomen de ,,école centrale de commerce et d ’indus
trie”  van Schaarbeek wegens het speciaal statuut van deze instelling. Ze werd 
opgericht door Brusselse vooraanstaanden in 1833. Vanaf 1845 werd ze gesubsi- 
dieerd door het Rijk en vanaf 1848 door de stad Brussel. In 1851 werd de école 
centrale de professionele afdeling van het atheneum te Brussel.
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Al vertegenwoordigden in 1846-47 het aantal colleges en mid- 
delbare scholen die door de bisschoppen en religieuze congregaties 
waren opgericht in Vlaanderen maar 43 % van het totaal in die regio 
(in heel België 42 %), de geestelijkheid had er de leiding over 2/3 van 
de gemeente-instellingen (in heel België 1/2), zodat ze de facto 83 % 
van aile middelbaar onderwijs in Vlaanderen controleerde (in België 
60 % )12. Vooral in West-Vlaanderen en Antwerpen waren er veel 
gepatroneerde colleges. Het lag voor de hand dat de liberale publieke 
opinie met enige ongerustheid de groeiende invloed van de clerus 
gadesloeg, en op de overheid druk ging uitoefenen om haar bemoeiing 
met het middelbaar onderwijs, die zich in de jaren dertig was gaan 
beperken tôt het sporadisch verstrekken van subsidies aan sommige 
gemeentecolleges, op te drijven. Dat gebeurde in de jaren veertig door 
voorwaarden te verbinden aan de subsidiëring, door algemene wed- 
strijd en  te o rgan iseren  tu ssen  de o ffic ië le  o n d e rw ijsin ste llin g en  —  die 
overigens zonder succès 00k voor vrije instellingen werden openge- 
steld — en door de inspectie vanaf 1843 opnieuw in te richten. De 
overname van de macht door de liberalen in 1847 zou deze tendens 
versterken, en de vrijheid van 1830 binnen wettelijke banen leiden13.

Die vrijheid bestond intussen 00k voor de taal. De Belgische 
omwenteling schafte de taalwetgeving van Willem I af, maakte van het 
Frans de officiële taal van het centrale bestuur en het leger, en liet 
verder inzake taalgebruik de vrije keuze, 00k in het onderwijs14. 
Principieel werd het dus mogelijk het middelbaar onderwijs in gelijk 
welke taal te organiseren. In de praktijk betekende dit voor het 
katholiek onderwijs dat er afwisselend drie verschillende onderwijs- 
talen werden gehanteerd : het Latijn, het Frans en het Nederlands.

De discussie over de vraag welke van die drie de belangrijkste 
moest zijn als voertaal voor de lessen en als omgangstaal daar buiten, 
spitste zich vanuit het beleid toe op een keuze tussen Latijn en Frans. 
Het Latijn was in het ancien régime toonaangevend geweest, en had

12 De cijfers voor heel België vindt men bij A. T ihon, Le rôle du clergé séculier dans 
l ’enseignement secondaire pour garçons dans le diocèse de Malines et la Belgique au 
X IX e siècle, — Revue d ’histoire ecclésiastique, LX X II, 1977, p. 579.

13 Id ., Le clergé et l ’enseignement..., p. 185-187.
14 L. W ils, De taalpolitiek van Willem I, — Bijdragen en mededelingen betreffende 

de geschiedenis der Nederlanden, X C II, i, 1977, p. 86.
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toen zelfs zijn naam gegeven aan het middelbaar onderwijs in het 
algemeen dat toen immers werd verstrekt in een ‘Latijnse school’ . Die 
traditie kreeg vanaf 1830 een nieuwe kans. De Jezuïeten waren er de 
grote voorvechters van (t. 2). Ze werden bijgetreden door de con- 
servatieve eerste bisschop van Brugge, Boussen, die de collegedirec- 
teurs herhaaldelijk richtlijnen gaf om de oude ereplaats van het Latijn 
te herstellen, en 00k door de Luikse bisschop Van Bommel (t. 3 ,5 ,6 , 
7). In het aartsbisdom daarentegen wensten kardinaal Sterckx en het 
merendeel van zijn collegedirecteurs aan het Frans aïs omgangstaal de 
voorkeur te geven boven het Latijn, dat nog wel in enkele lessen de 
voertaal bleef, maar als verplichte taal in de vrije tijd helemaal ver- 
dween. De grondgedachte daarvan was, dat hoewel de kennis van het 
Latijn als kerktaal nodig bleef, het Frans de beste waarborgen bood 
voor een verzorgde opvoeding, die rechtstreeks op de maatschappij 
voorbereidde (t. n  a tôt f, 13, 14 a tôt i).

Het Nederlands bleef in de katholieke instellingen de derde taal. 
Zij fungeerde als voertaal in het vak godsdienst — dat immers door 
toekomstige priesters in de taal van het volk moest worden bestudeerd 
— en 00k als voertaal in de laagste jaren van het middelbaar onderwijs 
op die plaatsen waar de geringe kennis van het Frans bij de leerlingen 
dit noodzakelijk maakte. Dat was o.m. het geval in het college van 
Sint-Truiden, waar in de laagste vier humaniorajaren in het Neder
lands werd onderwezen, al gebruikte men noodgedwongen15 Franse 
handboeken, in Herentals, Geel, Hoogstraten en Beringen waar dat in 
het laagste jaar gebeurde16 (t. n  b-d-e). In Rolduc werd de geringe 
kennis van het Frans opgevangen door spéciale bijlessen en door nog 
in het tweede jaar van de humaniora een nederlandstalig handboek 
voor het aanleren van het Frans te gebruiken (t. 4). Ook in het 
Mechelse stadscollege werd in de eerste jaren na de Belgische omwen- 
teling nog in de beide landstalen onderwezen17. Het gedeeltelijk en 
tijdelijk behoud van de Nederlandse voertaal in de lessen was onge- 
twijfeld ook een nawerking van de taalpolitiek die Willem I in het 
middelbaar onderwijs had gevoerd terwijl de instellingen waar die 
politiek slechts een gering succès had geboekt, zoals deze van West- 
Vlaanderen, bijna onmiddellijk opnieuw verfransten18. Waarschijn-

15 Bij gebrek aan goede nederlandstalige handboeken.
16 J.B . N othomb, Etat de l'instruction moyenne en Belgique, p. C X X IV -C X X V  en 

C XX V I-C X X V II.
17 L. W ils, Kanunnik Jan  D avid en de Vlaamse beweging van zijn tijd, p. 58-59.
18 M. H anson, o .c ., p. 94.

44



lijk was kanunnik J . David, die het hogeraangehaalde college van 
Mechelen van 1830 tôt 1836 bestuurde, niet de enige die voor het 
behoud van tweetaligheid ijverde maar dit bleek op lange termijn niet 
haalbaar te zijn. Daarom werd de aandacht verlegd naar wat nog wel 
mogelijk bleef : de aanmoediging van de literaire bedrijvigheid in de 
moedertaal bij de leerlingen en een verzorgd Nederlands vakon- 
derricht.

De studie van het Nederlands als vak, die onder Willem I een 
verplicht onderdeel vormde van het humanioraprogramma, werd ge- 
handhaafd of misschien na een korte onderbreking opnieuw inge- 
voerd. In oktober 1830 was de verplichting dit vak te programmeren 
opgeheven, maar uit officiële rapporten van de jaren veertig vernemen 
we dat het Nederlands in aile door het rijk gesubsidiëerde instellingen 
van Vlaanderen werd onderwezen, 00k in Brussel, en nog in vier 
Waalse colleges19. In het katholiek onderwijs bleef het vak eveneens 
gehandhaafd. Al kreeg het in de Jezuïetencolleges een kleine plaats 
toegewezen, in de bisdommen Brugge, Luik en vooral Mechelen werd 
bijzondere zorg besteed aan het moedertaalonderricht, waarmee 
naargelang de omstandigheden zowel het Frans als het Nederlands 
werd bedoeld (t. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12 a tôt i). De studie van het 
Nederlands werd als een vanzelfsprekend onderdeel beschouwd van 
de overwegend literaire vorming die de humanioraleerlingen meekre- 
gen-

Die literaire vorming werd 00k bevorderd in de ,,académies lit
téraires”  of lettergilden die vanaf de jaren 1840 in sommige colleges 
werden opgericht, en waarin de leerlingen van de hoogste klassen 
samenkwamen om zich te oefenen in opstel en voordracht20. Alhoe- 
wel deze verenigingen meestal op de eerste plaats de franstalige vor
ming van de leerlingen wilden bevorderen, toch konden er naast 
Latijnse 00k Nederlandse en soms zelfs Engelse en Duitse stukjes 
worden voorgedragen. Alleen in het klein seminarie van Sint Truiden 
kwam, in 1845, een uitsluitend nederlandstalige vereniging, Utile 
Dulci, tôt stand met het doel de ‘vaderlandse’ letterkunde te bestude-

19 J.B . N othomb, o.c. , p. 426-440; (CH. R ogier), Etat de l ’instruction moyenne en 
Belgique. 1842-1848, p. 375.

20 In het O.L.V.-college van Antwerpen werd een Académie littéraire opgericht in 
1847; in het klein seminarie van Sint-Niklaas in 1848 ;L . G f.vers, Studentenbewe- 

ging en taaltoestanden van het katholiek middelbaar onderwijs in het aartsbisdom 
Mechelen. 1830-1892, p. 27 en G. F aelens, o. c. , p. 216 e.v.
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ren en te beoefenen. De leerlingen van dit klein seminarie hielden in 
1847, bij een bezoek van bisschop van Bommel, een literaire zitting 
waarop ,,slechts”  één nederlandstalige voordracht werd gehouden 
omdat de bisschop in het gezelschap was van de Franse pater Lacor- 
daire21. In hetzelfde jaar werd een literaire en muzikale voorstelling 
ten beste gegeven in het Jozefieteninstituut te Melle met o.m. de 
opvoering van de cantate Breydel en De Coninck, waarvan de neder
landstalige tekst was geschreven door de studieprefect P. Van de 
Velde22 (Broeder Albert), een vriend van P. Van Duyse en van H. 
Conscience23. Ook op andere collegefeesten, zoals prijsuitdelingen 
kreeg het Nederlands meestal een weliswaar secundaire plaats in 
declamatie, zang, of een kort toneelstukje waarin patriottisme en liefde 
voor Vlaanderen doorklonk 24. Diezelfde strekking was trouwens ook 
in vele franstalige literaire werkjes en voordrachten terug te vinden. 
Het was daarom mogelijk dat ondanks de overwegend Franse om- 
gangstaal er in een aantal instellingen een vlaamsvoelende geest bleef 
leven.

Deze geest werd aangemoedigd door vlaamsgezinde collegedirec- 
teurs en -leraars als David, Van de Velde, de Roeselaarse leraars D. 
Cracco en J.B . De Corte25, E. J. D ’Haene, leraar te Kortrijk26, en F. 
Vandeputte, die gedurende enkele jaren het Duinencollege te Brugge 
bestuurde27. Béinvloed door het traditionalisme en de romantiek

21 J . D emarteau, Liégeois d ’il y  a cent ans. Le fondateur de la Gazette de Liège 
( i 8 i o - i 8 6 j )  et son temps, p. 171-172.

22 Pierre Van de Velde was van 1839101 i849prefecten van 1844 tôt 1846 overste van 
het instituut te Melle. Van 1841 tôt 18 50 was hij bovendien supervisor van de lokale 
prefecten van de andere Jozefieteninstellingen ; M. de V roede, De pedagogische 
opleiding van de Jozefieten, 18 17 -18 5 1, p. 335-336, noot 96.

23 Institution de Melle, lez-Gand-Belgique, Séance littéraire et musicale (17  août 
1847); A .J.M ., Dossier Melle, map u : Brieven van Prudens Van Duyse aan 
Broeder Albert (P. Van de Velde), 18 juli 1847 en 17 december 1849; A .J.M ., 
Dossier Melle, map q ; Brief van Hendrik Conscience aan Broeder Albert, 29 juli 
1847; A .J.M ., Dossier Melle, map r.

24 L. G evers, o.c., p. 26-27; M. H anson, o.c., p. 82-83, 91.
25 De dichter Domien Cracco en de fabulist Jan Baptist De Corte waren resp. van 

1830 tôt 1842 en van 1831 tôt 1843 a ŝ leraar aan het klein seminarie van Roeselare 
verbonden; M. H anson, o . c . ,  p. 66-68, 98.

26 Dichter E .J. D ’Haene was leraar te Kortrijk van 1833 tôt 1840 ;M . H anson, o . c . , 
p. 76, 98.

27 F. Vandeputte was vanaf 1833 als leraar aan het Duinencollege van Brugge verbon
den en was er van 1838 tôt 1843 regent der studiën; M. H anson, o . c . , p. 81-83.
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waren zij vaderlandslievend en hadden zij genegenheid voor de 
volkstaal, ook omdat zij in het bevorderen van het ,,Nederduits”  een 
waarborg zagen voor het behoud van godsdienst en christelijke zeden. 
Zij beoefenden de Vlaamse letterkunde, waren bedrijvig in plaatselijke 
literaire verenigingen of namen soms actief deel aan de opkomende 
Vlaamse beweging en droegen zodoende bij tôt haar katholieke 
oriëntering. Zij konden rekenen op sympathie in ruime kring, ook op 
die van kardinaal Sterckx of bisschop Van Bommel, maar ondervon- 
den wegens hun democratische sympathieën tegenwerking van 
Boussen28.

In 1840 stuurden vlaamsgezinde letterkundigen en intellectuelen 
van Gent, Antwerpen en Leuven een petitionnement naar de Kamer 
waarin ze de gelijkberechtiging van Frans en Nederlands in de ,,rijks- 
scholen’ ’ vroegen omdat zij in de verfransende geest van het onderwijs 
een bedreiging zagen voor de godsdienstzin en de zedelijkheid van de 
jeugd29. Op verzoek van David, die een van de promotoren was, 
betuigde J.B . Van Hemel, superior van het Mechelse klein seminarie 
en de rechterhand in het onderwijsbeleid van het aartsbisdom, zijn 
steun aan dit initiatief. Omstreeks dezelfde tijd echter schreef Van 
Hemel aan Sterckx dat hij een Franse omgangstaal in zijn instelling 
noodzakelijk achtte voor een verzorgde opvoeding van de leerlingen. 
In zijn visie, die waarschijnlijk typerend was voor vele onderwijs- 
mensen, stond een Franse onderwijstaal de gelijkberechtiging van 
beide landstalen dus niet in de weg : hij wilde die uitsluitend gereali- 
seerd zien in een volwaardig Nederlands vakonderricht en in een 
vaderlandslievende collegegeest30 (t. 13).

Intussen werden ook van regeringszijde weinig pogingen onder- 
nomen om de Nederlandse voertaal in het onderwijs te behouden. Het 
Vlaams petitionnement kreeg nauwelijks aandacht in de Kamer maar 
had misschien wel tôt gevolg dat het vak Nederlands in 1841 figu- 
reerde op het programma van de interscholaire wedstrijden voor het 
middelbaar onderwijs die vanaf het voorgaande jaar door de regering 
waren ingericht. In 1842 verdween het vak opnieuwuit de wedstrijden 
maar aan de leerlingen werd nu de keuze tussen de Nederlandse of

28 M. H anson, o. c. , p. 68-71, 96-97; L. Wils,K anunnikJanD avid...., p. 210-212.
29 G. L ernout, Het Vlaams petitionnement van 1840 en de reakties van de Belgische 

pers, in De houding van depolitieke partijen tegenover de Vlaamse beweging in de 
19e eeuw (Standen en Landen LIX), p. 15-30.

30 L. W ils, Kanunnik Jan  D a vid ..., p. 222-223, 226-227.
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Franse voertaal gelaten, wat protest uitlokte van de vlaamsgezinden 
omdat ze wisten dat het pleit voor de Nederlandse voertaal toch reeds 
verloren was, terwijl de stimulans voor een goed vakonderricht op- 
nieuw verdween31. Hun vrees werd bewaarheid : slechts een miniem 
aantal nederlandstalige werken werd ingeleverd. Vanaf 1843 werd de 
,,moedertaal”  — gepreciseerd als Vlaams, Frans of Duits , .selon la 
localité”  — in de wedstrijden geprogrammeerd en kon ze 00k worden 
gebruikt bij de Latijnse en Griekse vertalingen. Van de leerlingen 
werd verwacht dat zij de onderwijstaal van hun instelling als moeder- 
taal zouden beschouwen. Vanaf 1844 mochten zij een persoonlijke 
keuze maken maar het valt te betwijfelen of dit een duidelijke stijging 
van het aantal nederlandstalige proefwerken tôt gevolg had omdat de 
leerlingen waarschijnlijk door hun respectieve instellingen onder druk 
werden gezet om het officiële Frans te gebruiken. Tôt 1851 bleef deze 
regeling gehandhaafd32.

Tijdens de eerste decennia na de Belgische omwenteling verdween 
het Nederlands dus grotendeels als voertaal in het middelbaar onder- 
wijs ten voordele van het Frans en gedeeltelijk 00k het Latijn, maar 
kreeg het vakonderricht ruime aandacht terwijl de geest in een aantal 
katholieke instellingen eerder vlaamsvoelend kon worden genoemd. 
De in 1830 afgekondigde vrijheid van onderwijs viel duidelijk uit in 
het voordeel van de clerus, die na verloop van tijd slechts een klein deel 
van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen niet controleerde. Het 
was vanzelfsprekend dat de intussen meer militant geworden liberale 
opinie dit sterke overwicht tôt een relatief evenwicht met de door het 
rijk gecontroleerde instellingen zou willen reduceren.

31 Id., o.c., p. 187, 228-229; Id., Een te onderzoeken punt: het taalregime en het 
moedertaalonderricht in ons middelbaar onderwijs, kort na i 8 j o ,  —  Vrijheid en 
Recht, 1954, p. 54.

32 J.B , N othomb, o . c . en (CH, R ogier), o . c . geven uitgebreide informatie over de 
interscholaire wedstrijden tussen 1840 en 1848. Voor de volgende jaren is men 
aangewezen op Rapport triennal sur l ’état de l ’enseignement moyen en Belgique.
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1 .1 .  JEZU IETEN

i. Waarom en tôt hoever de plaats van het Nederlands in het 
college van Aalst moet verminderd worden.

Brief van (rector V. Lemaître) 1 aan (P. Van LU, provinciaal) 2 ; 
ongedateerd (tussen j  december 1832 en 6 april 1834) 3. A .J.B ., 
Vlaamse kwestie, II, 4.
D e u s u L i n g u a e F l a n d r i c a e i n C o l l e g io  A l o s t a n o . [ . . . ] 4 

P a r t ic u l a r ia  q u a e  m a g is  p r a e s e n t i  r e r u m  STATUE AC NOSTRO 
COLLEGIO CONVENIUNT 5.

1 Vincentius Lemaître (Roeselare 19 juli 1787 - Aalst 6 april 1834). Was rector van 
het Sint-Jozefscollege te Aalst van 3 december 1832 tôt aan zijn dood.

2 Petrus Van Lil (Maarheeze (Ned.) 22 november 1795 - Rome 12 februari 1842). 
Was provinciaal van de Belgische Jezuïetenprovincie van 3 december 1832 tôt 16 
augustus 1836.

3 Het college van Aalst werd opgericht in maart 1831. Hoewel het lerarencorps van 
bij aanvang bestond uit Jezuïeten werd het bestuur van de instelling in het begin 
nog toegewezen aan de seculiere priester Van Dorpe. Vanaf december 1832 werd 
deze functie eveneens uitgeoefend door een Jezuïet, namelijk Vincentius Le
maître, die na zijn dood in april 1834 niet onmiddellijk werd opgevolgd. Het 
bestuur van het Aalsterse college werd dan waarschijnlijk waargenomen door de 
vice-rector Carolus Spillebout, die pas op 1 januari 1835 tôt rector te Aalst werd 
benoemd. Door de bul Romanae Ecclesiae van 27 mei 1834 werd het bisdom 
Brugge afgesplitst van het bisdom Gent, dat voortaan maar één klein seminarie 
bezat. Aangezien in de tekst sprake is van klein seminaries in het meervoud werd 
hij nog geschreven voordat deze bul van kracht werd. Het is daarom zeer waar
schijnlijk dat V. Lemaître het gepubliceerd rapport opstelde omdat hij de enige 
rectorjezuïet te Aalst was voor 27 mei 1834.

4 In het eerste gedeelte van dit verslag wordt vastgesteld dat sedert de Romeinse 
overheersing niet alleen de Waalse maar gedeeltelijk 00k de Vlaamse provincies 
van België werden verfranst. Het Hollands bewind had vruchteloos gepoogd om 
een wijziging in deze toestand te brengen. Verder wordt aangetoond dat niet alleen 
de Franse maar 00k de Hollandse literatuur een bedreiging vormde voor Vlaande- 
ren in godsdienstig opzicht.

5 Hierbij werd in potlood geannoteerd : Au coll. d’Alost néces. de développer 
l ’étude du fr. Réduire le flam. à l ’indispensable.
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i°  Lingua gallica jam est lingua aulae, senatus, congressus deputato- 
rum, congressuum provincialium, tribunalium, correspondentiae o 
publicae inter magistratus ac ministeria regni, est lingua, qua in uni- 
versitate pro philosophicis scientiis speciatim mathesi et physica 
utuntur ac usuri sunt. Hanc, in ipsa Flandria, linguam usurpant 
quotquot libros alicujus utilitatis conscribunt; mercatores in com- 
putis, in libris et negotiis suis tractandis ; hanc plus quam umquam 
discunt omnes cives, etiam mediocris fortunae, hac utuntur in.epis- 
tolis suis familiaribus Parentes, ita ut aliae litterae ad filios non per- 
ferantur.
2° Lingua flandrica utuntur tantum homines infimae conditionis, et 
minimi negotii. Ante ultimam seminariorum et collegiorum epis- 
copalium suppressionem, anno 18256, lingua gallica utebantur, in his 
domibus ; et, licet inferiores scholae Grammaticae duos magistros 
haberent, flandricum unum, alterum gallicum, flandricus vix tertiam 
partem habebat alumnorum qui sub Gallici disciplina confluebant. 
Hodie vero, gallica lingua utuntur in hujus dioecesis minoribus semi- 
nariis, licet flandricum non omnino deponant.
30 Imo vero bonum publicum exigit ut flandri linguam gallicam non 
tantummodo noscant, sed ut ea quam optime calleant ; eamque magna 
cum facilitate sive ore tenus, sive scriptis usurpare queant ; cum gene- 
ratim religiosiores sunt quam incolae Wallonicarum Provinciarum, et 
in congressibus publicis sive senatus sive deputatorum, necesse sit ut 
rem publicam defendere ac tueri possint, ore et calamo, pro felici 
religionis incremento. A duobus annis non semel, nec sine causa, 
incusati fuerunt flandri, quod etsi optimos deputatos Bruxellas di- 
rexissent, homines tamen nec sermone nec scripto validos satis habe
rent. Inde factum est, ut Wallones fere exclusive ad summa rerum in 
novo Belgii regno pervaderent, ministeria, legationes occuparunt, 
quod sane non est sine magno periculo boni publici sive religiosi sive 
civilis.

6 Door een besluit van 14 juni 1825 van Willem I moesten de klein seminaries en de 
door de clerus bestuurde middelbare scholen verdwijnen. Onder druk van de 
katholieke opinie verscheen op 2 oktober 1829 een K .B. waardoor het mogelijk 
werd de klein seminaries opnieuw op te richten en op 27 mei 1830 trok Willem I 
zijn maatregelen van 14 juni 1825 volledig in.
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Vertaling van tekst i.

OVER HET GEBRUIK VAN DE VLAAMSE TAAL IN HET COLLEGE VAN AALST.
[ . . . ] 4 B i jz o n d e r h e d e n  d ie  m e e r  d e  h u id ig e  s t a n d  v a n  z a k e n , e n

ONS COLLEGE BETREFFEN5.
i° Het Frans is al de taal van het hof, van de senaat, van de kamer van 
volksvertegenwoordigers, van het provinciaal bestuur, van de recht- 
banken, van de officiële correspondentie tussen ambtenaren en mi- 
nisteries, het is de taal die men op de universiteit bij de filosofische 
wetenschappen, speciaal bij wiskunde en natuurkunde, gebruikt of 
zal gebruiken. Deze taal wordt gebruikt, zelfs in Vlaanderen, door 
allen die boeken over een onderwerp van belang schrijven; door 
handelaars bij hun berekeningen, in hun boeken en bij hun zaken. 
Aile burgers leren bij voorkeur deze taal, ook degenen die tôt de 
middenklasse behoren ; ouders gebruiken deze taal in hun brieven aan 
de kinderen, zodat deze niet met een andere taal in aanraking komen. 
2° Het Vlaams gebruiken slechts mensen van de laagste klasse en met 
de minst in aanzien staande beroepen. Voordat de laatste maal de 
bisschoppelijke seminaries en colleges werden opgeheven, in 18256, 
was het Frans in deze instellingen de voertaal ; en hoewel er in de 
lagere klassen twee onderwijzers waren, één Vlaamse en één Frans 
sprekende, had de Vlaamse onderwijzer nauwelijks een derde van het 
aantal leerlingen dat het onderwijs in het Frans volgde. 
Tegenwoordig gebruikt men inderdaad het Frans in de klein semina
ries van dit diocees, hoewel men het Vlaams niet geheel verwaarloost. 
30 Toch vereist het algemeen belang dat de Vlamingen van het Frans 
niet slechts iets afweten, maar dat zij deze taal zo goed mogelijk 
kennen en dat zij deze met groot gemak hetzij mondeling hetzij 
schriftelijk kunnen gebruiken. Daar zij over het algemeen godsdien- 
stiger zijn dan de inwoners van de Waalse provincies, is het absoluut 
noodzakelijk dat zij tijdens de zittingen van de senaat of de volks
vertegenwoordigers het staatsbelang kunnen verdedigen en bescher- 
men, mondeling en met de pen, ten bâte van een voorspoedige ont- 
wikkeling van het godsdienstig leven. Sinds twee jaar wordt het de 
Vlamingen herhaaldelijk, en niet zonder reden, verweten dat, hoewel 
zij hun beste afgevaardigden naar Brussel hebben gestuurd, zij toch 
geen mensen hebben die voldoende onderlegd zijn in taal en geschrift. 
Het gevolg hiervan is dat het bijna uitsluitend de Walen zijn, die 
doordringen tôt de hoogste posten in de nieuwe Belgische regering en 
de plaatsen in ministeries en gezantschappen innemen, hetgeen wer- 
kelijk niet zonder groot gevaar is voor het algemeen welzijn, zowel 
kerkelijk als staatkundig gezien.
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4° Tandem hoc in votis est bonis Parentibus qui filios suos nostrae 
curae committunt, neque unus quidem hucusque ut flandricam lin- 
guam doceremus, rogavit. Si autem flandricam linguam usurpemus, 
omnibus persuasum est, inde querelas, oppositiones, etplurium etiam 
a collegio desertionem indubie oritura.
5° Neque audiendi videntur, qui asserunt omnes, vel ferme omnes 
nostros alumnos, incipiendo a praesentibus rhetoribus, seminarium 
adituros esse, neque flandros, qui hic adsunt, non sufficienter flan- 
drice loqui et scribere novisse ; neque ullum adesse e provinciis Wal- 
lonibus discipulum, neque taies adventuros. Qui hic sunt de singulis 
hisce testimonium contrarium dare possunt.
6° Non abs re videbitur si hic addamus alostanam civitatem non 
amplius leucis quinque, meridiem et austrum versus, distare ab his 
tractibus ubi unice jam Belgae gallice loquuntur.
7° Si hucusque aliquid nostro collegio obfuit, hoc adscribendum certe 
est isti timori qui plures occuparat nostros hic Gallicam linguam non 
satis callere, quod tamen (hic dictum sit) pro parte veritate non carere 
fatendum est. Hinc factum est ut primores Gandenses et Ant- 
verpienses, ne de Bruxellensibus loquar, praeferant suos filios Na- 
murcum mittere ; utque alii, et quidem plures ex his urbibus eos 
Bononiae in Gallia, alii Parisiis relinquant.
8° Attamen scopus antistitis Gandavensis7 is fuit, ut sua minora 
seminaria intacta manerent, nostrumque collegium eis non officeret, 
utque vicissem quod suis institutis deest pro juvenibus certae con- 
ditionis, id nostrum eis suppeditaret, et specialiter, cum Gallorum 
quaedam principia, mores, agendique modum non amet, quae Belgi- 
cis haud convenire judicat, ut hujus modi familiis medium exhibeat 
filios suos in Belgio educandi honeste christianeque.
9° Sed tandem quid de flandrico? Num prorsus exulare cogetur? 
Non sed nobis videtur illud abunde sufficere, si, singula septimana 
semel vel bis per horam, hoc addiscere cupientibus vel indigentibus 
tradatur, etsi in scholis humanitatis ac rhetoricae aliquando, ad libi
tum, hoc idiomate Stylus exerceri possit.

7 JanFrans Van de Velde (Boom 8 september 1779 - Gent 7 augustus 1838), werd in 
november 1829 gewijd tôt bisschop van Gent.
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4° Uiteindelijk is dat toch de wens van goede ouders die hun zonen 
aan onze zorg toevertrouwen en geen enkele heeft ons tôt nu toe erom 
gevraagd de Vlaamse taal te onderwijzen. Indien wij echter de 
Vlaamse taal zouden gebruiken, dan zijn wij er allen van overtuigd, 
dat hiervan onenigheid en tegenstand het gevolg zal zijn en dat boven- 
dien zelfs vele leerlingen ongetwijfeld ons college zouden verlaten. 
5° Het komt ons voor dat er niet geluisterd moet worden naar hen die 
beweren, dat al onze of bijna al onze leerlingen, vanaf de huidige 
retorica, naar het seminarie zullen gaan en dat de Vlamingen die hier 
zijn, niet voldoende Vlaams hebben leren spreken en schrijven en dat 
er geen één leerling uit de Waalse provincies aanwezig is en dat deze 
ook niet zullen komen. Degenen die hier zijn kunnen over elk van 
deze punten afzonderlijk een tegengesteld getuigenis geven.
6° Het lijkt ons niet misplaatst, indien wij hier vermelden dat het 
gebied van Aalst niet meer dan vijf mijlen, naar het zuiden toe gere- 
kend, verwijderd is van die streken, waar de Belgen al uitsluitend 
Frans spreken.
7° Indien er tôt nu toe iets nadelig voor ons college is geweest, dan 
moet dit stellig toegeschreven worden aan de vrees, die meerderen 
koesteren, dat wij ons hier niet voldoende toeleggen op het Frans, iets 
waarvan (laat het hier gezegd zijn) inderdaad toegegeven moet wor
den, dat dit gedeeltelijk op waarheid berust. Het gevolg hiervan is, dat 
voorname Gentenaren en Antwerpenaren, om niet te spreken over de 
inwoners van Brussel, er de voorkeur aan geven hun zonen naar 
Namen te sturen ; en dat anderen, en wel de meesten uit genoemde 
steden, hen in Boulogne , in Frankrijk of in Parijs op school doen. 
8° Maar toch is het de bedoeling geweest van de bisschop van Gent7, 
dat zijn klein seminaries in stand werden gehouden en dat ons college 
hen niet in de weg zou staan en dat wederkerig, hetgeen in hun 
instellingen ontbreekt voor de jeugd van een zekere welstand, dat ons 
college daarin zou voorzien, en speciaal, daar hij bezwaren heeft tegen 
sommige opvattingen, gewoonten en manier van doen van de Fran- 
sen, waarvan hij oordeelt dat zij niet passend zijn voor de Belgen, dat 
ons college aan dergelijke families de gelegenheid zou verschaffen om 
hun zonen op eerzame en Christelijke wijze in België op te voeden. 
9° Maar wat moeten we nu tenslotte met het Vlaams doen ? Het moet 
toch niet geheel en al uitgebannen worden ? Nee, maar het lijkt ons 
ruimschoots voldoende, indien het, elke week één of tweemaal gedu- 
rende een uur, gegeven wordt aan diegenen die dit willen of die het 
nodig hebben dit te leren, hoewel er soms in de klassen van de poësis 
en de retorica naar believen stijloefeningen in deze taal gemaakt kun
nen worden. < %



2. In de Jezuïetencolleges wordt streng de hand gehouden aan de 
Latijnse voertaal.

Reglement opgesteld door (J. Van der Moere 8, raadgever van de 
provinciaal) ; ongedateerd (tussen io  maart 1838 en 2 januari 
1842). A .J.B ., Onderwijs, A 3.
O b s e r v a t io n s  d iv e r s e s  p o u r  p r o f e s s e u r s  e t  s u r v e il l a n t s . [ . . . ]  

14-15. On engage, on oblige même de parler latin dès qu’ils sont en 
grammaire9. Celui qui le négligerait notablement, ne pourrait être 
classé parmi les très diligens. Tous, tant prof”  que surveillant, s’ab
stiennent de parler une autre langue avec ceux qui sont obligés de 
parler latin, tant en classe qu’en récréation. Les jours de fête, les 
dim[anches] et les jours de congé plein, ils peuvent parler français. 
Mais à la promenade toujours latin, tant parce que une interruption 
aussi fréquente dans l ’usage de parler latin nuisit à l ’habitude, que 
parce que c’est un excellent prétexte pour le surveillant pour ap
procher ou faire approcher les élèves d’une vertu douteuse. Avec 
l ’argent du signum on achète des prix pour celui ou ceux de chaque 
classe qui l ’ont eu le moins souvent, et l ’on en fait mention à la 
distribution des grands prix, quoiqu’on ait donné ceux-là auparavant. 
Le surveillant] et les prof”  corrigent ceux qui font des fautes ou font 
des gallicismes ou flandricismes, mais avec prudence et modération : 
(tenir fortement à la 18 règle Com. prof. inf. classium10 11: ,,Latine 
loquendi usus severe custodiatur)n . Les dialogues de Van Torre12 
peuvent utilement être employés. [...]

8 Joseph Van der Moere (Menen 17 februari 1791 - Drongen 6 maart 1875). Wasvan 
10 maart 1838 tôt 2 januari 1842 raadgever van de provinciaal en schreef zeer 
waarschijnlijk in die functie dit reglement. Voorheen was Van der Moere rector 
geweest van het Sint-Barbaracollege te Gent (1835-1837), later werd hij nog rector 
aan het O.L.V.-college te Antwerpen (1852-1855).

9 Vierde Latijnse of derde klas van de Latijnse humaniora.
10 Bedoeld wordt het 18e reglement van het hoofdstuk Aeg«/ae Communes profes- 

soribus classium inferiorum (Gemeenschappelijke voorschriften voor de leraren 
van de lagere klassen) in het basiswerk voor het Jezuïetenonderwijs, Ratio atque 
institutio studiorum societatis Jesu, kortweg Ratio Studiorum genoemd, waarvan 
een herziene uitgave verscheen in 1832 ; later wordt hierover meer gezegd bij tekst 
59. Het bedoelde reglement stelde het Latijn spreken voor de leerlingen verplicht 
vanaf de vierde Latijnse\Ratio Studiorum, 1832, p. 87. Over het hoger in de brief 
vermelde signum wordt uitleg gegeven op p. 62, noot 29.

11 Dat de gewoonte om Latijn te spreken streng worde bewaard.
12 Antonii Van Torre e societate Iesu dialogi familiares litterarum tironibus, voor het 

eerst uitgegeven te Antwerpen in 1657. Dit werk, dat verscheidene heruitgaven
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Ni tragédie ni comédie soit à la distribution des prix soit pendant 
l ’année. Les plaidoyers cependant peuvent avoir lieu, mais on préfère 
qu’ils se fassent en latin en qu’ils soient du genre sérieux.

kende, wilde een praktische handleiding zijn voor de dagelijkse conversaties van de 
leerlingen in het Latijn. Aanvankelijk stond er een Latijnse vertaling naast een 
Nederlandse tekst. Vanaf de uitgave van 1740 werd hier 00k een Franse tekst aan 
toegevoegd ; zie M. C ordemans, Twee eeuwen van Torre, inHandelingen X V d er  
Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Ce- 
scbiedenis, p. 113 -137 .
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1.2 . BISDOM LUIK

3. Latijnse voertaal maar verzorgd moedertaalonderricht te Roi- 
duc.

Brief van C. Van Bommel13 aan het lerarencorps van het klein 
seminarie te Rolduc; Luik, 1 oktober 1832. B .A .L ., Fonds Van 
Bommel, 133.
L ’E v ê q u e  d e  L iè g e  à  m e s s ie u r s  l e  d ir e c t e u r , p r o f e s s e u r s  e t  r é 
g e n s  DE LA SECTION DU SÉMINAIRE ÉPISCOPAL ÉTABLI À ROL- 
DUC. [ . . .]

50 Qu ’on n’oublie pas d'introduire le plutôt possible l 'usage du latin, 
et que ce soit gaiement et fidellement. Il nous semble que les jours ou 
récréations destinées à parler cette langue, il faudrait en faire obliga
tion aux classes supérieures y compris la syntaxe ou 3e, en la laissant 
facultative aux autres à condition qu’ils n’en abusent pas pour intro
duire sous prétexte de latin des langues non admises. [...]
70 Nous recommandons beaucoup à messieurs les régens de j ,ème et de 
4e l ’enseignement des principes de la langue flamande, les expressions 
propres, la valeur des mots, la pureté de style et de composition, 
comme aussi la bonne prononciation : mais cela ne concerne que les 
Flamands. Ils découvriront chez beaucoup une grande ignorance de 
leur langue maternelle, que l ’on ne tolérerait point, quant au français, 
dans les Walons. Ces jeunes gens n’ont guère appris que du patois de 
vilage, et au lieu d’expressions propres, même communes, ils se 
servent d’un langage corrompu, empreunté à la langue française. Ils 
n’ont aucune espèce de lecture14. [...] Corneille, Evêque de Liège.

13 Cornélius Van Bommel (Leiden 5 april 1790 - Luik 7 april 1852), werd op 15 
november 1829 gewijd tôt bisschop van Luik.

14 Met die zienswijze kon Hendrik Peters, leraar Nederlands in Rolduc, het vol- 
komen eens zijn zoals blijkt uit een ongedateerde brief die hij enige tijd later aan 
Van Bommel richtte. ,,Wij hebben op twee jaren tijds enkel het eerste deel der 
spraekkunst, de spelling namelijk, uitgelegd. Een groot aantal hadden, gelijk 00k 
Uwe Hoogweerdigheid destijds sprak, volstrekt geen echt denkbeeld van hunne 
moedertael : er moesten derhalve diepe grondslagen en de eerste beginsels tôt 
vervelens toe uiteengezet worden. De Vlaemsche en Hollandsche taeltakken heb
ben steeds zooveel mogelijk gepaerd gegaen” . Daarnaast besteedde Peters 00k 
bijzondere aandacht aan lezen en voordragen. ,,Zie daer, Hoogeerweerde Heer, 
behalve allerlei aensporingen die liefhebberij voor de spraek en achting voor het

56



4. Een nederlandstalig handboek voor de Franse taal te Rolduc.

Verslag van (directeur P.J. Schrijen)15 aan (C. Van Bommel) ;
;  november i 8j j . B.A .L., Fonds Van Bommel, 156.
R a p p o r t  s u r  l a  s é a n c e  s c ie n t if iq u e  d u  5 n o v e m b r e  1833.

Dans cette séance on s’est occupé exclusivement de l ’enseignement de 
la langue française16. [...] En cinquième. On se propose de voir en 
entier la grammaire. On a trouvé utile d ’adopter les exercices français 
adaptés à la Grammaire de Noël et Chaps[al] par Gulikers, en fla
mand17. On exercera les élèves à la rédaction, d’abord par des récits 
très faciles, et ensuite par des narrations un peu plus relevées. [...]

predikambt mij ingeven, hoe verre mijn onderhoorige scholieren gevorderd zijn” . 
Ook zijn collega-leraar J . J .  Demal moest in zijn afdeling van de Nederlandse 
taalcursus ,,van den grond aen beginnen” . Behalve door het algemeen verval van 
de Nederlandse taal werd het werk van deze leraars bijzonder bemoeilijkt door het 
ontbreken van goede handboeken, waarin, behalve Vondel en Cats, gezag- 
hebbende figuren als Hooft, Wagenaar, Kluit, Siegenbeek en Weiland helemaal of 
nagenoeg helemaal ontbraken: ,,... geen groot stam-woordenboek! Niets van 
vroegere, niets van latere taelleraers !”  ; B .A .L ., Fonds Van Bommel 160.

15 Pierre-Jean Schrijen (Peer 23 maart 1800- Luik 31 december 1887). Was directeur 
van het klein seminarie te Rolduc van 1831 tôt 1843. Na de overbrenging van het 
klein seminarie van Rolduc naar Sint-Truiden in 1843 bleef hij directeur van deze 
instelling tôt in 1862.

16 Uit een verslag van de eerste wetenschappelijke vergaderingen te Rolduc in 
1831-32 was al gebleken dat men een bijzondere aandacht besteedde aan het 
onderwijs van het Frans. Volgens dit verslag droegen de Vlaamse leerlingen in de 
les van voordracht bijna altijd Franse werken voor ; Rapport sur nos premières 
réunions scientifiques, opgesteld door A. Bellefroid, Rolduc 7 februari 1832, 
B. A .L ., Fonds Van Bommel, 153. Ook in een ander college van Nederlands-Lim- 
burg, namelijk dat van Weert hechtte men veel belang aan een goed franstalig 
onderwijs. Directeur J . Erens vroeg op 23 december 1837 aan Van Bommel om te 
zorgen voor een leraar-plaatsvervanger die perfect Frans kende; B .A .L ., Fonds 
Van Bommel, 474.

17 Misschien G ulikers, Gemakkelyke opstellen voor defransche tael of Thèmes die in 
1841-1842 als handboek werden gebruikt resp. in de colleges van Beringen en 
Hasselt; J.B . N othomb, Etat de l’instruction moyenne en Belgique, 1830-1842, 
p. 436-437. De opvang van nederlands- en duitstalige leerlingen in de franstalige 
humaniora van Rolduc verliep niet altijd geheel probleemloos. Op 13 november 
1833 schreef directeur Schrijen aan Van Bommel dat er in de 6e aan deze leerlingen 
regelmatig aparté lessen gegeven werden omdat ze niet in staat waren de franstalige 
lessen voldoende te begrijpen; B .A .L ., Fonds Van Bommel, 159.
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$. Het talenonderricht te Sint-Truiden.

Brief van C. Van Bommel aan de leraars van het klein seminarie te 
Sint-Truiden ; Sint-Truiden, 4 oktober 1848. B .A .L ., Fonds Van 
Bommel, 172.
O b s e r v a t io n s  s u r  l e s  é t u d e s , c o m m u n iq u é e s  a u  c o r p s  p r o f e s 
s o r a l  d e  S t . T r o n d  - [ . . .]

I. Il faut que dans les quatre classes d’humanités18 on s’applique à 
faire apprendre les principes des langues anciennes ainsi que de la 
langue maternelle19, de manière à ce que les élèves les sachent d’une 
manière imperturbable. Les élèves de 3e doivent même être familiari
sés avec les élégances de ces diverses langues. [...] Le cours de littéra
ture doit être disposé de manière à ce que les élèves avant d’entrer en 
Philosophie, possèdent à fond les langues anciennes. Il faut surtout 
qu’ils acquièrent une latinité correcte et pure. [ ...]20 C. Evêque de 
Liège.

18 Wij vermoeden dat hier de laagste vier humanioraklassen worden bedoeld aange- 
zien men spreekt over het aanleren van de basisprincipes van de verschillende 
zien men spreekt over het aanleren van de basisprincipes van de verschillende 
talen. In een prospectus van het college van Beringen van omstreeks 1840 wordt 
eveneens gesproken over classes d ’humanités, naast de classe de littérature en bij 
vergelijking met de palmarès van hetzelfde college van 1840 blijkt het hier res- 
pectievelijk te gaan om de laagste vier humanioraklassen en de poësis; B .A .L ., 
Fonds Van Bommel, 460.

19 Aangezien er in het klein seminarie nederlands-, frans- en duitstalige leerlingen 
waren werd met de moedertaal waarschijnlijk zowel het Frans en Duits als het 
Nederlands bedoeld.

20 De tekst behandelt verder het onderwijs van het Latijn in de hogere klassen van de 
humaniora, met ondermeer de bemerking dat de verklaringen van schrijvers in het 
Latijn moeten gegeven worden maar het aanleren van de taalregels in het Frans mag 
gebeuren.
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1.3. BISDOM BRUGGE

6. Verplichte studie van Latijn, Frans en Vlaams in de West- 
vlaamse colleges.

Brief van F. Boussen21 aan de collegedirecteurs van zijn bisdom ; 
Brugge, 16 juli 1842. B.A .B., C  499.

Après avoir entendu l ’avis des supérieurs des collèges, Nous avons 
arrêté et arrêtons comme suit: [ ...]22 
Règles générales.
70 Nous prescrivons une étude du latin bien approfondie et Nous 
désirons qu’aux jours fixés les élèves s’exercent dans la conversation 
latine23. [...]
90 L ’Etude du français et du flamand est obligatoire. On tâchera 
d’obtenir que les élèves parlent correctement le français, et qu’ils 
écrivent correctement dans les deux langues. [...] François Evêque de 
Bruges. Par ordonnance de Mgr. l ’Evêque P.J. Tanghe24, chan. se- 
crét.

21 François René Boussen (Veurne 2 december 1774 - Brugge 1 oktober 1848), werd 
op 27 maart 1834 benoemd tôt eerste bisschop van het heropgerichte bisdom 
Brugge.

22 De verordeningen van Boussen betreffen vooreerst de principaalsvergaderingen, 
die voortaan regelmatig zullen gehouden worden en de te geven leerstof, waarbij 
de bisschop meer aandacht vraagt voor het onderwijs van wiskunde, positieve 
wetenschappen en moderne talen.

23 Het was niet de eerste maal dat Boussen de wens uitsprak dat de leerlingen op 
vastgestelde dagen Latijn zouden spreken. Reeds op 1 november 1836 deelde hij 
aan de leraars van Tielt mee dat men trouw moest blijven aan de gewoonte om 
Latijn te spreken en dat, indien deze gewoonte was verloren gegaan, ze zonder 
uitstel opnieuw moest worden ingevoerd. Te dien einde moest in aile klassen het 
signum worden gebruikt (voor de verklaring van het signum zie tekst 8 voetnoot 
29). Op de dagen dat er geen les werd gegeven mocht men echter 00k Frans 
spreken; B. A.B.,.Acta, Cor. C iv ., 1833-1839, p. 138. In een rondschrijven aan al 
de directeurs van zijn bisdom van 14 december 1841 herhaalde Boussen de wens 
dat de leerlingen op vastgestelde dagen tijdens de recreatie Latijn zouden spreken. 
Directeurs en leraars moesten erover waken dat dit voorschrift werd nageleefd ; 
B .A .B ., C499.

24 Pierre Jacques Tanghe (Izegem 20 februari 1807 - Brugge 18 november 1863); 
1833 : tôt priester gewijd ; 1834 : achtereenvolgens onderpastoor te Passendale en 
te Tielt; 1837: licentiaat théologie te Leuven en benoemd tôt secretaris van het 
bisdom Brugge; 1853 : pastoor-deken in de O.L.V.-parochie te Brugge.
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y. Latijn belangrijk als vak en als voertaal in West-Vlaanderen.

Rondschrijven van F. Boussen aan de directeurs van de West- 
vlaamse colleges; Brugge, 22 juli 1845. B .A .B ., C  472.

Omnibus hasce visuris salutem in Domino.
Auditis collatisque sententiis minori Nostro seminario atque collegiis 
episcopalibus praepositorum, in Palatio Nostro die 15 julii 1845 con'  
gregatorum, statuimus et ab omnibus quos res concernit observari 
mandamus ordinationes sequentes: [...]
II. Superiores atque professores collegiorum meminerint studium 
linguae latinae, non omissis aliorum studiorum capitibus, omni in- 
dustria et ratione esse promovendum.
III. Hinc desiderium Nostrum est, prout alias manifestavimus, ut 
alumni loquendi latini consuetudinem acquirant; ad hune scopum 
assequendum non parum Nobis conducere videtur si, praeter dies 
sermoni latino recreationis tempore assignatos25, professores, saltem 
a media classe grammaticis, in praeceptorum et auctorum explicatione 
hoc idiomate utantur, exigantque ut interrogati alumni latine res- 
pondeant26.
Curent quoque Professores ut, observatis punctuationibus, alumni 
correcte et nitide scribere satagant.
IV. Studiorum profectui obstare merito creditur quod juvenes ple- 
rumque linguam latinam discere. incipiant non sufficienter gallicam 
callentes. Quare superiores curent ne ullus deinceps ad classes latinas 
admittatur quin saltem linguae gallicae rudimenta recte noverit27. [...] 
Franciscus Episcopus Brugensis. De mandato Illustrissimi ac Reve- 
rendissimi Domini Episcopi P .J. Tanghe Can. Secr.

25 In 1836 had Boussen aan de leraars van Tielt voorgeschreven dat de leerlingen aile 
dagen behalve op dagen dat er geen les was Latijn moesten spreken. Zie hoger 
tekst 6, voetnoot 23. In het reglement van het college van Veurne van 1832-1833 
werd bepaald dat de leerlingen van de Latijnse afdeling Latijn moesten spreken 
behalve op zon- en feestdagen en dagen van de wandeling. Zie F. V anden  B erghe, 
Geschiedenis van de Latijnsche schoole en van het bisschoppelijk college te Veurne, 
p. 150. Een reglement van hetzelfde college dat bewaard werd in het bisschoppelijk 
archief en waarschijnlijk dateert van het schooljaar 1833-1834 bevatte dezelfde 
taalregeling; Règlement du collège de Fûmes, B .A .B ., C  498. Zie 00k verder 
tekst 10.

26 J.B . Nachtergaele, superior van het klein seminarie te Roeselare, stuurde op 1 juli 
1849 aan het bisdom een reeks bemerkingen en aanvullingen bij de voorschriften
die de bisschop aan de colleges had gestuurd op 14 december 1841, 23 december 
1843 en 22 juli 1845. Een van zijn opmerkingen betrof dit artikel. Nachtergaele 
betoogde dat het spreken van Latijn onder de leerlingen ten zeerste werd bemoei-
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Vertaling van tekst 7.

Aan allen die dit zullen zien zaligheid in de Heer.
Na de meningen gehoord en vergeleken te hebben van degenen, die 
aan het hoofd staan van ons bisschoppelijk seminarie en onze colleges 
en die in ons paleis op 15 juli 1845 zijn samengekomen, hebben wij de 
volgende regelingen vastgesteld en verzoeken aan allen, die de zaak 
betreft, het volgende in acht te nemen: [...]
IL De hoofden en leraren van de colleges behoren in gedachten te 
houden dat, zonder de hoofdzaken van de andere studievakken te 
verwaarlozen, de studie van de Latijnse taal met aile ijver en op aile 
manieren bevorderd moet worden.
III. Tengevolge daarvan is het onze wens, zoals wij een andere maal 
duidelijk hebben doen uitkomen, dat de leerlingen zich de gewoonte 
eigen maken om Latijn te spreken : om dit doel te bereiken lijkt het ons 
niet weinig dienstig te zijn, indien, behalve op de dagen die aangewe- 
zen zijn voor het spreken van Latijn tijdens de recreatie25, de leraren 
tenminste vanaf de vierde Latijnse bij de uitleg van regels en schrijvers 
deze taal gebruiken, en verlangen dat de ondervraagde leerlingen in 
het Latijn antwoorden26. Ook moeten de leraren ervoor zorgen, dat 
de leerlingen moeite doen om correct en keurig te schrijven met 
inachtneming van de leestekens.
IV. Terecht wordt aangenomen, dat het feit dat de jongelui meestal 
Latijn beginnen te leren zonder de Franse taal voldoende te kennen, 
een belemmering vormt voor hun vorderingen in de studie. Daarom 
moeten de schoolhoofden erop toezien, dat niemand in het vervolg 
wordt toegelaten tôt de Latijnse klassen zonder dat hij tenminste de 
eerste beginselen van het Frans behoorlijk heeft geleerd27. [...] 
Frans Bisschop van Brugge. In opdracht van de meest doorluchtige en 
eerbiedwaardige Heer Bisschop P .J. Tanghe kan. secr.

lijkt door het klein aantal bekwame leraren in de colleges. Het leek hem ook 
noodzakelijk om de leerstof te beperken aangezien het de leerlingen aan tijd 
ontbrak om het Latijn te bestuderen en de leraren eveneens tijd te kort kwamen om 
deze taal voldoende te onderwijzen. Volgens Nachtergaele konden de meeste 
leerlingen op het einde van hun humaniorastudies Latijn spreken noch schrijven ; 
Observationes in ordine ad régulas collegiis episcopalibusproscribendas, Roeselare, 
1 juli 1849, B-A.B., C472.

21 Een prospectus van het college van Tielt, opgesteld tussen i839en 1842 vermeldde 
bij de toelatingsvoorwaarden tôt de instelling een goede kennis van het Frans ; 
Collège de Thielt. Précis d ’organisation, B. A .B ., C493. Volgens een prospectus 
van het college van Menen, opgesteld tussen 1837 en 1847, kon men echter
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8. Maatregelen voor een verzorgd Frans taalgebruik in het college 
te Ieper.

Rapport opgesteld doorprincipaal V.L. Nounckele 28; ongedateerd 
(tussen 1841 en 1850). B .A .B ., C  499.
P o in t s  d is c u t é s  e t  a r r ê t é s  d a n s  l e s  c o n f é r e n c e s  e n t r e  l e  p r in 
c ip a l  ET LES PROFESSEURS DU COLLÈGE ST. VINCENT À YPRES. [ . . . ]  

7. Nous avons parlé d ’introduire le signum29 pour forcer les élèves à 
parler français ; mais nous avons jugé que ce moyen entraînerait trop 
d ’inconvéniens, vu les dispositions des Yprois. [...]
12. Nous avons parlé des moyens à employer pour introduire l ’accent 
tonique français et pour bannir les flandricismes et autres locutions 
fantaiss[istes]. Chaque professeur s’est engagé à relever dans sa classe 
les expressions vicieuses que le surveillant aura entendues à la cour. 
[...] V .L. Nounckele principal.

9. Latijnse en Franse voertaal maar aandacht voor het Nederlands 
vakonderricht te Brugge.

Besluiten van leraarsvergaderingen in het Brugse Duinencollege ; 
1843-1844. B .A .B ., C  499.
C o p ie  d e s  r é s o l u t io n s  a d o p t é e s  d a n s  l e s  c o n f é r e n c e s  d e  MM.
LES PROFESSEURS DU COLLÈGE ÉPISCOPAL DE BRUGES30.

1843 [•••] 20 novembre [...]
50 Les professeurs et les surveillants travailleront de concert et avec 
persévérance pour que les élèves parlent latin aux jours désignés et

aanvaard worden indien men Frans o f Vlaams kon lezen ; Collège épiscopal S. Louis 
à Mertin. Prospectus, B .A .B ., C488.

28 Vincent Louis Nounckele (Kortrijk 6 september 1808 - Schuiferskapelle 12 maart 
1869); 1834: tôt priester gewijd en surveillant in het college te Veurne; 1837: 
leraar in het college te Brugge ; 1838 : onderpastoor in de Sint-Pietersparochie te 
Oostende ; 1841 : directeur van het Sint-Vincentiuscollege te Ieper ; 1850 : pastoor 
te Schuiferskapelle.

29 Het signum linguae bestond uit een strookje papier dat aan een leerling werd 
gegeven op het ogenblik dat hij betrapt werd op het niet spreken van de opgelegde 
voertaal (Latijn of Frans). Hij moest op dit strookje zijn naam noteren en het dan 
zo vlug mogelijk doorgeven aan een volgend slachtoffer. De straffen voor het 
krijgen van hei signum varieerden van straf schrijven of slechte punten krijgen tôt 
het nablijven op school of het betalen van een vastgestelde boete. Het gebruik van 
het signum was algemeen verspreid in de Vlaamse colleges.

30 Dit rapport was niet ondertekend. Het directe bestuur van het Brugse Duinen
college was toevertrouwd aan een „regent der studiën” , die echter in ailes verant-
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pour que les signes marchent bien. Ils prêteront une attention spéciale 
aux fautes d ’accent et de grammaire que commettent les élèves en 
parlant français, et ils ne manqueront jamais de les leur faire remar
quer. [...]
18 décembre [...]
2° [...] Le professeur de la syntaxe31 expliquera à ses élèves les élé
ments de la littérature française et de la littérature flamande.
3° Conformément aux articles 9 et 15 de l ’arrêté épiscopal du 
16 juillet 184232, les élèves des quatre classes inférieures seront 
exercés à la composition, tantôt en français et tantôt en flamand une ou 
deux fois par semaine.
1844 [...] 2 février [...]
20 A commencer après la retraite prochaine, on récitera avant la classe 
le Veni Sancte Spiritus avec le verset, l ’oraison et l ’Ave Maria ; et après 
la classe, 1 esub tuum praesidium. Ces prières se diront par le profes
seur lui-même, dans les classes françaises en français, et dans les classes 
latines en latin. [...]
10 novembre [...]
30 M.M. les professeurs renouvellent quatre résolutions formées an
térieurement, et se proposent d ’y rester fidèles. Ces quatre résolutions 
sont :
i°  De venir en temps aux repas, à moins que quelque motif bon et 
sérieux ne les retienne. 20 De s’abstenir entre eux de l ’usage de tout 
surnom ou sobriquet. 30 De parler ordinairement français entre eux33. 
40 De relever librement et charitablement les fautes qui se commettent 
contre les règles de la prononciation ou de la grammaire, ou d’autres 
erreurs quelconques; ce qui cependant ne doit jamais se faire en 
présence des étrangers. [...]

woording verschuldigd was aan de president van het groot seminarie waaraan het 
college van 1833 tôt 1846 gehecht was. In 1843 en 1844 bekleedde Pierre Martens 
de functie van regent der studiën en was Liévin-Benoît Bruneel president van het 
groot seminarie te Brugge.

31 Bedoeld wordt het vierde jaar van de Latijnse humaniora.
32 Zie hoger tekst 6. Artikel 9 is gepubliceerd. Artikel 15 luidde als volgt : ,,Dès la 

petite figure, (d.i. het eerste jaar van de Latijnse humaniora) on exercera les élèves à 
la composition, mais pour les quatre premières classes avec beaucoup de réserve” .

33 Op 3 0 april 18 4 5 drukte Benoit Frutsaert, directeur van het Sint-Stanislascollege te 
Poperinge, in een brief aan Boussen een gelijkaardige wens uit : ,  J e  souhaiterais, 
s’il m’est permis, Monseigneur, qu’il fût statué que les professeurs parlassent 
français quand ils sont au collège.”  B .A .B ., C479.
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io. De diverse voertalen en het moedertaalonderricht te Roese- 
lare.

Besluiten van leraarsvergaderingen in het klein seminarie te 
Roeselare34; 1844-1845. B .A .B ., C  499.
R é s o l u t io n s  p r is e s  d a n s  l e s  c o n f é r e n c e s  t e n u e s  d ’a p r è s  l ’a r t .
VII D U  R È G L E M E N T  É P IS C O P A L  E N  D A T E  D U  2 8  S E P T E M B R E  1843  3 5 . [ . . . ]  

janvier 1844 [...]
Flamand. La langue flamande continue provisoirement d’être enseig
née comme l ’année passée36.
Catéchisme. Les explications du catéchisme qui sont ordinairement 
données en flamand, le seront (provisoirement) en français dans la 
classe de grammaire, où se rendront aussi les élèves des autres classes 
qui ne comprennent pas les explications flamandes.
Parler latin. Les élèves des cinq classes supérieures sont obligés de 
parler latin, excepté les jours de congé, les dimanches et les fêtes,

34 Nadat Willem I in oktober 1829 de heropening van de klein seminaries had 
toegestaan ging het klein seminarie te Roeselare opnieuw van start in januari 1830. 
B. Nachtergaele was er superior tôt in 1849. Naast enkele Franse klassen en een 
volledige Latijnse humaniora was sedert 1849 00k een afdeling filosofie aan de 
instelling verbonden waarin de jonge seminaristen het eerste jaar van hun priester- 
opleiding ontvingen.

35 Volgens dit artikel moest er twee keer in de maand in aile colleges een lerarenverga- 
dering worden belegd. Boussen stelde op 17 juni 1848 nogmaals uitdrukkelijk dat 
dit reglement strikt moest worden nageleefd. M. H anson, Taaltoestanden en 
moedertaalonderricht in het humaniora-onderwijs van het hisdom Brugge tijdens 
het episkopaat Van Boussen en Malou, p. 62.

36 „Vanaf het schooljaar 1835-36 wordt de ‘ lingua belgica’ als vak vermeld, alleen 
voor de hoogste drie klassen. Vooral in de derde bestudeerde men de 
‘ spraekkunde’ aan de hand van de ‘Vlaemsche Spraekkonst’ van des Roches, 
terwijl ‘brieven, verhaelingen en andere stukken ter oeffening’ hierop werden 
gelezen en nagevolgd. Vanaf 1842 worden 00k de ‘Voorlezingen van prosastukken 
uyt de letterkundige mengelstoffen ten gebruyke der schoolen5 vermeld. In de 
poësis las men hoofdzakelijk Nederlandse dichters, zoals Bellamy, Feith en Bil- 
derdijk. Ook patriottische stukken, zoals Ledegancks ‘Zegepraal op ’s lands 
onafhanglykheyd’ en ‘Het lied der Vryheyd’ van leraar Cracco zelf stonden op het 
programma. Uit de rijke literatuur van de gouden eeuw werd alleen Joost van den 
Vondel (1587-1679) gelezen. Vanaf 1841 werd ook een vergelijking gepro- 
grammeerd tussen enkele fabels van Renier, Coninckx en J . Nomsz. In retorika las 
men een aantal teksten uit de ‘Voorlezingen van Nederduytsche Prozastukken’ , 
evenals enkele afzonderlijke redevoeringen. ”  M. H anson, Taaltoestanden en 
moedertaalonderricht... tijdens het episkopaat van Boussen en Malou, p. 71-73.
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auxquels il leur est permis de parler français37. Les règles du signum 
restent les mêmes.
[...]
janvier 1845 [■ ••]
On fera connaître aux élèves les différents systèmes d’orthographe 
flamande38 et on les exercera régulièrement chaque semaine dans cette 
langue, jusqu’à la syntaxe inclusivement.

37 Deze bepaling komt in grote mate overeen met wat Boussen in 1836 voorschreef 
aan de leraars van Tielt en met wat vermeld stond in het reglement van het college 
van Veurne; zie hoger tekst7, voetnoot 25.

38 De Westvlaamse colleges werden sterk beroerd door de spellingstrijd. Boussen 
was voorstander oud-Vlaamse of desrochistische spelling maar zijn standpunt 
werd niet door aile directeurs en leraars van West-Vlaanderen gedeeld. Sommigen 
van hen, o.m. de gezaghebbende priester en volksvertegenwoordiger Désiré de 
Haerne, waren integendeel uitgesproken verdedigers van de bij het Hollands 
aanleunende commissiespelling, die bij K. B. van 1 januari 1844 werd aangenomen. 
Het Roeselaarse klein seminarie mengde zich rechtstreeks in dit geschil door in 
maart 1844 een petitie naar de Kamers te sturen waarin de intrekking van dit K. B. 
werd gevraagd en gepleit ten voordele van de desrochistische spelling in het 
onderwijs. M. H anson, De bisschoppelijke kolleges in West-Vlaanderen beroerd 
door de eerste spellingstrijd na 1830; —  Biekorf, LX X V , 1974, p. 23-30 en 
p. 91-99.
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1.4. AARTSBISDOM MECHELEN

i i .  Een enquête over leerstof, méthode en voertaal in de mid- 
delbare onderwijsinstellingen van het aartsbisdom Mechelen.

na. Rondschrijven van kardinaal E. Sterckx39 aan de collegedirec- 
teurs van zijn diocees40; Mechelen, 2 1  maart 1840. A .A .M ., 
Fonds Sterckx, V II 9.

Adm. Reverende Domine — Quod minora seminaria nostrae diocesis 
et morum disciplina et laudabili in studiis progressu floreant, ex eo 
potissimum provenit quod moderatores mutuam opem omnem et 
communia consilia ad litterarum splendorem juventutisque utilitatem 
continuo contulerint ; unde fieri non potuit ut docendi discendique 
ratio quotidie mirum in modum non perficeretur.
Quum igitur haec inter praeceptores consensio optimis litteris mag
num incrementum attulerit, muneris nostri esse ducimus occasionem 
praebere faciliorem concordiae illius colendae et stabiliendae ut ita 
juventutis institutio magis ac magis perficiatur, ac docendi et discendi 
ratio, quoad fieri potest, una sit atque eadem in omnibus gymnasiis 
curae nostrae commissis vel postea committendis.
Quod propositum ut assequamur rectores minorum seminariorum ad 
familiare colloquium litterarium convocare decrevimus in feriam 
quartam post Pascha, quae incidit in diem 22 mensis aprilis proximi. 
Te igitur, Adm. Reverende Domine, cum uno e professoribus tuis 
quem elegeris, invitamus ut ad aulam archiepiscopalem ista die con- 
venias ante horam nonam, et post colloquium prandio assistas quod 
p a r a r i c u ra b im u s .

In eo autem conventu sequentes praesertim quaestiones proponemus, 
quas hic expressas voluimus ut quid de iis sentiendum videatur, cum 
professoribus tuis opportune antea disceptare scriptoque mandare, 
stata vero die majori cum facilitate et fructu nobiscum communicare 
possis :

39 Engelbert Sterckx (Brussegem 2 november 1792 - Mechelen 4 december 1867). 
Werd in februari 1832 benoemd tôt aartsbisschop van Mechelen in opvolging van
F. A. de Méan ; zie A. Simon, Le cardinal Sterckx et son temps.
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Vertaling van tekst n a .

Zeer Eerwaarde Heer - Dat de klein seminaries van ons diocees zich 
onderscheiden zowel door karaktervorming als door vorderingen bij 
de studie, wordt hoofdzakelijk bereikt doordat de bestuurders onaf- 
gebroken al hun gezamelijke kracht en gemeenschappelijk inzicht 
aangewend hebben tôt de bloei van het taalonderwijs en het nut voor 
de jeugd ; daardoor kon het niet anders, of de méthode van onderwij- 
zen en leren werd dagelijks op uitstekende wijze in toepassing ge- 
bracht.
Daar derhalve deze overeenstemming onder de leraren grote vor
deringen meebracht voor het onderwijs in de voornaamste talen, 
menen wij dat het onze plicht is een betere gelegenheid te verschaffen 
om de eenstemmigheid hierover te bevorderen en te bestendigen, 
opdat zo het onderwijs van de jeugd meer en meer geperfectioneerd 
wordt en opdat de méthode van onderwijs geven en studeren, voor 
zover dat mogelijk is, één en dezelfde zou zijn op aile gymnasia die aan 
onze zorg zijn toevertrouwd of later toevertrouwd zullen worden. 
Om ons voornemen ten uitvoer te brengen hebben wij besloten om de 
rectoren van de klein seminaries bijeen te roepen voor een 
vriendschappelijk gesprek over het taalonderwijs op de vierde dag na 
Pasen, namelijk op 22 april a. s. Wij nodigenU, zeer Eerwaarde Heer, 
dus uit om op die dag omstreeks 9 uur met één van Uw leraren, die U 
kunt uitkiezen, naar het aartsbisschoppelijk paleis te komen en om na 
de bespreking aanwezig te zijn bij het middagmaal dat wij zullen laten 
klaarmaken.
Wij zullen tijdens deze samenkomst vooral de volgende vragen ter 
discussie stellen, welke wij hier op schrift hebben gesteld, opdat U 
met Uw leraren rustig van te voren kunt overleggen en schriftelijk 
vastleggen, wat hierover Uw mening is, en opdat U op de vastgestelde 
dag met groter gemak en vrucht met ons kunt overleggen : 40

40 In de marge van deze kladbrief stond genoteerd dat hij verzonden werd aan de 
superiors van de klein seminaries te Mechelen, Hoogstraten en Waver. Uit een 
andere randbemerking blijkt dat aan de directeurs van de colleges van Leuven, 
Turnhout, Herentals en Geel op 24 maart 1840 een afschrift van de brief werd 
gestuurd met een bijgevoegde nota van Sterckx dat zij, alleen of met een van hun 
leraars, eveneens van harte welkom waren op de bijeenkomst. Bij de gepubliceerde 
brief vonden we verder nog een in het Latijn gestelde nota die wellicht niét werd 
verstuurd maar de mondelinge inleiding vormde van Sterckx bij de bespreking te 
Mechelen op 22 april. De aartsbisschop nodigde er de aanwezigen in uit tôt een 
vriendschappelijk gesprek, waarbij ieder de taal van zijn voorkeur mocht ge-
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I. Quaenam disciplinae artes et scientiae juventuti tradendae et quae 
partes singulis tribuendae sunt?
II. Quot horae singulis artibus et scientiis per hebdomadam sunt 
impendendae? [...]41
IV. Qua lingua praecepta tradenda sunt ? Qui libri adhibendi sunt ?
V. Quomodo auctores optime explicabuntur ?
VI. Quomodo doctrina christiana alumnis pro varia eorum aetate 
opponenda est ?
Porro, si in instituenda juventute utilis quaedam immutatio aut emen- 
datio, librorumve delectus copiosiores fructus producere posse vi- 
deantur, obsecramus ut libéré nunties, quandoquidem ille est hujus 
colloquii scopus et juventutis commodo et quae eam ornant litteris et 
scientiis consulatur. [...] Engelb. Card. Mechl.

iib . Antwoord van C. Bruynseels42, leraar aan het college te Geel, 
aan E. Sterckx; Geel, 18 april 1840, A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 
9 -

Eminentissime Archipraesul - [...]
I. In linguis praesertim duabus opéra ponenda est, latina et graeca, 
[...] Roma diu et Athenis, quae opibus litterariis confertae sunt, 
moratur quisquis doctrinae litterarumque adyta penetrare velit. [...] 
Addimus linguam gallicam, quae nullis pene finibus definita hodie, id 
monumentis, quae in republica litterarum erexit, consecuta est, ut 
nullus propre liberaliter institutus apici possit, qui qui gallice non sit 
doctus.
Et suus belgicae asserendus est locus, quam e tenebris in quibus ad 
haec fere tempora conticuerat, excitare, praecipue studiorum no- 
strorum est. Dicere vel optimus pene quisque hactenus debuit, quod

bruiken, 00k zijn moedertaal (colloquium debêt esse familiare adeoque licentiam 
facimus utendi quavis lingua, etiam vernacula). Sterckx zou de vragen voorlezen 
en bij iedere vraag konden de aanwezigen hun opmerkingen maken. De afgevaar- 
digden van het klein seminarie van Mechelen mochten eerst aan het woord komen, 
gevolgd door dezen van Hoogstraten en Waver. Daarna volgden in alfabetische 
volgorde de afgevaardigden van de colleges van Geel, Herentals, Leuven en 
Turnhout. Nota 1840, A .A .M ., Fonds Sterckx, V II9. Onder de schriftelijke 
antwoorden op de vragenlijst werd dit van het P. J. De Nefinstituut van Turnhout 
niet teruggevonden. Het antwoord van het klein seminarie van Waver werd niet in 
dit werk opgenomen aangezien deze instelling in Wallonie lag.
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I. Welke vakken van humane en positieve wetenschappen moeten 
onderwezen worden aan de jeugd en welke roi moet aan elk vak 
afzonderlijk worden toegekend ?
II. Hoeveel uur moet er wekelijks aan elk leervak van de humane en 
positieve wetenschappen afzonderlijk besteed worden? [...]41 42
IV. In welke taal moeten de (grammaticale) regels onderwezen wor
den ? Welke boeken moeten er gebruikt worden ?
V. Hoe zullen de schrijvers het beste behandeld kunnen worden ?
VI. Hoe moet de Christelijke leer aan de leerlingen, gelet op hun 
verschillende leeftijden, voorgehouden worden?
Indien er verder bij het onderwijzen van de jeugd één of andere nuttige 
verandering of verbetering of de keuze van de leerboeken rijkelijker 
vrucht zou kunnen afwerpen, dringen wij er bij U op aan om dit 
vrijmoedig ter kennis te brengen, aangezien dit gesprek nu juist ten 
doel heeft het belang te dienen van de jeugd en van de letteren en 
wetenschappen, die haar tôt sieraad strekken. [...] Engelbert, Kar- 
dinaal van Mechelen.

Vertaling van tekst n b .

Hoogverheven Aartsbisschop - [...]
I. Aan twee talen vooral moet er moeite besteed worden, aan het 
Latijn en het Grieks. [...] Iedereen die wil doordringen tôt het heilig- 
dom van de wetenschap en de letteren, verblijft lange tijd te Rome en 
Athene, waar de literaire schatten liggen opgehoopt. [...]
Wij voegen er de Franse taal aan toe, welke, heden bijna niet door 
grenzen beperkt, door de monumenten, die zij in het rijk der letteren 
heeft opgericht, bereikt heeft dat bijna niemand, die het Frans niet 
machtig is, als behoorlijk ontwikkeld beschouwd kan worden.
Aan het Vlaams moet een eigen plaats toegekend worden, waarbij het 
vooral in onze bedoeling ligt om deze taal weer te doen tevoorschijn 
treden uit het duister, waarin zij bijna tôt op heden in zwijgen verval-

41 De derde vraag betrof de méthode bij het aanleren van de grammaticale regels. 
Aangezien in de antwoorden van de verschillende onderwijsinstellingen op deze 
vraag geen relevante gegevens waren terug te vinden in verband met het onderwerp 
van onze bronnenpublicatie werd ze uit de vragenlijst weggelaten.

42 Charles Bruynseels (Westerlo 29 februari 1812 - Diest 10 mei 1849) ; was van 1833 
tôt 1840 leraar aan het college te Geel. Daarna werd hij directeur van het college te 
Diest.
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olim de gallis Rollin :,,11 est honteux que nous ignorions notre propre 
langue ; et, si nous voulons parler vrai, nous avouerons presque tous 
que nous ne l ’avons jamais étudiée. Traité des Etud. 1. I§  V I.” * 43[...]
II. Quot horae impendi deberent vix difinire possemus. Id unum 
dicemus, quot possumus impendere.
Binas classes conjungimus, quod cogit noster magistrorum numerus. 
Sexta et quinta classis. Impendere licet latinae linguae 16 horas ; gal- 
licae 4; belgicae 1 ; arithmeticae 1 ; doctrinae christianae 1.
4a et 3a classis. Linguae latinae 13 ; graecae 3 ; gallicae pro 4a classe 6, 
pro tertia 5 ; belgicae 1 ; historiae antiquae et romanae alternis annis 1 ; 
arithmeticae 1  ; geographiae pro tertia classe 1 ; doctrinae christianae
1.
Secunda et rhetorica. Latinae 13 (a) ; graecae 3 ; gallicae propre toti- 
dem ; praeterea aliae materiae per 5 horas gallice traduntur ; belgicae 
tempus peculiare assignatum non est sed duo ad minus pensa recipiunt 
(b), solutaligatave oratione [...]44persolvenda, inquibus regulae quas 
in superioribus classibus audire debuerunt, applicantur; historiae 
universae 1 ; aetatis mediae 3/4 ; belgicae 1 ; geographiae 1 et media ; 
algebrae 2 ; geometriae 1 ; declamationi mediam ; historiae ecclesiasti- 
cae et doctrinae christianae 1 et fere mediam. [...]
IV. Praecepta, quantum fieri potest, ea tradantur lingua, de qua 
agunt. Latina latine a quarta vel ut minimum a tertia classe. Etenim 
dum haec ediscunt verborum dictionumque sylvam acquirunt — quas 
omnes bene latinas vellemus — atque ita nonnihil resarcietur damnum

(a) Iis horis tradamus adhuc oportet litteraturam ejusque historiam ; 
historiam fabularem, gallicam et belgicam versificationem.
(b) Saepe plura ; namque dum audiuntur rhetores semper poesiae 
alumni pensum habent belgicum, gallicum, latinumve quod intérim 
absolvant — idem pro rhetoricae auditoribus, dum illis praelectio 
explicatur, solet servari.

43 Charles Rollin (Parijs 1661-1741) ; belangrijk filoloog en pedagoog die gedurende 
enkele jaren rector was van de universiteit te Parijs. Zijn voornaamste werk in 
verband met opvoedkunde, waaruit hierboven enkele regels worden geciteerd 
droeg als titel : Traité des études ou de la manière d ’enseigner et d ’étudier les belles 
lettres par rapport à l ’esprit et au cœur. 4dln. Parijs, 1726-1731.

44 Woord onleesbaar.
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len was. Bijna ieder belangrijk man zelfs heeft tôt nu toe moeten 
zeggen, wat vroeger Rollin zei over de Fransen :
,,I1 est honteux que nous ignorions notre propre langue ; et, si nous 
voulons parler vrai, nous avouerons presque tous que nous ne l ’avons 
jamais étudiée. Traité des Etud. 1. I § V I.” 43 [...]
II. Hoeveel uren er besteed moeten worden, zouden we nauwelijks 
kunnen vaststellen. We zullen slechts zeggen hoeveel we er kunnen 
besteden.
Twee klassen voegen we samen, omdat het aantal van onze leraren ons 
hiertoe noodzaakt.
je en 6e klas. Aan het Latijn kan 16 uur besteed worden ; aan Frans 4 ; 
aan Vlaams 1 ; aan wiskunde 1 ; aan godsdienst 1.
4e en 3e klas. Latijn 13 ; Grieks 3 ; Frans in de 4e klas 6, in de derde 5 ; 
Vlaams 1 ; oude en Romeinse geschiedenis om het jaar 1 ; wiskunde 2 ; 
aardrijkskunde in de 3e klas 1 ; godsdienst 1.
2e klas en rhetorica. Latijn 13 (a) ; Grieks 3 ; Frans ongeveer hetzelfde ; 
bovendien worden andere vakken gedurende 5 uur in het Frans on- 
derwezen ; spéciale tijd voor het Vlaams is ni et toegewezen, maar men 
krijgt minstens twee taken (b), die in proza of in vers [...]44 gemaakt 
moeten worden, waarbij de regels die ze in de vroegere klassen 
moesten leren, worden toegepast ; algemene geschiedenis 1 ; mid- 
deleeuwse geschiedenis drie kwartier ; vaderlandse geschiedenis 1 ; 
aardrijkskunde 1 1/2 ; algebra 2 ; meetkunde 1 ; declamatie 1/2 ; kerk- 
geschiedenis en godsdienst bijna 1 1/2. [...]
IV. De regels moeten zoveel mogelijk gegeven worden in die taal, 
waarover ze gaan. Latijn in het Latijn vanaf de 4e of minstens vanaf de 
3e klas. Immers terwijl ze deze van buiten leren, verkrijgen ze een 
rijkdom aan woorden en zegswijzen — waarvan wij zouden willen dat 
ze aile goed Latijn zijn — en zo zal de schade, waardoor de zo

(a) In deze uren moeten wij nog literatuur en literatuurgeschiedenis 
onderwijzen, mythologie, Franse en Vlaamse dichtkunst.
(b) Dikwijls meer; want terwijl de retoricaleerlingen les hebben, 
hebben de poësisleerlingen een taak in het Vlaams, Frans of Latijn, 
waaraan ze in die tijd werken.
Hetzelfde geldt voor de retoricaleerlingen, wanneer aan de anderen les 
wordt gegeven.
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quo tôt huic linguae subreptae sunt partes, ejusque usus comparabi- 
tur, qui nemini indecorus, illos non parum ornabit, qui ecclesiae se 
addicent, uti de bona parte curae nostrae commissa censendum est. Et 
si latine proponantur, nullo labore fiet, ut et gallice noverint; sin 
gallice audiant, difficulter admodum, ut etiam latine teneant, uti 
experientia comprobavit.
V. Auctores ita explicare solemus, meliorem rationem libentissime 
secuturi, siquando doceamur. [...]
Quarta. In hac partim latine, partim belgice vel gallice explicari 
auctores poterunt. [...]
In tertia classe. In qua latine fit explanatio [...]
Secunda. [...] Quandoque locus cum simili graeco, latino, gallico vel 
belgico, maxime siquis imitando aemulus expresserit, comparatur. 
Nulla vero re ad genuinam poësim informari magis adolescentiam 
credimus quam exercitatione litteraria — gallis , .exercice”  — qua 
litterariae virtutes loci illustrantur [...]
Observanda. [...]
2. Nonne expediret aliquam historiae partem latine tradere ut ita dum 
memoriam exornant rebus gestis simul pro lingua quae adeo promo- 
venda est emolumentum percipiant plurimum, quum hinc non tem- 
nenda ope latinitatis copiam augerent. [...] Carolus Bruynseels, col- 
legarum nomine.
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belangrijke roi aan deze taal steels ontnomen is, enigszins hersteld 
worden, en zal het gebruik ervan op gang gebracht worden, dat voor 
niemand ongepast is, maar hen niet weinig zal sieren die zich aan de 
dienst van de Kerk wijden, zoals van een groot deel van hen die aan 
onze zorg zijn toevertrouwd, mag worden verwacht. En indien de 
regels in het Latijn worden gegeven, dan zullen zij deze zonder enige 
inspanning ook in het Frans kennen ; indien zij ze in het Frans horen, 
zal het zeer moeilijk zijn om ze ook in het Latijn te onthouden, zoals 
de ervaring heeft bewezen.
V. Wij hebben de gewoonte de schrijvers zo uit te leggen, waarbij wij 
zeer gaarne een betere méthode zullen volgen, wanneer wij daarin 
onderricht worden. [...]
In de vierde. In deze klas kunnen de schrijvers gedeeltelijk in het 
Latijn, gedeeltelijk in het Vlaams of Frans verklaard worden. [...] 
In de derde. In deze klas moet uitleg in het Latijn g e g e v e n  worden [...] 
In de tweede. [...] Soms wordt er een plaats vergeleken met een 
overeenkomstige in het Grieks, Latijn, Frans of Vlaams, vooral wan
neer iemand in zijn wijze van uitdrukken naar imitatie heeft gestreefd. 
Wij geloven dat wij door niets anders de jeugd beter de echte poëzie 
kunnen bijbrengen dan door literaire oefening — in het Frans 
,,exercice”  — waarbij de literaire kwaliteiten van een plaats worden 
aangetoond [...]
Opmerkingen. [...]
2. Zou het ook niet nuttig zijn om een deel van de geschiedenis in het 
Latijn te geven, zodat ze, terwijl ze de geschiedenisfeiten in hun 
geheugen opnemen, tegelijkertijd voor de taal, waarvan de kennis 
zozeer moet worden bevorderd, zeer groot voordeel genieten, daar ze 
zo, zonder een hulpmiddel te versmaden, hun kennis van het Latijn 
vergroten. [...] Karel Bruynseels, in naam van de collega’s.
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n e . Antwoord van J.B . Van H em el45, superior van het klein semi- 
narie te Mechelen, aan E. Sterckx; Mechelen, 22 april 1840.
A.A .M ., Fonds Sterckx, V II 9.
R é p o n s e s  a u x  q u e s t io n s  p r o p o s é e s  a u x  p e t it s  s é m in a ir e s  e t

A U X  C O L L È G E S  A R C H IÉ P I S C O P A U X  D U  D I O C È S E  D E  M A L I N E S ,  P A R  

L E T T R E  D E  S O N  E M I N E N C E ,  D U  21 M A R S  1 8 4 0 . [ . . . ]

Monseigneur - [...]
I. [...] Nous supposons d’après le N ° 11  du Mandement de 12 8bre 
182946, (pag. 18 ) que les enfants aient atteint l ’âge de 12 ansaumoins 
et qu’ils aient reçu une première éducation soignée, et que par con
séquence ils aient fait un bon pensionnat préparatoire47. Nous pen
sons que pour ces enfants qui se proposent de se vouer à l ’état 
ecclésiastique, ou même à toute autre carrière scientifique, les bran
ches suivantes doivent entrer dans le plan de l ’enseignement commun : 
le grec, le latin, le français et pour la partie flamande du diocèse, le 

flamand-, la littérature, Vbistoire, la géographie, la mythologie, les 
antiquités grecques et romaines, la déclamation, les mathématiques et 
la Doctrine Chrétienne.
Outre ces branches de l ’enseignement commun, il convient d ’établir 
des cours particuliers i° de calligraphie, 20 de dessin et de peinture, 30 
de langues étrangères, 40 de sciences naturelles. [...]
L ’importance de chacune de ces branches se connaît par les heures de 
leçons qu’on doit y employer chaque semaine; avec cette différence

45 Jan Baptist Van Hemel (Zoerle-Parwijs (Westerlo) 12 maart 1798 - Mechelen 8 
november 1866) was sedert 1820 met enkele jaren onderbreking leraar in het 
middelbaar onderwijs en werd in 1835 superior van het klein seminarie te Me
chelen, welke functie hij uitoefende tôt 1854. Daarna werd hij bevorderd tôt 
vicaris-generaal. Hij was de rechterhand van Sterckx in de uitbouw van het 
middelbaar onderwijs in het Mechelse diocees, en beschouwde de moedertaal als 
een middel tôt behoud van de godsdienst in Vlaanderen.

46 Op 12 oktober 1829, 1 1  dagen nadat Willem I de toelating gegeven had tôt 
reorganisatie van de seminaries, liet de aartsbisschop van Mechelen, F. A. de Méan, 
een mandement verschijnen waarin bepaald werd dat het bisschoppelijk seminarie 
voortaan zou bestaan uit twee afdelingen : een groot seminarie voor théologie en 
een klein seminarie met een humaniora en een afdeling filosofie. Het groot 
seminarie werd kort daarna geopend, het klein seminarie ging van start in mei 
1830. In de inleiding van deze brief zegde Van Hemel dit mandement als de 
basiswet voor zijn instelling te beschouwen ; Notice historique sur l ’organisation 
du diocèse depuis son érection jusqu’à nos jours. — Annuaire du clergé de l ’ar
chevêché de Malines, 1900, p. XI-XIV.

47 Het klein seminarie van Mechelen had sedert 1836 zelf een voorbereidende afde
ling, namelijk het Pensionnat de Bruel.
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pourtant que toutes les leçons doivent converger vers un seul et même 
point, vers le latin qui est comme le pivot sur lequel doit tourner tout 
le reste.
II. [...] Vingt heures de leçons par semaine données à l ’enseignement 
commun semblent suffire. On peut distribuer ces heures selon l ’im
portance respective des matières, comme suit :
10 heures pour le latin, la littérature, la déclamation, les antiquités 

grecques et romaines et la mythologie.
2 heures pour le grec.
Une heure pour le français.
Une heure pour le flamand.
3 heures pour les mathématiques.
2 heures pour l ’histoire et la géographie.
Dans les deux classes supérieures ou du moins en rhétorique, il 
c o n v ie n t  d e  d o n n e r  u n e  h e u re  d e m a th é m a tiq u e s  et u n e  h e u re  d e  g re c  

de plus.
IV. [...] La position de notre séminaire et la nature de son origine 
requièrent pour cette demande une solution toute locale et entière
ment fondée sur le mandement de 1829.
11 n’y a aucun doute que la pensée des fondateurs de la i re section du 
séminaire48, n’ait été de faire du français la langue du collège et, du 
moins pour les trois classes inférieures, la langue de la classe. Comme 
tous les élèves qu’on admet pour les humanités savent le français, {une 
première éducation soignée exigeant aujourd’hui la connaissance de 
cette langue. Voir le mandement de 1829 pag. 18) tandis qu’il y en a 
toujours un tiers qui ne savent pas le flamand, nous pensons que dans 
les trois classes inférieures toutes les explications doivent se faire en 
français. Nous exceptons ici le Catéchisme que l ’on doit continuer 
d’apprendre dans la langue dans laquelle on l ’a appris pour la Première 
Communion49. L ’explication devrait s’en faire en français.
En troisième la syntaxe latine et la prosodie devraient être écrites et 
expliquées en latin. Cette explication lorsqu’elle présenterait quelque 
chose de trop abstrait, devrait être traduite et commentée en français. 
Les auteurs s’expliquent en français. Les règles qu’on explique se 
citent dans la langue dans laquelle elles sont écrites. On doit avoir soin

48 Waarschijnlijk wordt hier F .A . de Méan bedoeld. De eerste superior van het 
Mechelse klein seminarie vanaf zijn oprichting tôt in 1835 was Jean-Henri Bos- 
mans, voorheen pastoor te Putte.

49 Dit is in de moedertaal.
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de faire faire de temps en temps les versions latines en flamand, par les 
élèves flamands.
En seconde les auteurs latins se commentent en latin et se traduisent en 
français. Il est fort utile de faire rendre compte des explications dans 
les deux langues. La prosodie et l ’art métrique se repassent en latin. 
Les principes de littérature et de poétique se donnent en français. 
En rhétorique les préceptes de rhétorique et l ’explication des auteurs 
latins et grecs se font en latin. On en traduit les passages les plus 
difficiles en français. Toutes les autres explications se font en français. 
On exercera sans cesse les élèves à la composition latine, française et 
flamande. Cet exercice, qui doit avoir lieu dans toutes les classes, se 
fera surtout en seconde et en rhétorique. Ce sage mélange permet aux 
élèves d’apprendre à fond les langues usuelles dans notre pays, et le 
grec et le latin n’en souffrent aucunement. [...] J.B . Van Hemel, 
supérieur de la première section du séminaire archiépiscopal de Mali- 
nes.

u d . Antwoord van ]. Verborgstadt50, directeur van het college te 
Herentals aan E. Sterckx; ongedateerd (Herentals, april 1840). 
A.A .M ., Fonds Sterckx, V II 9.

[•■ ■ ]
Ad iam. Servetur programma minoris seminarii, si possit executioni 
mandari : sequantur alia gymnasia in quantum possunt pro numéro 
professorum et capacitate alumnorum. Nos post educationem reli- 
giosam et christianam primas damus linguae latinae, secundas partes 
linguae gallicae, tum mathematicae et linguae graecae, denique tradi- 
tur lingua flandrica, historia et geographia.
Ad 2am. [...]S1
Ad 4am. Lingua vernacula incipientibus52 ; provectis adeo alumnis ut 
linguas alias intelligant, traduntur praecepta ea lingua, quam alumni 
addiscunt. [...] J. Verborgstadt.

Vertaling van tekst u d .

[•:;]
Bij de iç vraag. Het programma van het klein seminarie kan gebruikt

50 Jozef Verborgstadt (Tessenderlo 20 oktober 1808 - Itegem 6 januari 18 57) ; werd in 
1832 tôt priester gewijd en was van september 1837 tôt december 1841 directeur 
van het college te Herentals. Hij stierf als pastoor te Itegem.

51 Verborgstadt vermeldt niet hoeveel uren per week aan het Nederlands werden 
besteed. Latijn nam per week 17 1/4 uur in beslag, Frans en Grieks elk 2uur.

52 Voor de meeste leerlingen van dit college was het Nederlands de moedertaal.
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worden, als het uitvoerbaar is : andere colleges mogen volgen, voor- 
zover ze kunnen in verband met het aantal leraren en de geschiktheid 
van de leerlingen.
Na het godsdienstig onderwijs en de Christelijke leer komt voor ons 
op de eerste plaats het Latijn, als tweede het Frans, daarna wiskunde 
en Grieks, vervolgens komt Vlaams, geschiedenis en aardrijkskunde. 
Bij de 2e vraag. [ ...]51
Bij de 4e vraag. Voor de beginnelingen in de moedertaal52 ; wanneer 
de leerlingen zover zijn gevorderd, dat ze andere talen begrijpen, 
zullen de lessen gegeven worden in die taal, die de leerlingen leren. 
[...] J. Verborgstadt.

n e . Antwoord van (P.F. Van Erven 53, superior van het klein semi- 
narie te Hoogstraten) aan E. Sterckx ; ongedateerd, Hoogstraten, 
(april 1840). A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 9.
S e m in a r ii  a r c h ie p is c o p a l is  in  H o o g s t r a e t e n  r e s p o n s io n e s . 

Ad iamq. Quae hactenus traditae fuere, eaedemque partes iis tri- 
buendae, ut videre est in programmate dicti seminarii.
Quod si hic per partes intelligatur ordo praelationis, i° loco venit 
lingua latina, 2do graeca, 30 vernacula, 40 gallica, 50 mathesis, 6° 
caetera.
De doctrina christiana hic quaestio esse non potest, utpote quae alias 
longe antecellit.
Ad 2am.

In Linguae
Latin .

L in g.
G raecae

Ling.
Verna.

L ing.
gallicae

M athes. H istor. G eo gr. C atech .

5ta et 
6ta 12  hor. 2 h. i h. i h. 2 h. 3/4 h. 3/4 h. 1/2 h.

4ta 1 1  1/2 h. 2 h . 1 h. 1 h. 2 h. i h. i h. 1/2 h.

3k 1 1  h. 2 1/2 h. 1/2 h. 1 h. 2 h. 1 1/2 h. 1 h. 1/2 h.

i a et 
2da 10 h. 3 h. 1 h. 1 1/2 h. 3 h. i h. 1 h. 1/2 h.

In tribus classibus super, una h. scient, natur.

Ad 4am. In tribus inferioribus classibus vernacula.

53 Pieter-Frans Van Erven (Utrecht 23 oktober 1801 - Mechelen 23 juni 1864) ; werd 
in juli 1835 tôt superior benoemd van het pas opgerichte klein seminarie te 
Hoogstraten en bleef deze functie uitoefenen tôt september 1843.
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In 3ia latina si auctor latine conscriptus possit comparari.
In 2da gallica, quia auctor hac lingua praecepta dédit.
In ia latina. [...]
Ad 6tam. A  6ta usque ad 4tam inclusive exponantur Hoofdstukken der 
Christelijke leering, den Mechelscben Catechisrrms 54 55, cum explicatio- 
nibus ejusdem pro varia aetatis ratione temperandis. [...]
Ad 7am. ss i°. Omittenda quaedam in Reinaert De Vos56. (...]

Vertaling van tekst n e .

A n t w o o r d e n  v a n  h e t  a a r t s b is s c h o p p e l i jk  s e m in a r ie  t e  
H o o g s t r a t e n .
Bij de ie vraag. Hetgeen tôt nu toe onderwezen werd, en dezelfde roi 
moet eraan toegekend worden, zoals te zien is in het programma van 
bovengenoemd seminarie.
Wanneer men onder roi verstaat de orde van belangrijkheid, komt op 
de eerste plaats het Latijn, als tweede Grieks, als derde moedertaal, als 
vierde Frans, als vijfde wiskunde, op de zesde plaats de rest.
Over het godsdienstonderwijs kan hierbij niet gesproken worden, 
daar dit veel belangrijker is dan de andere vakken.
Bij de 2e vraag.

In de Latijn G riek s M oedert. Fran s W isk. G esch . A ard r. C atech .

5e en
6c 12  u. 2 U. I U. I U. 2 U. 3/4 u. 3/4 u. 1/2 u.

4e I l  1/2 U. 2 U. I u. I u. 2 U . I U. I U. 1/2 u.

3e 1 1  U. 2 1/2 u. 1/2 u. I u. 2 U. 1 1/2 u. I u. 1/2 u.

ie  en 
2e 10  u. 3 u- I u. 1 1/2 u. 3 u- I U. I u. 1/2 U.

In de hoogste drie klassen één uur natuurwetenschappen.

54 Misschien wordt hier bedoeld Bezonderste en noodzaekelykste hoofdstukken der 
christelyke leering, volgens den Mechelsen Catechismus. Gent, 1834. 64p. In 1833 
was te Mechelen 00k de Catechismus o f christelijke leering, verdeeld in v ij f  deelen 
verschenen.

55 Eigenlijk waren er maar zes vragen gesteld. In het antwoord van Hoogstraten werd 
de slotbemerking bij de vragenlijst, waarin Sterckx de directeurs uitnodigde tôt het 
geven van suggesties o.m. in verband met de handboeken, beschouwd als een 
zevende vraag.

56 J .F . W illems, Reinaert de Vos, naar de oudste berijming, tôt schoolgebruik en 
nuttige lezing ingerigt. Mechelen, 1839.
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[...]
Bij de 4e vraag. In de 3 laagste klassen in de moedertaal.
In de 3e in het Latijn, indien er een boek gevonden kan worden, 
waarin de schrijver de regels in het Latijn heeft gegeven.
In de 2e in het Frans, omdat de schrijver in die taal de regels heeft 
gegeven.
In de ie in het Latijn. [...]
Bij de 6e vraag. Van de 6e tôt en met de 4e worden Hoofdstukken der 
Christelyke leering, den Mecbelschen Catechismus54, uiteengezet, 
met de verklaringen daarvan, aan te passen aan de verschillende leef- 
tijdsgroepen. [...]
Bij de je  vraag55. i° Sommige stukken in Rei'naert de Vos56 moeten 
overgeslagen worden. [...]

n f .  Antwoord van (G. Pitsaer51, directeur van het college ten 
Hoogen Heuvel te Leuven) aan E. Sterckx; ongedateerd 
(Leuven, april 1840). A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 9.

I. [...] Nous considérons comme branches principales : la Doctrine 
Chrétienne, les langues latine, grecque, française, les mathématiques. 
Comme branches accessoires : l ’histoire, la géographie, la mythologie, 
un aperçu de l ’histoire littéraire &  le flamand.
Comme branches facultatives : les langues allemande &  anglaise, la 
tenue des livres, le dessin, le dessin linéaire &  la musique.
IL [...]“
IV. Dans la langue qui est la plus familière à la généralité des élèves 57 58 59 : 
une langue morte ne paraît pas être convenablement admissible. [...]

57 Guillaume-Jacques Pitsaer (Tienen 15 april 1810 - Waver 24 maart 1885). 1833 : 
priesterwijding en onderpastoor te Nijvel ; 1837-1850 : directeur van het college te 
Leuven; 1851 :  pastoor-deken te Waver.

58 Er wordt niet opgegeven hoeveel uur per week aan elk vak moet worden besteed. 
Volgens de briefschrijver kon dit verschillen van de ene tôt de andere instelling.

59 Hoewel Leuven een vrij sterke verfransende invloed onderging toch menen wij dat 
de meeste leerlingen van het Leuvense college nederlandstalig waren, 00k omdat 
Pitsaer in 1843 de noodzaak onderstreepte om de leerlingen te leren Frans spreken 
op een correcte en vlotte wijze (zie tekst 14c).
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12. Een enquête over het moedertaalonderricht in de aartsbis- 
schoppelijke instellingen.

12a. Rondschrijven van E. Sterckx aan collegedirecteurs van zijn 
diocees60; Mechelen, 5 maart 1841. A .A .M ., Fonds Sterckx, VII 
9-

Reverende admodum Domine - Magnopere placuerunt nobis quae in 
colloquio familiari diei 220 mensis Aprilis anni 1840, sapienter om~ 
nino et copiose disputata fuerunt de variis quaestionibus, quas per 
litteras nostras diei 21 mensis Mardi proposueramus. Quantumcum- 
que jam antea profectum juventutis institutio esset consecuta, non 
dubitamus quin ex isto colloquio discendi docendique rationi major 
etiam perfectio ausserit. Iterum igitur rectores minorum semina- 
riorum ad ejusmodi colloquium convocare decrevimus in diem 
14 Aprilis, teque, Reverende admodum Domine, cum uno e profes- 
soribus tuis quem elegeris, invitamus ut ista die ad aulam archiépi
scopal em convenias ante horam nonam, et post colloquium prandio 
assistas quod parari curabimus.
In isto colloquio sequentes quaestiones proponemus quas hic expres- 
sas volumus ut quid de iis sentiendum videatur, cum professoribus 
tuis opportune antea disceptare scriptoque mandare, stata vero die 
majore cum facilitate et fructu communicare possis :
1. Quaenam et quot pensa latina litterarum humaniorum studiosis, 
per hebdomadam, in singulis scholis sint distribuenda. [...]
4. A  qua schola, ars et exercitium scribendi vernacule sint inchoanda, 
et qua ratione et via praeceptor propositum suum hic optime consequi 
possit. [...]

60 Uit een randnota op deze kladbrief blijkt dat hij verzonden werd aan volgende 
personen: J.B . Van Hemel (klein seminarie Mechelen), P.F. Van Erven (klein 
seminarie Hoogstraten), J.Ph. Narez (klein seminarie Waver), P .J. De Nef (col
lege Turnhout), G. Pitsaer (college Leuven), P.H. Thiels (college Geel), J. Ver- 
borgstadt (college Herentals), C. Bruynseels (college Diest) en L .J.D . Ver- 
houstraeten (stadscollege Mechelen). Al hun antwoorden zijn bewaard gebleven. 
Het antwoord van Waver lieten we buiten beschouwing. Hierboven werden alleen 
vragen i en 4 gepubliceerd aangezien alleen in de antwoorden op deze twee vragen 
relevante gegevens zijn terug te vinden in verband met het onderwerp van onze 
publicatie. Vragen 2 en 3 betroffen resp. de huiswerken voor Latijn en Grieks en 
vragen 5 en 6 handelden over het geschiedenisonderricht. De term ,,lingua verna- 
cula”  uit de vierde vraag moet in deze omzendbrief worden begrepen als de ‘ taal 
die de leerlingen in het gewone leven gebruiken’ . Dat kan dus zowel het Vlaams als
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Zeer Eerwaarde Heer - Wij waren bijzonder tevreden over hetgeen bij 
het vriendschappelijk overleg op 22 april 1840, alleszins wijs en uitge- 
breid, besproken werd met betrekking tôt de verschillende vragen die 
wij in onze brief van 21 maart hadden gesteld. Hoevele vorderingen 
het onderricht van de jeugd vroeger 00k reeds heeft gemaakt, toch 
twijfelen wij er niet aan, of dit overleg heeft een nog grotere volmaakt- 
heid in de méthode van studeren en doceren tengevolge gehad. 
Daarom hebben wij besloten om de rectoren van de klein seminaries 
nog eens voor een dergelijk overleg bijeen te roepen op 14 april en U, 
zeer eerwaarde Heer, nodigen wij uit met één van Uw, door U te 
kiezen, leraren om op die dag naar het aartsbisschoppelijk paleis te 
komen om 9 uur en om na het overleg deel te nemen aan het mid- 
dagmaal, dat wij zullen laten klaarmaken.
Bij dat overleg zullen wij de volgende vragen voorleggen, welke wij 
hierbij formuleren, opdat U met Uw leraren rustig van te voren kunt 
overleggen en schriftelijk vaststellen, wat hierover Uw mening blijkt 
te zijn en opdat U op de vastgestelde dag met groter gemak en vrucht 
met ons kunt overleggen.
I. Welke en hoeveel Latijnse taken moeten er aan de leerlingen van de 
humaniora wekelijks in de afzonderlijke klassen worden gegeven. [...] 
IV. Vanaf welke klas moet er begonnen worden met de théorie en de 
oefeningen in het schrijven van de moedertaal en met welke méthode 
en langs welke weg kan de leraar met zijn onderwijs de beste resultaten 
verkrijgen. [...]

12b. Antwoord van (G. Pitsaer) aan E. Sterckx; Leuven, j  april 
1841. A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 9.

[- ]
IV. Dès la classe préparatoire.
Développer à l ’aide de la langue maternelle l ’intelligence des élèves en 
se mettant à leur portée, leur faire acquérir la facilité d’écrire cette 
langue purement &  élégamment, tel nous paraît être le but que le

V erta lin g  v a n  tekst 12 a .

het Frans zijn, zoals uitdrukkelijk gesteld wordt in de brieven van J.B . Van Hemel 
(tekst 12e) en L. Verhoustraeten (tekst nh). Het is niet duidelijk of de andere 
collegedirecteurs onder ,,lingua vernacula”  eveneens zowel het Nederlands als het 
Frans verstaan, tenzij in het antwoord van de directeur van Diest ( izf), die met de 
uitdrukking ,,sermo patrius”  naar het Nederlands lijkt te verwijzen.
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professeur doit tâcher d’atteindre ; il y parviendra, pensons-nous, en 
donnant régulièrement pour devoir à ses élèves des fables, des nar
rations, des descriptions imitées des auteurs qu’on leur explique; en 
leur demandant de mettre par écrit des reflexions qu’ils auraient pu 
faire sur l ’histoire sur les mœurs &  les coutumes des peuples dont on 
s’occupe.
Il donnera un soin particulier à la correction de leur rédaction ; lors
qu’une locution vicieuse ou une faute quelconque contre la grammaire 
se trouvera dans ces devoirs il tâchera de la faire corriger par ses élèves 
en exigeant d’eux de rendre compte de la correction qu’ils proposent. 
Dans les quatre classes inférieures surtout la grammaire &  l ’explica
tion de l ’auteur doivent constamment se donner un mutuel appui. [...]

12c. Antwoord van (J. Verborgstadt) aan E. Sterckx; Herentals, 
9 april 1841. A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 9.
R e s p o n s a  a d  q u a e s t io n e s  p r o p o s it a s  a b  E m in e n t is s im o  
P r a e s u l e . [ . . . ]

Ad primam. In quatuor classibus inferioribus. [...]
30 Correcta lingua vernacula proponantur themata; utiliter autem 
praeceptor indicaverit verborum ambitum et verba non obvia. [...] 
Ad quartam.
i° In quatuor classibus inferioribus grammaticam et syntaxim do- 
ceantur alumni.
20 Curet praeceptor ut semper ipse servet proprietatem linguae tum 
in thematibus tum in versionibus, scilicet post versionem litteralem. 
30 Alumni, si quid malum vel minus bonum attulerunt, reducantur ad 
regulam contra quam peccarunt ; iisque indicetur modus dicendi me- 
lius.
40 Quandoque loca aliqua explicata sive ex poetis sive ex aliis bonis 
scriptoribus addiscant memoriter.
50 In poesi et rhetorica componant talia exercitia vernacula, qualia 
latina, in quibus corrigendis eadem fere servanda methodus, quam 
sequimur in latinis61. [...]

61 De wijze waarop de Latijnse werken moesten worden verbeterd werd uiteengezet 
in het antwoord op de tweede vraag : de regels waartegen gezondigd werd moesten 
in herinnering worden gebracht, voor minder gelukkige formuleringen moesten 
betere worden gesuggereerd, men zou herhaaldelijk aandringen op verbeteringen 
in woordgebruik en punctuatie en de leraar moest bij de behandeling van de 
afzonderlijke werken in de klas wijzen op de fouten die in het algemeen werden 
gemaakt.
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A n T W O O R D E N  O P  D E  V R A G E N  V O O R G E L E G D  D O O R  D E  H O O G E E R -  

W A A R D E  B IS S C H O P . [ . . . ]

Bij de eerste vraag. In de laagste vier klassen. [...]
30 Er moeten thema’s gemaakt worden in correcte moedertaal ; nuttig 
is het evenwel, als de leraar de verschillende betekenis van de woorden 
en de niet voor de hand liggende woorden heeft besproken. [...]
Bij de vierde vraag.
i° In de laagste vier klassen worden de leerlingen onderwezen in de 
grammatica en syntaxis.
20 De leraar moet er zorg voor dragen, dat hij zelf steeds het eigen 
karakter van de taal handhaaft zowel in de thema’s als in de vertalin- 
gen, vanzelfsprekend na een letterlijke vertaling.
30 Indien de leerlingen iets verkeerd of minder goed hebben gedaan, 
moeten zij gewezen worden op de regel, waartegen zij hebben gezon- 
digd en de manier om het beter te zeggen moet hun getoond worden. 
40 Telkens wanneer er enige plaatsen, hetzij uit de dichters, hetzij uit 
andere goede schrijvers zijn besproken, moeten zij die uit het hoofd 
leren.
50 In de poësis en retorica moeten zij — zoals in het Latijn — in de 
moedertaal oefeningen maken, bij de verbetering hiervan moet de- 
zelfde méthode gebruikt worden, die wij bij de Latijnse lessen vol- 
gen61. [...]

n d . Antwoord van P.H. Thiels 62, directeur en F. van Arenbergh 63, 
leraar van het college te Geel aan E. Sterckx; Geel, 9 april 1841. 
A .A.M ., Fonds Sterckx, V II 9.

[■ ••]
Ad 4um. Quem admodum linguarum studio ad omnes omnibus 
scientias patet accessus, ita ad caeterarum linguarum cognitionem 
linguae vernaculae studium viam munire debere videtur. Hanc enim et 
facilius discunt, utpote jam inde a teneris annis in ea utenda exercitati 
et ejus intelligentia majores et celeriores facient in caeteris progressus,

62 Pierre Hubert Thiels (Herselt 11  september 1809 - Kontich 22 oktober 1877). 
1 8 31 : leraar aan het college te Geel 51832: priesterwijding 51835: directeur van het 
Geelse college; 1852: pastoor te Aartselaar; 1872: deken te Kontich.

63 François van Arenbergh (Leuven 11  maart 181 1  - Leuven 5 oktober 1846). 1835 : 
priesterwijding en leraar aan het college te Geel; 1844: directeur van het stads- 
college te Lier.

V erta lin g  v a n  tekst 12 c .
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quod omnium linguarum elementa, quadam, ut ita dicamus, cog- 
natione contenta, multa secum communia habent ; ex quo consequitur 
alia aliis lucis afferre quam plurimum.
Quamvis autem, antequam litterarum studiis sese dedere inciperent, 
linguae vernaculae principiis penitus imbutos oporteret alumnos; 
tamen, quantopere hoc interdum neglectum sit, et quantum inde 
detrimenti capiant, nemo ignorât.
Necessarium igitur est artem scribendi vernacule a prima inchoare 
schola, in qua régulas alumnis explicabit praeceptor, ipsosque emen- 
datam scribendi rationem docebit, jam ab initio ejus linguae amorem 
instillando, summas utilitates, quin et necessitatem saepius incul- 
cando; deinde peritioribus loca selecta explicanda; virtutes, quae 
occurrunt, ob oculos ponendae; elegantioris styli exercitium tri- 
buendum ; quod eo facilius assequetur praeceptor, si, quae vernacule 
in schola vel dicenda vel vertenda vel dictanda sunt, in iis ipse accurata 
loquendi ratione utatur.
Tandem ubi jam variis exercitiorum generibus id obtinuerunt alumni, 
ut sensa sua quodammodo exprimere et quaedam ex ingenio suo 
depromere didicerint, in scriptione sunt exercitandi, quod scribendi 
exercitium a grammatica vel a syntaxi incipiendum. Hoc autem 
exercitium ideo maturius arripiendum, quod in lingua vernacula, quae 
cogitant, melius et facilius enuntiare et letteris consignare possint, 
nulla verborum neque dictionum inopia impediti. Qua in re ordo 
servandus est, atque ea, quae exercitii gratia proponuntur, ad alum- 
norum captum sunt accommodanda, a facilioribus scilicet ordiendo et 
quae ingenio sunt propiora, cujusmodi sunt fabulae, narrationes his- 
toriae, epistolae ; his succédant descriptiones, et tandem oratiunculae. 
[...] P.H. Thiels, prof.; F. van Arenbergh prof.

Vertaling van tekst u d .

[.;.]
Bij de 4e vraag. Zoals door de studie van talen de toegang tôt aile 
wetenschappen voor allen volledig openstaat, zo lijkt de studie van de 
moedertaal de weg te moeten banen tôt de kennis van de overige talen. 
Deze leren zij immers te gemakkelijker, daar zij, reeds vanaf de 
kinderjaren in het gebruik en begrip ervan geoefend, grotere en snel- 
lere vorderingen zullen maken in de andere talen, omdat de beginselen
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van aile talen door een zekere verwantschap, om het zo eens te zeggen, 
veel met elkaar gemeen hebben ; hieruit volgt dat de ene taal op de 
andere in de hoogste mate licht kan werpen.
Hoewel het ook behoort dat de leerlingen, voordat zij zich aan de 
studie van de talen beginnen te wijden, grondig onderricht zijn in de 
grondslagen van de moedertaal, toch weet iedereen, hoezeer deze 
studie intussen verwaarloosd is en hoeveel schade zij daarvan onder- 
vinden.
Het is derhalve noodzakelijk om met de kunst van het schrijven in de 
moedertaal vanaf de laagste klas te beginnen, waarbij de leraar de 
leerlingen de regels moet uitleggen, en hij ze zal moeten leren hun 
manier van schrijven te verbeteren door reeds vanaf het begin de liefde 
voor deze taal aan te wakkeren, door hun het allerhoogste belang en 
zelfs de noodzaak ervan vaker in te prenten. Vervolgens moeten er aan 
de meer ervarenen geselecteerde stukken worden uitgelegd ; de kwa- 
liteiten die er in voorkomen, moeten onder het oog gebracht worden ; 
de beoefening van een sierlijker stijl moet aanbevolen worden. De 
leraar zal dit des te gemakkelijker bereiken, indien hij zich, bij wat er 
op school in de moedertaal gezegd of vertaald of gedicteerd wordt, 
zelf zorgvuldig uitdrukt.
Wanneer tenslotte de leerlingen door de verschillende soorten oefe- 
ningen zover zijn gekomen, dat zij hebben geleerd hun gevoelens 
enigszins uit te drukken en sommige oorspronkelijke gedachten tôt 
uiting te brengen, dan moeten ze in het schrijven geoefend worden, 
welke oefening in het schrijven moet beginnen met de grammatica of 
syntaxis.
Deze oefening moet des te eerder aangepakt worden, omdat zij in de 
moedertaal beter en gemakkelijker hetgeen zij denken kunnen uit- 
spreken en aan het papier toevertrouwen, niet gehinderd door een 
gebrek aan woorden of zegswijzen.
In deze zaak moet een bepaalde volgorde in acht genomen worden en 
datgene, dat als oefening voorgelegd wordt, moet aangepast zijn aan 
het begrip van de leerlingen, namelijk door te beginnen met het 
gemakkelijkste, dat dichter bij hun begripsvermogen ligt, zoals daar 
zijn de fabels, verhalen uit de geschiedenis, brieven ; daarop volgen 
beschrijvingen en tenslotte kleine redevoeringen. [...] P.H. Thiels 
leraar; F. van Arenbergh leraar.
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12e. Antwoord van J .  B. Van Hemel (klein seminarie Mechelen) aan 
E. Sterckx; Mechelen, 14 april 1841. A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 
9 -

Monseigneur - [...]
IV. Depuis quelle classe faut-il exercer les élèves à la composition 
dans la langue maternelle et par quelle méthode le maître atteindra-t-il 
le mieux son but ?
Nous y exerçons les élèves dans toutes les classes. Ces compositions 
sont dans notre séminaire, françaises et flamandes.
D ’après la méthode que nous employons, les professeurs mettent tous 
leurs soins à graduer cet exercice si important, afin que jamais l ’élève 
n’ait à faire un devoir au-dessus de ses forces.
En sixième tout se fait d’abord de vive voix — d ’après Rollin — ; on y 
exerce l ’élève à nommer les objets, ainsi que leurs différentes parties, à 
leur donner les qualifications qui leur conviennent le plus et à montrer 
l ’application des mots dans le sens figuré. L ’imitation joue un grand 
rôle dans ce début. Après ce premier exercice, l ’enfant s’essaie à écrire 
un petit récit, un petit conte, l ’histoire de ce qui s’est passé sous ses 
yeux ; il fait la description des objets les plus communs de la nature et 
des arts ; il décrira les différentes parties d ’un arbre ou d ’une fleur et 
des plaisirs qu’elle lui procure, le cabinet d’un savant qu’il a vu etc. On 
fait souvent donner à ces récits et à ces petites descriptions, la forme 
épistolaire ; parceque c’est avant tout le genre épistolaire, qui est ici 
comme dans les trois classes suivantes, l ’objet principal de cet 
exercice.
En cinquième on donne des récits faciles, de petites narrations, de 
petites peintures, dont les sujets sont ordinairement tirés des auteurs 
de la classe.
En quatrième ce sont encore les mêmes exercices. On y ajoute quel
quefois la composition d’une fable à l ’imitation des fabulistes qu’on 
explique dans cette classe.
En troisième on donne surtout des lettres dans tous les genres et sur 
toutes sortes de sujets.
En seconde on continue de former les jeunes gens à tous les genres de 
narrations, de descriptions, de portraits, de caractères et même on y 
donne déjà quelques petits discours. C ’est aussi dans cette classe 
qu’on apprend aux élèves la versification flamande et française].
En rhétorique on s ’occupe surtout du discours et de ses différentes 
parties.
Ici tout ce qui constitue le secret de la persuasion, occupe tour à tour le
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professeur et l ’élève.
Il ne convient pas de s’occuper trop, au commencement, de l ’inven
tion et de la disposition ; les élèves n’ayant pas encore acquis assez de 
fonds, ce ne serait que le petit nombre qui en profiterait ; il faut que le 
professeur ou donne lui-même, soit par écrit soit de vive voix, ou 
invente de concert avec ses élèves, les principales idées, les principaux 
arguments, les principales circonstances des évènements, et même 
qu’il trace à peu près lui-même tout l ’ordre et toute l ’économie du 
discours ; ce sont les beautés de détails, les qualités du style, les idées 
prises séparément, les formes dont on les revêt, les tours et les expres
sions, qui doivent au commencement surtout occuper le jeune rhéto- 
ricien.C’est vers le milieu de l ’année que le professeur doit com
mencer à s’occuper plus spécialement de l ’ordonnance des discours 
d’une certaine étendue. Ayant déjà entendu l ’explication de quelques 
discours entiers de Cicéron et de Bossuet, les jeunes gens se trouvent 
plus en état de juger d ’un grand ensemble, de la force des arguments, 
et de l ’art de les choisir et de les placer d ’après leur valeur respective. 
En un mot c’est alors seulement qu’un nombre suffisant d’élèves 
commence à sentir tout ce qu’il y a d’adresse à trouver toujours, pour 
un grand discours, les choses les plus convenables, et à les placer le 
plus convenablement. [...] J.B . Van Hemel, supérieur de la première 
section du séminaire archiépiscopal de Malines.

12L Antwoord van (C. BruynseelsM, directeur van het college te
Diest) aan E. Sterckx; ongedateerd, Diest (maart o f april 1841).
A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 9.
R e s p o n s a  p r a e c e p t o r u m  c o l l e g i i  D ie s t h e m ie n s is  a d

Q Ü A E S T IO N E S  P R O P O S IT A S  14 A P R I L I S  1841  64 6 5  A B  E M I N E N T I S S I M O  DO -
m in o  C a r d in a l i  A r c h ie p is c o p o . [ . . . ]

IV. Ab ipsa sexta schola; ne si studium aliquantum omne in alias 
disciplinas conferatur inde prodeat despectus quidam sermonis patrii,

64 Charles Bruynseels werd in oktober 1840, nadat het stadsbestuur van Diest de 
leiding van het college aan kardinaal Sterckx had overgedragen, directeur van de 
Diestse onderwijsinstelling en bleef dat tôt aan zijn dood in 1849. Het stadscollege 
werd gedurende deze période door de bevolking het Bruynseelscollege genoemd.

65 Bruynseels verwijst hier naar de datum waarop de directeurs samengeroepen 
werden in het aartsbisschoppelijk paleis om de vragen te bespreken en niet naar de 
datum waarop de bisschoppelijke vragenlijst werd verstuurd. Dit vinden we 
eveneens terug in de brief van het P. J. de Nefinstituut van Turnhout (zie tekst 1 ai).
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quo postea etiam retenti, curam fere omnem ceteris, huic fere nullam 
tribuant. Quo forte fiet, quod non ita pridem fieri solebat, ut emenso 
studioru[m] curriculo ne vel optimus quisque aliquot periodorum 
litteras emendate scriberet (a). Quod si tanta sollicitudine egerint 
veteres ut pueri a teneris patriam linguam quam optime loquerentur 
(b) et ediscerent, nobis etiam huic rei nonnihil tribuere licebit, maxime 
quod inde ejus studium multo facilius sit futurum, cum per tôt annos 
ducatur.
Nihil aeque linguae nostrae studio promovendo conducet, opinione 
nostra, quam ut ipse praeceptor ostendat se eam magni facere et 
fovere. Inde ejus estimatio et noscendi cupiditas, praecipua studiorum 
incitamenta alumnis venient. Quod si syntaxeos praecepta (c) paula- 
tim docuerit additis auctorum locis, quae explicent et memoriter 
ediscant, siqui aliquando e latino et in patriam linguam vertant facile 
ad bene scribenda ducentur.
Multum proderit jam mature pueros conscribendis litteris, com- 
ponendis fabellis, narratiunculis, descriptionibus et id genus aliis 
admovere; ita enim facilius cogitata expriment, neque alia res ulla 
aeque linguae conducet. [...]

(a) Nonne majore jure dicemus quam suo tempore Rollin: ,,Il est 
honteux que nous ignorions notre propre langue ; et, si nous voulons 
parler vrai, nous avouerons presque tous que nous ne l ’avons jamais 
étudiée. [...] La grammaire, dit-il encore, doit être apprise aux enfants 
dès qu’ils en seront capables — il est à souhaiter que l ’on continue cet 
exercice pendant tout le cours des études” .
(b) Quint, lib. I c j66.
(c) Ita de gallica. Rollin: , ,Quatre choses peuvent contribuer prin
cipalement au progrès qu’on doit attendre : la connaissance des règles, 
la lecture des livres, la traduction, la composition” .

Vertaling van tekst u f .

A n t w o o r d e n  v a n  d e  l e r a a r s  v a n  h e t  c o l l e g e  v a n  D i e s t  O P  D E  

V R A G E N  G E S T E L D  D O O R  D E  H O O G E E R W A A R D E  H E E R  K A R D I N A A L  

A A R T S B I S S C H O P  O P  14 A P R I L  1841 6 S . [ . . . ]

IV. Al vanaf de zesde klas ; opdat niet, indien vrijwel de gehele studie 
wordt gewijd aan de andere leervakken, daaruit een zekere verachting 
ontstaat voor de taal der vaderen, waardoor zij, ook later belemmerd, 
bijna hun gehele aandacht aan de overige vakken geven en aan deze
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bijna geen. Hierdoor zal misschien gebeuren, wat vroeger niet zozeer 
het geval placht te zijn, dat na het doorlopen van het hele studiepro- 
gramma niemand behalve de allerbeste enige volzinnen zonder fouten 
kan schrijven (a).
Indien de ouden er met zoveel ijver naar hebben gestreefd, dat hun 
kinderen vanaf de jongste jaren de taal der vaderen zo goed mogelijk 
spraken (b) en leerden, dan zal het ook ons toegelaten zijn hieraan iets 
bij te dragen, te meer omdat daardoor de studie ervan veel gemakkelij- 
ker zal zijn, wanneer deze over zovele jaren wordt voortgezet. 
Niets kan even nuttig zijn tôt het bevorderen van de studie van onze 
taal, naar onze mening, dan dat de leraar zelf toont dat hij deze hoog 
houdt en liefheeft. Zo zullen de leerlingen er achting voor verkrijgen 
en de wil de taal te kennen, de voornaamste prikkels tôt studie.
En indien hij geleidelijk aan de regels van de syntaxis (c) onderwijst, 
aangevuld met stukken van schrijvers, welke ze moeten verklaren en 
uit het hoofd leren, dan zullen zij, indien zij soms uit het Latijn en in 
de moedertaal moeten vertalen, er gemakkelijk toe komen om goed te 
schrijven.
Van veel belang zal het zijn de jongens reeds vroeg te bewegen tôt het 
schrijven van brieven, tôt het maken van verhaaltjes, vertelseltjes, 
beschrijvingen en andere geschriften in dit genre ; zo immers zullen zij 
gemakkelijk hun gedachten weergeven en er is niets wat de taal zozeer 
ten goede komt. [...]

(a) Zullen wij niet met groter recht dan Rollin in zijn tijd zeggen : ,,Il 
est honteux que nous ignorions notre propre langue; et, si nous 
voulons parler vrai, nous avouerons presque tous que nous ne l ’avons 
jamais étudiée. [...] La grammaire, dit-il encore, doit être apprise aux 
enfants dès qu’ils en seront capables — il est à souhaiter que l ’on 
continue cet exercice pendant tout le cours des études” .
(b) Quint, boek I hfdst. 5* 66.
(c) Zo Rollin over het Frans: , ,Quatre choses peuvent contribuer 
principalement au progrès qu’on doit attendre: la connaissance des 
règles, la lecture des livres, la traduction, la composition” .

66 Hier wordt waarschijnlijk verwezen naar het werk Institutio Oratoria van Marcus 
Fabius Quintilianus (Calagurris, Spanje ca. 35-ca. 96 na Chr.). Dit was een 
uitgebreid handboek over de redekunst waaruit tôt ver in de 18e eeuw excerpten 
werden gelezen in de scholen.
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12g. Antwoord van (P.F. Van Erven) aan E. Sterckx; ongedateerd, 
Hoogstraten (maart of april 1841). A. A.M ., Fonds Sterckx, V II9. 
S e m in a r ii  a r c h ie p is c o p a l is  in  H o o g s t r a e t e n  r e s p o n s io n e s . 

Resp. ad iam. [...]67
Themata vernacule dictata sunt ejusmodi, ut verba plerumque &  
locutiones in iis occurrentia reperiantur in ipsis sive auctorum sive 
grammaticae locis, quae in scholis audierunt alumni. Hac enim me- 
thodo citius ac facilius ad verae et genuinae latinitatis pervenitur 
peritiam.
At non parum ad eumdem scopum confèrent versiones supra indica- 
tae, modo loca latina non ad substantiam tantum, sed quantum ad 
singulorum verborum vim et linguae genium et proprietates vernacule 
reddantur ; &  versionibus istis adjungatur varia annalysis grammati- 
calis qua diversarum scholarum discipuli explicent régulas grammati
cae vel syntaxeos, quarum jam antea interpretationem exceperunt. 
[...]
Resp. ad 4am.
A  6ta : Optime praeceptor propositum suum consequetur, si epistolae 
faciliores aut leves narratiunculae (rarissime tamen) conscribendae 
tradantur; quarum materia fusius praevie a praeceptore enarretur. 
Quod si usquam, hic sane scriptioni exemplar quoddam ad imitatio- 
nem proponatur.
Demum in corrigendo non tantum attendat magister ad ipsam artem 
scribendi, sed et praecipuum sibi finem proponat, ut linguae cognitio- 
nem acquirant, ejusdemque amorem hauriant discipuli. [...]

Vertaling van tekst 12g.
A n T W O O R D E N  V A N  H E T  K L E I N  S E M I N A R IE  T E  H O O G S T R A T E N .

Antwoord op de ie vraag. [_] 67
De thema’s, die in de moedertaal worden gedicteerd, zijn zodanig, dat 
de woorden en de stijl die daarin voorkomen, voor het grootste deel 
teruggevonden worden op de plaatsen zelf, hetzij van de schrijvers, 
hetzij van de grammatica, welke de leerlingen in de klas hebben 
behandeld. Door deze méthode bereikt men sneller en gemakkelijker

67 In het eerste gedeelte van dit antwoord wordt o.m. gesteld dat in de laagste vier 
klassen per week vier thema’s en drie vertalingen moesten worden gegeven als 
huiswerk voor Latijn. De tekst die volgt is een uitweiding over deze thema’s en 
vertalingen.
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de vaardigheid in het echte en onvervalste begrip van het Latijn.
En in niet geringe mate zullen de vertalingen, hierboven aangeduid, 
tôt hetzelfde doel leiden, mits de Latijnse teksten niet zozeer in- 
houdelijk als wel met inachtname van de betekenis van elk woord 
afzonderlijk en van de geest en eigenaardigheden van de taal, in de 
moedertaal worden weergegeven. Aan deze vertalingen moet een 
veelzijdige grammaticale ontleding worden toegevoegd, waarbij de 
leerlingen van de verschillende klassen de regels van grammatica of 
syntaxis, waarvan ze al eerder de verklaring hebben gekregen, moeten 
uitleggen. [...]
Antwoord op de 4e vraag.
In de zesde : De leraar kan dan het beste zijn doel bereiken door 
eenvoudige brieven of kleine verhaaltjes (dit bij hoge uitzondering) te 
laten schrijven ; de stof hiervoor moet van te voren uitvoerig door de 
leraar uitgelegd worden. Indien al ergens, dan moet hier werkelijk een 
of ander voorbeeld voor het opstel ter navolging worden voorge- 
houden.
Bij het corrigeren echter moet de leraar niet slechts letten op de kunst 
van het schrijven zelf, maar hij moet zich als voornaamste doel stellen, 
dat de leerlingen kennis van de taal verwerven en liefde ervoor verkrij- 
gen. [...]

izh. Antwoord van (L. Verhoustraeten 68, directeur van het college 
van Pitzemburg te Mechelen) aan E. Sterckx ; ongedateerd, Me- 
chelen (maart o f april 1841). A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 9. 
C o l l è g e  d e  l a  v il l e  d e  M a l in e s . [ . . . ]

4me question. Commencer dès la sixième. Donner des devoirs fla
mands et français. Graduer le devoir selon les forces de l ’élève. Don
ner à faire de petites lettres. Faire raconter des faits dont ils ont été 
témoins. Faire raconter par écrit ce que le prof[esseu]r a lu ou raconté 
de vive voix. Faire amplifier quelques idées données. [...]

68 Louis Joseph Dominique Verhoustraeten (Antwerpen 28 april 1804 - Brussel 20 
maart 1870). 1826: priesterwijding en privé-leraar ; 1832: leraar aan het klein 
seminarie te Mechelen; 1840: directeur van het stadscollege te Mechelen; 1853 : 
pastoor-deken te Brussel.
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n i .  Antwoord van (P.J. De N e f69, directeur van het gelijknamige 
instituât te Turnhout) aan E. Sterckx; ongedateerd, Turnhout 
(maart o f april 1841). A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 9.
R e s p o n s a  a d  q u a e s t io n e s  p e r  E m in e n t is s im u m  D o m in u m  C a r -
D I N A L E M  A R C H I E P I S C O P U M  M E C H L I N I E N S E M  P R O P O S IT A S  14T A  

A P R IL IS  1 8 4 1 . [ . . . ]

iaq- [•••]
Resp. : In rhetorica [...] Quod diximussingulis diebus 70 hoc ita intel- 
ligimus, ut semel ad minus in hebdomada amplificationi latinae sub- 
stitui possit amplificatio modo gallica, modo flandrica, modo analysis 
oratoria variationis causa. [...]
In poësi [...] In fine vero cursus plerumque dentur versificationes 
gallicae et flandricae. [ ...]71 
4aq. [...]
Resp. : Si ortographiam et régulas spectemus grammaticales, in- 
choandum dicimus ab initio, seu potius ante omnem scholam : quod 
vero spectat ad eloquentiam, hoc ad poësin et rhetoricam referatur. 
Primum consequi optime poterit praeceptor grammatices régulas ex- 
plicando et circa eas exercitia dando. Quoad secundum legantur et 
explicentur boni authores, et in variis compositionum generibus 
alumni exerceantur. [...]

Vertaling van tekst i2i.

A n T W O O R D E N  O P  D E  V R A G E N  G E S T E L D  D O O R  D E  H O O G E E R W A A R D E  

H E E R  K A R D I N A A L  A a R T S B IS S C H O P  V A N  M e C H E L E N  O P  14  A P R I L  1 8 4 1 . 

[ . . . ]

ie vraag. [...]
Antwoord : In de retorica [...] Hetgeen wij hebben gezegd over iedere 
dag70 vatten wij zo op, dat minstens éénmaal per week voor een

69 Pieter Jan De Nef (Gierle 16 november 1774 - Turnhout 13 november 1844). 
Richtte in 1817 een instituut op voor de opleiding van toekomstige priesters, dat in 
1830 was uitgegroeid tôt een volledige humaniora. Behalve door zijn blijvende 
zorg voor zijn instituut maakte deze succesvolle zakenman zich verdienstelijk aïs 
gemeenteraadslid te Turnhout en als volksvertegenwoordiger ; zie K. Schoeters, 
P .J. De Nef, 1774-1844.

70 Namelijk dat de leerlingen elke dag een verhandeling moesten maken die geleide- 
lijk aan moeilijker werd.

71 De behandeling van Franse en Vlaamse gedichten moest naar het einde van de 
poësis worden verschoven omdat anders het gevaar bestond dat de leerlingen zich 
niet op het Latijnse vers zouden toeleggen, aangezien dat moeilijker was.
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verhandeling in het Latijn nu eens een verhandeling in het Frans, dan 
weer in het Vlaams, dan weer een analyse van een redevoering in de 
plaats kan komen terwille van de afwisseling. [...]
In de poësis [...] Op het eind van het schooljaar moeten er dikwijls 
Franse en Vlaamse gedichten worden behandeld. [ ...]71 
4e vraag. [...]
Antwoord : Indien wij de juiste spelling en de grammaticale regels 
bezien, zeggen wij dat er vanaf het begin mee moet worden aangevan- 
gen, of liever vôôr elke andere studie.
Wat echter betreft de welsprekendheid, deze moet uitgesteld worden 
tôt de poësis en retorica.
Het beste resultaat zal de leraar in de eerste plaats kunnen verkrijgen 
door de grammaticale regels uit te leggen en er oefeningen over te 
geven.
Voorzover als tweede punt goede schrijvers worden gelezen en be
handeld, moeten de leerlingen 00k geoefend worden in de verschil- 
lende stijlsoorten. [...]

13. De superior van het Mechelse klein seminarie distantieert zich 
van het Westvlaamse collegereglement omdat door de be- 
klemtoning van de Latijnse voertaal de kennis van het Frans 
wordt verwaarloosd.

Brief van J .  B. Van Hemel aan E. Sterckx; Mechelen, 26 decem- 
ber 1841. A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 9.

Monseigneur - J ’ai l ’honneur de renvoyer à Votre Eminence la lettre 
du diocèse de Bruges72 et je vous remercie infiniment de me l ’avoir 
communiquée. Voilà ce que j ’aurais désiré aussi pour notre diocèse ; 
un rapport de la séance fait par une commission et à la suite de ce 
rapport un ordre de Votre Eminence, voilà ce qui aurait fait beaucoup 
plus de bien encore.
On voit, Monseigneur, qu’à Bruges c’est plutôt la direction morale 
qu’intellectuelle qu’on a eue en vue. Aussi il n’y a que les directeurs 
qui aient été présents à la réunion.
Voici, Monseigneur, ce qui se pratique ici par rapport aux six règles de 
la lettre : [...]

72 Bedoeld worden de maatregelen door F. Boussen op 14 december 1841 gestuurd 
aan de directeurs van zijn bisdom ; zie tekst 6 voetnoot 23. De bisschoppelijke brief 
bevatte zes bepalingen waarvan de laatste de Latijnse voertaal betrof. Zie 00k tekst 
14e.
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VI. Dans notre maison on ne parle point le latin pendant les récréa
tions ; voici pourquoi : on n’y apprend que du mauvais latin et 1 essigna 
linguae sont ordinairement une source de disputes sans nombre. Nous 
employons d ’autres moyens pour rendre l ’usage de la conversation 
latine familier à nos élèves et nous y  réussissons mieux. En troisième il 
y a un cours de conversation latine et pour faciliter cette conversation, 
nous avons publié un ouvrage ad hoc ; cet ouvrage s’explique et 
s’apprend par cœur. C ’est la marche des collèges d’Italie, de France et 
surtout d ’Allemagne, où l ’on parle un latin plus pur que chez nous. 
Préparés ainsi nos élèves parlent très bien le latin en seconde et en 
rhétorique où les auteurs latins s ’expliquent en latin et par conséquent 
où les élèves répondent en latin, et si bien, Monseigneur, qu’il y a huit 
jours, les deux classes supérieures nous ont répondu en latin pendant 
2 1/2 hrs, dans un latin très pur et sans fautes grammaticales. Jetrouve 
que nos élèves ont besoin de toutes leurs récréations pour apprendre 
bien et délicatement le français. C ’est vraiment triste, comme sous ce 
rapport nos établissements ecclésiastiques restent en arrière auprès des 
maisons tenues par les libéraux ; et pourtant, on ne saurait le nier, c’est 
par la langue française qu’on juge aujourd’hui de notre savoir et qu’on 
se croit encore supérieur à un grand nombre de nos prêtres, qu’on 
regarde comme ayant reçu une bien mince éducation; parce qu’on 
parle et parce qu’on écrit si mal le français. En philosophie nous 
obtenons beaucoup, mais non pas tout. A Gand et à Bruges la langue 
française est de rigueur au grand séminaire. C ’est sans doute parce que 
là aussi on sent le vide que laissent encore sous ce rapport les collèges 
épiscopaux. [...] J.B . Van Hemel, supr.

14. Een enquête over de voertaal tijdens de recreaties en over de 
wedstrijden in de aartsbisschoppelijke instellingen.

14a. Rondschrijven van E. Sterckx aan de collegedirecteurs van zijn 
diocees13; Mechelen, 4 maart 1842 en y april 1843. A .A .M ., 
Fonds Sterckx, V II 9. 73

73 Uit een annotatie op deze kladtekst blijkt dat de vragenlijst werd gestuurd aan de 
klein seminaries van Mechelen, Hoogstraten en Waver en aan de colleges van Geel, 
Herentals, Leuven, Turnhout, Mechelen, Diest en Aarschot. Het antwoord van 
het Waalse seminarie te Waver laten we buiten beschouwing. Het antwoord van 
het college van Aarschot werd niet teruggevonden.
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Q u AESTIONES ANNI 1842. SOLUTAE 184374. [ . . . ]
IV. [...] an sermonis latini usus, qui tempore recreationis, statutis 
diebus, fieret, sit praescribendus.
V. Quot in singulis scientiis et artibus concertationes scholasticae per 
annum sint instituendae. [...]

Vertaling van tekst 14a.

VRAGEN 1842. BEANTWOORD 1843 74. [ . . . ]
IV. [...] of het spreken van het Latijn, hetgeen in de recreatie op 
vastgestelde dagen zou moeten plaats vinden, voorgeschreven moet 
worden.
V. Hoeveel wedstrijden moeten er op school voor elk vak van de 
positieve en humane wetenschappen worden gehouden. [...]

14b. Antwoord van (C. Bruynseels) aan E. Sterckx; Diest, 1842. 
A.A .M ., Fonds Sterckx, V II 9.

[•••]
IV. [...] Laudabilem quidem esse latini sermonis usum aliquem et in 
loquendo facilitatem credimus, sed ea satis comparari posse arbitra- 
mur, ubi in ipsa classe alumni latine fréquenter interrogati eadem 
lingua coguntur respondere et quandoque praeclarum aliquod faci- 
nus, vel extemplo, vel praemeditati, enarrare.
Quod si per recreationis tempus ea lingua uti compellantur, multas 
quidem praeterea loquendi formulas ediscent, sed quarum postea 
nullus umquam usus erit, adeoque e quibus parvum admodum fruc- 
tum capient : namque ubi olim latino sermone utentur, de litteris vel 
scientiis solummodo agent. Deinde sermo ille familiaris improprius, 
vulgaris, imo barbarus plerumque erit, neque sane is per quem puri- 
tatem et elegantiam in dicendo scribendove acquirant ; modo non inde 
opposita vitia serpant (a).

(a) Roll. IV 1.2.

74 In de begeleidende brief van 7 april 1843 <he bij deze vragenlijst gevoegd was 
werden de directeurs uitgenodigd om op 19 april 1843 >n het aartsbisschoppelijk 
paleis samen te komen om de vragen te beantwoorden die de kardinaal in een brief 
van 4 maart 1842 had gesteld. In 1842 had er geen bijeenkomst van de directeurs 
kunnen plaatsvinden. De weggelaten vragen betroffen het onderwijs van wiskunde 
en aardrijkskunde en de examenregeling in de instellingen.
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Praeterea quo tempore sermonis latini usus adeo invaluerat, necdum 
gallici loquendi tanta utilitas, imo vero necessitudo erat; quo qui 
hodie sensa sua exprimere nescit, liberaliter institutus dici nequit. 
Gallicae igitur eripient pueri, quod dederint linguae ,,dont l ’usage ne 
peut jamais être à leur égard, ni si étendu ni si nécessaire” . Roll. IV 1.2 
(b). Frustra etiam id tentatum iri putamus, nam si utramque linguam 
imponas, neutra utentur. Iis ipsis in locis, ubi olim, a pueris, fere 
latine loquebantur et laus consuetudinis illius adhuc omnium in ore 
est, inanes cecidere conatus professorum, quibus morem ilium res
tituèrent. Nos certo frustra niteremur, quum mediae alumnorum 
parti praescribenda sit lingua gallica, neque pars ea a classibus latinis 
per recreationem sejungi queat.
V. In materiis praecipuis singulis mensibus, ut usque sollicite te- 
neantur ; in caeteris duae tresve sufficient, modo, ubi semel certavere 
infelicius, ad pugnam redire possint. [...]

(b) La langue latine était alors la langue des savants qui parlent de nos 
jours presque exclusivement le français dans leur entretiens.

Vertaling van tekst 14b.

[•••]
IV. [...] Wij geloven dat een zeker gebruik van de Latijnse taal en 
gemak bij het spreken weliswaar prijzenswaardig is, maar wij menen 
dat dit voldoende bereikt kan worden, wanneer de leerlingen, als ze 
dikwijls in de klas zelf in het Latijn ondervraagd worden, gedwongen 
worden in dezelfde taal te antwoorden en soms een of ander bijzonder 
feit ofwel voor de vuist weg of na voorbereiding te vertellen.
Maar indien zij gedwongen worden deze taal te gebruiken gedurende 
de recreatie, zullen ze weliswaar veel uitdrukkingen leren, maar welke 
ze later nooit zullen gebruiken en waarvan ze daarom maar zeer 
weinig vruchten plukken; want wanneer ze later Latijn spreken, 
zullen ze alleen maar spreken over letteren en wetenschappen.
Ten tweede zal die omgangstaal niet passend, alledaags, ja zelfs voor 
het grootste gedeelte onbeschaafd zijn en zeker niet van die aard, dat 
ze daardoor zuiver en sierlijk leren spreken of schrijven ; als er al niet 
daardoor fou ten insluipen, die hieraan tegengesteld zijn (a). Boven-

(a) Rollin IV b. 2.



dien, in de tijd dat het gebruik van de Latijnse taal zozeer overheerste, 
was het Frans nog niet zo nuttig, ja zelfs noodzakelijk. En van 
iemand, die hierin heden ten dage zijn gevoelens niet kan uitdrukken, 
kan niet gezegd worden, dat hij behoorlijk ontwikkeld is. De jongens 
zullen dus aan het Frans ontnemen, wat ze gegeven hebben aan een 
taal ,,dont l ’usage ne peut jamais être à leur égard, ni si étendu ni si 
nécessaire” . Roll. IV 1.2 (b). Wij menen 00k dat dit een vergeefse 
poging zal zijn, want indien ge beide talen voorschrijft, zullen ze geen 
van beide gebruiken. Op die plaatsen zelf, waar men van kindsbeen af 
over het algemeen Latijn sprak en de lof van deze gewoonte tôt nu toe 
in aller mond ligt, zijn de pogingen van de leraren om die gewoonte 
weer in te voeren, vruchteloos gebleken.
Wij zouden ons stellig tevergeefs inspannen, wanneer aan de helft van 
de leerlingen het Frans voorgeschreven werd en dat deel in de recreatie 
niet van de Latijnse klassen gescheiden zou kunnen worden.
V. In de voornaamste vakken elke maand, zodat ze steeds ernstig 
bestudeerd worden; bij de overige zullen twee of drie genoeg zijn, 
mits zij, die bij de wedstrijden eenmaal ongeluk gehad hebben, nog- 
maals kunnen meedingen. [...].

(b) La langue latine était alors la langue des savants qui parlent de nos 
jours presque exclusivement le français dans leurs entretiens.

14c. Antwoord van (G. Pitsaer) aan E. Sterckx; Leuven, 17  maart 
1843. A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 9.

[ - ]
IV. [...] L ’obligation de parler le latin pendant les heures de récréa
tion ne procurerait aucun avantage aux élèves des classes inférieures. 
Leur ignorance de la langue latine les obligerait à forger des mots 
barbares pour se soumettre à ce qu’on demande d’eux et souvent il 
leur arriverait dans leurs devoirs de classe de négliger les expressions 
de leurs auteurs pour employer des mots que dans leurs récréations ils 
auraient entendus.
Nous n’oserions même pas imposer cette obligation aux élèves des 
classes supérieures car on ne peut leur supposer en général une con
naissance suffisante du langage de la conversation latine. Pour des 
jeunes gens qui plus tard se trouveraient dans l ’occasion de devoir 
s ’énoncer en latin de vive voix ou par écrit il y aurait peut-être 
quelqu'avantage à ce que, dans les classes supérieures, ils employas
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sent, de temps en temps, le latin pendant leurs récréations.
Pour nous, qui n’avons en général que des jeunes gens qui se destinent 
aux études académiques et qui plus tard devront se servir plus particu
lièrement du français, ils est nécessaire que nous leur imposions le 
français pourqu’ils corrigent leur prononciation, évitent les barbaris
mes et les flandricismes et obtiennent une certaine aisance pour s ’ex
primer correctement dans cette langue75.

V.
Langue latine 3 compositions en thème.
Langue latine 3 compositions en version.
Langue latine 3 compositions en examen

(principes de grammaire 
&  explication des au
teurs).

Langue grecque 3 compositions
(thème, version, exa
men).

Langue française 3 compositions
(exercices de rédaction, 
grammaire, explication 
des auteurs).

Langue flamande 3 compositions
(exercices de rédaction, 
grammaire, explication 
des auteurs).

Langue anglaise 3 compositions
(thème, version, gram
maire, &  explication des 
auteurs).

Langue allemande 3 compositions
(thème, version, gram
maire, &  explication des 
auteurs).

75 Het college ten Hoogen Heuvel stond onder toezicht van de rector van de 
Leuvense universiteit en kreeg daardoor het karakter van een opleiding die recht- 
streeks voorbereidde op de universitaire studies. Daardoor onderscheidde het zich 
van de meeste andere colleges waar men meer bekommerd was om de voorbe- 
reiding van de leerlingen op het priesterschap. Dit specifiek karakter van het 
Leuvense college wordt hier duidelijk onderstreept en had dus invloed op de 
voertaal in de instelling.
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Histoire &  géog. 
Mathématiques 
Dessin linéaire 
Lecture &  Déclam. 
Doctrine chrétienne &  
Histoire ecclésiastique

3 compositions 
3 compositions 
i composition 
z compositions

3 compositions

En seconde et en rhétorique le thème est remplacé par l ’amplification 
latine.
La composition française en seconde est une narration en rhétorique 
un discours.
Les préceptes de poésie et de rhétorique remplacent la grammaire dans 
la composition en examen. L'histoire des littératures grecque et latine 
font, dans ces deux classes, partie de cette composition. Outre ces 
compositions il y  a annuellement en seconde 3 compositions en vers 
français &  3 compositions en vers latins [...]

i4d. Antwoord van J.D . De Ridder 76 77, directeur van het college van 
Herentals, aan E. Sterckx; Herentals, 12 april 1843 11. A .A .M ., 
Fonds Sterckx, V II 9.

[■ •■ ]
Ad quartam. [...] De usu sermonis latini.
Cum sperare vix liceat fore ut alumni in classibus inferioribus latine 
loquantur quin multis utantur locutionibus impropriis; cumque 
exinde periculum oriatur ne, vitiosis istis locutionibus assueti, easdem 
postea in scribendo retineant, iis injungere ut sermone latino quali- 
cumque utantur non necessarium arbitramur.
Non idem tamen de omnibus classibus sentiendum videtur : ubi enim 
alumni auctores explicari audiverunt eosque perlegerunt, latini ser-

76 Jean Denis De Ridder (Deurne 9 oktober 18 13 -  Leuven i8februari i888)werdin 
1839 na een jaar universitaire studie te Leuven leraar aan het college te Herentals en 
was van februari 1842 tôt december 1866 directeur van deze instelling.

77 In een postscriptum deelde De Ridder mee dat de antwoorden die hij op 12 april 
1843 aan het aartsbisdom stuurde in feite al waren opgesteld in maart 1842 toen er 
slechts drie leraars in het college waren aangezien directeur J. Verborgstadt, die 
eind december 1841 tôt pastoor van Itegem was benoemd, toen de instelling reeds 
had verlaten. Omdat in april 1843 de tijd ontbrak om een nieuwe lerarenvergade- 
ring te beleggen voor een bespreking van de vragen stuurde De Ridder de in 1842 
opgestelde antwoorden op.
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monis usus magnam ipsis afferet utilitatem. Cum tamen alumni nostri 
saepe sufficienti linguae gallicae notitia careant, ipsis praescribimus ut 
tempore recreationum latino vel gallico sermone colloquantur quo fit 
ut ùtrisque linguis aeque fere utantur. Idem quod fieri potest tempore 
classis servare conamur.
Ad quintam. Singulis mensibus instituimus concertationem latinam ; 
très in anno concertationes in scientiis mathematicis, in lingua graeca 
&  lingua gallica ; duas in doctrina christiana, historia, geographia et 
lingua belgica. [...] J.D . De Ridder dir. coll. Herendaliensis.

Vertaling van tekst 14CI.

[•;;] . . . .
Bij de vierde vraag. [...] Over het gebruik van de Latijnse taal. Daar
men nauwelijks de hoop mag koesteren, dat de leerlingen in de lagere
klassen Latijn spreken zonder veel verkeerde uitdrukkingen te ge-
bruiken en daar hieruit het gevaar ontstaat dat, wanneer ze eenmaal
aan die onjuiste uitdrukkingen gewend zijn, ze deze later bij het
schrijven behouden, menen wij dat het niet nodig is het hun op te
leggen zich hoe dan 00k van het Latijn te bedienen.
Naar onze mening moet echter niet hetzelfde gelden voor aile klassen :
immers wanneer de leerlingen de schrijvers hebben horen bespreken
en zij deze nauwkeurig hebben gelezen, dan zou het gebruik van de
Latijnse taal hun van groot nut zijn. Daar onze leerlingen echter
dikwijls voldoende vaardigheid in het Frans missen, schrijven wij hun
voor om in de recreatie Latijn of Frans te spreken, met het gevolg dat
zij beide talen ongeveer evenzeer benutten. Hetzelfde trachten wij te
handhaven, voorzover dit kan gebeuren, tijdens de lesuren.
Bij de je vraag. Elke maand geven wij een Latijnse wedstrijd ; driemaal
in het jaar een wedstrijd voor wiskunde, Grieks en Frans ; twee voor
godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde en Vlaams. [...] J.D . De
Ridder, directeur van het college van Herentals.

14e. Antwoord van J .  B. Van Hemel (klein seminarie Mecbelen) aan 
E. Sterckx; Mechelen, ry april 1843. A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 
9 -

Monseigneur - [...]
IV. [...] Usage de la langue latine à certains jours pendant les récréa
tions. Plusieurs graves auteurs, entre autres Rollin, pensent qu’on ne 
doit en aucune manière faire parler le latin pendant les récréations. i°  
Parceque, selon eux, ce n’est nullement le moyen d’apprendre un latin
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pur, correct, et élégant. Ils prétendent que les impropriétés, les bar
barismes et les solécismes qu’on entendrait pendant les récréations, 
passeraient infailliblement dans les compositions latines. z° Parceque 
les langues ne s’apprennent jamais que par l ’usage de ceux qui les 
parlent élégamment et correctement, ou par la lecture des auteurs qui 
ont écrit dans ces langues et par le secours des règles. 30 Parceque cette 
coûtume tient les jeunes gens dans une gêne et une contrainte ex
trêmes, qui les empêchent de rendre leurs idées avec justesse. De là 
nécessairement des habitudes de locutions vicieuses et de tournures 
fautives, dont on se défait difficilement. 40 Parcequ’on a besoin de 
tout le temps de la récréation pour acquérir l ’usage de la bonne 
conversation française, qui est aujourd’hui d’une impérieuse nécessité 
pour quiconque veut rendre quelque service signalé à son pays. Cette 
raison milite aujourd’hui autant pour la Belgique que pour la France. 
50 Parceque le signum linguae a été de tout temps une source de 
querelles et de disputes dans les maisons où l’on a exigé qu ’on parlât le 
latin. Ces raisons nous paraissent en général assez fondées. Aussi 
pensons nous que les élèves gagnent bien peu de chose à parler le latin 
entre eux seuls sur les objets de leurs jeux et de leurs récréations. 
L ’expérience ne le démontre que trop. Il nous semble cependant de la 
dernière nécessité qu’on rende aux élèves des séminaires l ’usage du 
latin familier, parceque la plupart d ’entre eux seront un jour obligés de 
le parler en philosophie et en théologie et qu’il sera à jamais la langue 
ecclésiastique par excellence. Voici donc quel est, selon nous, le 
moyen le plus sûr d’atteindre le but qu’on doit se proposer dans nos 
institutions. i°  Engager les élèves des classes supérieures à parler en 
latin de temps en temps, pendant les jours de promenades78, sur des 
questions sérieuses qu’ils ont déjà entendues traiter en classe. z° 
Expliquer dans les deux classes supérieures, les auteurs latins en latin, 
interroger les élèves en latin et les obliger de répondre dans la même 
langue, de manière cependant qu’on redise encore une fois en français 
les choses les plus difficiles et qu’afin de faire mieux comprendre ce qui 
paraît assez abstrait, on le montre toujours en français sous plusieurs 
faces et de différentes manières. 30 Expliquer et traduire en troisième 
et en quatrième les auteurs en français : mais quand on a ainsi expliqué

78 Dit was in tegenstelling met de regeling die gold voor de colleges van het bisdom 
Brugge waar de leerlingen verplicht werden tijdens de recreaties Latijn te spreken 
maar op sommige dagen, o.m. op de dagen van de wandeling 00k Frans mochten 
spreken; zie hoger tekst 7 voetnoot 25. IOI
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un morceau de l ’auteur qui fasse un ensemble, le professeur doit 
réduire tout le morceau en questions latines et l ’élève est obligé d ’y 
répondre en latin. Comme il a un modèle à suivre, qu’il possède la 
matière et qu’il ait eu le temps de se préparer, il est impossible de ne 
point donner des réponses exactes dans un latin très élégant. C ’est de 
cette manière qu’on s’initie le mieux dans la connaissance de la bonne 
latinité. Pour enrichir encore davantage la mémoire du jeune élève de 
mots et de tournures du langage familier des Romains, il est fort utile 
de lui faire apprendre toutes les semaines, en troisième, sous les yeux 
et avec le secours du maître quelques scènes de Térence79 ou quelques 
dialogues d’Erasme80. Cette méthode est mille fois plus sûre et plus 
raisonnable que celle d’imposer aux élèves l ’ennuyant fardeau de 
parler pendant les récréations un mauvais latin sur des objets que le 
maître lui-même ne rendrait peut-être en bon latin qu 'après y avoir 
longtemps réfléchi. [ ...]81
V. [...] Dans notre séminaire, après beaucoup de tâtonnements et de 

. changements nous avons cru trouver une juste proportion entre les 
différentes branches de l ’enseignement en établissant le nombre des 
compositions comme suit :
i°  Langue latine. En sixième trois compositions, en thème, deux en 
version et deux en auteurs. En cinquième, quatrième et troisième 
quatre compositions en thème, trois en version et trois en auteurs. En 
troisième, il y a en outre deux compositions en vers et en prosodie. En 
seconde, trois en vers latins, deux en narration latine, deux en version 
et deux en auteurs. En rhétorique trois en discours latin, deux en vers 
latin, deux en version et deux en auteurs.
3° Langue française. En sixième, trois compositions, en cinquième, 
quatrième et troisième deux compositions. Dans ces compositions on 
fait rédiger les élèves, ou l ’on propose des questions sur les auteurs ou 
sur les règles expliquées en classe. En poésie on donne deux composi
tions en vers français et une en narration française à laquelle on ajoute

79 Publius Terentius Afer (Carthago 185 of 195-159/158 voor Chr.) was een belang- 
rijk Latijns blijspeldichter.

80 Dç Colloquia van de Nederlandse humanise Desiderius Erasmus (Rotterdam, 
oktober 1467/1469 - Bazel 12 juli 1536) waren literaire schetsen aan het dagelijks 
leven ontleend.

81 Om zijn standpunt nog meer te rechtvaardigen verwees Van Hemel nog naar de 
opinies van de overleden filoloog Becker en van de humanist en Jezuïet J. de 
Jouvancy (1643-1719).
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des questions sur les auteurs. En rhétorique on donne deux composi
tions en discours et une en vers auxquelles on ajoute aussi quelques 
questions.
4° Langue flamande. On donne deux compositions dans chaque 
classe. En seconde en vers et en rhétorique en discours. Outre les 
compositions en français et flamand indiquées ici, on donne dans 
chaque classe une composition de rédaction dans laquelle les élèves 
sont libres d’employer le français ou le flamand. [...]82 J.B . Van 
Hemel, supr.

14L Antwoord van L. Verhoustraeten aan E. Sterckx; Mechelen, 
18 april 1843. A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 9.
C o l l è g e  d e  l a  v il l e  d e  M a l in e s , é t a b l i  à  P it z e m b o u r g . R é 
p o n s e s  AUX QUESTIONS PROPOSÉES PAR SON EMINENCE, DANS SON  
LETTRE DU 4 MARS 1842. [ . . . ]

4me rép. [...] Nous sommes d’avis que l ’usage de la langue latine, en 
temps du récréation susciterait de grandes difficultés, se ferait au 
détriment de la langue française qui est indispensable, et contribuerait 
peu à former de bons latinistes. Dans notre collège qui comprend des 
cours de commerce et une classe préparatoire, la chose serait impossi
ble.
5me rép. Nous donnons ici un extrait du règlement des compositions.

82 Voor wiskunde moeten drie proefwerken gemaakt worden in elke klas, voor 
aardrijkskunde, geschiedenis en godsdienst twee. Verder krijgen de leerlingen van 
de hogere klassen aan wie het toegelaten is om de lessen van natuurlijke weten- 
schappen of van een moderne taal te volgen eveneens twee proefwerken.
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Total des compositions dans chaque classe.

6m' j me .me
4 3m' 2de rhetor.

D isco u rs latin. 4 -
N arration  latine. 2. 2.
V ers latins. 2. 3 - 2.
T hèm e latin. 5- 4 - 4 - 4 -
V ersion  latine. 2. 3 - 3 - 3 - 2. 2.
A uteurs 3 - 3 - 3 - 3- 3 - 3 -
G rec. 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
M athém atiques. 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
H istr. &  G éogr. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
D octrin e C h ré t'. 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
Français. 3 - 2. 2. 2. 2. 2.
Flam and. 2. 2. 2. 2.
Physique. 2. 2. 2.
A nglais. 2. 2. 2. 2.
Allem and. 2. 2. 2. 2.
D éclam ation. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
Calligraphie. 2. 2.
Tenue des livres. 2.
D essin . 3 com positions.

[...] L. Verhoustraecen Dir.

14g. Antwoord van (P.F. Van Erven) aan E. Sterckx; ongedateerd,
Hoogstraten, (1842 o f 1843). A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 9. 
S e m i n a r i i  a r c h i e p i s c o p a l i s  i n  H o o g s t r a t e n  r e s p o n s i o n e s  a d

Q U A E S T IO N E S  P R O P O S IT A S  A N N O  1 8 4 2 . [ . . . ]

4ta. [...] Sermonislatiniilleususnonvideturpraescribendus, quianihil 
conducit ad genuinam latinitatem ; imo non defuerunt gravissimi 
auctores83 qui hune latine loquendi usum noxium quam maxime 
contenderunt. Quare Sanctius 84 cum doctissimis viris se tenere dicit, 
nulla aut aetate, aut tempore latina lingua nisi praemeditate esse 
loquendum. Caeterum familiaris hodiedum linguae gallicae usus 
praesentissimae omnibus utilitatis ne dicam necessitatis judicatur. 
Atque haec quidem etiam accedit hic ratio quod magna discipulorum 
pars post humanitatis studia ad alias quam ad theologicas disciplinas 
gradum faciat. Reliquis vero, qui seminarum ingressuri sunt, quibus- 
que latini sermonis usus prae caeteris in publicis disputationibus 
utilitati esse posset, non desunt rationes quibus ad hune latine lo
quendi habitum, inferioribus studiis absolutis, informentur.

83 In de marge wordt verwezen naar het werk Minerva, seu de causis linguae latinae 
waarin o.m. als schrijvers worden vermeld : Cicero, Quintilianus, Erasmus, 
Budaeus, Cornélius Falerius, Joachimus Fortius, Bartholomaeus Riccius. Dit 
werk werd geschreven door Sanctius.
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$a. [...] In lingua latina decem. In singulis vero secundariis scientiis et 
artibus très. [...]

Vertaling van tekst 14g.

A n t w o o r d e n  v a n  h e t  a a r t s b is s c h o p p e l i jk  s e m in a r ie  t e

HOOGSTRATEN OP DE VRAGEN GESTELD IN 1842. [ . . .]
4e vraag. [...] Het lijkt ons dat het gebruik van de Latijnse taal niet 
voorgeschreven moet worden, daar dit niets bijdraagt tôt het echte 
begrip van het Latijn. Er zijn integendeel zeer gezaghebbende schrij- 
vers83, die verzekerd hebben dat dit gebruik van de Latijnse taal bij 
uitstek schadelijk is.
Daarom zegt Sanctius84 dat hij het eens is met de meest geleerde 
heren, dat er op geen enkele leeftijd of tijd Latijn gesproken moet 
worden, tenzij men zich daarop van tevoren heeft voorbereid. 
Overigens wordt het thans vertrouwde gebruik van de Franse taal 
voor allen van het meest directe nut geacht, om niet te zeggen dat deze 
noodzakelijk is. En hier komt ook nog deze overweging bij, dat een 
groot deel van de leerlingen na de humaniora over zullen gaan naar 
andere studies dan naar die van de théologie.
Voor deze overigen, die naar het seminarie zullen gaan en voor wie het 
gebruik van de Latijnse taal vooral bij openbare besprekingen van nut 
kan zijn, ontbreekt het niet aan redenen dat ze geoefend worden in de 
gewoonte om Latijn te spreken, nadat ze de lagere studies hebben 
beëindigd.
$e vraag. [...] Voor het Latijn tien. Voor elk bijkomend vak van 
positieve en humane wetenschappen drie. [...]

i4h. Antwoord van P.H. Thiels aan E. Sterckx; ongedateerd, Geel, 
(1842 o f 1843). A .A .M ., Fonds Sterckx, V II 9.

[ - ]
Ad 4am. [...] De usu linguae latinae. Latinae linguae usus non omni 
recreationis tempore, sed statutis diebus vel horis praecipiendus, no- 
bis videtur alumnis; non omnibus, ita ut ne ulla quidem illorum 
facultatis habeatur ratio ; sed illis dumtaxat, qui tantum jam in lingua

84 Sanctius : Latijnse naam voor de Spaanse filoloog Francisco Sanchez (las Brozas 
1523 - Salamanca 1601). Zijn hogervermeld werk Minerva, seu de causis latinae 
(Salamanca, 1587), waarin hij de Latijnse grammatica onderzocht, kreeg inter
nationale erkenning en verleende hem de titel van ,,vader van de Latijnse taal” .

105



hac profecerunt, quantum ad rectam verborum syntaxim et ad sensa 
sua declaranda ipsis est satis. Hoc enim, idque non médiocre, ex isto 
exercitio ipsis commodum venturum arbitramur, ut verborum co
piant (utpote in quo ignota inquirere cogentur) sint assecuturi, atque 
adeo hujus linguae facundiam in philosophicis et theologicis praeser- 
tim studiis summopere necessariam.
Adde ex intervallo sermonis latini usum esse necessarium, cum inter- 
rogato, scilicet latine, eadem respondendum sit lingua, quod num- 
quam, nisi longo exercitio id fuerit edoctus, praestiturum affirmamus. 
Non inficiamur quidem, qui latine loquentur, solaecismis, barbaris- 
mis aliisque bonae latinitatis adversantibus vitiis usuros in colloquiis, 
praesertim initio, sed haec facili negotio vel ipsi postea emendabunt. 
Nec ideo timendum videtur, ne vitia haec in ea, quae componenda 
sunt alumnis, irrepant ; cum, qui ingenio valent, ad componendum 
otium nacti, regulis syntaxeos, auctorum sententiis memoriae jam 
mandatis, eorum stylo in rem suam uti poterunt.
Ad 5“". Pro lingua latina, utpote quae primas teneat, instituetur 
singulis mensibus concertatio ; pro lingua graeca et gallica très ; pro 
caeteris artibus duo per annum. [...] P.H. Thiels, studiorum rector 
Ghelae.

Vertaling van tekst 14b.

[•:;]
Bij de 4e vraag. [...] Over het gebruik van de Latijnse taal. Het lijkt 
ons dat aan de leerlingen het gebruik van de Latijnse taal niet gedu- 
rende aile recreaties, maar op vastgestelde dagen of uren voorgeschre- 
ven moet worden ; maar niet aan allen, zodat er zelfs geen rekening 
gehouden wordt met hun bekwaamheid, maar wel te verstaan aan hen, 
die reeds zodanige vorderingen in die taal hebben gemaakt als vol- 
doende is voor een juist grammaticaal woordgebruik en om hun 
gevoelens te kunnen uitdrukken.
Wij menen evenwel dat zij dit voordeel — en dit is niet gering — zullen 
verkrijgen door die oefening, waarbij zij namelijk gedwongen worden 
om de woorden die ze niet kennen op te zoeken, en dat zij eveneens 
een welbespraaktheid verwerven in deze taal, die vooral voor de studie 
in de filosofie en théologie bijzonder noodzakelijk is.
Voeg hieraan toe, dat na geruime tijd het gebruik van het Latijn 
noodzakelijk is, daar degene die ondervraagd wordt, en wel in het 
Latijn, in dezelfde taal moet antwoorden, hetgeen hij, naar onze 
overtuiging, nooit goed zal doen, tenzij hij hierin door lange oefening
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grondig is onderricht. Wij loochenen echter niet, dat degenen die 
Latijn spreken solecismen85, barbarismen en andere fouten, die goed 
Latijn in de weg staan, in hun gesprekken zullen gebruiken, vooral in 
het begin, maar zij zullen deze door een eenvoudige opgedragen taak 
of later uit eigen beweging verbeteren.
En het lijkt daarom onnodig te vrezen, dat deze fouten in de opstellen 
die de leerlingen moeten maken insluipen, wanneer zij, die een goede 
aanleg hebben en beschikken over de vrije tijd om te schrijven, nadat 
zij de regels van de syntaxis en de uitdrukkingen van schrijvers al in 
hun geheugen hebben ingeprent, de schrijftrant van deze auteurs in 
hun eigen werk zullen kunnen gebruiken.
Bij de 5e vraag. Voor Latijn moet er elke maand een wedstrijd ge- 
houden worden, daar dit immers de eerste plaats inneemt; voor 
Grieks en Frans drie en voor de overige vakken twee per jaar. [...]
P. H . Thiels, bestuurder van de studies van Geel.

14L Antwoord van (P. J .  De Nef) aan E. Sterckx; ongedateerd, 
Turnhout, (1842 of 1843).
R e s p o n s a  a d  q u a e s t io n e s  p e r  E m in e n t is s im u m  D o m in u m  C a r -
D I N A L E M  A r C H IE P IS C O P U M  M E C H L I N I E N S E M  P R O P O S IT A S  H A C  3 0 ma 

M A R T II  1 8 4 2 . [ . . . ]

Q . 4. [...] Cum nemo sit, qui aequum esse et maxime convenire non 
judicet, ut, qui sex annorum spatium latinitatis studio insumpsit, is eo 
idiomate sese exprimere et sensa sua aliis communicare sciât ; cumque 
plures casus in vitae cursu occurrere possint, in quibus, sacerdoti 
maxime, non utilis modo, sed etiam necessarius sit latinitatis usus, 
cum vero hic usus nisi exercitatione aliqua obtineri difficilius valeat, 
respondemus sermonis latini usum esse praescribendum. Quum vero 
latinitatis usus ab inchoantibus frustra exigi videatur, disciplinam 
hanc mitigari atque ad superiores très classes restringi posse censemus. 
Q.5. [...] Concertationes utiliter institui credimus hoc modo: in 
lingua latina singulis mensibus.
In lingua gallica et graeca singulis duobus mensibus.
In geographia, historia et caeteris bis per annum, semel ante ferias

85 Een solécisme is een grove fout tegen de grammaticale regels.
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minores86, semel ante majores.
Scientiarum accidentalium concertationes diminuimus ideo, ne his 
nimium detenti alumni latinitatis studium, quod caeteris omnibus 
praeferri debet, plus aequo negligere cogantur. [...]

Vertaling van tekst i4i.

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN GESTELD DOOR DE HOOGEERWAARDE 
H EER KARDINAAL A a RTSBISSCHOP VAN MECHELEN OP 30 MAART 1842. 

[•••]
Vraag 4. [...] Daar er niemand is, die niet van oordeel is dat het juist is 
en zeer passend, dat wie een tijdsduur van zes jaar aan de studie van het 
Latijn heeft besteed, zich in dit taaleigen kan uitdrukken en zijn 
mening aan anderen kan mededelen; en omdat er zich zeer vele 
gelegenheden in de loop van het leven kunnen voordoen, waarin het 
gebruik van het Latijn, vooral voor de priester, niet alleen nuttig, maar 
00k nodig is ; daar men zich echter het gebruik hiervan behalve door 
oefening nogal moeilijk eigen kan maken, antwoorden wij dat het 
gebruik van de Latijnse taal moet worden voorgeschreven.
Omdat het doelloos lijkt te zijn van beginnelingen te eisen dat ze 
Latijn spreken, is het onze mening dat dit voorschrift versoepeld kan 
worden en beperkt tôt de hoogste drie klassen.
Vraag 5. [...] Wij geloven dat het nuttig is dat de wedstrijden worden
geregeld op deze wijze :
voor Latijn elke maand ;
voor Frans en Grieks elke twee maanden ;
voor aardrijkskunde, geschiedenis en andere vakken tweemaal per 
jaar, éénmaal voor de kleine vakantie86 en éénmaal voor de grote 
vakantie.
De wedstrijden voor de minder belangrijke vakken verminderen wij 
met het 00g daarop, dat de leerlingen hierdoor niet te zeer in beslag 
genomen worden en gedwongen worden de studie van het Latijn, die 
voorrang moet hebben boven al het andere, meer dan goed voor ze is, 
te verwaarlozen. [...]

86 Hier wordt waarschijnlijk de paasvakantie bedoeld.
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HOOFDSTUK 2

D E W ETTELIJKE R E G E LIN G  V A N  H ET M ID D ELBA AR 
O ND ERW IJS EN  DE G RO EIEN D E VLAA M SG EZIN D H EID

IN  DE CO LLEG ES 
1849-1882

Het liberale kabinet Rogier dat in 1847 aantrad zorgde voor een 
wettelijke organisatie van het middelbaar onderwijs. De wet van 1850 
creëerde rijksinstellingen voor middelbaar onderwijs, waarin de ge~ 
meenten via het administratief bureau dat voor iedere rijksschool 
werd ingericht nog inspraak behielden, en liet ruimte voor al dan niet 
door het rijk gesubsidieerde provinciale en gemeentelijke instellingen 
en voor gepatroneerde colleges. Om de macht van de clerus te beper- 
ken werd het aan de gemeenten en provincies verboden hun rechten af 
te staan aan derden. Naast deze officiële en gepatroneerde scholen 
konden natuurlijk 00k de geheel vrije instellingen waaronder de bis- 
schoppelijke en scholen die geleid werden door religieuzen blijven 
bestaan. Er werd een onderwijs van het lange en van het korte type 
voorzien, de zgn. eerste en tweede graad die respectievelijk door 
athenea en middelbare scholen met eigen finaliteit zouden worden 
verstrekt. Aile door het rijk gesubsidieerde instellingen kregen door 
de wet van 1850 een officieel studieprogramma opgelegd waarin ruime 
aandacht werd besteed aan moderne talen en exacte wetenschappen. 
Het zou door leraars met een officieel diploma worden gegeven en 
door rijksinspecteurs worden gecontroleerd. Bovendien werd een 
raad voor het middelbaar onderwijs opgericht die op basis van de 
inspectieverslagen de minister inzake leerboeken en programma zou 
adviseren. Voor de bisschoppen was het moeilijk aanvaardbaar dat de 
roi van de clerus in het officieel onderwijs beperkt zou zijn tôt een op 
uitnodiging te aanvaarden functie van leraar godsdienst en ze weiger- 
den hun medewerking aan de uitvoering van de wet, tôt in 1854 in de 
zgn. ‘Conventie van Antwerpen’ een compromis werd gesloten dat de 
geestelijkheid een plaats waarborgde in het officieel onderwijs, waar 
trouwens het godsdienstonderricht verplicht was, en dat model stond 
voor het afsluiten van overeenkomsten tussen de kerkelijke overheid
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en officiële scholen elders1.
De vlaamsgezinden lieten zich bij het tôt stand komen van deze 

wettelijke regeling voor het middelbaar onderwijs niet onbetuigd. Ze 
dienden reeds in 1849 een petitionnement in bij de Kamer waarin ze 
vroegen het vak Nederlands verplicht te maken in aile middelbare 
onderwijsinstellingen van het Vlaamse land, en daar 00k het Duits en 
Engels door middel van het Nederlands aan te leren. Enkel aan de 
eerste eis werd in de wet tegemoet gekomen : naast het Frans zou het 
Nederlands in de officiële en gepatroneerde middelbare onderwijsin
stellingen van Vlaanderen grondig worden aangeleerd2. Voor het 
Nederlands werden evenwel minder lesuren voorzien.

Een van de belangrijkste gevolgen van de wet van 1850 was dat het 
rijk voor een deel het officiële onderwijs overnam van de gemeenten, 
en de gemeenten 00k aan een striktere reglementering onderwierp, 
o.m. inzake het patroneren van instellingen. Daardoor werd de domi- 
nerende positie van de geestelijkheid ondermijnd en kwamen er over 
het hele land genomen meer officiële dan katholieke instellingen, al 
bleven in het Vlaamse land de katholieke in de meerderheid zoals een 
momentopname van 1857 aantoont.

1 W. T heuns, De organieke wet op het middelbaar onderwijs ( 1 juni i 8jo) en de 
conventie van Antwerpen, p. 28-36 ; A. B rosens, De strijd om de wet van i 8jo  op 
het middelbaar onderwijs, in De houding van de politieke partijen tegenover de 
Vlaamse heweging in de 19e eeuw (Standen en Landen LIX), p. 87-89; M . de 
V roede, Onderwijs 1840-1878, in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 
dl. 13, p. 1 12 - 113 .

2 A. B rosens, o.c., p. n o - m , 12 1-122 .
3 Rijksinstellingen :

ie graad : Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent, Brugge.
2e g ra a d  : A n t w e r p e n ,  L ie r ,  M e c h e le n , T u r n h o u t ,  A a r s c h o t ,  D ie s t ,  H a l le ,  

Leuven, Maaseik, St.-Truiden, Tongeren, Aalst, Gent, Ronse, Brugge, 
Ie p e r ,  N ie u w p o o r t ,  V e u rn e .

Gemeente-instellingen :
ie graad: Diest, Leuven, Tienen, Beringen, Tongeren, Ieper.
2e graad: Brussel 1, Brussel 2.
Gepatroneerde instellingen :
ie graad : Geel, Herentais, Mechelen, St.-Truiden, Eeklo, Kortrijk, Poperinge, 

Tielt.
2e graad : Eeklo, Kortrijk, Oostende, Poperinge.
Bisschoppelijke instellingen :
ie graad: Hoogstraten, Mechelen (kl. sem.), Mechelen (St. Louis), St.-Truiden, 

Geraardsbergen, Ronse, St.-Niklaas, Brugge, Ieper, Menen, Roeselare, 
Veurne.

2e graad : Asse, Tongeren, Gijzegem, Lokeren, Torhout.

1 I O



Instellingen voor middelbaar onderwijs in het Vlaamse land - 1857-

Prov.
A n tw .

arrond.
Brussel 

+ L euven

Prov.
L im b .

P ro v. P ro v.
O .-V l. W .-V I. T otaal %

Rijksinstellingen ie graad 1 1 1 I I 5
23 29

2e graad 4 4 3 3 4 18

Gem eente ie graad — 3 2 --- 1 6
39

instellingen 2e graad — 2 — —  — 2
8 IO

Gepatroneerde ie graad 3 ____ ! 1 3 8
instellingen 12 1 5

2e graad — — — 1 3 4

B isschoppelijke re graad 3 ____ 3 5 12
instellingen 1 7 22 6l

2e graad — 2 I 5

C ongregatie ie graad 3 4 4  — 12
instellingen 1 9 24

2e graad 1 I — 5 — 7

Totaal per regio ■5 l6 IO 20 18 7 9 IOO

Congregatie-instellingen :
ie graad : Antwerpen .(St.-Ignatius), Antwerpen (O.L. Vrouw), Turnhout, 

Brussel, Diest, Leuven, Tienen, Maaseik, Aalst, Dendermonde, Gent, 
Oudenaarde.

2e graad: Mechelen, Brussel, Aalst, Gent, Geraardsbergen, Melle, St.-Niklaas. 
Zie voor verdere identificatie tabel van onderwijsinstellingen in bijlage. We 
kunnen uit deze aantallen opmaken dat 54 % van de instellingen in het Vlaamse 
land (39 % rijks- en gemeente-instellingen en 15 % gepatroneerde colleges) aan de 
wetgeving onderworpen was. De verhoudingen voor geheel België zagen er uit
als v o lg t  : rijk gemeente gepatroneerd bisschoppelijk congregatie totaal

college IO '4 I I 18 21 74

m idd. sch. 49 3 6 5 6 69

59 17 ' 7 2 3 2 7 ■43
4 i% 12 % 12 % 16 % 19 %

5 3% 4 7 %

zie A. T ihon, Le rôle du clergé séculier dans l ’enseignement secondaire pour 
garçons dans le diocèse de Malines et la Belgique au X IX e siècle, — Revue 
d ’histoire ecclésiastique, LX X II, 1977, p. 579. In tegenstelling tôt Tihon plaatsten 
we het college van Beringen bij de gemeentelijke instellingen. Pas vanaf de jaren 
1860 kan het opnieuw bij de gepatroneerde instellingen worden gerekend omdat 
er toen een priester directeur werd.
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Opvallend was de sterke positie van het katholiek onderwijs in 
Oost- en West-Vlaanderen, in de eerste provincie vooral te danken 
aan de scholen geleid door religieuzen, in de tweede aan de combinatie 
van gepatroneerde en bisschoppelijke instellingen. Dit laatste had een 
dubbel gevolg : aan de ene kant was het hier voor de bisschop mogelijk 
om een zekere coôrdinatie in het onderwijs te brengen, en dat was een 
kans die door de nieuwe Brugse prelaat Malou met beide handen werd 
aangegrepen. Hij organiseerde jaarlijkse principaalsvergaderingen die 
de basis vormden voor het uitwerken van een algemeen collegereg- 
lement en een eenvormig studieprogramma4 5 (t. 15, i/a-b-c, 18). In 
navolging van wat officieel gebeurde richtte hij in 1852 een diocesane 
inspectie in waarvoor hij een beroep deed op de talentrijke en 
vlaamsgezinde priester en volksvertegenwoordiger De Haerne, en 
organiseerde hij vanaf 18 j j  diocesane interscholaire wedstrijdens 
(t. 20). Aan de andere kant moest hij deze coôrdinatie noodge- 
dwongen opvatten als een aansluiten bij het officiële programma en de 
richtlijnen die het ministerie gaf, omdat de helft van de instellingen die 
onder bisschoppelijke leiding stonden, onderworpen waren aan de 
wettelijke bepalingen — 00k inzake taalregeling — en daarbij jaarlijks 
moesten meedingen in de interscholaire wedstrijden van het rijk 
waarin ze toch geen slecht figuur mochten slaan.

Ook om een andere reden trouwens, en niet beperkt tôt het 
bisdom Brugge, liepen tôt 1876 de ontwikkelingen qua structuur en 
programma van officieel en katholiek middelbaar onderwijs parallel, 
omdat namelijk de humaniora in beide netten rekening moest houden 
met dezelfde toelatingseisen tôt het universitair onderwijs : tussen 
1849 en 1855 een toelatingsexamen, het examen pour le grade d'élève 
universitaire, vanaf 1857 was een diploma van volledige humaniora 
voldoende, maar van 1861 tôt 1876 werd opnieuw een toelatings
examen vereist dat aan de geslaagde leerlingen het graduaat in de 
letteren toekende. Daar kwam nog bij dat tôt 1876 niet de univer- 
siteiten de academische graden konden verlenen, maar enkel examen- 
commissies van gemengde politieke samenstelling, iets waarmee bij 
het opmaken van een humanioraprogramma moest worden rekening

4 M. H anson, Taaltoestanden en moedertaalonderricht in het humaniora-onder- 
wijs tijdens het episcopaat van J .  B. Malou ( 1848-1864), in De Groote Stooringe 
18 7}, p. 292-300.

5 Id., o. c. , p. 301-302.
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gehouden6. Figureerde het Nederlands in het examen pour le grade 
d ’élève universitaire enkel als vreemde moderne taal tussen Engels en 
Duits, wat niet zonder gevaar was voor de verwaarlozing van dit vak 
in de middelbare scholen van het Vlaamse land ten voordele van 
andere wel geprogrammeerde disciplines (t. 17a), dan werd in be- 
paalde onderdelen van het examen, dat het graduaat in de letteren 
verleende, de keuze gelaten tussen Frans, Duits of Nederlands. De 
actie die het Willemfonds in 1863 op het getouw zette om aile meedin- 
gende leerlingen van het Vlaamse land aan te sporen voor het Neder
lands te kiezen, kon alvast niet rekenen op de steun van de West- 
vlaamse bisschop Malou wegens de toenemende ideologische twee- 
spalt die zich omstreeks die tijd in de Vlaamse beweging begon te 
manifesteren (t. 26a-b).

Voor zover ons uit studies en de hier gepubliceerde bronnen 
bekend is beantwoordde het katholiek onderwijs aan de bepaling van 
de wet van 1850 die de studie van het Nederlands voorschreef : die taal 
werd blijkbaar overal onderwezen, zowel in de scholen die door 
religieuzen werden geleid als in de bisschoppelijke instellingen. Maar 
terwijl een K.B. van 1851 aan de officiële middelbare scholen twee uur 
Nederlands vakonderricht per week oplegde, bleef dat in de ka- 
tholieke colleges gewoonlijk tôt één uur beperkt. Meestal was het vak 
er in het normale studiepakket van ieder leerjaar opgenomen, in de 
meer verfranste colleges werd het onderwezen in een gemeenschap- 
pelijke cursus, onderverdeeld in verschillende moeilijkheidsgraden, 
waarover de leerlingen volgens hun kennis van de taal werden ver- 
deeld.

Bij de Jozefieten kreeg het vak Nederlands van 1853 tôt 1874 
extra-aandacht van de generale oversten. Zij drukten herhaaldelijk de 
wens uit dat het goed zou worden onderwezen en lieten sommige 
paters als voorbereiding daarop het college Vaderlandse letterkunde

6 M. de V roede, o.c. , p. 113.
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van David aan de Leuvense universiteit volgen7. In 1874 werd als 
algemene regel aan de instellingen voorgeschreven om het Nederlands 
in de voorbereidende en laagste twee humanioraklassen per leerjaar te 
onderwijzen terwijl dit voor de hogere klassen in een gemeenschap- 
pelijke leergang kon gebeuren8.

Inde Jezuïetencolleges had het vak Nederlands sedert 1852 ,,àpeu 
près la même importance”  als het Frans, een galante formule die niets 
afdeed aan de realiteit dat sommige paters onvoldoende Nederlands 
kenden, wat kritiek uitlokte van sommige ordeleden, niet in het minst 
van de generale overste, de VlamingP. Beckx, die ero.m. inTurnhout 
op aandrong om meer aandacht aan het Nederlands vakonderricht te 
besteden (t. 58, 59).

Bij de bisschoppelijke instellingen was vooral in West-Vlaanderen 
de situatie gunstig voor de moedertaal als studievak, gezien het grote 
belang dat bisschop Mal ou hechtte aan de literaire studies. Onder zijn 
episcopaat ontstonden er in de meeste Westvlaamse colleges lettergil- 
den, te beginnen met het toonaangevende klein seminarie te Roeselare 
waar superior Faict de vereniging splitste in een Vlaamse en een Franse 
afdeling9. Malou, die in 1840 het Vlaams petitionnement had onder- 
tekend, stelde de kennis van het Nederlands als voorwaarde om 
toegelaten te worden tôt de priesteropleiding, programmeerde in de 
intercollegiale wedstrijden naast Latijn en Frans 00k het Nederlands

7 Omzendbrieven van generale overste Stanislas aan de studieprefecten van de 
Jozefieteninstellingen van 25 september 1853 (nr. 18), 4 oktober 1854 (nr. 28), 28 
augustus en 27 september 1855 (nrs 34 en 37), van generale overste Remi aan de 
kapittelleden, 10 augustus 1867 (nr. 32), en van generale overste Felicien aan de 
kapittelleden, 20 augustus 1874 (nr. 31) ; A .J.M ., Dossier Circulaires ; Brief van 
Bonaventure, overste van het Drievuldigheidscollege te Leuven aan de generale 
overste (Remi), 13 november 1860; A .J.M ., Dossier Leuven, map g. De op- 
roepen van de generale oversten hadden soms succès. Zo brachten leerlingen van 
het Jozefietencollege te Tienen in 18 56 hulde aan hun leraar Nederlands omdat hij 
hen de ,,teerbeminde moedertael, met zoo veel ieveren geduld”  had aangeleerd ; 
A .J.M ., Dossier Tienen, map h.

8 Omzendbrief van generale overste Felicien aan de studieprefecten van de Joze
fieteninstellingen van 4 december 1874 (nr. 33); A .J.M ., Dossier Circulaires.

9 Tijdens het episcopaat van Malou werden lettergilden opgericht te Roeselare 
(1850), Tielt (1850-1851), Brugge (1854), Veurne (1860: bestond slechts enkele 
jaren en werd in 1876 heropgericht) en Poperinge (1861). Tijdens het episcopaat 
van Faict volgden Kortrijk (1866) en Ieper (1869) ; M. H anson, o . c . , passim.



en stelde er prijs op dat zijn leraars de officiële spelling volgden10 
(t. 23b, v. 40). Van de romantiek, zoals die door Conscience werd 
ontwikkeld, had hij evenwel een afkeer : de studie van het Nederlands 
moest klassiek zijn — vandaar zijn aandacht voor de keuze van een 
Nederlandse spraakkunst — en de letterkunde moest katholiek en 
moraliserend zijn, een trend die hij sterk aanmoedigde bij David en bij 
zijn eigen collegeleraars Van Haecke, Huys, Gezelle en Nuttin (t. 19, 
2ia-b, 23a-b-c). De door hem aangestelde inspecteur De Haerne, was 
propagandist van een goed vakonderwijs in de moedertaal, die hij een 
brugfunctie toeschreef voor de studie van Engels en Duits, een opvat- 
ting die door sommige collegedirecteurs werd gedeeld (t. 16, 18). 
Intussen beperkten sommige literair actieve leraars, zoals Gezelle en 
L. De Bo, zich niet tôt literatuur alleen, maar zetten door hun per- 
soonlijke stijl de bestaande klassieke onderwijsopvattingen en op- 
vo ed in g sm e th o d en  op  de h ellin g , z o d a t bij h un  leerlin gen , o n d er w ie
H. Verriest, A. Van Hee, K. Callebert en E. Demonie, een kritische 
instelling groeide tegenover het ‘classicisme’ in de colleges, die — 
gekoppeld aan de liefde voor de Westvlaamse taal — de weg zou 
bereiden voor de blauwvoeterij1 1 .

In de andere bisdommen ontbrak een duidelijke stimulans van 
hogerhand voor een beter moedertaalonderricht, omdat de centrali- 
satie van het onderwijs hier nagenoeg nog niet was doorgevoerd, maar 
bleken toch een aantal collegeleraars en -directeurs, met het goedvin- 
den van hun bisschoppen, de studie van het Nederlands aan te moedi- 
gen. Een gids voor de leerlingen van het klein seminarie van Mechelen 
wees in 1849 op het belang van het Nederlands als sleutel tôt de studie 
van de germaanse talen, en in het klein seminarie van Sint-Niklaas 
werden vanaf 1856 wedstrijden voor de leerlingen ingericht, waarbij 
00k het Nederlands naast Frans en Latijn een plaats kreeg12. A. Stil- 
lemans, die in 1868 superior van deze instelling en later bisschop van

10 M. H anson, Taaltoestanden en moedertaalonderricht in het humaniora-onder- 
wijs van het bisdom Brugge tijdens het episkopaat van Bomsen en Malou. 1830- 
1864, p. 130.

11 M. H anson, Taaltoestanden en moedertaalonderricht in het humaniora-onder- 
wijs tijdens het episcopaat van J .  B. Malou (1848-1864), in De Groote Stooringe 
187s, p. 317-321 en 324-325.

12 L. G evers, Studentenbeweging en taaltoestanden van het katholiek middelbaar 
onderwijs in het aartsbisdom Mechelen. 1830-1892, p. 24 en G . F aelens, Histoire 
du Petit Séminaire de Saint-Nicolas, p. 227.



Gent werd, hield aan de leerlingen voor dat het Nederlands van- 
zelfsprekend de eerste plaats moest bekleden in het talenonderricht, al 
voegde hij er aan toe dat voor een verzorgde opvoeding ook een 
grondige kennis van het Frans en Latijn noodzakelijk was en vond hij 
het om die reden belangrijk dat zij de Franse omgangstaal zouden 
gebruiken(t. jéen v. 185). Devlaamsgezindeleraar J . Bols wistbijde 
leerlingen van het Mechelse Sint-Romboutscollege geestdrift op te 
wekken voor de studie van het Nederlands, en werkte in dezelfde 
richting verder nadat hij in 1876 tôt directeur van het Sint-Jozefs- 
college in Aarschot was benoemd13. M. Rutten, die op het einde van 
de jaren 1870 voor een korte période directeur was van het klein 
seminarie te Sint-Truiden, wilde er de studie van het Nederlands 
bevorderen in functie van een goede pastoraal. Toen hij kort daarna 
vicaris-generaal en later bisschop van Luik werd kon hij aan die idee 
meer armslag geven (t. 61).

Na 1850 werd de Latijnse onderwijstaal steeds meer verdrongen 
door het Frans. Het zou evenwel moeten worden onderzocht of het 
Nederlands, zoals voor 1850 gebruikelijk was, in een aantal instel- 
lingen niet de voertaal bleef in de lessen Nederlands en soms misschien 
ook in de lessen van godsdienst. Sommige onderwijsmensen wilden 
echter meer dan dat. Zo verdedigde volksvertegenwoordiger en in
specteur De Haerne bij de bespreking van de organieke wet van 1850 
het verzoek van vlaamsgezinden om Engels en Duits door het Neder
lands te onderwijzen, en sprak de deken van Veurne, Hoornaert, zich 
kort daarna onomwonden uit voor de volledige vernederlandsing van 
het onderwijs14 (t. 17c). Maar zij beseften dat zij op dat moment nog 
tegen de stroom oproeiden. Dat bewijst de uitbouw van de voorbe- 
reidende afdeling in deze période : zij had de functie om fransonkun- 
dige leerlingen op te vangen en voor te bereiden op een nagenoeg 
volledig franstalige humaniora. Op die wijze kwam een einde aan het 
tweetalige stadium waarin de lagere klassen van een aantal colleges 
zich totdantoe hadden bevonden, bvb. het college van Geel, waar in 
1857 een voorbereidende afdeling werd opgericht en het college van 
Herentals, waar dat in 1868 gebeurde15. In die voorbereidende afde-

13 L. V os-G evers, In het spoor van de vernederlandsing. Het Nederlands als vak en 
voertaal in het katholiek middelhaar onderwijs van het aartsbisdom Mechelen en 
het bisdom Brugge, in De Groote Stooringe i8ys, p. 187.

14 A. B rosens, o.c., p. 12 1 .
15 L. Vos-G evers, o. c. , p. 186.
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lingen werden naast het Frans ook algemene vakken onderwezen. Ze 
werden, zoals te Nieuwpoort (t. 35), geleidelijk uitgebreid tôt meer- 
dere leerjaren, waarin de leerlingen werden ondergebracht naargelang 
van de vorming die zij vooraf gekregen hadden. Ondanks die afdelin- 
gen bleef het probleem van fransonkundige leerlingen in de huma- 
niora gesteld terwijl trouwens ook geregeld moest worden vastgesteld 
dat sommige leraars het Frans niet voldoende machtig waren om in het 
onderwijs te kunnen blijven (t. 32a-b-c, 36).

Ook de Latijnse omgangstaal verloor na 1850 duidelijk veld in de 
meeste instellingen ten voordele van het Frans, waarvan het spreken 
desnoods met dwangmiddelen aan de leerlingen werd opgelegd (t. 22, 
24, 53a-b, 54, 5 3). Nochtans stelde Malou in een conservatieve reflex 
het spreken van Latijn in 1859 opnieuw verplichtend voor de West- 
vlaamse collegeleerlingen en schreef de Gentse bisschop Bracq zelfs 
nog in de jaren tachtig een gedeeltelijk Latijnse omgangstaal voor 
(t. 22, 108). Zij waren de laatste verdedigers van de authentieke klas- 
sieke traditie. Zelfs de Jezuïeteninstellingen bleken omstreeks 1870 
naar het meer utilitaire Frans te zijn overgeschakeld en Faict, de 
opvolger van Malou, stapte af van de richtlijnen van zijn voorganger : 
hij stelde integendeel uitdrukkelijk dat het Frans de normale om
gangstaal moest zijn in al de Westvlaamse colleges (t. 33, 39). Deze 
formele uitspraak was ingegeven door de steeds sterker wordende 
druk naar vernederlandsing die merkbaar was in verscheidene instel
lingen en gedragen werd door vlaamsgezinde leraars en leerlingen.

Met de toenemende kracht van de Vlaamse beweging, die in de 
jaren 1870 haar eerste wettelijke resultaten boekte, manifesteerde zich 
vanaf omstreeks 1870 een meer bewuste vlaamsgezindheid bij een 
aantal collegeleraars, die een gedeeltelijke vernederlandsing van het 
onderwijs niet langer als een utopie wilden beschouwen en waarvan er 
sommigen door hun zelfbewuste houding reacties uitlokten van een 
op volgzaamheid gestelde overheid (t. 38a-b, 39, 4oa-b, 4éa-b, 48, 
39). Zij stimuleerden ook de vlaamsgezindheid van de collegeleerlin
gen, die steeds meer gingen gebruik maken van de mogelijkheden die 
hun op het college werden geboden om Nederlands te spreken in de 
lettergilden, op de collegefeestelijkheden en tijdens de lessen, zodat 
omstreeks 1875 het aantal nederlandstalige voordrachten de frans- 
talige overtrof in de lettergilden van sommige colleges16. Faict gaf in 
1878 zijn zegen aan die evolutie toen hij, bij zijn verbod aan de 
leerlingen om mee te werken aan vlaamsgezinde publicaties, naar de 
lettergilden verwees als middel voor de leerlingen om zich in de
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moedertaal te oefenen (t. 44b). Vooral in West-Vlaanderen ontwik- 
kelde zich in deze période een leerlingenbeweging, die haar kracht 
vond in de verbinding van anti-liberalisme en vlaamsgezindheid, sa- 
menhangend met de definitieve ideologische barst die zich in de gehele 
Vlaamse beweging van dat ogenblik aftekende. De zgn. blauwvoeterij 
paarde een compromisloos katholicisme aan een uitgesproken 
vlaamsgezindheid, liefde voor de Westvlaamse gewesttaal, en kritiek 
op het verfransend onderwijsstelsel en op de streng classicistische 
opvattingen over opvoeding en onderwijs16 17. Ze was met andere 
woorden de vrucht van een ontwikkeling die sinds een paar decennia 
aan de gang was in de Westvlaamse colleges en die in verbinding met 
een sterk ultramontaanse stroming, een zich niet langer defensief 
opstellende Vlaamse beweging, en het aantreden van een meer gene- 
ratiebewuste jeugd een militant en contestatair karakter kreeg.

Een gedeelte van de overheid kon het met deze zelfbewuste jonge 
idealisten niet vinden evenmin als met de vlaamsgezinde leraars die in 
navolging van Gezelle de heersende gezagsopvattingen in vraag stel- 
den en de traditionele afstandelijkheid tegenover de leerlingen opga- 
ven. Waarschijnlijk bezorgden ze aan de weinig soepele superior van 
het Roeselaarse klein seminarie, H.Delbar, die deze ,,school in de 
school”  als een onduldbare aantasting van zijn gezag ervaarde en door 
het uitlokken van ,,de grote stooringe”  het vuur nog aanwakkerde, 
een trauma voor heel zijn leven (t. 4oa-b, 41b, 42, 43, 45, 50). Maar 
00k bisschop Faict, gesteld als hij was op een rustige studiesfeer in de 
colleges, was over die evolutie buitenmate verontrust. Hij verzette 
zich tegen het cultiveren van de Westvlaamse gewesttaal, die hij een 
straattaal noemde, en zag in het ultra-katholicisme en het nationalisme 
van de jongeren een dekmantel voor een geest van kritiek en opstan- 
digheid, waarvan hij de uitingen vond in de studentenbladen De 
Vlaamsche Vlagge en Kwaepenninck, en die 00k ‘zijn’ clerus dreigde 
aan te tasten (t. 29, 33, 40b, 4ia-c, 47, 51, 52). Daarom weigerde hij 
uitgesproken vlaamsgezinde figuren de toegang tôt het groot semina
rie en nam hij in 1877 en 1878 maatregelen tegen de beweging (t. 44, 
49). Waarschijnlijk hoopte hij door de benoeming in dat laatste jaar

16 Namelijk in het O.L.V.-college van Antwerpen, de klein seminaries van Me- 
chelen en Roeselare en het college teTielt ; L. V os-G evers, o . c . , p. 188, 195-196.

17 L. en L. V os-G evers, Dat volk moet herleven, p. 295-296.
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van de flamingantische H. Verriest, een vertrouwensman van de 
vlaamsgezinde leerlingen die wegens de gespannen verhouding met 
zîjn tegenspeler Delbar niet langer als leraar in het klein seminarie kon 
blijven, op een verantwoordelijke post als principaal te Ieper, de 
beweging in betere banen te leiden (t. 42, 49). Mede tengevolge van 
zijn maatregelen kende de blauwvoeterij gedurende enkele jaren een 
inzinking zodat vanaf omstreeks 1880 de leiding van de studentenbe- 
weging door Antwerpse jongeren werd overgenomen. Want 00k in 
andere bisdommen was op het einde van de jaren 1870, weliswaar niet 
zo sterk als in West-Vlaanderen en nauwelijks gepaard gaande met 
conflicten, een leerlingenbeweging opgebloeid, waarin de identificatie 
tussen de katholieke en vlaamsgezinde idéologie eveneens een door- 
slaggevende roi speelde, zoals o.m. bleek uit de kenspreuk ,,Ailes 
voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus” , van het in 1881 opge- 
richt leerlingenblad De Student, dat vooral in het aartsbisdom ver- 
spreiding kende.

De katholiek-liberale tegenstelling die in de jaren 1870 het hele 
openbare leven doordrong ontlaadde zich vooral in de sector van het 
onderwijs. Uit reactie tegen de onderwijswet van 1850 was van ka
tholieke kant een actief onderwijsbeleid gevoerd : zowel het aantal 
bisschoppelijke scholen als instellingen geleid door religieuzen nam 
toe terwijl sommige gemeentecolleges in gepatroneerde scholen wer- 
den omgezet. Tijdens het liberaal bewind van 1857 tôt 1870 kon het 
evenwicht tussen officieel en katholiek middelbaar onderwijs nog 
enigszins worden gehandhaafd door de toename van het aantal puur 
gemeentelijke instellingen. Maar in de acht volgende jaren, onder een 
katholieke regering, helde de balans over naar de katholieke zijde 
omdat onder druk van de regering aan de uitbreiding van de officiële 
scholen een einde kwam, terwijl vooral het bisschoppelijk onderwijs 
bleef groeien. In 1878 bedroeg over het hele land genomen het aantal 
katholieke middelbare scholen 52 % in het totaal tegenover het aantal 
officiële 48 %. In de vier Vlaamse provincies en de arrondissementen 
Brussel en Leuven, was dat overwicht nog meer uitgesproken : 66 % 
tegen 34 % 18.

18 Meer gedetailleerde gegevens bij A. T ihon, o . c . , p. 579-583; zie 00k lijst van 
colleges in bijlage.



Instellingen voor middelbaar onderwijs in het Vlaamse land — 1878

Prov. Arr. Prov. Prov. Prov.
Antw. Brussel Limb. O.-VI. W.-Vl. Totaal %

+ L e u v e n

Rijksinstellingen atheneum I I I I 5
24 24

mid. sch. 5 4 3 3 4 '9
34

Gemeente college — 3 I — I 5
instellingen IO 10

mid. sch. — 5 — — — 5

Gepatroneerde
instellingen

college 2 — 2 1 4 9
G 15

mid. sch. — — — 2 4 6

Bisschoppelijke
instellingen

college 3 3 I 6 6 ■9
29 2 8  66

mid. sch. I 1 — 6 2 10

Congregatie
instellingen

college 3 4 1 2 I 11
23 23

mid. sch. 2 2 I 6 I 12

Totaal per regio 1 7 23 10 27 24 IOI 100

Het lag voor de hand dat bij een eventuele machtswisseling het 
liberale kabinet zou proberen om die groeiende macht van het ka- 
tholiek onderwijs in te dammen. In 1878 greep die machtswisseling 
plaats : de liberalen wonnen de verkiezingen en begonnen onmiddel- 
lijk met een actieve onderwijspolitiek ten voordele van het officiële 
onderwijs. Zij creëerden er een nieuw ministerie voor, namen eerst 
maatregelen voor de uitbouw van een laïcistisch lager onderwijs, wat 
een schooloorlog ontketende, en moedigden de gemeentebesturen aan 
opnieuw middelbare onderwijsinstellingen te openen. De wet van 
15 juni 1881 maakte het mogelijk het net van middelbare rijksinstel- 
lingen verder uit te bouwen. Hij bepaalde het minimum aantal scholen 
die de staat zou moeten openen: ni. 20 athenea en 100 middelbare 
scholen. Om dat te realiseren nam de regering het merendeel van de 
gemeente-instellingen over en richtte zij daarnaast een aantal nieuwe 
middelbare scholen op. De gemeenten mochten geen nieuwe scholen 
meer gaan patroneren. Het antwoord van de Kerk bleef niet uit : 
tijdens de zes jaar van het liberale bewind openden de bisschoppen 
achttien scholen waarvan veertien in het Vlaamse land, gedeeltelijk als 
verlengstuk voor de lagere scholen die zij in 1879 uit reactie tegen de
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lagere onderwijswet hadden opgericht19.
Ook bij deze belangrijke toename van het aantal middelbare on- 

derwijsinstellingen in beide netten lieten de vlaamsgezinden niet na 
om een betere plaats voor het Nederlands op te eisen, temeer daar dit 
op het einde van de jaren 1870 een belangrijk aandachtspunt geworden 
was zowel in het Davidsfonds als in het Willemsfonds. Op haar 
algemeen congres van 1879 had het Davidsfonds, waarbij vele mensen 
uit het katholieke middelbaar onderwijs waren aangesloten, een spé
ciale afdeling gewijd aan de problemen van onderwijs en taalkunde. Er 
werd een verzoekschrift aan de bisschoppen gericht, waarin de gelijk- 
berechtiging van het Nederlands en Frans vakonderricht en neder- 
landstalige lessen in vreemde talen, Nederlands en godsdienst werden 
gevraagd. Van bisschoppelijke zijde kwam geen reactie, maar wel van 
een aantal leraars en directeurs. Toen de uitbreiding van het officieel 
middelbaar onderwijs door de liberale regering in het vooruitzicht 
was gesteld richtte het Willemsfonds van zijn kant een verzoek tôt 
minister van Onderwijs Van Humbeeck om in de nieuwe wet de 
gedeeltelijke vernederlandsing van deze instellingen te voorzien. Van 
Humbeeck, die de taalregeling buiten de wetgeving wilde houden, 
nam daarop enkele administratieve maatregelen: hij schreef voor 
Frans en Nederlands een gelijk aantal lesuren voor en nodigde de 
leraars Engels en Duits uit om hun lessen in het Nederlands te geven, 
een maatregel die weinig uithaalde omdat nog steeds Waalse leraars in 
de Vlaamse athenea werden benoemd. Toen volksvertegenwoordiger 
Edward Coremans daarop samen met enkele katholieke kamerleden 
bij de bespreking van de wet op het middelbaar onderwijs een amen
dement indiende waarin een ver doorgedreven vernederlandsing werd 
voorgesteld was een kamerdebat over deze kwestie niet meer te ont- 
wijken maar werd de taalregeling voor het middelbaar onderwijs, 
volgens de wens van de minister, verschoven naar een aparté wet. Het 
amendement Coremans werd samen met het tegenamendement van de 
liberaal De Vigne in de Centrale afdeling behandeld en met de erin 
verwerkte voorstellen van Van Humbeeck in januari 18 8 2 in de Kamer 
neergelegd. Pas in december van dat jaar werden besprekingen aange- 
vat20.

19 A. T ihon, o.c., p. 583-584.
20 L. W ils, Honderd jaar Vlaamse beweging, p. 106-107, i io - m .



Tijdens de kamerdebatten wezen enkele katholieke parlemen- 
tariërs op de gunstige taalsituatie in het katholiek onderwijs uit reactie 
tegen het liberaal verwijt dat ze zich liever met hun eigen onderwijsnet 
zouden bezighouden i.p.v. aan de officiële scholen een taalregeling op 
te leggen. Ze wezen op de belangrijke plaats die aan het Nederlands 
werd toegekend in het Sint-Jozefscollege van de Jezuïeten te Aalst, in 
het bisschoppelijk college te Kortrijk en in het klein seminarie van 
Sint-Niklaas. In de laatste instelling, die model stond voor de andere 
colleges van het bisdom Gent, werd behalve voor het moedertaalon- 
derricht het Nederlands ook geregeld gebruikt bij de verklaringen en 
vertaling van klassieke teksten terwijl Engels en Duits er door de 
moedertaal werden onderwezen en het Nederlands ook een aan- 
zienlijke plaats kreeg in de lettergilde.

Deze voorstelling had een propagandistische bedoeling en was dus 
waarschijnlijk te rooskleurig, maar het is duidelijk dat de Vlaamse 
beweging in de colleges al tijdens de jaren 1870 haar vruchten begon af 
te werpen, niet alleen wat de geest maar ook wat de onderwijstaal 
betrof. Zo wees de pers op de overwegend Nederlandse voertaal in het 
in 1874 opgericht Sint-Norbertusinstituut te Antwerpen dat onder 
leiding stond van de vlaamsgezinde Th. Roucourt. Bisschop Faict 
vond het in 1878 nodig een gelijkaardige evolutie in de Westvlaamse 
instellingen af te remmen door te stellen dat alleen in de lessen van 
Nederlands en godsdienst de moedertaal mocht worden gebruikt. 
Waarschijnlijk betekende dat een terugschroeven van de verneder- 
landsing in sommige instellingen maar de maatregelen hadden an- 
derzijds een positief effect op de meer verfranste colleges. Bovendien 
kon Faict niet verhinderen dat de vernederlandsing toch verder ging, 
zeker nadat een taalregeling voor het officieel middelbaar onderwijs in 
het vooruitzicht was gesteld. Vier jaar na de door hem getroffen 
maatregelen gebruikten enkele Westvlaamse leraars het Nederlands in 
de lessen van Engels en Duits. We weten ook dat het in 1879-1880 aan 
de leerlingen van het klein seminarie te Hoogstraten was toegelaten 
om hun moedertaal te spreken in de lessen van Nederlands, gods
dienst, Engels en Duits21.

Uit deze voorbeelden alleen ontstaat misschien van de situatie in 
het katholiek onderwijs een wat te geflatteerd beeld, dat zou kunnen 
worden gecorrigeerd door voortgezet systematisch onderzoek van

21 L. WlLS, o.c., p. 107-108; L. V os-G evers, o.c. , p. 186, 199-202.
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aile plaatselijke instellingen. Bijkomend onderzoek is ook nodig voor 
de taalsituatie in de athenea. We weten dat het aantal lesuren Neder- 
lands er, zeker sedert de maatregelen van Van Humbeeck, beduidend 
hoger lag dan in de katholieke instellingen maar daar stond tegenover 
dat slechts in drie van de negen athenea van het Vlaamse land en 
Brussel dit onderricht voor 1883 in het Nederlands werd gegeven. 
Precies op het vlak van de onderwijstaal wilde de wet van 1883 aan de 
flamingantische eisen tegemoet komen.
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2 .1. BISDOM BR U G G E 1849-1864 (EPISCOPAAT MALOU)

ï 5. Suggesties voor een algemeen collegereglement in West- 
Vlaanderen ter voorbereiding van de principaalsvergadering 
van 10 juli 1849.

Rapport van principaal J . I .  D elrue1 aan J.B . Malou 2; Brugge, 
29juni 1849. B .A .B ., C481.
R a p p o r t  s u r  l ’e n s e ig n e m e n t  e n  g é n é r a l  e t  s u r  l 'e n s e ig 
n e m e n t  EN PARTICULIER AU COLLÈGE SAINT-LOUIS À BRUGES3 .

1 Jean-Isidore Delrue (Heestert i4april i8i6-Diksmuide4december 1898). 1839: 
leraar aan het college te Brugge ; september 1848 : principaal van dit gereorgani- 
seerd college ; augustus 18 5 1: pastoor te Beerst ; mei 1856: pastoor te Poperinge ; 
januari 1864: pastoor-deken te Diksmuide.

2 Jean-Baptiste Malou (Ieper 30 juni 1809 - Brugge 23 maart 1864). Was van 1848 
tôt 1863 bisschop van Brugge.

3 Dit rapport was een antwoord op het eerste rondschrijven van Malou aan de 
Westvlaamse colleges op 10 juni 1849. De directeurs werden verzocht om ter 
voorbereiding van de directeursvergadering van 10 juli, waarop de beginselen van 
een algemeen reglement voor de colleges zouden worden besproken, vooraf- 
gaande schriftelijke suggesties op te sturen i.v.m. de taakomschrijving van de 
directeurs, de verhouding tussen directeurs en leraars, de materiële voorzienin- 
gen voor de leraars en de basisprincipes voor een goed literair onderwijs. B .A .B ., 
C  499 (later aangebrachte titel op dit rondschrijven : Mgr. Malou - zonder da- 
tum). Malou ontving een antwoord uit al de Westvlaamse instellingen. De 
opmerkingen van de superior van het klein seminarie van Roeselare hebben wij 
reeds vroeger besproken ; zie tekst 7, voetnoot 26. De principaal van Ieper stelde 
o.m. voor : , , L ’orthographe de la commission de la langue flamande est adoptée. 
La prononciation doit être la même dans toutes les classes”  en drukte de wens uit 
dat de leraars een goed Frans accent zouden hebben ; V .L. Nounckele aan Malou, 
30 juni 1849, B .A .B ., C484. De directeur van de normaalschool te Torhout 
merkte op ,,Je  serais d ’avis de n’admettre désormais aux humanités que les élèves 
qui connaissent assez bien le flamand et le français, au moins cette dernière 
langue” ; J .C . van Geluwe aan Malou, 6 juli 1849, B .A .B . C499. In een ander 
ongedateerd (samenvattend ?) rapport, gesteld in het geschrift van kanunnik 
secretaris P. J .  Tanghe werd eveneens als een van de belangrijke oorzaken voor het 
kwalitatief zwak onderwijs in de colleges aangehaald dat de leerlingen met de 
studie van het Latijn begonnen zonder een voorafgaande grondige kennis van het 
Nederlands en vooral van het Frans : Faiblesse des études - ses causes - ses remèdes, 
B. A .B ., C499. Het rapport van het college van Kortrijk, vermeld bij M. H an
son, Taaltoestanden en moedertaalonderricht in hethumaniora-onderwijs tijdens 
het episcopaat van J .B . Malou (1848-1864), in De Groote Stooringe, p. 292, 
voetnoot 5, vonden we niet meer terug in het bisschoppelijk archief van Brugge.
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Monseigneur — [... ]
3° Langue française. Elle est trop négligée dans les cours d’humani
tés. Il faudrait des leçons sérieuses de français et surtout de rédaction 
française. Je voudrais voir donner dans les quatre classes inférieures, 
des leçons hebdomadaires de lecture expressive et de prononciation 
française. Dans les classes supérieures on pourrait même, si possible, 
hasarder de petits essais d’improvisation sur l ’un ou l ’autre sujet dont 
le professeur indiquerait le fonds. Les élèves y gagneraient beaucoup 
ceux surtout qui doivent figurer devant un jury4.
4° Langue flamande. Il faut ici moins de théorie que de pratique. 
Chaque semaine il faudrait un devoir de rédaction et une version et 
l ’essentiel serait d’insister sur le génie de notre langue et le style qui lui 
est propre et qui doit tenir le milieu entre l ’arrangement trop symétri
que de la phrase française et les tournures guindées et obscures du 
hollandais. [...] J .I . Delrue

16. Voorstel tôt nieuwe aanpak van het talenonderricht in het vrij 
onderwijs : meer aandacht voor de moedertaal als vak en als 
voertaal.

Nota van (H. Durieu5, directeur van het Sint-Lodewijksinstituut 
te Brugge) ; ongedateerd (kort na /y juni 1850) 6. B.A .B ., C499. 

[...] Faut-il enseigner les langues maternelles, anciennes et modernes 
de la même manière? Ne semble-t-il pas au contraire, qu’un vice

4 In juni 1849 waren parlementaire besprekingen aan de gang over het inrichten van 
een toelatingsproef tôt de universitaire examens. Dit Examen pour le grade 
d’élève universitaire werd ingesteld door de wet van 15 juli 1849. De jury zou 
samengesteld zijn uit een gelijk aantal leraars van het vrij en gesubsidieerd 
onderwijs en werd door de regering benoemd.

5 Henri Durieu (Kortrijk 13 januari 1807 - 5 juni 1855). 1834: priester gewijd en 
leraar te Poperinge ; 1835 : leraar aan het college te Brugge ; 1841 : directeur van 
het door hem opgericht Institut Saint Louis te Brugge dat in 1846-1847 tijdelijk 
met het Brugse college fusioneerde. Tijdens dat schooljaar was Durieu 00k 
principaal van dit college ; 1851 : opnieuw directeur van het Sint Lodewijkscollege 
te Brugge dat in dat jaar voorgoed met het Institut Saint Louis versmolt ; 1854 : 
pastoor te Vichte.

6 Deze nota is zeer waarschijnlijk een antwoord op een rondschrijven van Malou 
van 15 juni 1850 waarin deze de collegedirecteurs vroeg naar suggesties voor 
verbeteringen en veranderingen in het vrij middelbaar onderwijs om het hoofd te 
bieden aan de reorganisatie van het officieel onderwijs tengevolge van de wet van 
1 juni 1850.



radical de système, suivi de nos jours et depuis longtemps dans les 
écoles, ait affaibli les études, de manière que les professeurs, attachés 
dans les différentes universités aux facultés de philosophie et de lettres 
aient fait entendre des plaintes amères sur la faiblesse des élèves qui 
abordent l ’enseignement supérieur ? Les juris, chargés de la correction 
des épreuves dans les concours du gouvernement n ’ont-ils pas pro
clamé hautement la décadence des études moyennes ? Ne pourrait-on 
pas attribuer cette faiblesse des études à la méthode de l ’enseignement 
des langues, suivie dans les établissements de l ’état et particuliers, dits 
libres ? P.e. ne sont-elles pas toutes indistinctement enseignées par les 
principes de la grammaire ?
Nous convenons que cette marche est rationelle pour la langue mater
nelle, mais qu ’il faudrait établir une distinction pour toutes les autres. 
Par l ’usage, l ’enfant connaît une notable partie de la langue mater
nelle : la plupart des mots, les principales tournures ; par la pratique, il 
possède à un degré avancé ce qu’aucune théorie, aucune grammaire ne 
peut donner, le fond, le génie d’une langue. Que lui reste-t-il à 
apprendre ? A  systématiser ce qu’il connaît pratiquement, à se fami
liariser avec les formes, il lui reste à étudier la grammaire. Qu’on la lui 
enseigne d’emblée, c.à.d. dès qu’il saura lire, dès qu’il formera les 
caractères de l ’écriture, rien de plus logique, rien de plus utile, de plus 
profitable.
Pour la langue flamande donc, dans les provinces de la Belgique, où 
celle-ci est maternelle, on pourrait s’en tenir à la méthode ancienne. 
Seulement, à l ’avenir on ne pourrait plus tenir cet idiome comme 
subalterne. Il mérite d’être l ’objet d’une étude régulière, littéraire, 
approfondie, d’abord pour lui-même, comme élément de nationalité 
et comme langue riche, belle et remarquable par sa composition 
philosophique; ensuite comme heureux moyen d ’application dans 
l ’étude des langues du nord : anglais, allemand etc. Dans la classe 
préparatoire, la langue flamande devrait former la base principale de 
l ’enseignement au point de vue grammatical, dans les autres classes il 
devrait être l ’objet assidu d’exercices littéraires.
De nos jours, presque tous les enfants Belges qui suivent l ’enseigne
ment moyen, ont plus ou moins appris le français, soit au foyer 
paternel, soit aux écoles primaires. Cette langue peut donc être regar
dée comme une seconde maternelle et dans les établissements d ’in
struction moyenne on peut continuer à la traiter comme telle, c.à.d. 
comme le flamand, la soumettre à la grammaire.
Mais il doit en être autrement pour les langues anciennes et modernes.



Pour l ’étude du grec et du latin on devrait imiter, autant que possible 
la méthode naturelle, celle que les enfants suivent dans l ’étude de la 
langue maternelle, c.à.d. commencer par lui donner tout simplement 
des mots et des phrases, par les initier au génie de chacun des idiomes, 
par la pratique. [...]
Pour les langues étrangères. Nous n’avons qu’à nous occuper de 
l ’allemand &  de l ’anglais, seules langues enseignées à l ’Institution7 et 
dans la plupart des établissements de notre pays.
S ’il s’agissait de langues modernes qui n’ont avec notre langue mater
nelle aucune analogie, il faudrait pour les enseigner, adopter la même 
méthode que pour les langues anciennes. Mais il n’en est pas ainsi 
surtout pour les provinces flamandes de la Belgique.
Le flamand, l ’allemand &  l ’anglais sont des langues congénères, c.à.d. 
qu’elles sont liées par des rapports de vocabulaire, de grammaire et de 
prononciation. Les personnes qui ont fait une étude profonde de ces 
langues soutiennent que l ’allemand &  le flamand conservent même 
des analogies si étroites &  si nombreuses qu’on peut les considérer 
comme deux grands dialectes d’une seule &  même langue. (Belgisch 
Muséum)8. L ’anglais a subi plus d ’altérations. Le flamand qui connaît 
bien sa langue se trouve initié à la connaissance d’une très grande 
partie de l ’allemand, oui, de l ’anglais. Il faut donc qu’on les étudie, 
qu’on les enseigne par la méthode comparative.
Ceci paraît évident pour toute personne qui s’est jamais occupée de 
l ’étude de l ’allemand &  de l ’anglais ; c ’est évident encore pour toute 
personne qui a enseigné l ’allemand &  l’anglais par la comparaison avec 
le flamand ; elle a pu faire ressortir avec force et clarté tout ce qu ’il y a 
d ’aisé et de fécond dans cette méthode.
On devrait donc faire composer des livres élémentaires (grammaires, 
dictionnaires et leesboeken) conçus dans le système préconisé par 
quelques personnes qui déjà se sont faites à cette méthode. Ces livres 
écrits en flamand seront d’un double usage pour les Belges. Il en 
résulterait pour les établissements une grande économie de temps et de 
peine. Ne serait-ce point à désirer que les établissements libres pris

7 Hier wordt het Institut Saint Louis bedoeld waarvan Durieu directeur was. Dit 
instituut bestond uit een lagere afdeling en een 6e en je latijnse.

8 Het Belgisch Muséum, verscheen van 1837 tôt 1846 te Gent onder de redactie van 
J.F . Willems en leverde o.m. bijdragen over taal, spelling, spraakkunst en dialec- 
ten.
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sent l ’initiative de cette importante réforme, avant que l ’état cédant 
aux sollicitations faites à ce sujet ne se soit poussé, malgré lui, à cette 
utile amélioration. [...]

1 7. Welke plaats moet de moedertaal in het toekomstig studiepro- 
gramma van de Westvlaamse colleges innemen ? 9

17a. Rapport van (principaalJ.J. Faict) 10aan J.B . Malou; Roeselare, 
1  juli 1852. B .A .B., C499.
P e t i t - S é m i n a i r e  d e  R o u l e r s  18 5 2 .

Monseigneur — [...] Quant aux langues flamande et française, tous 
nos élèves latins écrivent une composition flamande par quinzaine, et 
une composition française tous les huit jours ; nous sommes fort 
contents de leurs progrès dans ces langues11 . [...]
Nous croyons qu’il serait infiniment dangereux dans nos collèges de 
faire sonner trop haut et trop souvent les mots de jury et d’examen 
universitaire; plus dangereux encore de faire converger toutes les

9 De hier gepubliceerde rapporten van Roeselare, Brugge en Veurne waren ant- 
woorden op een rondschrijven dat Malou op 3 juni 1852 richtte aan de collegedi- 
recteurs van zijn bisdom. Zij werden daarin verzocht om, in functie van de 
principaalsvergadering van 20 juli 1852 waarop een eenvormig studieprogramma 
voor de Westvlaamse colleges zou besproken worden, voor 1 juli hun stand- 
punten terzake schriftelijk uiteen te zetten. De bisschop wees er verder op dat 
men bij dit programma vooral de kwalitatieve verbetering van het onderwijs en de 
voorbereiding van de leerlingen op het toelatingsexamen tôt de universiteit voor 
ogen moest houden; C .E .P ., 1856, p. 76.

10 Jean-Joseph Faict (Leffinge 22 mei 1813 - Brugge 4 januari 1894). 1838: tôt 
priester gewijd en enkele maanden universitaire opleiding; 1839: professor aan 
het groot seminarie te Brugge ; 1849 : superior van het klein seminarie te Roese
lare ; 1856 : vicaris-generaal van het bisdom Brugge ; 1864 : tôt bisschop gewijd. 
Faict was anglofiel en legde een grotere nadruk op de linguïstische vorming dan 
met het 00g op de uitvoering van de organieke wet van 1850 werd verlangd ; 
M. H anson, Taaltoestanden en moedertaalonderricht... , in De Croate Stoo- 
ringe, p. 317.

11 Om die vooruitgang te stimuleren had Faict vanaf het schooljaar 1850-1851 in het 
Roeselaarse klein seminarie een Vlaamse en Franse lettergilde opgericht, resp. 
o.l.v. B. Van Hove en F. Morel ; Cours de philosophie 1849-1850, J . J .  Faict aan 
J.B . Malou, s.d., B. A .B ., C474. In ditzelfde rapport over het eerste jaar van zijn 
superioraat te Roeselare schreef Faict over de voertaal tijdens de recreaties : 
,,Nous avons assez bien réussi à bannir l ’usage du flamand; moins bien à 
introduire le bon accent français et l ’usage du latin. Jusqu’à présent M.M. les 
hebdomadiers vont très peu se mêler aux conversations de leurs élèves. C ’est un 
point qui semble demander du temps et les beaux jours de l ’été” .
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études de la rhétorique etc. vers l ’examen du jury12 13. Le moindre 
inconvénient de cette méprise serait de détacher les élèves malgré les 
maîtres de l ’étude des branches dont le jury ne s’occupe pas ; comme 
sont le flamand, l ’étude de l 'éloquence proprement dite, et surtout la 
doctrine chrétienne. Un inconvénient infiniment plus grave serait celui 
de l ’influence qu’en subiraient les vocations.

17b. Rapport van (H. Durieu, principaal van het Sint-Lodewijkscol- 
lege te Brugge) aan J .  B. Malou; ongedateerd, Brugge, (kort na 3 
juni 1832). B .A .B ., C499.

Les supérieurs et professeurs du collège St. Louis, à Bruges, ont 
l ’honneur de soumettre à Sa Grandeur les remarques qu’ils ont cru 
pouvoir faire sur le programme des études, suivi pendant l ’année 
scolaire 1851-52 au susdit collège. [...]
4. L ’année passée les principaux des collèges ont décidé d’admettre 
Pietersz13 pour l ’enseignement de la langue flamande, les professeurs 
des différents cours le trouvent trop difficile pour les élèves et croient 
que quelques peu de règles suffisent pour former les élèves à la langue 
flamande ; M.M. Minne14 et De B o 15 proposent d’en formuler quel
ques unes. [...]
17. Les professeurs de flamand voudraient voir admettre Conscience

12 Het Examen pour le grade d'élève universitaire ging over de volgende vakken : 
Latijn, Grieks, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en fysica. Verder 
moesten de leerlingen een Latijns en Frans opstel maken evenals een (Franse) 
vertaling uit het Nederlands, Duits of Engels, met uitzondering van de moeder- 
taal.

13 J ,  Pietersz, Nederduitsche spraekkunst, ten gebruike van collégien en middelbare 
scholen in België, Brussel, 1843. de marge stond in potlood geannoteerd : 
,,Pietersz, Renier, David ou Mussely” . Dit waren auteurs van Vlaamse spraak- 
kunsten die in de Westvlaamse colleges werden gebruikt.

14 Emile-Eugène Minne (Tielt 2 juli 1827 - Brugge 19 augustus 1879). 1848 : leraar 
aan het klein seminarie te Roeselare ; 1849 : student te Leuven ; 1850 : leraar aan 
het college te Brugge ; 18 51 : tôt priester gewijd ; 1854-1878 : principaal van het 
college te Brugge. Minne schreef verscheidene niet-uitgegeven literaire werken.

15 Leonard-Lodewijk De Bo (Beveren aan de Leie 27 september 1826 - Poperinge 
25 augustus 1885). 1851 : tôt priester gewijd en leraar aan het college te Brugge; 
1873 : pastoor te Elverdinge ; 1882 : pastoor te Ruiselede ; 1884 : deken te Pope
ringe. De Bo was een van de grondleggers van de Westvlaamse taalstudie. In 1869 
verscheen zijn Kleene Nederduitsche spraekkunst voor Vlamingen. Misschien 
begon hij aan dit werk rond 1852.
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pour la littérature flamande, ils trouvent le style propre à donner du 
goût de la langue, et une connaissance bien approfondie16. [...]

17c. Rapport van (P.J. Hoornaert17, deken van Ve urne) aan J .  B.
Malou; ongedateerd, Veurne, (kort na 3 juni 1832). B .A .B.,
C498.
C o l l è g e  é p is c o p a l  d e  F u r n e s . [ . . . ] 18 

Nous voyons avec regret que nous restons toujours contribuables de 
l ’étranger pour l ’usage de livres élémentaires. Les auteurs français 
sont pour la plupart superficiels, inexacts, sans ensemble ; et d ’ailleurs 
ils détruisent dans la jeunesse nos moeurs, notre caractère et l ’esprit 
national. [...]
L ’observation qui va suivre sera sans doute regardée comme une 
utopie et comme impraticable. Nous la ferons cependant parce que 
nous sommes persuadés qu’il en résulterait un grand bien si on la 
mettait en pratique. Pourquoi ne pas nous servir de la langue mater
nelle pour faire nos études ? Nous sommes le seul peuple qui emploie 
une langue étrangère. L ’emploi de la langue maternelle conserverait 
mieux, et ferait même accroître le caractère national, et l ’amour de la 
patrie dans la jeunesse ; il la préserverait de la manie de lire les produc
tions impies et corrompues de la France ; et pour l ’étude il donnerait 
une grande facilité pour apprendre le Latin, le Grec, l ’Allemand et 
l ’Anglais, ces langues ayant plus de rapport avec la langue flamande, 
qu’avec la langue française. Nous n’insistons pas, parce que nous 
désespérons.

16 Malou was het met de zienswijze van de Brugse leraars niet eens ; zie verder tekst 
>9-

17 Philippe Jacques Hoornaert (Roeselare 19 maart 1796 - Veurne 6 december 1863). 
1820: tôt priester gewijd en onderpastoor te Waregem ; 1830: retoricaleraar aan 
het klein seminarie te Roeselare ; 1847: pastoor-deken te Veurne. Hoornaert was 
de rechterhand van L. De Roo die van 1851 tôt 1854 principaal was van het pas 
opgerichte bisschoppelijk college te Veurne.

18 Dit rapport bevatte enerzijds het studieprogramma van het college van Veurne, 
geschreven door principaal De Roo en anderzijds algemene opmerkingen en 
suggesties bij dit programma, geschreven door deken Hoornaert. In zijn eerste 
twee opmerkingen pleitte Hoornaert voor een onderwijs dat meer op humane dan 
op positieve wetenschappen gebaseerd was en voor een goed uitgebalanceerd 
uurrooster. De inhoud van zijn derde opmerking is hierboven gedeeltelijk gepu- 
bliceerd.
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18. Het eindconcept: het Nederlands krijgt een sleutelpositie in 
het moderne talenonderricht maar komt in belangrijkheid na 
de klassieke talen en het Frans19.

Rapport van de pas benoemde inspecteur D. De Haerne 20 aan
J.B . Malou; ongedateerd (kort voor 6 augustus 1852). B .A .B.,
c 4 " .

Monseigneur — [...] Le flamand et le français, comme langues natio
nales, doivent être placés au même rang, et exigent, sous ce rapport, 
les mêmes soins. Mais la langue française, étant en usage, chez les 
personnes instruites, dans le monde entier, et possédant d’ailleurs une 
très riche littérature, on doit lui donner le plus d’importance dans 
l ’enseignement des langues modernes. Vient ensuite la langue fla
mande, non seulement comme nationale, mais comme donnant la clef

19 De Haerne stelde dit rapport samen op basis van de rapporten die rond i juli 1852 
door verscheidene collegedirecteurs naar het bisdom waren gestuurd (zie teksten 
i/a-b-c). Nadat hij op vraag van de bisschop de ongunstige bedenkingen over de 
bisschoppelijke colleges uit dit rapport had geschrapt werd het voorgelezen op de 
principaalsvergadering van 25 juli 1853 en verscheen het 00k in C .E .P ., 1856, 
p. 94-104. De hier gepubliceerde tekst is de gezuiverde versie. Geïnspireerd door 
het verslag van De Haerne richtte Malou op 6 augustus 1852 een rondschrijven 
aan de collegedirecteurs met richtlijnen in zake het nog niet voltooide eenvormig 
studieprogramma. Hij drong er bij de directeurs op aan om, in tegenstelling tôt de 
evolutie in het officieel middelbaar onderwijs, het onderwijs van de wiskunde tôt 
een strikt minimum te beperken en integendeel het literair onderwijs van Frans, 
Nederlands, Latijn en Grieks te bevorderen en aan te moedigen : C .E .P . , 1856, 
p. 90-94. Zie 00k M. H anson, Taaltoestanden en m o ed erta a lo n d errich t in De 
Groote Stooringe, p. 298-299.

20 Désiré Pierre Antoine De Haerne (Ieper 4 juli 1804 - Sint Joost ten Node 
22 maart 1890). Was een belangrijk figuur op politiek en onderwijskundig ge- 
bied. Als jonge priester werd hij in november 1830 lid van het Nationaal Congres 
en in augustus 1831 verkozen tôt volksvertegenwoordiger van Roeselare. In 1833 
verliet hij tijdelijk de politiek om samen met D. Verbeke het bisschoppelijk 
college te Kortrijk op te richten. Hij werd hier leraar en was van 1840 tôt 1852 00k 
regent der studiën in dit college. Daarnaast werd hij in 1842 nog benoemd tôt 
diocesaan inspecteur van het lager onderwijs. Twee jaar later werd hij bovendien 
opnieuw volksvertegenwoordiger, nu te Kortrijk en hij bleef dit tôt in 1890. In 
1852 ruilde hij zijn leraarschap in deze stad voor de functie van inspecteur van de 
bisschoppelijke colleges in West-Vlaanderen, die hij waarnam tôt in 1869, toen 
hij voor een période van vier jaar directeur werd van het Engels seminarie te 
Brugge. Nadien hield hij zich actief bezig met onderwijs voor doofstommen. De 
Haerne stond bekend als een verdediger van de Vlaamse taal en was onderlegd in 
de kennis van de moderne en klassieke talen.



de toutes les langues d’origine germanique. Parmi celles-ci, les langues 
anglaise et allemande feront partie du programme d’études ; d ’abord 
comme langues littéraires, et ensuite, la première comme langue 
commerciale universelle, la seconde comme offrant dans ses produc
tions littéraires contemporaines, les plus riches trésors scientifiques. 
Ces langues vivantes doivent faire partie de l ’enseignement sous le 
rapport de l ’utile sous le rapport du beau.
C ’est sous ce double rapport aussi que les deux langues classiques, par 
excellence, doivent entrer dans tout plan d’humanités. Quoiqu’on ait 
pu dire, le grec et le latin, comme langues savantes et littéraires, 
comme sources des plus beaux idiomes modernes et de la terminologie 
d’un grand nombre de sciences, sont toujours les premières langues du 
monde. [...]
Afin de relever l ’usage de la langue latine, il faut, selon nous, que le 
professeur explique les auteurs latins en latin, du moins dans les classes 
supérieures. Les élèves eux-mêmes contracteront ainsi une certaine 
facilité d’élocution dans cette langue et finiront par la parler. On ne 
possède jamais bien parfaitement une langue lorsqu’on ne la parle 
point.
On apprend à parler une langue morte pour mieux la connaître et pour 
mieux comprendre les auteurs qui s’en sont servis. Mais la connais
sance des langues vivantes est surtout nécessaire pour l 'usage qu ’on en 
doit faire. Il importe donc avant de former les élèves à la composition 
française et flamande. Un des meilleurs moyens d’y réussir c’est de 
proposer, dès la classe de cinquième des descriptions et des narrations, 
sans négliger le style épistolaire. Après trois ans d ’exercices de ce 
genre, les élèves aborderont facilement la versification et le discours 
dans les classes de rhétorique et de seconde. [...]
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19. Waarom Conscience niet werd opgenomen in het studiepro-
gramma.

J .B . Malou aan hoogleraar J .B . David,21; Brugge, 24 juni 1833.
B.A.B. Acta, 1853, p. 333.

C ’est toujours une bonne fortune pour moi de recevoir un nouveau 
volume de votre excellente histoire de la Belgique22, qui est destinée à 
faire beaucoup de bien, et qui vous fait beaucoup d’honneur. Les 
occupations sans nombre dont je suis assailli ne m’ont pas permis 
jusqu’ici de lire cette histoire toute entière ; mais ce que j ’en ai lu m’a 
beaucoup plu par la correction et la netteté du style, par la clarté et la 
simplicité de la pensée. Je voudrais que les écrivains flamands imitas
sent votre genre d’écrire plutôt que celui de M. Conscience, qui, 
malgré ses mérites, me paraît affecté. Je crains que ce genre efféminé 
n’affaiblisse les esprits et ne corrompe les lecteurs. Par votre genre 
mâle d’écrire vous opposez une digue au genre flasque et romantique, 
pour lequel il n’existe hélas ! que trop de propension dans le public. 
Vous rendez un véritable service à la littérature flamande et au pays. Je 
forme donc des vœux sincères pour le succès de vos publications et je 
m’estimerai toujours heureux de pouvoir y concourir23. Je recom

21 JanBaptist David (Lier 25 januari 1801 - Leuven 24maart 1866). Was van 1831 tôt 
1836 directeur van het Mechelse stadscollege en vanaf 1835 hoogleraar aan de 
katholieke universiteit die in 18 3 6 werd overgebracht van Mechelen naar Leuven. 
Hij doceerde er Nederlandse taal- en letterkunde en Belgische geschiedenis. 
David was een vooraanstaande figuur in de na 1830 ontluikende Vlaamse bewe- 
ging en droeg bij tôt haar katholieke oriëntering. Hij liet een veelzijdig weten- 
schappelijk oeuvre na. Als literair criticus verdedigde hij de taalzorg in classisti- 
sche geest en bracht hij kritiek uit op het taalgebruik van vele Vlaamse letterkun- 
digen, vooral van Hendrik Conscience. David schreef 00k talrijke schoolboeken.

22 J.B . D avid, Vaderlandsche Historié, 10 dln., Leuven 1842-1864. Dit belang- 
rijkste werk van David op historisch terrein bleef onvoltooid. Er waren 12 delen 
gepland. In 1866 verscheen postuum nog een gedeelte van het elfde deel. In 1853 
verscheen het vierde deel van dit werk onder de titel Geschiedenis van Vlaen- 
deren.

23 De bewondering van Malou voor het werk van David blijkt nog uit andere 
brieven die hij aan de hoogleraar richtte; zie B .A .B ., Acta, 18 jo, p. 143-144; 
Acta, 1852, p. 91-92 enActa, 1854, p. 292-293 (tekst 20). Op 3 maart i852hadhij, 
op verzoek van David, Petrus Kersten bovendien persoonlijk aarigespoord om in 
de Journal historique et littéraire enkele bladzijden te wijden aan de publicaties 
van David: ,,M. David, que j ’aime et que j ’estime beaucoup, a, selon moi, 
contribué beaucoup à donner une direction morale et chrétienne au mouvement 
flamand” ; B .A .B ., Acta, 1852, p. 89-90 en 106-107.
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manderai volontiers votre Geschiedenis van Vlaenderen destinée aux 
écoles. Lorsqu’on la connaîtra, on voudra sans aucun doute s’en 
servir24. J.B . Evêque de Bruges.

20. Een Vlaamse verhandeling als bisschoppelijk examen voor de 
retoricaleer lingen.

J.B . Malou aan J.B . D avid; Brugge, 16 augustus 1854. B .A .B., 
Acta, 1854, p. 292.

[...] L ’importance de l ’étude du flamand n’est pas en question chez 
moi. J ’encourage cette étude par tous les moyens qui sont en mon 
pouvoir.
Dans la réunion des supérieurs de mes collèges ecclésiastiques, qui a eu 
lieu le 24 juillet, j ’ai annoncé qu’à la fin de l ’année scolaire, qui va 
commencer, j ’instituerai un concours entre tous les élèves de rhétori
que du diocèse, et que j ’accorderai un beau prix à celui qui réussirait le 
mieux dans une composition flamande, sous le rapport du style, c ’est à 
dire, de la correction et de l ’élégance de la diction. Vous voyez, mon 
cher Monsieur, que nous n’oublions pas le flamand. Le prix du style 
que nous donnerons, influera sur toutes les classes ; car les élèves, qui 
ne seront pas exercés dans l ’étude du flamand pendant le cours de leurs 
humanités n’auront aucune chance de réussir en rhétorique25. [...]

24 Op het eerste bisschoppelijk studieprogramma dat klaar kwam in 1853 nam 
David een belangrijke plaats in, zowel voor het Nederlands literatuuronderricht 
als voor geschiedenis en hij bleef die plaats decennia lang behouden. Conscience 
kreeg integendeel pas een aparté vermelding in het Westvlaamse studiepro
gramma in het schooljaar 1870-1871, onder het episcopaat van Faict : C .E .P ., 
1856, p. 316-319 ; L. V os-G evers, In het spoor van de vemederlandsing, in De 
Croote Stooringe, p. 253-258.

25 Malou had al in de voorgaande jaren bewezen dat hij veel belang hechtte aan de 
literaire vorming van de leerlingen, 00k in het Nederlands. Zo liet hij zijn 
secretaris P .J. Tanghe op 7 februari 1852 en 9 februari 1853 aan de collegedirec- 
teurs meedelen dat de retoricaleerlingen een Vlaamse en Latijnse verhandeling 
moesten maken waarvan het onderwerp door de leraar zelf bepaald werd en dat 
deze verhandelingen naar het secretariaat van het bisdom moesten gestuurd 
worden : B. A .B ., Acta, 1852, p. 51 en 1853, P- 60. Vanaf het schooljaar 1854- 
1855 werd de bisschoppelijke wedstrijd officieel ingesteld voor de retoricaleerlin- 
genenini859 werd hij uitgebreid tôt de lagere klassen ; zi e C .E .P ., 18 6 1,p. 54-59 
en 271-276 ; 1867, p. 57-63 ; verder M. H anson, Taaltoestanden en moedertaal- 
onderricht..., in De Groote Stooringe, p. 302. Op 24 juli 1856 deelde de bisschop 
aan de principiaal van Tielt mee dat hij persoonlijk op de prijsuitdeling van dit

r 34



2i. Discussie over een Nederlandse spraakkunst voor het West- 
vlaamse studieprogramma.

21a. Brief van leraar N. Mussely-Boudewyn26 aan J.B . Malou;
Kortrijk, i j  juni 1856. B.A.B. C486.

Monseigneur — Dans la circulaire, adressée sous la date du ier octobre 
1855 àM.M. les principaux des collèges de ce diocèse, Votre Grandeur 
manifeste le désir d’obtenir, pour la langue flamande, une grammaire 
qui embrasse les cours donnés pour cette langue en sixième, en cin
quième, en quatrième et en troisième. En attendant qu’il paraisse un 
semblable travail Votre Grandeur engage les professeurs, chargés de 
l ’enseignement du flamand à examiner et à comparer entre-elles les 
grammaires de M. le chanoine David, de M. Van Beers27 et les mien
nes, afin de pouvoir en adopter une et la prescrire dans tous les 
établissements de l ’Evêche28.

college zou aanwezig zijn omdat één van de leerlingen de eerste prijs had behaald 
in de interscholaire wedstrijd voor Vlaamse voordracht. Terzelfdertijd liet hij aan 
de principiaal van Kortrijk weten dat hij om deze reden niet kon aanwezig zijn op 
de prijsuitdeling van zijn college; B .A .B ., Acta, 1856, p. 250-251. Ook op die 
wijze stimuleerde Malou dus de collegedirecteurs om aan de leerlingen een goede 
vorming te geven in het Nederlands.

26 Napoléon Josef Victor Constant Mussely-fBoudewyn : naam van echtgenote) 
(17 oktober 1805 - 8 februari 1858). Was van 1842 tôt 1858 leraar aan het college 
te Kortrijk. Hij beoefende de Vlaamse taal- en letterkunde en schreef ver- 
scheidene werken voor het onderwijs.

27 Jan Van Beers (Antwerpen 22 februari 1821 - Antwerpen 14 november 1888). 
Was leraar Nederlands aan de normaalschool te Lier vanaf 1849 en aan het 
atheneum te Antwerpen vanaf 1860. Behalve literaire werken schreef hij ook 
enkele spraakkunsten voor het onderwijs.

28 Volgende spraakkunsten waren ter discussie gesteld : N .J. V .C. M ussely-B oude
wyn, Nederduitsche spraekkunst voor eerstbeginnenden, ingerigt naer het spel- 
lingstelsel door het Taelcongres, gehouden te Gent den 23 october 1841, vast- 
gesteld en aengenomen. Eerste deel,, 1843, Tweede deel: Woordvoeging, 1845; 
J .  D avid, Nederduitsche spraekkunst voor middelhare scholen en collégien, 1853 
en J . V an B eers, Nederduitsche spraekleer ten gehruike van hooge-, middelhare- 
en normale scholen, onderwijzers, meergevorderden, enz., 1852. Dit laatste werk 
werd gebruikt in de rijksnormaalscholen ; M. H anson, Taaltoestanden en 
moedertaalonderricht..., in De Groote Stooringe, p. 306-309 en C .E .P ., 1861, 
p . 272. Niet alleen in zijn circulaire van 1 oktober 1855 maar ook reeds in deze van 
14 augustus 1854 had Malou zijn collegedirecteurs verzocht om suggesties be- 
treffende de Nederlandse spraakkunst die bij voorkeur in het studieprogramma 
zou worden opgenomen; C .E .P ., 1861, p. 57, 271-272.
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Auteur de l ’un des livres à comparer, je dois m’abstenir d ’émettre une 
opinion sur leur mérite relatif. Cependant, les ayant examinés au point 
de vue du désir exprimé par Votre Grandeur, je n’hésite pas à déclarer 
que selon moi, aucun de ces ouvrages ne possède les conditions 
voulues.
Voulant apporter à ma grammaire les modifications que j ’aurais jugées 
nécessaires pour atteindre au but désiré, je ne tardai pas à me mettre à 
l ’œuvre; mais je ne fus pas bien longtemps à me convraince qu’il 
faudrait entièrement la refondre et que, pour le faire d ’après le plan 
que je me traçai ensuite en vue de me conformer aux intentions de 
Votre Grandeur, il me faudrait, jusqu’aux petites vacances prochaines 
utiliser tous mes moments de loisir.
Je crois bien faire, Monseigneur, en Vous informant de cette circons
tance avant la réunion de M.M. les principaux29, Vous assurant en 
même temps que, si l ’adoption d’une grammaire flamande pouvait 
encore être différée cette année, je m’appliquerais volontiers à en 
composer une qui remplît la lacune signalée.
Mon principal but étant de rendre mon travail agréable à Votre Gran
deur en même temps qu’utile à la jeunesse flamande, je m’empresse
rais de communiquer mon plan à tous les établissements qui pour
raient m’être désignés, et je recevrais avec reconnaissance les observa
tions qu’on voudrait bien me transmettre tant sur le plan en lui-même 
que sur la manière de l ’exécuter30.
En attendant avec déférence la décision à prendre à ce sujet, j ’ai 
l ’honneur d’être, avec le plus profond respect et le plus sincère dé
vouement, Monseigneur, de Votre Grandeur le très humble et très 
obéissant serviteur, Mussely Boudewyn.

21b. Nota van N. Mussely-Boudewyn; ongedateerd. B .A .B ., C499. 
Plan d’une grammaire flamande. Tracé en vue de répondre aux inten
tions de S. G. Mgr. l ’Evêque de Bruges. (Circulaire du ier octobre 
1855).

29 Die gehouden werd in juli 1856.
30 Het is nier duidelijk of Mussely-Boudewyn zijn spraakkunst inderdaad her- 

werkte. In het gewijzigd programma moedertaal voor 1858-1859 werd voor de 
laagste vier humanioraklassen de keuze gelaten tussen de spraakkunst van David 
en de al dan niet gewijzigde spraakkunst van Mussely-Boudewyn ; M. H anson, 
Taaltoestanden en m o ed erta a lo n d e rric h t in De Groote Stooringe, p. 305.
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ie Partie. Alphabet flamand — Prononciation — Définition de la 
grammaire flamande — Règles générales d’orthographe ; exercices sur 
chacune de ces règles — Parties du discours — Définition de chacune 
des ces parties — Règles et observations générales que réclame cha
cune d’elles ; exercices d ’analyse sur chacune de ces parties à mesure 
qu’elles auront été enseignées — Exercices d’analyse grammaticale 
embrassant toutes les parties du discours — Déclinaison des articles, 
des substantifs, des adjectifs et des pronoms; exercices sur chaque 
déclinaison modèle à mesure que les élèves l’auront apprise — Conju
gaison des différentes sortes de verbes ; exercices sur chaque conju
gaison modèle — Tableau des temps primitifs des verbes disparison- 
nants et irréguliers (par catégories) — Quelques mots sur l ’art de bien 
lire.
2e Partie. Récapitulation succinte de la ire partie, avec des notions 
plus développées sur chacune des parties du discours — Particularités 
orthographiques — Signes orthographiques. Emploi des majuscules. 
Syntaxe (abrégé de la) — Le tout accompagné d’exercices.
3e Partie. Syntaxe développée ; exercices sur la phraséologie Ana
lyse logique ; exercices — Ponctuation ; exercices.
4e Partie. Versification flamande (Abrégé de la) ; exercices — Es
quisse de l ’histoire de la littérature flamande.

22. Problemen met de Latijnse voertaal te Ieper en met de Franse 
voertaal te Poperinge.

Brief van inspecteur D. De Haerne aan J .  B. Malou; Brussel, 
ipoktober 1859. B .A .B ., C499.

Monseigneur — [...] Les deux points que la circulaire du 16 ybre31 
traite avec le plus d ’étendue et sur lesquels j ’ai le plus insisté, se 
rapportent à l ’usage de parler latin et à l ’utilité des lectures substan
tielles. Je dois le dire, Monseigneur, j ’ai trouvé partout del’échossous 
ce double rapport, et les développements plus ou moins étendus, dans 
lesquels je suis entré à cet égard, ont produit un excellent effet. 
Seulement en ce qui concerne l ’usage du latin, j ’ai pu m’assurer que 
dans certaines villes, comme à Ypres, par exemple, il présentera plus 
de difficulté qu'ailleurs. J ’en attribue en grande partie la cause aux 
habitudes contraires introduites par l ’enseignement laique ; aussi, j ’ai 31

31 De bisschoppelijke circulaire van 16 september 1859 verscheen in C .E .P . , 1867, 
p. 57-62.
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eu soin de dire, dans ces localités, que la tradition de la belle latinité 
étant restée vivante dans l ’Eglise et dans le clergé, les établissements 
ecclésiastiques ont plus de ressources que les autres pour la maintenir. 
L ’application du principe conservateur à l ’usage du latin perpétue, 
ai-je ajouté, l ’aptitude de penser dans cette langue, qui constitue le 
moyen le plus sûr de la posséder à fond. A  Poperinghe, où il est 
difficile de vulgariser la langue française, à raison des habitudes loca
les, qu’on y rencontre même chez les français les plus voisins de cette 
ville, j ’ai fait comprendre aux élèves, d’après les conseils de Mr. le 
principal32, que Votre Grandeur, en recommandant de reprendre 
l ’ancien usage de parler latin, ne voulait en aucune manière que cela se 
fit au détriment du français33. [...] D. De Haerne.

2 3. Vlaams literair werk van leraars door Malou aangemoedigd 34.

23a. Brief van J.B . Malou aan G. Gezelle35, leraar te Roeselare;
Brugge, 3 februari 1859. B .A .B ., Acta, 1859, p. 39-40.

Lors de la dernière retraite36, je vous ai exprimé le désir de vous voir

32 E. Van Lede was principaal te Poperinge van 1856 tôt 1860.
33 De Franse voertaal was voordien al een probleem te Poperinge. Op 13 augustus 

1854 rapporteerde principaal Aug. Frutsaert aan zijn bisschop dat de gewoonte 
om Frans te spreken bijna verdwenen was bij de leraars en dat daar waarschijnlijk 
de reden lag voor de moeilijkheden die men ondervond om aan de leerlingen de 
Franse voertaal op te leggen. Ook de nonchalance van sommige leraars had een 
slechte invloed op de leerlingen; B .A .B ., C494. Op 10 augustus 1855 schreef 
dezelfde principaal aan Malou: ,,N e serait-il pas à désirer que les élèves con
tractassent au moyen d ’une certaine familiarité, toujours respectueuse, une ap
titude plus grande à converser avec leurs supérieurs et leurs égaux. Ce point laisse 
beaucoup à désirer dans notre collège, surtout pour l ’idiome français. Je crois 
qu’il serait aussi très avantageux pour les élèves d ’être exercés dans toutes les 
classes à la récitation et à la lecture à haute voix, sans faire de cet exercice l ’objet 
d ’un cours particulier” ; B .A .B ., C494.

34 Behalve de onder 2ja-b-c gepubliceerde brieven vonden we nog een schrijven van 
de bisschop aan de Oostendse leraar Lodewijk van Haecke op 22 augustus 1861 
waarin deze gefeliciteerd werd voor de vertaling van Malou’s werk Règles pour le 
choix d ’un état de vie  in het Nederlands. Hij werd aangespoord om nog andere 
werken te vertalen of eigen werk tepubliceren. B .A .B ., Acta, 1861, p. 316-317.

35 Guido Gezelle (Brugge 1 mei 1830 - Brugge 27 november 1899). Werd in 1854, 
het jaar van zijn priesterwijding, leraar aan het klein seminarie te Roeselare en was 
van november 18 57 tôt augustus i8j9titularis van depoësisklas. Gedurende deze 
twee jaren bioeide Gezelle geheel open als vooruitstrevend en inspirerend taalle- 
raar en in 1858 publiceerde hij zijn eerste twee dichtbundelsKerkhofbloemen en
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consacrer votre talent pour la poésie flamande, à la composition d’un 
certain nombre de cantiques et de chansons spirituelles à l ’usage des 
écoles, des congrégations et des conférences de St. Vincent de Paul. 
Vous avez acceuilli ce désir avec empressement, et depuis lors vous 
m’avez assuré que vous aviez déjà fixé votre attention sur quelques 
sujets pratiqués. De mon côté je vous ai promis un espèce de pro
gramme de sujets que je voudrais voir traités. Je viens aujourd’hui 
acquitter cette promesse. Malgré son étendue le programme ne doit 
pas vous effrayer. Il est impossible de l ’exécuter tout entier d’un seul 
coup. Au contraire il vaut mieux l ’exécuter par parties, en traitant 
chaque sujet au moment où vous aurez une inspiration et en suivant 
vos goûts.
En poursuivant ce plan, vous finirez par l ’exécuter tout entier. En- 
voyez-moi s.v.p. les parties exécutées fait à fait que vous les aurez 
achevées. Je demanderai au St. Esprit qui est l ’âme des poètes chré
tiens de vous éclairer de sa lumière et de vous chauffer de ses feux. 
Il est évident que pour ces poésies populaires, il faut adopter un style 
clair, facile, concis et net37. J.B . Evêque de Bruges.

23b. Brief van J.B . Malou aan leraar V. H uys38; Brugge, 2 1  april 
1860. B .A .B ., Acta, 1860, p. 2 12 -2 1J.

J ’ai déjà eu l ’occasion de vous dire de vive voix combien j ’aimais à voir

Vlaemsche dichtoefeningen. Zijn dichterlijk talent werd, zoals o.m. uit boven- 
staande brief blijkt, naar waarde geschat door de kerkelijke overheid. Maar 
Gezelle’s originele onderwijs- en opvoedingsmethode strookte niet met de heer- 
sende opvattingen en waren vooral een doorn in het 00g van retoricaleraar Bruno 
Van Hove die vanaf 1859-1860 superior van het klein seminarie werd. Daarom 
werd Gezelle vanaf augustus 1859 gedegradeerd tôt surveillant van de Engelse 
studenten en leraar moderne talen. Ongeveer een jaar later verliet hij het klein 
seminarie.

36 Op 19 september 1858.
37 Deze brief en 00k het dichtprogramma dat Malou aan Gezelle voorlegde werden 

reeds herhaaldelijk gepubliceerd en besproken; zie o.m. J. G eldhof, Eerste 
dichtprogramma van Gezelle, — Biekorf, LX I, i960, p. 309-314 en J.J.M . 
Westenbroek, Van het leven naar het hoek, p. 172 e.v.

38 Victor Léo Huys (Geluwe iyjuni 1829 - Zillebeke i9januari 1905). Wasvan 1853 
tôt 1862 leraar aan het klein seminarie te Roeselare. Daarna werd hij achtereen- 
volgens onderpastoor te Wervik en pastoor te Zillebeke (1874). Huys, die be- 
vriend was met zijn collega-leraar Gezelle, schreef verscheidene literaire werken 
en pleitte voor het behoud van de Westvlaamse volkstaal.
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les ecclésiastiques occupés de l ’enseignement, s’adonner à des travaux 
littéraires utiles, sans négliger aucun de leurs importants devoirs. 
Par la publication de votre Van Baekelandt39 qui a obtenu un grand 
succès, vous avez répondu à cette pensée et mérité toute mon appro
bation.
Je vous remercie donc de l ’exemplaire de cet ouvrage que vous m’avez 
envoyé il y a quelques jours.
J ’espère que vous pourrez reprendre, un peu plus tard ce genre de 
composition et exercer votre plume en nous donnant, comme vous 
vous l ’étiez proposé, une belle légende de St. François d ’Assise40. 
En attendant vous exercez des fonctions dont j ’apprécie bien l ’im
portance41. J.B . Evêque de Bruges.

23c. Brief van J .  B. Malou aan L. Nuttin42, leraar te Ieper; Brugge, 
2 1  april 1860. B .A .B .y Acta, 1860, p. 213.

Je ne doute point que les nouvelles fables flamandes, que vous venez

39 Baekeland,ofderooversbendevan’tVrybusch. West-Vlaemschelegenden, 1860. 
Dit boek was een bundeling van een reeks artikels die sedert 1857 geregeld 
verschenen in het Brugse blad de Standaerd van Vlaenderen.

40 V. Huys publiceerde einde 1861 inderdaad de. Legenden van St. Franciscus, nadat 
hij daarvoor de toelating gekregen had van zijn bisschop. Malou had hem ter- 
zelfdertijd echter op de vingers getikt omdat hij de nieuwe spelling niet volgde en 
zijn stijl wat te zeer verwaarloosde ; J .B . Malou aan V. Huys, 24 november 1860, 
B .A .B ., Acta, 1860, p. 547-548.

41 Malou onderstreept hier het belang dat hij hecht aan de nederige functie van 
surveillant waarmee Huys zopas belast werd. De bisschop had op 12 januari aan 
superior Van Hove gesuggereerd Huys, die op dat ogenblik leraar Frans, Neder- 
lands en zang was, tôt surveillant aan te stellen omdat alleen hij de eerder gerezen 
disciplinaire moeilijkheden in het Roeselaarse internaat op een bevredigende 
wijze zou kunnen oplossen. B .A .B ., Acta, 1860, p. 17. Op 21 april 1860 — 
dezelfde dag dat Malou de hierboven gepubliceerde brief schreef —  antwoordde 
Van Hove aan de bisschop dat hij Huys gedurende enige maanden surveillant zou 
laten zijn, maar dat hij die oplossing niet gelukkig vond : ,,M . Victor est bon 
travailleur pour son enseignement, et pour les publications flamandes dont il 
s ’occupe avec tant de succès. Une fois surveillant, il faudra qu’il dépose sa plume, 
pour s ’occuper de tout autre chose. Ce serait regrettable.”  B .A .B ., C475.

42 Leonard Jacob Nuttin (Wevelgem 27 mei 1822 - Zarren n  juli 1880). Na 
gedurende korte tijd leraar te zijn geweest te Tielt en te Brugge kwam Nuttin 
vanaf 1853 in het college te Ieper. Daarna was hij achtereenvolgens onderpastoor 
te Brugge (1866), pastoor te Bossuit (1870) en pastoor te Zarren (1876). Nuttin 
was 00k diocesaan inspecteur van het lager onderwijs.
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de publier à l ’usage de la jeunesse, n’obtiennent autant de succès que 
leurs ainées43. Il m’est très agréable de voir que vous consacrez à des 
travaux littéraires utiles les heures que vous laissent libres vos impor
tantes occupations.
Je vous remercie de la nouvelle édition de vos poésies dont vous venez 
de me faire hommage. J.B . Evêque de Bruges.

2 4 .  H e t  b e la n g  v a n  F r a n s  e n  N e d e r la n d s  in  h e t  c o lle g e  te  P o p e -  

r in g e .

Prospectus van principaal H. Ostyn 44 ; ongedateerd (tussen 1860 
en 1864). B .A .B ., C494.
C o l l è g e  é p is c o p a l  e t  é c o l e  m o y e n n e  d e  P o p e r i n g h e 45. P r o s 
p e c t u s .

[...] La langue française fait dans toutes les classes l ’un des principaux 
objets de l ’enseignement. On ne néglige aucun soin pour accoutumer 
les jeunes gens à la parler d ’une manière aisée, pure et correcte. 
L ’on donne également à l ’étude de la langue flamande toute l ’impor
tance qu’exigent son mérite et son incontestable utilité. [...]
Une fois par mois le mardi ou le jeudi, les pensionnaires pourront, 
avec l ’agrément du principal accompagner leurs parents en ville, à 
condition que ceux-ci les reconduisent à l ’établissement à l ’heure 
prescrite. On prévient les parents qu’aucune sortie ne sera accordée 
aux élèves qui n ’auraient pas l ’habitude de parler le français. [...] 
L ’abbé H. Ostyn, principal.

43 Nuttin had in 1856 een bundel met een 30-tal fabels uitgegeven. In i86okwamen 
zijnNieuwe Vlaemsche fabelen van de pers : „deze bundel bevatte een honderdtal 
fabels, nagenoeg allemaal oorspronkelijk. Zijn hoofddoel was de studerende 
jeugd nuttige zedenlessen in te prenten en haar tegelijk aan te sporen om de 
moedertaal meer en meer te beoefenen”  ; M. H anson, Taaltoestanden en 
moedertaalonderricht..., in De Groote Stooringe, p. 317, voetnoot 110.

44 Henri Amand Ostyn (Wervik 16 juni 1822 - Menen 17 april 1889). 1847 : leraar 
aan het college te Brugge en twee jaar later tôt priester gewijd ; 18 5 1: principaal 
van het college te Ieper; 1860 : principaal van het college te Poperinge; 1864: 
opnieuw principaal te Ieper; 1869: pastoor-deken te Menen.

45 Het bisschoppelijk college van Poperinge had drie afdelingen : de humaniora, de 
handels- en industriële afdeling, de lagere en voorbereidende afdeling.



2  j .  M a l o u  b e v o r d e r t  d e  t a a lk u n d ig e  v o r m i n g  v a n  d e  le r a a r s .

Brief van J .  B. Malou aan E. Lietaer46, oud-principaal van het 
college te Tielt; Brugge, jo  december 1861. B .A .B ., Acta, 1861, 
P- 5 10-

[...] M. le principal47 m’a prié instamment de donner au collège un 
exemplaire du dictionnaire flamand de Weiland48. Je tiens cet ouvrage 
à sa disposition pour la bibliothèque des professeurs du collège de 
Thielt. Ayez la bonté de le lui dire de ma part. [...] J.B . Evêque de 
Bruges.

2 6 .  D e  s y m p a t h i e  v o o r  d e  m o e d e r t a a l  h e e ft  h a a r  g r e n z e n  : g e e n  

s a m e n w e r k i n g  m e t  v la a m s g e z i n d e  lib e r a le n .

2 6 a .  Brief van E. Minne 49, principaal te Brugge aan J .B . Malou;
Brugge, i j  juli (i 86j ). B.A .B ., C480.

Monseigneur — Nous avons reçu, ainsi que les autres collèges, la 
circulaire ci-incluse, engageant nos élèves qui doivent faire l ’examen 
de gradué en lettres, à se servir de la langue flamande dans une partie de 
cet examen50. Ferais-je bien de répondre par la lettre ci-jointe à l ’appel

46 Edouard Joseph Lietaer (Aalbeke 26 februari 1820 - Kortrijk 3 augustus 1904). 
Na sedert 1844 leraar te zijn geweest te Roeselare werd Lietaer vanaf augustus 
1851 principaal van het college te Tielt en daarnaast 00k directeur van een 
weeshuis en van het Pensionaat van de Dames van de H. Familie in dezelfde stad. 
Vanaf augustus 1861 was hij niet langer principaal maarbleef hij wel directeur van 
voornoemde instellingen. Daarna werd hij achtereenvolgens pastoor te Rollegem 
(1867) en te Moeskroen (1873).

47 J .F .C .A . Roelandts was principaal van het Tieltse college van 1861 tôt 1877.
48 Waarschijnlijk P. Weiland, Beknopt Nederduitsch taalkundig woordenboek, 

5 dln., Dordrecht, 1830.
49 Emile-Eugène Minne was sedert 1850 verbonden aan het Sint-Lodewijkscollege 

te Brugge, aanvankelijk als poësisleraar, na zijn priesterwijding in 1851 als titula- 
ris van de retorica en regent der studiën en vanaf 1854 tôt 1878 als principaal.

50 Sinds de wet van 1 mei 1857 was een getuigschrift van humaniora vereist om 
toegelaten te worden tôt de universitaire studies. De wet van 27 maart 1861 stelde 
als bijkomende eis dat met goed gevolg het examen van graduaat in de letteren of 
—  voor bepaalde studierichtingen —  een vervangend toelatingsexamen zou wor
den afgelegd. Het graduaatsexamen telde vier schriftelijke en drie mondelinge 
proeven. De recipiendi konden voor twee onderdelen van het examen zelf de 
voertaal kiezen : de vierde schriftelijke proef, het schrijven van een verhandeling,
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qui nous est fait, ou ne ferais-je pas mieux de ne pas honorer d’une 
réponse ces messieurs dont les noms sont assez connus5 1?
Ayez la bonté, Monseigneur, de me répondre par un oui ou un non, et 
veuillez agréer l ’hommage de mon profond respect. Em. Minne.

26b. Brief van J .  B. Malou aan E. Minne; Brugge, 14 juli i 86j .
B.A .B., Acta, 1863, p. 223-226.

C ’est grand dommage que la cause de la langue flamande, à Gand du 
moins,, doive être confiée à des mains comme celles-là (Fr. Rens et 
J . Vuylsteke). S ’il en était autrement, j ’oserais vous engager à accueil
lir, pour quelques de vos élèves, que vous feriez dresser, les proposi
tions qui vous sont faites. Maintenant, je crois devoir vous conseiller 
de ne pas même répondre. J.B . Evêque de Bruges.

mocht in het Frans, Nederlands of Duits gebeuren, en de eerste mondelinge 
proef, vertaling uit het Latijn van het blad, naar keuze in het Frans of het 
Nederlands.

51 Namelijk Frans Rens (Geraardsbergen 1805 - Gent 1874) en Julius Vuylsteke 
(Gent 1836-1903). De negatieve ingesteldheid van Minne en Malou (tekst 26b) 
tegenover deze figuren moet gezien worden in het licht van de groeiende ideolo- 
gische polarisatie in de Vlaamse Beweging sedert het einde van het unionisme in 
1857. Vuylsteke werd vanaf de beginjaren ’6o zowat de motor van een uitgespro- 
ken liberaal flamingantisme waardoor hij zich afzette tegen de hoofdstroming in 
de toenmalige beweging die gericht was op samenwerking tussen katholieke en 
liberale vlaamsgezinden. Vuylsteke’s tegenpool werd verpersoonlijkt door Ge- 
zelle voor wie katholiek- en Vlaams-zijn onafscheidelijk verbonden waren. In 
1861 veroorzaakte Vuylsteke moeilijkheden te Gent door een aparté liberale 
afdeling van het neutraal Vlaemsch Verbond op te richten. In maart 1862 voerde 
hij met succès een machtsgreep uit in het Willemsfonds waardoor de oude 
bestuursleden, met uitzondering van de verdraagzame Frans Rens, die nu het 
voorzitterschap van het fonds waarnam, werden vervangen door uitgesproken 
liberalen. Vuylsteke zelf werd algemeen secretaris en stuurde het Willemsfonds in 
een duidelijk liberale richting. De circulaire die Minne ontvangen had ging dus 
zeer waarschijnlijk uit van het Willemsfonds.
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2 .2 . BISDOM BRU G G E 1864-1882 (EPISCOPAAT FAICT)

2 .2 .1. TAA LTO ESTA N D EN  E N  M O ED ERTA ALO N D ER- 
RICH T

2 7 .  I n t e r s c h o la ir e  w e s t r i jd e n  g e c o n t i n u e e r d  d o o r  b is s c h o p  F a i c t .

Rondschrijven van J . J .  Faict aan de Westvlaamse collegedirec- 
teurs; Brugge, 18 juni 1867. B .A .B ., Acta, 1867, p. 172.

A l’approche du concours littéraire annuel entre élèves et ceux des 
autres établissements catholiques du diocèseS2, je crois utile de vous 
rappeler que la classe appelée à concourir cette année, outre la classe de 
rhétorique, est la classe de poésie ou de seconde.
Après mûr examen des observations, qui m’ont été présentées j ’ai 
décidé que les élèves de cette classe concourraient en vers alexandrins 
dans les trois langues : latine, française et flamande.
Veuillez en informer vos jeunes gens au plus tôt [...] J . J .  Evêque de 
Bruges.

2 8 .  S p a n n i n g  t u s s e n  t h é o r ie  e n  p r a k t i jk  in z a k e  h e t  s t u d ie p r o -  

g r a m m a .

Rapport van (B. Van Hove S3, superior van het klein seminarie te 
Roeselare) aan J . J .  Faict; ongedateerd (1866-1867). B .A .B., 
C499.
R e m a r q u e s  p r é s e n t é e s  à  M o n s e ig n e u r  l ’E v ê q u e  d e  B r u g e s ,

52 Deze interscholaire wedstrijden waren ingericht door Malou sedert 1855; zie 
tekst 20. Op 11 maart 1883 deelde Faict aan kardinaal V.A. Dechamps mee hoe 
deze wedstrijden in het bisdom Brugge waren georganiseerd. Op basis van die 
inlichtingen richtte aartsbisschop Goossens, de opvolger van Dechamps, vanaf 
1885 gelijkaardige wedstrijden in voor de colleges van het aartsbisdom Mechelen ; 
B. A .B ., Acta, 1883, p. 11-0-112 en A. T ihon, Le clergé et l ’enseignement pour 
garçons dans le diocèse de Malines (1802-1914), dl. I, p. 309.

53 Bruno Van Hove (Izegem 5 maart 1819 - Tielt 19 augustus 1891). Werd in 1844, 
het jaar van zijn priesterwijding, leraar aan het bisschoppelijk college te Brugge en 
in 1846 leraar aan het klein seminarie te Roeselare waar hij vanaf 1859 superior 
was. In 1869 werd Van Hove benoemd tôt diocesaan inspecteur voor het mid- 
delbaar onderwijs, in 1875 tôt vicaris-generaal van het bisdom Brugge en in 1890 
tôt aartspriester te Brugge.
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SUR LE PROGRAMME DES COLLÈGES ECCLÉSIASTIQUES 1866-67. [ . . . ]
Classe de sixième. [...] Pour le flamand nous sommes dans le chaos54.

MCinquième. [...] Auteurs français et flamands. Plus de variété pour les 
premiers ; pour les seconds : Vaderlandsche Historié est impossible, 
puisque les élèves ne peuvent se la procurer55. [...]
Quatrième. [...] Gramm. flamande. Matière trop vaste. Faire un 
choix dans David, p.e. les 2e et 3e chap. Orde der woorden en samen- 
stelling der volzinnen56. [...]
Auteurs flamands. Même observation que pour la cinquième.

2 9 .  F a i c t  w il  d e  je u g d  b e h o e d e n  v o o r  p r o v in c ia l is t is c h  t a a lg e b r u i k .

Briefvan J . J .  Faict aan G. Flamen 57, leraar te Roeselare ; Brugge, 
25 maart i8 j2 . B .A .B., Acta, i8 j2 , p. m - 1 1 2 .

Comme vous le dites, j ’ai parcouru ; et cela avec intérêt, votre livre : 
,,Gedachtenisse van den Jubilé Z.H . Pius I X ” 58 ; et j ’y eusse donné 
volontiers mon approbation personnelle, n’eût-ce été de deux choses 
que je suis heureux de vous avouer.

54 In het bisschoppelijk studieprogramma voor 1866-1867 werd voor de taalkunde 
in de 6e Latijnse de keuze gelaten tussen de spraakkunst van David of Mussely 
(zie voetnoot 28 bij tekst 21a) en werd voor Nederlandse letterkunde het werk 
van N .J. V .C . M ussely-Boudewyn, Stichtelijke en aengename tijdkortingen voor 
jonge lieden. Dienstig voor leesboek in de scholen opgegeven. Zie voor dit 
studieprogramma C .E .P ., 1874, p. 145-150.

55 In de 5e en 4e Latijnse stonden voor Nederlandse letterkunde stukken naar keuze 
uit Davids’ Vaderlandsche Historié (zie voetnoot 22 bij tekst 19) en uit Voorlezin- 
gen van prozastukken op het programma.

56 In de 4e Latijnse moest voor taalkunde de syntaxis worden bestudeerd aan de 
hand van de spraakkunst van David of Mussely-Boudewyn.

57 Gustaaf Hendrik Flamen (Brussel 24 mei 1837 - Brugge 26 maart 1920). Werd in 
1862 leraar te Kortrijk en kwam vanaf 1867 in het klein seminarie te Roeselare 
waar hij het nooit verder bracht dan leraar aan de Franse afdeling. Flamen wist aan 
zijn leerlingen zijn idealistische christelijke en Vlaamse overtuiging over te bren- 
gen en oefende een grote invloed uit op de jonge Albrecht Rodenbach die toen in 
het klein seminarie studeerde. Hij werd in 1873 benoemd tôt onderpastoor te 
Ruiselede. In 1893 werd hij pastoor te Meetkerke en in 1905 rustend pastoor te 
Brugge.

58 Pius IX , Paus van Roome, dat is het leven zijner Heiligheid tôt gedachtenisse van 
den pauselijken jubilé, met de nauwkeurige beschrijvinge der feesten, die ter dier 
gelegentheid op den 16, i j  en 18 junii 1871 te Rousselaere in Vlaanderen gevierd 
wierden, 1872.

145



D ’une part, la double apparition d ’une colombe n’est pas assez prou
vée, pour que je puisse oser y accorder l ’autorité publique de mon 
nom. Et, d’autre part, le style, bien que généralement digne et bien 
soutenu, présente ça et là des défaillances et des concessions faites à un 
système de Provincialisme, voire même moins que cela, dont je sou
haite, dans l ’intérêt de notre belle langue flamande, que l ’on se dé
pouille partout, dans mon diocèse. Vous aurez été témoin, comme 
moi, du sans-gêne avec lequel certains curés s ’expriment dans les 
instructions qu’ils font au peuple. Eh bien, je désire éloigner le plus 
possible de nos jeunes gens tout danger de confondre le langage de la 
chaire avec le patois familier et le langage de la rue.
Je suis certain que vous tiendrez compte de cette observation dans les 
nouvelles publications que vous vous proposez de faire, et auxquelles 
je ne puis que vous encourager beaucoup ; et je m’empresse de vous 
informer que je consens avec plaisir à ce que vous me dédiiez vos 
prémisses. J .J .  Evêque de Bruges.

30. Inspectieverslag voorgelezen op de principaalsvergadering van
1873: Nederlands nuttig voor comparatief talenonderricht.

Verslag van (inspecteur B. Van Hove) aan J . J .  Faict; 1873.
B .A .B., C499.

Monseigneur — [...] L ’étude des particules, des préfixes et suffixes, 
des désinences de mots et des dérivés, doit être aussi beaucoup en
couragée. Cette étude appartient essentiellement d’après le pro
gramme, à la classe de cinquième. On peut la rendre partout aussi 
intéressante qu’instructive, si l ’on recourt à la méthode comparative, 
dans laquelle le flamand peut rendre au professeur de nombreux et 
intelligents services. [ ...]59

59 Van Hove merkte in dit verslag ook op dat de leerlingen van de lagere en 
voorbereidende afdeling het best werden voorbereid op de humaniora door hen 
aan de hand van een Vlaamse auteur te oefenen in voordracht, spraakkunst, 
spelling, stijl, woordafleiding, opstel en vertaling. In dit uitgebreid inspectierap- 
port lag de klemtoon duidelijk op een goed talenonderricht. Het is opvallend 
welk belang er werd gehecht aan de goede uitspraak van de leerlingen. In zijn 
inspectieverslag van 1872 had Van Hove reeds zijn beklag gemaakt over de 
uitspraak van Frans en Nederlands „L a  prononciation pour cette dernière (lan
gue) est souvent d ’une incorrection presque révoltante, en même temps que 
toutes les lois de grammaire et de style sont audacieusement violées. ”  ; C .E .P ., 
1879, p. 105.
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3 1 . Keuze van Nederlandse auteurs in middelbare scholen te sterk
door het officieel onderwijsprogramma beïnvloed.

Brief van L. D ’Hoop 60, principaal te Diksmuide aan J . J .  Faict;
Diksmuide, 12 juli 1878. B .A .B., C483.

Monseigneur — Si Votre Grandeur l ’approuve je voudrais voir traiter 
dans la réunion de messieurs les principaux la question des auteurs 
flamands et français pour nos cours primaires et moyens. Jusqu’à 
présent ces auteurs incomplets et défectueux à mon avis, sont trop peu 
chrétiens en général et laissent beaucoup à désirer sous le rapport de 
goût et de la méthode. Nous sommes entraînés par le courant de 
l ’enseignement officiel qui fait peut-être fausse route et mène à l ’in
différentisme. Je crois que nous avons eu tort de remplacer les livres 
du Chanoine Van Den Steene61 par les livres classiques de nos écoles 
de l ’état. Le petit livre De Schepping de Mr. Van Hullebusch62, curé 
de Swevezeele, est délicieux et mériterait après de légères modifica
tions de devenir classique ; ce serait un vrai petit chef-d’œuvre ; tous 
nos élèves devraient le connaître par cœur. En tous cas, s’il y a entente 
entre toutes les maisons du diocèse il y a moyen d’avoir des livres 
classiques qui nous conviennent.
Je crois encore, Monseigneur, que des conférences entre M.M. les 
professeurs des cours français des différents collèges seraient très 
utiles. [...] L. D ’Hoop, princ.

60 Léo D ’Hoop (Tielt 16 december 1840 - Diksmuide 22 juni 1880). 1867 : leraar te 
Veurne; 1874: leraar te Diksmuide; 1875 : principaal van dit college. Op het 
einde van zijn leven werd D ’Hoop nog diocesaan inspecteur voor het lager 
onderwijs.

61 Kanunnik B. Van den Steene, van 1846 tôt 1868 directeur van het Sint-Jozefs- 
instituut te Sint-Niklaas, schreef een hele reeks schoolboeken waaronder een 
handleiding voor het onderwijs in de lagere scholen (1843) en v00r het aanleren 
van de catechismus (1861) ; verder nog leesboeken en verhalen uit de kerkelijke 
geschiedenis ,,ten gebruike der Roomsch-Katholyke scholen” .

62 C. V an H ullebusch, De schepping, Leesboekjen voor christene scholen, werd in 
1880 voor de derde maal uitgegeven.
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3 2 .  K l a c h t e n  v a n u i t  K o r t r i j k :  s o m m ig e  le r a a r s  k e n n e n  t e  w e in i g  

F r a n s ,  e e n  e n k e le  te  w e in i g  N e d e r la n d s .

3 2 a .  Brief van principaal F. Parmentier63 aan J .J .  Faict; Kortrijk, 
2 september 1869. B .A .B., C486.

Monseigneur — [...] Mr. Persyn64, professeur de sixième, a bien 
débuté ; il est fâcheux que nos jeunes professeurs parlent si imparfai
tement le français. Comme Mr. Persyn est aide-surveillant de la 
grande section de l ’internat, déjà plusieurs de ses expressions sont 
ramassées. La mauvaise forme neutralise l ’action morale du maître. 
[...] F. Parmentier.

3 2 b .  Brief van principaal G. De Houck 65 aan J .J .  Faict; Kortrijk, 
i j september i 8j 8. B.A .B., C486.
C o l l è g e  St . A m a n d  à  C o u r t r a i . A n n é e  s c o l a i r e  i 8 7 7 - i 8 7 8 . 

M e s s i e u r s  l e s  p r o f e s s e u r s  e t  s u r v e i l l a n t s , p r ê t r e s . [ . . . ]

M. Désiré Vermeersch66. Professeur du 2d. cours de l ’école 
moyenne ; aide-surveillant à l ’internat. Bon prêtre. Très occupé de sa 
classe. Il sait trop peu de flamand pour le cours dont il est chargé. [...] 
Le principal, G. De Houck.

3 2 c .  Brief van G. De Houck aan J . J .  Faict; Kortrijk 10 augustus 1880. 
B.A .B., C486.

Monseigneur — [...] Je dois aussi renouveler des observations déjà

63 Ferdinand Parmentier (Kortrijk 7 september 1823 - Celles-Molenbaix (Hene- 
gouwen)). 1849 : tôt priester gewijd ; 1850 : leraar aan het kasteel te Ingelmunster ; 
nog hetzelfde jaar benoemd tôt leraar te Kortrijk; 1866 principaal van dit 
college; 1871 : pastoor te Vladslo; 1873 : onderpastoor te Autreppe; 1880: pas- 
toor te Molenbaix; 1896 ; rustend pastoor te Celles.

64 Adolf Persyn (Tielt 1845 " Meulebeke 1899). 1869: leraar aan het college te 
Kortrijk; 1873: aalmoezenier van de landbouwscholen te Ruiselede en te 
Beernem; 1890: pastoor te Oekene; 1892: pastoor te Meulebeke.

65 Gustave Théodore De Houck (Ieper 9 augustus 1839 - Kortrijk 1 1  december 
1889). 1861 : reeds een jaar voor zijn priesterwijding benoemd tôt leraar aan het 
klein seminarie te Roeselare ; 1871 : principaal van het college te Kortrijk ; 1886 : 
pastoor-deken te Kortrijk.

66 Bénédicte Désiré Joseph Vermeersch (Ploegsteert 6 augustus 1852 - Kortrijk 15 
februari 1928). 1877 : leraar aan het college te Kortrijk ; achtereenvolgens onder
pastoor te Proven (1884), Waasten (1888) en Rumbeke (1889) ; vervolgens pas
toor te Oeselgem (1903), Assebroek (19 11)  en Stavele (1912-1925).
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faites antérieurement67 au sujet de Mr. Pattyn68, remplaçant intéri
maire de M. De Lescluze69. Ce monsieur n’a pas du tout l ’usage du 
français et il s’exprime d’une manière horrible. Ses élèves s’en sont 
aperçus sans peine et ils n’ont pas manqué de le dire chez eux. L ’autre 
jour on racontait par toute la maison que M. Pattyn avait à tort et à 
travers parlé en classe delà tonnerre (sic)70. [...] G. De Houck Princ.

33. Een bisschoppelijke verordening over de voertaal in de West-
vlaamse onderwijsinstellingen.

Rondschrijven van J . J .  Faict; Brugge, 20 juli 18/8. C .E .P ., 1885,
p .  I O J - I I O .

C irculaire de Sa  G r a n d e u r  M g r . l ’E v e q u e  d e  B r u g e s  à  MM.
LES SUPÉRIEURS, SURVEILLANTS ET PROFESSEURS DES MAISONS
D ’ÉDUCATION ECCLÉSIASTIQUES DE SON DIOCÈSE. [ . . . ]

XIII. L ’usage de la langue française est obligatoire, dans tous nos 
établissements d’éducation. Les élèves qui parleraient le flamand, soit 
en récréation soit en promenade, iraient à l ’encontre de notre volonté 
la plus formelle. Le flamand n’est employé qu’en classe, pour

67 De voorgaande dag, op 9 augustus 1880, had De Houck namelijk een rapport over 
het onderwijzend personeel van het Kortrijkse college in 1879-1880 opgesteld. 
Hij schreef hierin over Pattyn: „ I 1 ne sait pas de français du tout” ; B .A .B ., 
C486. Dit rapport stuurde hij samen met inlichtingen over kandidaat-filoso- 
fiestudenten van Kortrijk naar het bisdom op 10 augustus 1880. In de bege- 
leidende brief, waaruit hier een passage wordt gepubliceerd, vond hij het blijk- 
baar nodig om nogmaals over Pattyn te spreken.

68 Charles Louis Pattyn (Staden 21 januari 1856- Eernegem 5 oktober 1922). Ophet 
ogenblik dat Pattyn De Lescluze tijdelijk verving was hij nog seminarist. In 
december 1880 werd hij tôt priester gewijd. Faict trok blijkbaar zijn conclusies uit 
het rapport van De Houck : Pattyn bleef niet lang in het onderwijs. Hij was 
achtereenvolgens hulppriester te Loker (1881), onderpastoor te Wingene (1882) 
en pastoor te Molendorp (bij Oostende) (1903), Passendale (1908) en Eernegem 
(1918).

69 Jules Joseph De Lescluze (Brugge 30 maart 1851 - Berchem 12 oktober 1935). 
Was sedert 1875 leraar aan het college te Kortrijk. Hij gaf er les aan het tweede jaar 
van de middelbare school en werd in 1880 tijdelijk vervangen wegens ziekte. Van 
1881 tôt 1889 was hij leraar te Nieuwpoort.

70 De Houck had 00k reeds het vorige jaar, namelijk in zijn verslag over de 
Kortrijkse leraars in 1878-1879, klachten geuit over de slechte Franse uitspraak 
van A. Vermeesch, leraar van poësis : Renseignement sur MM. les professeurs- 
prêtres 1878-1879, 1 1  augustus 1879; B .A .B ., C486. Vermeesch was in 1879- 
1880 uit het college verdwenen.
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l ’enseignement du catéchisme et du flamand lui-même. Encore faut-il 
alors qu’on s’exprime en langage littéraire71. [...] J .J . ,  Evêque de 
Bruges.

34. Geen nieuwe handboeken in het onderwijs zonder voor- 
afgaande bespreking op een principaalsvergadering.

Brief van J .  J .  Faict aan inspecteur A. D am bre72; Brugge, 3 1  
augustus 1881. B .A .B ., Acta, 1881, p. 404-403.

La règle, que nous avons constamment suivie, nous défend d’intro
duire des auteurs nouveaux, c’est égal pour quelle branche, à moins 
que leur mérite n’ait été discuté en réunion générale.
D ’après cela, le Leesboek der jeugd73 [... en andere werken] seront 
discutés l ’an prochain74 [...] J .J .  Evêque de Bruges.

71 De besliste toon van deze verordening is te verklaren door de vlaamsgezinde 
beroering onder Westvlaamse collegeleraars en -leerlingen die zich sedert enige 
jaren deed gevoelen en zowel de discipline als het taalgebruik in de colleges op de 
helling zette. Door te eisen dat er beschaafd Nederlands zou worden gesproken 
reageerde Faict tegen de voorstanders van de dialectische volkstaal. De bis- 
schoppelijke verordening vond o.m. een neerslag in het reglement van het in 1879 
opgericht Sint-Bernarduscollege te Nieuwpoort. Eén van de bepalingen luidde : 
, ,Les élèves parlent toujours le français et ils s'efforcent de le bien parler, tant sous 
le rapport de la correction grammaticale, que sous celui de la prononciadon et du 
style.” ; Règlement du collège St. Bernard à Nieuport, 30 november 1880, 
B .A .B ., C483.

72 Amand Léopold Dambre (Vlamertinge 28 april 1832-Brugge 12 juli 1906). 1857: 
tôt priester gewijd en studies théologie te Leuven ; 1859 : leraar retorica aan het 
klein seminarie te Roeselare ; verder achtereenvolgens onderpastoor te Brugge 
(1865), pastoor te Beernem (1873) en te Waregem (1875). 1880-1895 : inspecteur 
van het middelbaar onderwijs in het bisdom Brugge. Daarna aartspriester te 
Brugge.

73 Leesboek voor de jeugd. Intw ee deeltjes. Mechelen, 1840, 1843, 1866. Ditboek, 
dat sinds jaren in de lagere humanioraklassen van de Mechelse colleges werd 
gelezen, kwam 00k na de principaalsvergadering van 1882 niet op het West
vlaamse studieprogramma, alhoewel het wel mogelijk was dat het toch in som- 
mige Westvlaamse colleges werd gelezen. Men handhaafde immers het sinds 1881 
vernieuwde programma voor Nederlandse letterkunde in de lagere humaniora
klassen: ,,Een bloemlezing: stukken aangepast aan het studieniveau”  ; zie 
L. Vos-G evers, In het spoor..., p. 246-251, 256.

74 De bespreking van het Leesboek der jeugd  stond nochtans niet op de agenda die 
Faict ter voorbereiding van de principaalsvergadering van 18 juli 1882 opstelde. 
De bisschop plande voor deze vergadering wel een bespreking van de Vlaamse 
spraakkunst van J . David ; B .A .B ., C499.
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3 j. Moeilijkheden met de opvang van fransonkundige leerlingen 
in het pas opgericht college te Nieuwpoort.

Brief van principaal A. Dehulster15 aan J J .  Faict; Nieuwpoort, 
25 september 1881. B.A .B., C483.

Monseigneur — [...] Pour 4 professeurs, 80 élèves ne seraient pas fort 
redoutables, si nous pouvions les partager à peu près en quatre, mais le 
partage est impossible. Nous avons :
i°  La 5e et la 6e latine qui comprendront 5 élèves. Impossible d’y 
ajouter.
20 La classe professionnelle donnée par M. Pii75 76. M. Pii avait l ’année 
dernière 4 élèves, cette année-ci il aura une 2e division qui pourra tout 
au plus compter 7 ou 8 élèves.
M. Pii aura donc environ 10 élèves. Je ne puis lui en donner plus, pour 
plusieurs motifs.A) Cette classe étant donnée entièrement en fran
çais, les autres élèves de M. Pype77ne peuvent passer dans la classe 
professionnelle, car ils seraient incapables de suivre. B) Les élèves de 
6e et 5 e se réunissent avec les élèves de la classe professionnelle pour les 
branches accessoires afin de me donner quelques heures libres. C) M. 
Pii ne serait pas maître d’une classe nombreuse.
30 La classe de M. Pype comprenant de 30 à 35 élèves, et
40 La classe de M. Dilger78 qui aura à peu près le même nombre
d’élèves. Après la 6e et 5e et la classe professionnelle, il reste 2 classes

75 Arsène Dehulster (Roeselare i2februari 1847- Kortrijk 1 november 1917). 1870: 
tôt priester gewijd en leraar aan het college te Brugge; 1872: leraar poësis te 
Kortrijk; 1879: principaal en leraar 6e en je Latijnse aan het nieuwe college te 
Nieuwpoort; 1886: principaal te Kortrijk; 1893 : pastoor te Wevelgem; 1901 : 
pastoor-deken tePoperinge; 1909 :pastoor-dekente Kortrijk. Het reglement van 
Nieuwpoort waarvan sprake in voetnoot 71 bij tekst 33 werd dus onder zijn 
principalaat opgesteld.

76 Edward Pii (Pollinkhove 23 april 1854 - Koksijde 5 december 1926). 1880 : leraar 
te Nieuwpoort aan de beroepsafdeling; 1889: onderpastoor te Nieuwpoort; 
1896 : onderpastoor te Poperinge; 1905 : pastoor te Koksijde.

77 H .E. Pype (Geluwe 12 januari 1854 - Oostende 3 juni 1926). 1879: leraar te 
Nieuwpoort in de Franse klas en in 1883-1884 in de je en 6e Latijnse; 1884: 
onderpastoor te Oostende; 1886-1922: schippersaalmoezenier.

78 J.L .E . Dilger (Brugge 10 april 18 j j  - Brugge 9 februari 1931). 1879: leraar te 
Nieuwpoort, eerst in de voorbereidende envanaf 1883 in de 2e Franse klas ; 1890 : 
leraar aan het college te Diksmuide; sedert 1899 zette hij zich in voor wees- 
huiskinderen.



pour 65 élèves depuis 5 ans jusqu’à 14 ans.
M. Dilger donne la classe aux petits ; ils sont une 30e au dessous de la 
ie Communion.
Sa classe est partagée en 3 divisions : ie div. ceux qui savent déjà lire et 
écrire et qui apprennent la grammaire flamande et quelques mots 
français ; la 2e ceux qui apprennent à lire ; la 3e ceux qui ne savent rien 
et qui apprennent les lettres.
J ’ai essayé d’y  joindre quelques élèves plus grands, connaissant le 
flamand mais ne sachant rien du français ; l ’essai n’a pas réussi et j ’ai 
été forcé de mettre chez M. Pype tous ceux qui savent déjà le flamand. 
Il se fait donc que M. Pype aura dans sa classe une bonne 30e d’élèves 
dont quelques-uns ne savent pas un mot de français, d ’autres au 
contraire apprennent cette langue depuis 1, 2 ou 3 ans. Cette classe 
comprendra 11  de nos 15 pensionnaires, presque tous enfants de la 
campagne, ayant fait leur première Communion et venant apprendre 
le français.
M. Pype devrait donc partager sa classe au moins en 3 divisions, c ’est à 
dire que chaque élève n’aurait que le tiers au plus des heures de classe. 
D'ailleurs chaque division demande une préparation spéciale, pour les 
leçons et pour les devoirs surtout; or, l ’excellent M. Pype, qui est 
professeur et surveillant à la fois, n’a vraiment pas le temps de préparer 
une classe aussi divisée, malgré son zèle et son dévouement au dessus 
de tout éloge.
Puis, Monseigneur, nous sommes à nos débuts, on nous observe, et 
pour l ’avenir du Collège, il faut que notre maison soit tout à fait en 
règle. Nous avons en face de nous l ’Ecole Moyenne de l ’état, qui vient 
d ’obtenir un brillant résultat au concours du gouvernement ; une école 
qui avait déjà 8 professeurs auxquels après la rentrée d ’octobre viendra 
s’ajouter le 9e, avec l ’intention hautement exprimée de nous faire la 
concurrence, car dans le public on répand cette calomnie, que chez nous 
on ne saurait apprendre bien le français, par ce qu’il y a trop peu de 
classes. J ’ai osé, Monseigneur, mettre par écrit toutes les idées qui me 
préoccupent; j ’ose les envoyer à votre Grandeur. Votre Grandeur a 
donné tant de marques d’attachement au Collège de Nieuport, elle 
m’a habitué à tant de bienveillance pour cette naissante maison, que 
j ’ose espérer un accueil favorable à ma demande79. [...] Arsène De- 
hulster.

79 Concreet vroeg Dehulster om een leraar meer. Faict voldeed aan zijn verzoek :

152



36. Fransonkundige leerlingen mogen niet tôt de Latijnse huma- 
niora worden toegelaten.

Inspectieverslag van A. Dambre aan J.J .  Faict; Brugge, 18 juli 
1882. B .A .B ., C499.
C o ll è g es  d u  d io c è se  d e  B r u g e s . R a p p o r t  1882 .

Monseigneur — [...] Conférant [...] avec des professeurs de sixième 
latine, il m’est arrivé d’entendre d’amères doléances sur la faiblesse ou 
plutôt sur l ’ignorance de leurs élèves. De fait il entre en cours latins des 
enfants qui n’ont pas une connaissance suffisante du français, langue 
dans laquelle se donne l ’enseignement. Ils ignorent la grammaire et 
jusqu’aux plus simples fonctions des mots. Comment bâtir là dessus ? 
Comment se faire comprendre à des auditeurs qui ne saississent pas 
même la portée des termes ? Je comprends qu’en présence de pareilles 
difficultés, le professeur sente le besoin d’imposer l ’analyse gramma
ticale, et qu’il est très possible de dépasser quelquefois la limite de 
l ’utile. Mieux vaudrait pouvoir couper le mal à sa racine, c’est à dire 
arrêter au seuil des classes latines les jeunes élèves non préparés à s’y 
asseoir. [...]80 L ’inspecteur des collèges du diocèse A .L . Dambre.

37. Bisschoppelijke aanmoediging en aanmerkingen bij de 
Vlaamse spraakkunst van Samyn.

Brief van J . J .  Faict aan T.L. Moulaert81, principaal te Moes-

vanaf het schooljaar 1881-1882 werd J .  De Lescluze (zie noot 69 bij tekst 32c) aan 
het lerarencorps toegevoegd en konden dus de Franse klassen meer gedifferen- 
tieerd worden.

80 Dambre drong in zijn verslag o.m. 00k aan op een grondige grammaticale studie 
van de teksten die gelezen werden in de 4e en 3e Latijnse : , ,C ’est à ce prix que 
dans les classes de grammaire, l ’étude du latin et du grec, et, dans une certaine 
mesure du flamand et du français, servira à développer et à fortifier les facultés du 
jeune homme.”

81 Théophile Louis Moulaert (Brugge 16 oktober 1844 - Woodfordbridge (Essex) 11  
januari 1916). 1868 : tôt priester gewijd, studies te Leuven ; 1869 : leraar aan het 
klein seminarie te Roeselare ; 1877 : onderpastoor te Oostende ; 1882 : principaal 
aan het Sint-Jozefscollege te Moeskroen; 1895 : pastoor-deken te Diksmuide.
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kroen; Brugge, 26 december 1882. B .A .B., Acta, 1882, p. 616- 
617-

[...] Je félicite M. le professeur Samyn82 et je le remercie de l ’initiative 
qu ’il a prise de composer une grammaire flamande, à 1 ’usage des élèves 
wallons et français83. Je suis tout disposé à recommander cette gram
maire, après que j ’en aurai vu toutes les épreuves.
Voici quelques observations :
1. Je préférerais le format in -12  qui se chiffonnerait moins que l ’8vo.
2. Je voudrais que les mots flamands portassent les signes (— e tv ) des 
syllabes longues et brèves. 3. au n° 39, il faut un s à bon. Au n° 40 
dites: assez souvent, pour éviter l ’erreur des Westflamands, qui af
fectent de contracter toujours. Au n° 47, écrivez : één ... honderd en 
één. Au n° 48, één en twintigste. Au n° 53 ajoutez que les adjectifs 
possessifs se déclinent le plus souvent avec aan et van etc. J . J . Evêque 
de Bruges.

82 Jozef Samyn (Tielt 11 januari 1854 - Westouter 9 augustus 1909). 1875 : helpt als 
seminarist Davidsfondsafdeling te Tielt oprichten ; 1877 : leraar aan het college te 
Oostende ; 1881 : leraar te Moeskroen ; 1886 : leraar te Menen ; 1893 : onderpas- 
toor te Otegem ; 1897 : geestelijk bestuurder St.-Dominicushospitaal en orde van 
predikherinnen te Brugge ; 1901 : pastoor te Sint-Eloois-Vijve ; 1906 : pastoor te 
Westouter.

83 J. Samyn, Petite grammaire flamande à l ’usage des élèves français ou wallons, 
Moeskroen, 1883, 37 p.
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2 .2 .2 . VLAAMSGEZINDHEID IN DE COLLEGES

3 8 .  T w e e  t e g e n s t r i jd ig e  b e o o r d e lin g e n  v a n  e e n  v la a m s g e z i n d  le -  

r a a r  te  Ie p e r .

3 8 a .  Rapport van (principaalH. Ostyn 84j aan J J .  Faict; Ieper, 29 juli 
1866. B .A .B., C484.
R a p p o r t  su r  le  c o r ps  pr o fe sso r a l  d u  c o l l è g e  St . V in c e n t  d e  
P a u l . [ . . . ]

Monsieur Boudeweel85, professeur suppléant.
Prêtre : il remplit avec une foi vive tous ses devoirs religieux et paraît 
animé d’un ardent désir de voir partout le bien triompher du mal. 
Professeur: Mais un zèle trop peu éclairé et trop opiniâtre à faire 
admettre certaines idées, à faire partager certaines préférences dans 
l ’enseignement des langues et surtout de la langue flamande, les 
moyens qu’il emploie pour se faire des adhérents parmi les bons 
élèves, un défaut d ’éducation et une sévérité parfois outrée, le rendent 
peu propre à l ’œuvre de l ’éducation de la jeunesse. Son influence, 
quoique petite, sur quelques élèves, ne peut contribuer qu’à leur 
communiquer des dispositions peu favorables à la soumission et au 
respect qu’ils doivent à tous leurs maîtres. Avec son système nous 
verrions bientôt disparaître le goût et l ’usage de la langue française.

3 8 b .  Brief van principaal E. Houtave 86 aan J J .  Faict; Ieper, 26 au-

84 Henri Amand Ostyn (Wervik 16 juni 1822 - Menen 17 april 1889). Werd in 1847, 
twee jaar voor zijn priesterwijding, leraar aan het college te Brugge. In 1851 werd 
hij principaal te Ieper, in 1860 principaal te Poperinge en in 1864 opnieuw 
principaal te Ieper. Vanaf 1869 was hij pastoor-deken te Menen.

85 Frans Jozef Corneel Boudeweel (Houtem (bij Veurne) 3 oktober 1838 - Kortrijk 
12 december 1913). Na gedurende korte tijd leraar te zijn geweest in het Tieltse 
college werd Boudeweel vanaf september 1865 aangesteld tôt plaatsvervangend 
leraar te Ieper. Ondanks het weinig gunstig rapport dat zijn principaal na het 
eerste schooljaar over hem uitbracht bleef Boudeweel nog zeer lang in het Ieperse 
college. Hij werd er in 1869 titularis van poësis en combineerde dit van 1874 tôt 
1882 met het titularisschap van retorica. Daarna was hij nog gedurende drie jaar 
enkel titularis van retorica. In 1885 werd Boudeweel pastoor te Beveren (bij 
Roesbrugge) en van 1891 tôt 1909 was hij pastoor te Bellegem.

86 Edmond Louis Houtave (Damme 11  november 1838 - Brugge 1 december 1911). 
januari 1864 : kort na zijn priesterwijding leraar aan het St.-Lodewijkscollege te 
Brugge ; december 1864 : leraar poësis en retorica te Ieper en in 1869 principaal 
van dit college ; 1878 : directeur van het Juliaansgesticht te Brugge; 1885 :pastoor
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gustus i 8j 6. B.A .B ., C484.
Monseigneur — [...] Je demande à pouvoir donner une mention toute 
spéciale à M. Boudeweel et à M. Van Wtberghe. Ils sont, avec 
M. Samper, les ainés de la maison87, et pendant leurs douze à quinze 
années d’enseignement leur dévouement ne s’est pas un jour démenti. 
C ’est surtout à leur grande et salutaire influence sur les élèves que 
j ’attribue le bon esprit qui règne dans la maison et la forte tempe 
chrétienne et catholique que les élèves emportent au sortir du collège. 
M. Boudeweel donne depuis deux ans le cours de rhétorique, avec 
plein succès. Il a dû à cet effet s’imposer un surcroît d’études, ce qui ne 
l ’a pas empêché de continuer à lui seul la rédaction de la feuille locale 
flamande88. [...] Edm. Houtave pbr.

3 9 .  G e z e lle ’ s id e e ë n  k o m e n  o p n i e u w  t ô t  le v e n  in  K o r t r i j k . . .

Brief van principaal F. Parmentier aan J J .  Faict; Kortrijk, 2 sep- 
tember 1869. B .A .B ., C48689.

te Sint-Eloois-Winkel ; 1892 : pastoor-deken te Diksmuide ; 1895 : vicaris-gene- 
raal van het bisdom Brugge. Principaal Houtave stond met sympathie tegenover 
de vlaamsgezinde leerlingenbeweging. Nadat Julius Devos als poësisleerling 
wegens zijn vlaamsgezindheid werd weggezonden uit het klein seminarie te 
Roeselare kon hij in 1875-1876 zijn humaniora beëindigen in het college te Ieper 
waar hij zelfs laureaat werd. J. G eldhof, Vliegt de Blauwvoet! De eerste mar- 
telaar van de Vlaamse studentenbeweging E.P. Renatus Devos, p. 44-45.

87 J.D . Van Wtberghe (Poperinge 14 november 1839 - Zedelgem 6 februari 1900). 
Was van 1864 tôt 1877 surveillant in het Ieperse college. A .J.M . Samper (Lo 30 
juni 1837 - Ruiselede 21 juli 1910). Was van 1861 tôt 1877 leraar van de 4e en 3e 
Latijnse aan het college te Ieper. Boudeweel, Van Wtberghe en Samper waren dus 
in 1876 resp. 38, 37 en 39 jaar. Houtave, die zelf 38 jaar was, was ongeveer 
gelijktijdig met deze drie leraars aan het college benoemd.

88 Zeer waarschijnlijk Nieuwsblad van Yperen en van het arrondissement. Dit 
Vlaams katholiek weekblad verscheen van 1866 tôt 19 12 ; H. D egraer e.a., 
Repertorium van de pers in West-Vlaanderen, p. 205-206. Uit een verslag van 
principaal H. Verriest, de opvolger van Houtave, bleek dat Boudeweel zich in 
1880 nog steeds met de redactie van dit Vlaams blad bezighield. Verriest schreef in 
dit verslag overigens eveneens met veel waardering over Boudeweel alhoewel hij 
kritiek had op de taal van deze doorwinterde leraar: ,,Dans les explications 
littéraires et les traductions, sa parole n’est pas assez facile et manque de tournure 
oratoire. Elle reste brutale.”  ; Les professeurs et surveillants du collège d ’ Ypres, 
Ieper, 25 oktober 1880, B .A .B ., C485.

89 Een ander deel van deze brief werd gepubliceerd onder Taaltoestanden en 
moedertaalonderricht, tekst 32a.



Monseigneur — [...] M. Callebert90, professeur de cinquième, réussit 
dans son enseignement. Je le trouve infatué des idées Gezelle bien 
connues à Sa Grandeur. Il imite ce genre dans certaines compositions 
flamandes, sous forme d’essais, et manifeste, d’une manière voilée 
toutefois, le désir de prendre la succession de M. Baelden 91 en seconde 
latine. Caractère difficile en communauté, il bat froid avec M. Bos- 
saert92. Je sympathise difficilement avec lui ; il se mêle trop de tout et 
voudrait prendre des initiatives qui ne sont nullement de son ressort. Il 
est difficile de l ’aimer ; aussi ses élèves lui accordent peu de sympathie. 
Pour faire de l ’ordre il créerait aisément, à son insu, des difficultés. 
[...] F. Parmentier Princ.

90 Karel Bernard Callebert (Roeselare 21 mei 1837 - Blankenberge 7 oktober 1900). 
Was een oud-leerling van het klein seminarie te Roeselare en zat in 1858-1859 in 
de poësis bij G. Gezelle. In 1863, het jaar van zijn priesterwijding werd hij 
benoemd tôt leraar te Kortrijk aanvankelijk als surveillant en vanaf 1866 als leraar 
van de 5e Latijnse. Aan zijn stille hoop om leraar van poësis te worden werd geen 
gevolg gegeven. Vanaf 1871 verliet Callebert wegens gezondheidsredenen het 
onderwijs. Hij was achtereenvolgens onderpastoor te Koekelare en te Torhout 
( 1875) en pastoor te Houtem (bij Veurne) ( 1886) en te Blankenberge (1888). Meer 
over deze figuur bij A. D emeulemeester, Karel Callebert de trouwe Gezelle- 
discipel, Zijn leraarschap te Kortrijk, — Biekorf, LX X II, 1971, p. 287-290.

91 Pierre François Baelden (Houtem 18 30 -Westnieuwkerke 1899). 1854 : leraar aan 
het Sint-Lodewijkscollege te Brugge; 1855: tôt priester gewijd en leraar te 
Veurne; 1857 : leraar poësis te Kortrijk ; 1872 : onderpastoor te Harelbeke ; 188 1: 
pastoor te Westnieuwkerke.

92 G .R .B . Bossaert (1824-1917). Werd in 1850 benoemd aan het college te Kortrijk 
waar hij achtereenvolgens surveillant, leraar van de 4e Latijnse (1853) en leraar 
van de 3e Latijnse (1861) was. Vanaf 1870 kreeg hij een pastorale taak toegewe- 
zen.
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40. ... en in het klein seminarie te Roeselare93

40a. Brief van superior H. D elbar94 aan J . J .  Faict; Roeselare, 2 1  ja~ 
nuari 1876. B .A .B ., C474.

Monseigneur — [...] Ce qui se passe en ce moment chez nous m'afflige 
profondément ; j'aurais voulu Vous faire connaître toute ma pensée, à 
cet égard.
Je considère la position comme grave. Tous les principes émis autre
fois par M. Gezelle sont remis sur le tapis, et pour la littérature, et 
pour la piété et pour l ’éducation95.

93 Op het einde van het schooljaar 1874-1875, in juli 1875, was er ‘n deze instelling 
een incident geweest toen de poësisleerlingen geen toelating kregen om uit- 
sluitend Vlaamse liederen te zingen op het superiorfeest. Bij dit incident speelden 
de leerlingen Albrecht Rodenbach en Julius Devos een belangrijke roi en de 
laatste werd om deze reden doorgezonden door superior Delbar (zie tekst 38b, 
voetnoot 86). Meer hierover bij M. de Bruyne, Genesis van een studentenrevolte, 
de ,,groote stooringe”  te Roeselare in 18 7 ;, — Eertijds, VII, 1975, p. 3-44. Op 
5 oktober 1875, bij het begin van het volgend schooljaar schreef Delbar vol goede 
moed aan zijn bisschop : ,,Tout le monde paraît bien disposé. J ’ai réuni M.M. les 
professeurs en conseil lundi dernier; je ne doute pas de leur bonne volonté. La 
leçon des vacances dernières (de wegzending van J. Devos) a été une peu dure; 
elle sera efficace j'espère, et nous en finirons peu à peu avec l 'esprit de système. ”  ; 
B .A .B ., C474.

94 Henri Joseph Delbar (Moeskroen 7 juni 1833 - Menen 24 november 1894). Werd 
in 1857 tôt priester gewijd en benoemd tôt surveillant en leraar aan de handelsaf- 
deling in het klein seminarie te Roeselare. Vanaf 1862 was hij hier hoofdsurveil- 
lant en in 1869 werd hij superior voor een période van 15 jaar, welke functie hij 
vanaf 1874 combineerde met het directeurschap van de Grauwzusters te Roese
lare. In 1884 werd Delbar benoemd tôt president van het groot seminarie te 
Brugge en vanaf 1889 was hij pastoor-deken te Menen. Het leven van Delbar 
werd getekend door het scherp conflict met vlaamsgezinde leraars en leerlingen 
tijdens zijn superioraat. Door de wegzending van een leerling en verplaatsingen 
van leraars droeg hij in belangrijke mate bij tôt het heroïsch karakter van de 
opkomende Vlaamse studentenbeweging in West-Vlaanderen, de blauwvoeterij. 
Hij ging de geschiedenis in als de ,,blauwvoetsuperior” . Voor meer gegevens 
over deze figuur en de gebeurtenissen tijdens zijn superioraat verwijzen we naar 
de grondige analyse van A. D emeulemeester, De persoonlijkheid van Hendrik 
Delbar ( 1833-1894), superior aan het klein seminarie te Roeselare ( 1869-1884), — 
Rollariensia, II, 1970, p. 5-50 en III, 1971, p. 5-64.

95 Delbar somt hier drie belangrijke wrijvingspunten tussen de overheid en de 
blauwvoeterij op. Wat de literatuur betreft kozen de navolgers van Gezelle voor 
een natuurlijke Westvlaamse gewesttaal en veroordeelden ze het o.m. door Faict 
aangeprezen algemeen Nederlands (zie teksten 29 en 33) als een stijve en kunst- 
matige boekentaal. Verder bekritiseerden ze het Westvlaamse onderwijssysteem
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Vous me feriez plaisir si Vous pourriez remplacer M. Vincke96 par un 
homme sûr et dévoué.

. Vanhee 97 va mieux pour la santé, mais il est si léger, si camarade de 

. Verriest98, si familier, (pour ne pas dire plus) avec les élèves, si 
flamingant, que je serais heureux aussi d’en être débarassé.

omdat het de originaliteit van de leerlingen doodde : aangezien zij slechts leerden 
de gedachtengang en pasklare formuleringen van klassieke auteurs na te bootsen 
slaagden ze er niet in hun eigen gedachten en gevoelens uit te drukken in een 
daaraan àangepaste vorm. Op het vlak van de godsdienst voelden de blauwvoeten 
zich aangetrokken tôt het ultramontanisme, een compromisloos katholicisme, 
waardoor zij in botsing kwamen met de meer pragmatische houding van hun 
oversten. Wat tenslotte de opvoedingsmethode betrof wilden de navolgers van 
Gezelle dat deze zou gericht zijn op het ontwikkelen van de zelfstandigheid en het 
persoonlijk oordeelsvermogen van de leerlingen en veroordeelden zij het klas
sieke opvoedingssysteem waarin iedereen onderworpen was aan een uniform 
stramien en gehoorzaamheid en volgzaamheid centraal stonden. Meer hierover 
bij L. en L. V os-G evers, Dat volk moet herleven, p. 24, 29-30, 43-44, 70-71 en 
79-

96 Amaat Maria Ludovic Vyncke (Zedelgem 12 februari 1850 - Kibanga 17 oktober 
1888). 1867-1869 : tijdens zijn humaniorastudies zouaaf te Rome ; 1871 : beëindi- 
ging van de retorica te Roeselare; december 1875 en januari 1876: plaatsver- 
vangend leraar te Roeselare voor de zieke Alfons Van Hee ; juni 1876 : priester- 
wijding en enkele maanden later benoeming tôt onderpastoor te Dudzele ; 188 1: 
noviciaat bij de Witte Paters ; 1882 : als missionaris naar Afrika. Vyncke was één 
van de pioniers van de Westvlaamse studentenbeweging ; zie L. M onbaliu, Ratte 
Vyncke.

97 Alfons Van Hee (Lo 3 april 1846 - Moere 28 mei 1903). 1873 : tôt priester gewijd 
en leraar te Roeselare; 17 maart 1876, dus niet lang na de hoger gepubliceerde 
brief van Delbar: onderpastoor te Wijtschate; 1885: onderpastoor te Lan- 
gemark; 1900: pastoor te Moere; K.M . de L ille, Alfons Van Hee.

98 Hugo Nestor Verriest (Deerlijk 26 november 1840-Ingooigem 28 oktober 1922). 
1864 : priesterwijding en leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge ; 1867 : 
leraar poësis in het klein seminarie te Roeselare ; 1871 : hoofdstudiemeester van de 
internenen 1873 : leraar retorica in deze instelling ; 1877 : directeur van de Zusters 
van Liefde te Heule ; 1878 : principaal van het college te Ieper ; 1888 : pastoor te 
Wakken ; 1895 : pastoor te Ingooigem ; na 1913 op rust. Hugo Verriest heeft een 
zeer belangrijke roi gespeeld als mentor van de Westvlaamse studentenbeweging ; 
J.M . Baillieul, M. de Bruyne en J . G eldhof, Hugo Verriest in Ieper: een 
blauwvoet in de branding.
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M. Axters " ,  abonné à la Croix 10°, épouse toutes les idées flamingan
tes, est peu communicatif, et défait ce que son collègue en surveillan
ce101 fait.
M. Verriest est l ’homme de la liberté, et des idées neuves. Son action se 
fait sentir partout, bien qu’il ait l ’art de la dissimuler.
Ces considérations je Vous les présente respectueusement, Monsei
gneur, en Vous demandant l ’assistance de votre concours et de vos 
conseils, et en me soumettant d’avance à toutes vos décisions. [...] 
H. Delbar ch. sup.

40b. Brief van J J .  Faict aan H. Delbar; Brugge, 24 januari 1876.
B .A .B ., Acta, 1876, p. 39-40.

[...] J ’ai lieu d’être content de mon entrevue avec M. Vyncke. Je lui ai 
rappelé les bienfaits reçus, la grande grâce, s’il veut en profiter, de se 
trouver momentanément à Roulers102. Il a très bien accueilli tout cela.

99 Jozef Axters (Brugge 11 januari 1850 - Gent 19 december 1913). Werd in 1873, 
een jaar voor zijn priesterwijding benoemd tôt surveillant en leraar wiskunde te 
Roeselare. Niet lang na het schrijven van Delbar, namelijk in april 1876 werd 
Axters overgeplaatst naar het college te Moeskroen waar hij leraar werd aan de 
beroepsafdeling. Op 30 augustus 1876 schreef de Moeskroense principaal 
L. Poullet aan Faict, .Monsieur Axters surveillant des internes a de belles qualités 
mais un peu ternies par la vanité. Votre Grandeur connaît mieux que moi les 
venues et les défauts de ce Monsieur ainsi que sa passion parfois imprudente pour 
sa langue maternelle. ”  ; B. A .B ., C489. In 1877 trad Axters toe tôt deorde van de 
Jezuïeten.

100 La Croix was een uitgesproken ultramontaans weekblad dat in februari 1874 werd 
opgericht. De Gentse bisschop verbood in 1876 aan zijn clerus om dit blad te 
lezen. Het laatste nummer verscheen in januari 1878 ; K. V an Isacker, Werkelijk 
en wettelijk land, p. 223-231.

101 Théophile Barbe (Zwevegem 24 februari 1846 - Brugge 22 januari 1916). Hij was 
vanaf 1871 hulpsurveillant en van 1873 tôt 1876 hoofdsurveillant in het klein 
seminarie te Roeselare, waar hij trouw aan de zijde van de superior stond. Door 
zijn onbekwaamheid als surveillant werkte hij echter het incident op het einde van 
het schooljaar 1874-1875 in de hand. Nadat de Roeselaarse leraars H . Verriest en 
E. De Gryse daarover hun beklag hadden gemaakt bij vicaris-generaal B. Van 
Hove werd Barbe, tôt ergernis van Delbar, op 28 april 1876 uit het klein seminarie 
verwijderd en benoemd tôt onderpastoor te Menen. Zijn hulpsurveillant Axters 
verdween samen met hem uit het klein seminarie ; A. D emeulemeester, De per- 
soonlijkheid van Hendrik D elbar..., — Rollariensia, III, 1971, p. 31-32.

102 Op 12 januari 1876 had Faict reeds iets gelijkaardigs geschreven aan Delbar over 
de pas benoemde Vyncke : , , C ’est pour ce remplaçant une grâce et une faveur que 
de rentrer ainsi au Petit-Séminaire. J ’espère qu’il en profitera et que vous réussi
rez à faire de lui quelque chose de fort bon. Il est bien entendu qu’il doit laisser là
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Je lui ai parlé de La Croix, — il l ’a eue en mains, une fois seulement à la 
chambre de M. Verriest — des exagérations et bévues de cette feuille ; 
lui déclarant cette lecture dangereuse pour lui, comme elle l ’est géné
ralement pour toutes les têtes chaudes. Je lui ai défendu de jamais 
parler le flamand aux élèves.
Il m’a sérieusement promis de se garer contre toute espèce d’entraî
nement [...]
J ’espère du reste que l ’engouement que Vous m’avez signalé ne tar
dera pas à disparaître103. S ’il faut parler à M. Verriest, parlez. Je lui 
parlerai au besoin moi-même. Je pense qu’avec de la bonté, on peut 
tout obtenir de lui. [...] J .J .  Evêque de Bruges.

41. Een retoricaleerling van Verriest tôt de orde geroepen wegens 
de geplande uitgave van een Vlaamse liederbundel.

41a. Brief van J . J .  Faict aan H. Delbar; Brugge, 2 j  juni i8yy. 
B.A .B., Acta i8yy, p. 2y^-28o.

J ’a il’honneur de Vous adresser, sous prière de prompt renvoi, la lettre
ci-jointe d’A. Ghequiere104.
Veuillez bien me dire comment il se fait que Ghequiere m’écrit de
Rolleghem10S, et s’il convient que je tolère la publication, dans les

et le flamingantisme et La Croix. S ’il hésitait sur ces points vous me l ’enverrez. ”  ; 
B .A .B ., Acta, 18j6 , p. 17-18. Faict zag de benoeming van Vyncke dus als een 
bijzondere kans die aan deze uit-de-band-springende oud-zouaaf en vlaamsge- 
zinde Seminarist geboden werd om zichzelf door een „normaler”  gedrag in eer te 
herstellen. De bisschop werd blijkbaar in die hoop bedrogen want na zijn kort- 
stondig leraarschap te Roeselare werd Vyncke niet meer in het onderwijs be- 
noemd.

103 Delbar stelde Faict op dat vlak gerust in een brief van 5 mei 1876. De superior was 
vastberaden om samen met de pas aangestelde leraars en de nieuwe, bekwame 
surveillant V. Lanssen het hoofd te bieden aan de situatie, 00k al zou dat moeilijk 
zijn : „L a  discipline et le bon esprit seraient assurés à tout jamais, s ’il ne fallait pas 
arrêter les tendances d ’une école capable de tourner les meilleures têtes.” ; 
B .A .B ., C474.

104 August Ghequiere (Rollegem 1856 - Brussel 1904). Zat in 1876-1877 in de 
retoricaklas bij H. Verriest te Roeselare. Trad in oktober 1877 binnen bij de 
Dominicanen. Hij had aan Faict geschreven over de Vlaamse liederbundel die hij 
aan het samenstellen was en wilde uitgeven. We konden zijn brief niet terug- 
vinden. De bundel verscheen in augustus 1877 onder de titel Een vijftig 
Vlaamsche liederen.

105 Faict was er dus over verwonderd dat Ghequiere op een normale schooldag thuis 
was (in Rollegem) en niet in het klein seminarie waar hij hoorde te zijn.
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nouvelles conditions qu’il propose106?
Il est évident que ces chansons, avant d’être imprimées, devront être 
approuvées par l ’Ordinaire.
Il est tout aussi clair qu’aucun élève ne peut concourir, ni de près ni de 
loin, à une publication quelconque. Tous les élèves doivent consacrer 
tout leur temps à leurs études classiques.
Jusqu’à ce jour je n’ai rien reçu de ces trois messieurs107. J ’attends. 
J .J .  Evêque de Bruges.

41b. Brief van H. Delbar aan ].] . Faict; Roeselare, 27 juni 1877. 
B.A .B., C474.

Monseigneur — Je Vous remercie bien sincèrement des renseigne
ments que Vous daignez me communiquer.
M. Ghequiere est allé en congé lundi dernier108 ; il en a profité pour 
envoyer sa missive109. Sous prétexte d ’un mal de jambe, il auraitvoulu 
rester chez lui à Rolleghem, dans le but évident d’achever l ’impression 
des chansons ; je lui ai catégoriquement refusé cette permission sous 
peine de renvoi.
Dès jeudi110, après votre départ, à 8 1/2 du soir, je lui ai notifié la 
mesure qui venait d ’être prise à son égard ; à 8 3/4. M. Verriest annon
çait la nouvelle dans la réunion des professeurs.

106 Delbar was al in maart 1877 op de hoogte van de activiteiten van Ghequiere, zoals 
blijkt uit een schrijven van 22 maart 1877 van H. Verriest aan A. Van Hee, 
gepubliceerd bij F. de P illecyn, Hugo Verriest, p. 90-91. Na overleg met Faict 
deelde de superior op 21 juni aan Ghequiere mee welke (ons niet nader bekende) 
maatregelen tegen hem zouden worden genomen. Het was wellicht tengevolge 
van deze mededeling dat Ghequiere aan Faict andere voorwaarden voorstelde om 
de publicatie toch te laten doorgaan. De inhoud van deze voorwaarden kennen we 
niet.

107 Het is niet duidelijk over wie Faict hier spreekt. Misschien waren het Zeger De 
Vaere, Karel Dartoo en Emiel Lauwers. Deze Roeselaarse leerlingen waren 
volgens het hoger aangehaalde schrijven van Verriest aan Van Hee de belang- 
rijkste medewerkers aan de liederbundel naast Ghequiere. Het is mogelijk dat 
Ghequiere deze namen vermeld had in zijn brief aan Faict.

108 Aangezien Delbar deze brief schreef op woensdag 27 juni had Ghequiere op 
maandag 25 juni vrijaf gekregen en niet op 20 juni zoals vermeld bij A. Demeule- 
meester. Volgens deze auteur kregen de retoricaleerlingen deze vrije maandag 
omwille van de militieloterij ; A. D emeulemeester, De persoonlijkheid van 
Hendrik D elbar..., Rollariensia, III, 1971, p. 49-50.

109 Bedoeld wordt de brief van Ghequiere aan Faict waarvan sprake in tekst 41a.
110 21 juni 1877.



Comme j ’ai eu l ’honneur de Vous le dire, Monseigneur, j ’avais eu 
connaissance par la rumeur publique de ce qui se passait. Je ne m’y 
suis pas opposé parce qu’on ne m’en parlait pas, et que je croyais plus 
prudent, dans les circonstances où j ’étais, de ne pas intervenir.
M. Ghequiere est un des derniers élèves de la classe ; M. Verriest le 
sait, et cependant tout s’est fait avec l ’assentiment et la coopération de 
ce dernier, qui, de l ’aveu de M. Ghequiere, a revu toutes les chan
sons111 .
Je vous envoie ci-jointes, avec prière de me les retourner, deux feuilles 
d ’impressions de ces chansons qui émanent, comme Vous le verrez, de 
M.M. De Bo, Gezelle, Verriest, Flamen, Rodenbach112, Devos113 
etc.
Je crois, Monseigneur, qu’il n’y a point lieu de tolérer cette publica
tion.
Du reste, M. Ghequiere ne demande pas même la permission ; et s’il 
aurait notre imprimatur dans ces circonstances, lui et ses adhérents 
s’en vanteraient.
Toute cette lettre, soyez en bien assuré, Monseigneur, lui a été dictée 
par d’autres qui sont les boute-en-train ; Vous en trouverez la preuve 
dans une autre lettre que je joins à celle-ci et qui est de la composition 
de M. Ghequiere. [...]

111 U itdebriefvanH . Verriestaan A. VanHeeop 22maart 1877blijkt inderdaaddat 
Verriest het initiatief van zijn leerling goedkeurde en de teksten nakeek. Delbar 
had gedreigd dat Ghequiere niet tôt het seminarie zou worden toegelaten : ,,Ghe- 
kiere gebaart hem dom maar en gaat naar ’t seminarie niet. Hij trekt naar de 
missiën en wilt entwat doen eer hij weggaat zegt hij. Daarom zal hij die liederen 
uitgeven. . . ”  ; F . de P illecyn, Hugo Verriest, p . 91.

112 Albrecht Rodenbach (Roeselare 27 oktober 1856 - Roeselare 23 juni 1880). 
Beëindigde de retorica te Roeselare in 1876 en studeerde daarna rechten aan de 
Leuvense universiteit maar kon die studies niet voltooien wegens zijn vroegtijdige 
dood. Rodenbach was de belangrijkste inspirator en organisator van de ka- 
tholieke Vlaamse studentenbeweging in de jaren ’ jo . Voor de latere studentenge- 
neraties werd hij een mythe. Voor zijn literair œuvre kreeg Rodenbach reeds 
erkenning tijdens zijn leven. Zijn belangrijkste toneelstuk Gudrun werd postuum 
uitgegeven (in 1882); zie F. Baur, Albrecht Rodenbach. Verzamelde werken, 
dl. I., Het leven, de persoonlijkheid.

113 Julius Godfried Maria Devos (Oostrozebeke 12 december 18 54 - Etterbeek 25 juli 
1925). Na humaniorastudies te Roeselare (1870-1875) en te Ieper (retorica 1875- 
1876) werd Devos journalist. In i88otrad hij in de ordevande Kapucijnen. Devos 
was eveneens een belangrijke figuur in de begintijd van de Westvlaamse studen
tenbeweging; zie J .  G eldhof, Vliegt de Blauwvoet...



Ces M .M .114 ne m’ont rien dit. M. Verriest paraît soucieux ; il est 
resté au petit séminaire lundi dernier tout le jour. [...] H. Delbar ch. 
sup.

41c. Brief van J . J .  Faict aan H. Delbar; Brugge, 28 jtini 1877. 
B.A .B ., Acta, 1877, p. 283-284.

Je n’ai pas été peu surpris de recevoir de l ’élève Auguste Ghequiere, la 
lettre ci-jointe que je crois utile de Vous communiquer115.
Ce jeune homme n’aurait eu qu’à consulter son sens droit pour 
comprendre aussitôt que c’est avec Vous et avec Vous seul qu’il devait 
traiter, aux fins de réparer sa faute et de sortir le moins mal possible des 
difficultés, dans lesquelles il s’est imprudemment engagé116.
C ’est ce qu’il fera maintenant, après lecture que je Vous prie de lui 
faire des présentes.
Veuillez lui dire tout d’abord que mon appel, fait à Dadizeele117, ne 
s’adressait pas plus aux étudiants des collèges qu’aux personnes illet
trées qui m’écoutaient. Celles-ci ne publieront pas de chansons parce 
qu’elles ne savent écrire ; ceux-là ne la feront pas davantage, parce que 
cela leur est défendu et qu’ils doivent consacrer tout leur temps à leurs 
études.
Je Vous invite, M. le Supérieur, à faire respecter cette défense. La 
moindre connivence à cet égard aurait pour résultat infaillible de 
ruiner les fortes études, d ’ébranler certaines vocations, voire même de 
fourvoyer quelques étudiants faibles, qui détournés ainsi de leurs 
études indispensables, se trouveraient arrêtés dans leur carrière.
Je m’explique à un certain point, l ’empressement des jeunes gens à se 
produire avant le temps. De nos jours, plus qu'autrefois, la jeunesse

114 Waarschijnlijk worden hier dezelfde (ons onbekende) personen bedoeld als deze 
waarover Faict spreekt in tekst 41a.

115 Deze brief werd niet teruggevonden.
116 Had Ghequiere de fout begaan om na maandag 25 juni nog thuis te blijven 

ondanks het uitdrukkelijk verbod van Delbar ?
117 Bedevaartplaats ter ere van Onze Lieve Vrouw gelegen aan de weg van Roeselare 

naar Menen op 12 km van Roeselare. De inhoud van de toespraak van Faict te 
Dadizele is ons niet bekend.
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est irréfléchie et téméraire117bls. Ce que je ne comprends point c’est 
l ’engouement de quelques hommes qui poussent en avant la jeunesse, 
en dépit de la Règle et en compromettent l ’avenir. J .J .  Evêque de 
Bruges.

42. Verriests positie te Roeselare wordt onhoudbaar.

Brief van H. Delbar aan zijn oud-superior, vicaris-generaal 
B. Van H o ve118; Roeselare, 19 juli 1877. B .A .B., C474.

Mon cher Vicaire général — Vous avez insisté pour que je m’éffor- 
çasse d’établir un rapprochement entre M. Verriest et moi ; Vous avez 
même déclaré que cela vous paraissait absolument nécessaire. 
Permettez-moi de vous dire à cet égard, toute mon opinion, et de la 
résumer en deux propositions :
, ,Garder M. Verriest et faire marcher la maison, c’est impossible pour 
tout supérieur. Remplacer M.M. Verriest, Demonie119 et Mou- 
laert120 pour les cours d’humanités et je réponds de la bonne 
marche.”

ii7bis Qp 20 december 1876 had Faict zich tegenover voorzitter Loosveldt van het 
Tieltse Davidsfonds uitgelaten in dezelfde zin : hij was bevreesd dat de leerlingen 
te sterk zouden worden aangegrepen door de ,,koorts voor het Vlaams”  ; R. Van- 
landschoot, Het eerste lustrum van de Davidsfondsafdeling. . . , p. 92.

118 Delbar wist dat hij kon rekenen op het begrip van Van Hove, die zelf niet erg 
gelukkig was met de vlaamsgezinde beroering in de colleges. Dit blijkt uit een 
(ongedateerd) inspectieverslag dat hij aan Faict stuurde, en dat werd gepubliceerd 
door A. D emeulemeester, in Archivalische bijdragen. Deze auteur vermeldt dat 
het verslag geschreven werd tussen 1875 en 1880.

119 Emiel Eugeen Maria Demonie (Roeselare 28 juli 1846 - Brugge 3 januari 1890). 
Was vanaf 1869, het jaar van zijn priesterwijding, verbonden aan het klein 
seminarie te Roeselare aanvankelijk als leraar van de 4e Latijnse en vanaf 1871 als 
titularis van de poësis. In augustus 1879 werd hij onderpastoor te Brugge en in 
1884 leraar godsdienst aan de rijksnormaalschool te Brugge. Tijdens het school- 
jaar 1877-1878 had Demonie zich meer aanvaardbaar gemaakt in de ogen van 
Delbar. De superior schreef namelijk op 2 november 1878 aan Faict : „M . Demo
nie est devenu plus aimable à l ’égard d ’un chacun.” ; B .A .B ., C474.

120 Tijdens zijn humaniorastudies aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge had Th. 
Moulaert sterk de invloed ondergaan van zijn retoricaleraar L. De Bo. Moulaert 
werd in 1869 benoemd aan het Roeselaarse klein seminarie als titularis van de 5e 
Latijnse. Korte tijd na de hier gepubliceerde brief van Delbar, namelijk op 28 
augustus 1877 verdween Moulaert uit het klein seminarie. Hij werd enkele jaren 
later principaal te Moeskroen (zie tekst 37 voetnoot 81).
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Comme développement de la iière proposition je vous dirai que 
M. Verriest à coulé par le système qu’il suit, M. Delbaere121, M. Bar
be 122, qu’il est en train de couler le supérieur actuel, si on ne prend des 
mesures énergiques, et qu’il coulera tout supérieur qui s’opposera à 
son système d’éducation et d’enseignement.
Depuis deux ans123, je n’éprouve que d’amers déboires suscités di
rectement ou indirectement par lui ; il m'empêche constamment d'agir 
comme autorité. Si je le fais je suis trop raide, dit-on, ou trop sévère, si 
je ne le fais pas, la discipline s’en va.
Je n’entre pas dans tous les détails, mais j ’avais hier à ma chambre 
M. Henri Van der Meersch124. Je lui demande comment ses élèves 
vont: Bien, me dit-il, mais je n’ai pas leur confiance. A quoi cela 
tient-il ? Ah ! vous le savez bien, M. V ... les appelle à sa chambre, leur 
donne des livres de lecture ; il en donne même aux élèves de 6ème etc. 
etc.
Je conclus : mille moyens plus ou moins honnêtes sont ainsi employés, 
moyens que je ne puis employer, et que je ne puis conseiller à mes 
professeurs vu qu’ils sont contraires à toutes les circulaires épisco
pales.
La deuxième proposition telle que je l ’ai formulée a été examinée hier 
soir sérieusement entre M. Lanssen125 et moi. Je l ’ai prié de me dire

121 Rufijn Ivo Bruno Delbaere (Ingooigem 1833 - Brugge 1877). Werd in 1859 
benoemd te Roeselare en was er vanaf december 1865 retoricaleraar. In september 
1873 werd hij onderpastoor te Brugge en volgde Verriest hem op in zijn vroegere 
functie.

122 Zie tekst 40a voetnoot 101.
123 Dus sedert de ,,grote storinge”  in juli 1875 ; zie tekst 40a voetnoot 93.
124 Henri Louis Van der Meersch (Kemmel 7 maart 18 5 1-  Houthulst 10 december 

1931). Was sedert 1876 benoemd tôt dtularis van de 3e Latijnse. Hij bleef te 
Roeselare tôt in 1885.

125 Victor David Lanssen (Roeselare 18 maart 1844 - Eernegem 12 november 1904). 
Werd in 1869, korte tijd voor zijn priesterwijding, aangesteld tôt hulpsurveillant 
en vakleraar te Roeselare. Vanaf 1871 was hij directeur van de aan het klein 
seminarie verbonden lagere afdeling. Na de paasvakantie van 1876 volgde hij Th. 
Barbe op als hoofdsurveillant van het internaat. In deze functie genoot hij 
aanvankelijk het vertrouwen van Delbar maar kwam hij enkele jaren later met 
hem in conflict (zie verder tekst 50). Lanssen verliet het klein seminarie in 
november 1881. Hij was dan achtereenvolgens hulppriester en onderpastoor 
(1882) te Oostende en pastoor te Leffinge (1891) en te Eernegem (1899).
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franchement et carrément son avis. I l 126 m’a répondu que marcher 
avec M. Verriest était complètement impossible ; qu’il ne s’était mé
nagé jusqu’à présent, qu’afin de mieux réussir auprès des élèves au 
moment des changements. Je n’ai pas intérêt à vous cacher ou à 
atténuer la vérité. Beaucoup d’hommes parlent et peu connaissent le 
véritable état des choses. M. Lanssen a affirmé avec moi que les 
départs de ces M.M. ne produiraient pas la commotion que vous 
paraissez craindre.
Je crois pouvoir apprécier la situation comme il faut ; voilà deux ans 
que je l’étudie dans toutes les sections, dans les classes, les récréations 
et chez les élèves et chez les professeurs.
Je ne crois pas avoir perdu tout d’un coup mon sens pratique. Veuil
lez, s’il vous plaît, Monsieur le Vicaire général, vous rappeler mes 
appréciations quand vous avez gardé à Roulers M. Gezelle127, quand 
vous avez appelé M. Verriest128, quand on a écarté M. Barbe pour le 
remplacer par M. Lanssen, quand enfin, il y a deux ans, ces M.M. se 
sont séparés de moi avec éclat et une mauvaise volonté toute mani
feste. Et ces M.M. ont persévéré, bien que je leur eusse annoncé toutes 
les conséquences de leur système en leur rappelant les misères de 
l ’année 59-60 et 60-61129.
Je ne vous cache pas, Mon cher Vicaire général, que j ’ai le cœur 
profondément navré. Il en coûte après 20 ans d’absolu dévouement au 
petit séminaire de voir son autorité constamment minée et de songer 
qu’il faudra finalement quitter avec déshonneur son poste, et cela pour 
quelques hommes qui cherchent à implanter dans la maison un esprit 
que nous avons combattu ensemble, Mon cher Vicaire général, avec 
tant d’efficacité il y a 18 ans et que nous étions parvenus a déraciner 
complètement.
J ’ai préféré vous écrire à vous même, Mon cher Vicaire général; je 
voudrais cependant si vous le jugez bon, que Monseigneur eût

126 Annotatie in de marge : (il M. Lanssen).
127 Namelijk in het schooljaar 1859-1860. B. Van Hove was in het begin van dat jaar 

superior geworden te Roeselare. Hij ontnam aan Gezelle het titularisschap van de 
poësis maar behield hem als surveillant van de Engelse studenten. Delbar was toen 
(sedert 1857) hulpsurveillant te Roeselare.

128 Verriest werd op 17 september 1867 aan het klein seminarie benoemd. Op dat 
ogenblik was Delbar hoofdsurveillant en de rechterhand van superior Van Hove.

129 Moeilijkheden waarschijnlijk tengevolge van de nieuwe pedagogische aanpak van 
Gezelle.
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connaissance de cette lettre130.
Daignez agréer, Mon cher Vicaire général, l ’assurance des sentiments 
respectueux et dévoués de votre ancien et désolé collègue H. Delbar.

43. Incident rond Vlaams leerlingentoneel.

43a. Brief van poésisleerling E. Lauwers131 aan L. Vandewalle132, 
onderpastoor te Ingelmunster; Roeselare 5 juli 1877. B .A .B., 
^ 474-

Mijnheere — Er heeft sedert eenigen tijd sprake geweest onder de 
studenten van tôt Ingelmunster een séance te geven, waarin men een 
stukske zou spelen, zingen enz.
Camille Dewulf133 is daar een van de vierigste vooren. Hij wilde 
malgré dat ik schreeve naar u om te vragen of de Ingelmunstersche 
studenten in uwe Kongregatie zale niet en hadden mogen spelen. Voor 
meer of eenen reden toogde ik hem dat het onmogelijk was; ten 
eersten wij waren met te letter134 acteurs ; ten tweeden wij en hadden 
geen koulissen, noch geenen théâtre hoegenaamd enz. Maar nu heb- 
ben de Iseghemsche studenten, die ons eerst niet en wilden helpen, 
hunnen dienst komen bieden, op verzoek van M. Dierick13S hun paro-

130 Ongeveer een maand na dit schrijven van Delbar, namelijk op 25 augustus 1877, 
werd H. Verriest door Faict benoemd tôt directeur van de Zusters van Liefde te 
Heule.

131 Emiel Lauwers (Ingelmunster 29oktober 1858 - Kortrijk 29mei 1921). Zattijdens 
het schooljaar 1876-1877 in de poësisklas te Roeselare bij Emiel Demonie. Het 
volgend jaar beëindigde hij de retorica als laureaat. Als student te Leuven werkte 
Lauwers mee aan de flamingantische studententijdschriften Kwaepenninck, De 
Tassche en Onze Vlaamsche Wekker. In 1888 vestigdehij zich als arts te  Kortrijk.

132 Léo Vandewalle (Aarsele 2 juli 1832 - Gullegem 2 januari 1906). Was van april 
1865 tôt september 1877 onderpastoor te Ingelmunster. Daarna werd hij nog 
pastoor te Kortrijk en te Gullegem.

133 Niet getraceerd.
134 Te weinig.
135 Alberik Adolf Dierick (Izegem 9 april 1852 - Bissegem 9 december 1918). 1876 : 

hulpsurveillant te Roeselare en priesterwijding ; 1878 : leraar van de 4e Latijnse 
eveneens te Roeselare; 1882: directeur van de katholieke ,,knechtenschool”  te 
Moeskroen ; 1888 : onderpastoor te Lichtervelde ; 1895 : onderpastoor te Brugge ; 
1900: pastoor te Kaster; 1908 : pastoor te Bissegem. Dierick was als humaniora- 
leerling te Roeselare lid geweest van de Izegemse studentenbond Vlaamsch ende 
Vroom en maakte tijdens zijn seminarieopleiding te Brugge deel uit van de 
Westvlaamsche Gilde (aanvankelijk Gilde der Westvlaamsche Gebroeders ge- 
naamd), die het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge uitgaf. Zie L. en
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chiaan. Natuurlijk dat, hoewel de beste en in meest getal, de Ise- 
ghemsche maar helpers en zou’n zijn en dat het d’Ingelmunstersche 
zouden zijn die de séance zouden geven.
Maar eer ik achter een drama zitte zoude ik eerst en vooral moeten 
weten of het u belieft van ons te laten spelen in uwe zale den 2den of 
derden zondag van ’t verlof (in oogst nog)136 en van in uwe zale eens 
of anders eenen théater te laten bouwen, zonder rrwur noch iets te 
schenden; hetgene men tôt Iseghem oner137 jaar ook gedaan heeft, op 
tonnen en tafels. Mijnheer Dierick heeft me aangemoedigd van naar u 
te schrijven, zoo veel te meer dat het drama enz. voor zeker stijf wel 
zou zijn. Voor hetgene de reste aangaat, wij zouden het in ’t begin der 
vakance, met u, regeleren. Indien diesvolgens dit voorstel met uwe 
goedheid overeenkoomt, gelief, indien gij het noodig acht, permissie 
te vragen aan M. de pastoor138, en ons zoo gauwe, zoo gauwe moge- 
lijk antwoorde te geven.
Ontvang, a.u.b., de eerbiedige groetenis van Uw toegenegene dienaar 
Emiel Lauwers.

43b. Brief van H. Delbar aan B. Van H ove; Roeselare, 2 1  juli 187/. 
B.A .B ., C474.

Mon cher Vicaire général — Monsieur Catulle139 vous a dit un mot, si 
je ne me trompe sur M. Chombart140. Je tiens à rectifier une erreur : 
M. Chombart me parle rarement de cette cabale141 ; ce qu’il sait, il me 
le dit ; comme doit faire tout bon surveillant.
Depuis trois mois, il m’a révélé tout au plus deux ou trois faits positifs. 
Sa surveillance marche très-bien, bien qu’il soit contrecarré parfois

L. V os-G evers, Dat v o lk ..., p. 17  en M .de Bruyne, De Gilde der ,,West- 
Vlaamsche Gebroeders”  volgens Zeger Maelfait 1873-1876, p. 26-30.

136 £)e grote vakantie begon omstreeks 10 augustus en eindigde rond 30 september.
137 Vorig?
138 P .J. Deleu (Rollegem 27 augustus 1815 - Ingelmunster 4 juni 1891). Oud-leraar 

van het bisschoppelijk college te Veurne (1847-1852) en van het klein seminarie te 
Roeselare (1852-1862). Was sedert 1874 pastoor te Ingelmunster.

139 Jan Catulle (Ingelmunster 22 augustus 1835 - Brussel 22 maart 1899). Na onder- 
pastoor te zijn geweest achtereenvolgens te Handzame, Oostende en Roeselare 
was Catulle van 1867 tôt 1878 ondersuperior en econoom te Roeselare. Daarna 
werd hij redemptorist.

140 Alexis Louis Joseph Chombart (Moeskroen 10 augustus 1836 - Kortrijk 23 
januari 1902). Werd in 1862 benoemd aan het klein seminarie en was hier van 1865 
tôt 1878 een trouwe surveillant van Delbar.

141 Het is niet duidelijk wat hier wordt bedoeld.
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aussi par les professeurs et les élèves flamingants.
J ’ai reçu hier la lettre ci-jointe de M. Vandewalle, vicaire d ’Ingel- 
munster, avec prière de donner mon avis et assurance de complète 
soumission142. J  ’ai répondu que dans la réunion des principaux, tenue 
mardi dernier, Mgr. l ’Evêque avait décidé, qu’il fallait interdire tous 
les meetings de cette espèce143.
Je viens de montrer cette lettre à M. Lanssen144; il m’assure qu’elle 
n’a pas passé par ses mains. Vous verrez dans cette lettre que M. Die- 
rick agit contre son curé145, qui l ’année dernière n’a pas voulu de ces 
soirées, et contre moi-même dont il connaît la manière de penser. 
Par tout ceci, je ne veux qu’une chose, vous éclairer sur la vraie 
situation et ne rien affirmer que je ne prouve.
Si je vous écris, Monsieur le Vicaire général, au lieu d’écrire à Mgr., 
c ’est que je désire n’être pas à charge à sa Grandeur, et que je vous 
laisse juger des communications à lui faire.
Soyez bien assuré que j ’agirai toujours avec la prudence d’un ancien 
surveillant ; mais aussi avec la fermeté d’un supérieur qui veut mainte
nir et qui maintiendra j ’espère, avec l ’aide de Dieu et celle de ses chefs 
légitimes, la bonne discipline et l ’ancien esprit du petit séminaire. 
Dans cette confiance, je vous prie d’agréer, Mon cher Vicaire général, 
le renouvellement de mes sentiments respectueux et dévoués. H. Del- 
bar ch. sup.

142 Zie tekst 43a.
143 Deze principaalsvergadering vond plaats op 17 juli 1877. Een afdruk van het 

verslag van deze vergadering, geschreven door H. Delbar, vindt men bij A. D e- 
meulemeester, £>e persoonlijkheid van Hendrik D elbar..., — Rollariensia, III, 
1971, naast p. 48. De tekst luidde als volgt : ,,Dans la réunion des principaux et 
supérieurs des collèges et séminaire du diocèse de Bruges, Mgr. l ’Evêque, après 
avoir ouï l ’avis de ces Messieurs, a décidé: 1. Que les noms des élèves qui ne 
rentreraient pas au jour fixé au programme seraient envoyés à l ’Evêché. 2. Que 
désormais, il était interdit à tout élève de collège ou de séminaire, d ’écrire soit 
dans les journaux, soit dans les revues, soit dans tout recueil périodique quelcon
que, ou de faire imprimer l ’une ou l ’autre publication. 3. Que les meetings 
d ’étudiants tenus soit pour y  discuter certaines questions, soit pour y représenter 
des pièces de théâtre étaient prohibés.”  Wij vonden dit verslag van Delbar niet 
terug in B. A .B . Faict deelde in een circulaire van 10 augustus 1877 deze besluiten 
aan enkele instellingen mee : zie tekst 44a.

144 De hoofdsurveillant te Roeselare.
145 FrançoisLonneville(SintKruis(Brugge) 1823-Izegem 1891). Oud-leraarvanhet 

Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Was van 1867 tôt aan zijn dood pastoor te 
Izegem.
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44- Faict neemt maatregelen tegen de Vlaamse leerlingenbewe- 
ging-

44a. Rondschrijven van J.J .  Faict aan P. Dessein, president van het 
Brugse seminarie, H. Delbar, E. Minne, principaal te Brugge en 
C. Roelandts, principaal te Tielt; Brugge, 10 augustus 1877. 
B.A .B., Acta, 1877, p. 335-336146.

Désirant maintenir, dans les établissements d’éducation qui Nous 
sont soumis les habitudes de régularité, de dignité et de sagesse qui 
font leur honneur et leur force ;
De l ’avis unanime de M.M. les supérieur et principaux des établisse
ments susdits en leur réunion du 17 juillet dernier;
Nous avons décidé et décidons ce qui suit :
1. Les noms dés élèves, qui ne rentreraient des vacances qu"après le 
jour réglementaire, seront transmis à l ’Evêché.
2. Les meetings d ’étudiants, convoqués soit pour discuter certaines 
questions, soit pour représenter des pièces de théâtre sont prohi
bés147.
3. Il est défendu à tout élève de collège ou de séminaire d’écrire dans 
les journaux, revues ou recueils périodiques quelconques ; comme

146 Deze tekst werd 00k gepubliceerd door J. G eldhof, Monseigneur Faict over 
Rodenbach, — Biekorf, LX II, 1961, p. 104. De bisschoppelijke circulaire wijkt 
lichtjes af van de formulering maar stemt volledig overeen met de inhoud van het 
verslagdat Delbar van deprincipaalsvergaderingvan 17 juli 1877 maakte. De tekst 
van dit verslag is gepubliceerd in voetnoot 143 bij tekst 43b. Uit het feit dat Faict 
zijn circulaire slechts tôt enkele instellingen richtte kan men afleiden dat hij vooral 
daar een actieve vlaamsgezinde werking verwachtte.

147 Na 1875 groeide het aantal Vlaamse leerlingenbonden in West-Vlaanderen snel 
aan. Ze hielden zich — zoals de bond van Ingelmunster (zie tekst 43a) —  vooral 
bezig met het opvoeren van nationaal-geïnspireerde toneelstukken en het zingen 
van Vlaamse Iiederen. Anderzijds was mede op initiatief van A. Rodenbach 
tijdens de paasvakantie 1 877 te Gent een landdag georganiseerd voor leerlingen en 
studenten uit gans Vlaanderen, waarop de inrichting van een nationale studen- 
tenbond werd besproken. Faict wilde deze ontwikkeling terugschroeven.



aussi de faire imprimer quelque écrit que ce soit148.
Seront les présentes lues aux élèves, avant leur départ en vacances. J . J. 
Evêque de Bruges.

44b. Rondschrijven van J . J .  Faict; Brugge, 20 juli 1878. C .E .P ., 
1885, p. 107-110 .
C ir c u l a ir e  d e  S a  G r a n d e u r  M g r . L ’ E v ê q u e  d e  B r u g e s  à  m .m .
LES SUPÉRIEURS, SURVEILLANTS ET PROFESSEURS DES MAISONS 
D ’ÉDUCATION ECCLÉSIASTIQUES DE SON DIOCÈSE. [ . . . ]

XV. Désirant prévenir certains engouements, toujours funestes aux 
études, à la discipline et au bon esprit qui doit régner en toutes nos 
maisons, Nous défendons rigoureusement aux élèves toute publica
tion quelconque de brochures, d’articles de journaux, de chansons, 
etc. Les devoirs classiques et les travaux des sociétés littéraires four
nissent à tous des exercices de style suffisants. Nous leur défendons de 
même tout meeting d’étudiants, comme toute espèce d ’association ou 
de fédération149. [...] J .J . ,  Evêque de Bruges.

148 Deze maatregel was duidelijk een reactie op het incident rond de liederuitgave van 
A, Ghequiere (zie teksten 4ia-b-c). Hij was echter op de eerste plaats bedoeld om 
het Westvlaamse studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge, dat in belangrijke 
mate door seminaristen werd gedirigeerd, te treffen. Om zich tegen een dreigende 
bisschoppelijke maatregel te beschermen hadden de Vlaggeredacteurs reeds in mei 
1877 een brief gericht aan Pius IX  om de goedkeuring voor hun tijdschrift te 
vragen. Het is niet duidelijk of en wanneer die brief werd verstuurd. Faict kwam 
pas in september 1877 op de hoogte van dit initiatief en stuurde op de 1 ie van die 
maand een brief naar de pauselijke nuntius Vannutelli waarin hij met aandrang 
vroeg om de pauselijke goedkeuring te weigeren. Hij stelde de Vlaggeredacteurs 
Rodenbach (die de suppliek had ondertekend) en Zeger Maelfait in een slecht 
daglicht, noemde.De Vlaamsche Vlagge een slechte imitatie van La Croix en stelde 
de maatregelen van 10 augustus 1877 voor als een hernieuwing van het verbod om 
in tijdschriften te schrijven of er zich op te abonneren. Faict zou dus al voor juli 
1877 hebben ingegrepen. Zijn vrees dat de suppliek van de Vlaggeredacteurs 
gesteund werd door de Kapucijnen bleek achteraf ongegrond te zijn. De brief van 
Faict werd gepubliceerd door J .  G eldhof, Monseigneur Faict..., —  Biekorf, 
1961, p. 102-104. De oorspronkelijke tekst is terug te vinden in B .A .B ., Acta, 
1877, p. 397-380 en 383. Zie 00k L. en L. V os-G evers, Dat volk ..., p. 31-32.

149 Op de studentenlanddag te Gent van 6 september 1877 was men overgegaan tôt 
het oprichten van de Vlaamsche Studentenbond, waarin de vlaamsgezinde leer- 
lingenbeweging van gans Vlaanderen werd gebundeld. Ondanks het bisschoppe- 
lijk verbod van augustus 1877 was tijdens de paasvakantie 1878 een Westvlaamse
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4 J. Herstelde maar nog labiele orde te Roeselare.

Brief van H. Delbar aan J . J .  Faict; Roeselare, 20 november 18/9.
B .A .B., C474.

Monseigneur — [...] Les différentes sections de la Maison tant de 
l ’internat que de l ’externat vont très bien : il y a partout de l ’applica
tion, de la docilité, de la discipline, de la piété1S0. [...] La lecture de la 
Vlagge151 pendant les vacances fait beaucoup de mal aux élèves des 
classes avancées ; elle les jette dans un cercle de pensées et de formes 
dont ils ne sortent ordinairement pas dans leurs compositions152. 
La poésie est plus forte ; il y a encore deux ou trois têtes mal tournées ; 
c ’est à peu près tout ce qui reste du mouvement flamingant. [...]
Je tâcherai durant cet hiver de visiter de temps en temps M.M. les 
professeurs dans leurs chambres respectives ; je verrai de même tous 
les élèves d’humanités ; je m’efforcerai ainsi de réparer d ’une manière 
indirecte, à force d’affection et de dévouement, le mal que le mauvais

,,male”  gehouden in Brugge waarop leerlingen uit Brugge, Roeselare, Tielt en 
Kortrijk aanwezig waren. Voor september 1878 was een nieuwe landdag van de 
Vlaamsche Studentenbond gepland. Veel informatie hierover bij F. R odenbach, 
Albrecht Rodenbach en de Blauwvoeterij, dl. II, p. 127 e.v. Een ander gedeelte 
van dit bisschoppelijk rondschrijven werd gepubliceerd onder Taaltoestanden en 
moedertaalonderricht, tekst 33.

150 Al tijdens het schooljaar 1878-1879 scheen de rust enigszins in het klein seminarie
te zijn teruggekeerd. Op 2 november 1878 schreef Delbar aan Faict : les
professeurs paraissent comprendre de mieux en mieux l ’importance de l ’unité de 
vues et de méthode pour la direction de nos jeunes gens ; tous rivalisent de zèle 
pour accomplir leur devoir, et suivre ponctuellement les différentes prescriptions 
de vos excellentes circulaires. ” . Op i7december 1878 rapporteerde hij : , ,L ’esprit 
de système a complètement disparu, et nous sommes revenus aux bonnes vieilles 
traditions”  en op 9 mei 1879 stelde hij met enige voldoening vast : ,  J e  n’ai qu’à 
me louer et de l ’esprit des élèves et de celui des professeurs. Le dernier écrit 
d ’Albert Rodenbach dans le Pennoen, sa conduite à l ’université, montrent de plus 
en plus à ceux qui veulent voir les suites fatales de tout cet esprit de système” . 
Deze drie brieven bevinden zich in B .A .B ., C474.

151 De Vlaamsche Vlagge was een Westvlaams studententijdschrift dat verscheen van
1875 tôt 1933 ; de geschiedenis ervan werd behandeld door L. en L. V os-G evers, 

Dat v o lk__
152 De invloed van De Vlaamsche Vlagge scheen op het einde van het schooljaar te 

zijn verminderd. Op 21 juni 1880 schreef Delbar aan Faict : , , Depuis Pâques, les 
élèves de la société littéraire sont enfin sortis tout de bon de l ’ornière ordinaire et 
des sujets de la Vlagge, pour nous donner une série de morceaux bien choisis et 
bien traités” ; B .A .B ., C474.
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esprit pourrait avoir causé dans l ’une ou l ’autre tête153.
Si j ’entre dans tous ces détails, c ’est pour vous dire une fois de plus, 
Monseigneur, que tous mes efforts tendent à garder au petit séminaire 
les bonnes traditions établies ou développées par mes augustes prédé
cesseurs154. [...] H.Delbar ch. sup.

46. Gunstige beoordeling van een vlaamsgezinde leraar te Oos- 
tende.

46a. Brief van J .  Isacq15S, principaal aan J . J .  Faict; Oostende, 9 de- 
cember 1878. B .A .B ., C490.

Monseigneur — [...] Parmi les professeurs, il y a eu, il est vrai, de 
temps en temps, à table, des discussions — pacifiques toutefois — 
entre M. Verstraete156 et M. Samyn157, au sujet de la question fla
mande.
Est-ce que peut-être l ’un ou l ’autre professeur a eu l ’indiscrétion de 
mettre des laïcs au courant de ces dissentiments ? Et est-ce sur ces 
disputes qu’est fondé le bruit dont parle votre Grandeur ? Je ne saurais 
l ’assurer. [...] J. Isacq.

46b. Brief van J .  Isacq aan J . J .  Faict; Oostende, 20 augustus 1880. 
B.A .B., C490.

Monseigneur — [...] M. Samyn est excellent professeur, pour les 
matières à enseigner dans les cours professionnels dont il est chargé.

153 Uit de beoordeling die Delbar dit schooljaar over de leraars van Roeselare 
neerschreef bleek nochtans dat sommigen van hen nog altijd niet in het gewenste 
spoor liepen. Bij E. De Gryse stond te lezen ,,Caractère : qui ne se donne pas ; 
dévouement: ordinaire” , bij A. Dierick : , ,Caractère: bon —  ne se donne pas 
assez ; dévouement : absolu —  un peu particulier” , bij V. Lanssen : , , Caractère : 
singulier ; dévouement : absolu mais à sa façon”  en bij A. De Carne : , , Caractère : 
bon — très distrait —  peu docile ; dévouement : absolu pour la cause flamin
gante” . Het rapport over de Roeselaarse leraars in 1881-1882 meldde over De 
Gryse : ,,Dévouement : ordinaire ; caractère : mauvais ; remarques particulières : 
esprit mécontent — critique —  boudeur”  en over A. Dierick ,,Dévouement : 
ordinaire ; caractère : opiniâtre et systématique ; remarques particulières : trop 
intime avec M. De Gryse” ; B .A .B ., C474.

154 Namelijk B .J. Nachtergaele, J . J .  Faict, A .J. Frutsaert en B. Van Hove.
155 Joseph Antoine Isacq (Poperinge 16 september 1829 - Brugge 3 februari 1908). 

Was van 1864 tôt 1887 principaal van het O.L.V.-college te Oostende.
156 Aloïs Auguste Verstraete (Beselare 10 februari 1842 - Egem 21 juli 1912). Was van 

1868 tôt 1880 leraar te Oostende.
157 Zie betreffende Samyn 00k tekst 37.
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Quoique grand partisan du mouvement flamand, il ne s’écarte en rien 
du programme prescrit et ne sacrifie aucune branche au profit de sa 
langue de prédilection. [...] J. Isacq.

47. Vlaamsgezinde leraar van Poperinge door bisschop berispt.

Brief van J . J .  Faict aan L. Van Dorpe158; Brugge, 16 juni 1880. 
B.A .B., Acta, 1880, p. 334.

J ’ai espéré longtemps que l ’âge et l ’expérience feraient disparaître ce 
qu’il y a de léger et d’étourdi dans votre caractère. Malheureusement, 
il résulte des renseignements que j ’ai pris, renseignements que M. le 
Principal159 a dû confirmer, hier, que mes espérances sont déçues ; et 
qu’en outre, vous vous engagez sur une pente, où je pourrais avoir à 
rougir de vous. Votre classe ne marche pas, et vous ne semblez 
prendre à cœur aucune de vos occupations. Vos sorties sont trop 
fréquentes et vous avez contracté la triste habitude de chercher vos 
distractions en ville. Vous vous êtes fait enfin le propagateur du 
Flamingantisme à Poperinghe.
Je vous engage à demander sans retard, un entretien, avec M. le 
Principal, sur les griefs énumérés ci-dessus ; en attendant que vous 
veniez me parler pendant les vacances. J .J .  Evêque de Bruges.

48. Klachten over een flamingantisch poësisleraar te Kortrijk.

Brief van principaal G. De Houck aan J .J .  Faict; Kortrijk 10 au- 
gustus 1880. B .A .B., C 486160.

Monseigneur — [...] Votre Grandeur pourra voir, par les notes que 
j ’ai écrites, à la suite de chacun des noms de ces Messieurs, que la 
situation générale est bonne. Je dois cependant, à mon grand regret,

158 Léo Ivo Van Dorpe (Zevekote 22 december 18 5 1-  Rollegem-Kapelle 17 januari 
1908). Van Dorpe was in zijn seminarietijd aangesloten bij de Westvlaamsche 
Gilde. In 1876 werd hij priester gewijd en in 1877 benoemd tôt leraar van de 3e en 
4e Latijnse te Poperinge. Daarna was hij achtereenvolgens onderpastoor te 
Brugge (1883), pastoor te Wulveringem (1899) en pastoor te Rollegem-Kapelle 
( I9° 5)-

159 Jules Aloïs Cnapelynck (Poperinge 21 juni 1839 - Poperinge 20 oktober 1904). 
Was principaal van het Sint-Stanislascollege te Poperinge van 1871 tôt 1883.

160 Een ander deel van deze brief werd gepubliceerd onder Taaltoestanden en 
moedertaalonderricht, tekst 32c.
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faire des réserves pour M. Fonteyne161, professeur de poésie. J ’ai bien 
peur qu’il ne communique le mouvement flamingant au collège. Je le 
crains d’autant plus que je le trouve si peu docile aux observations que 
je lui ai faites sur ce point-là comme sur plusieurs autres.
L ’esprit si excellent qui animait autrefois les élèves qui ont fait la 
poésie cette année, semble avoir baissé. Il n’y a plus qu’une chose qui 
plaise à ces jeunes gens ; c’est M. Fonteyne et ses étranges princi
pes162. [...] G. De Houck Princ.

49. Een vlaamsgezinde leerling niet tôt het seminarie toegelaten 
wegens zijn kritische ingesteldheid.

Brief van J . J .  Faict aan H. Verriest, principaal te Ieper; Brugge, 
éseptember 1880. B .A ,B ., Acta, 1880, p. 447-448.

Causa alumni tui, Arthuris L . 163 cum omni benevolentia et maturitate 
examinata fuit ; atque unanimi consiliariorum meorum voto conclu- 
sum est, juvenem profatum vocatum non esse ad Seminarium. Diu- 
turna scilicet experientia constat juvenibus, licet aliunde talento ne- 
quaquam destituas, si independentis aut audacioris indolis fuerint, 
vitam sacerdotis saecularis non competere. Propterea nuper ad lau-

161 Karel Fonteyne (Keiem 4 april 1852 - Pittem 24 mei 1908). Werd na leraar te zijn 
geweest te Oostende en twee jaar te Leuven te hebben gestudeerd in 1879 leraar te 
Kortrijk. In 1892 werd hij onderpastoor in deze stad, in 1899 pastoor te Knokke 
en in 1907 pastoor te Pittem. Fonteyne was in zijn seminarietijd lid van de 
Westvlaamsche Gilde en richtte mee het studententijdschrift De Vlaamsche 
Vlagge op. In het personeelsverslag d.d. 9 augustus 1880, dat bij de hoger 
gepubliceerde brief werd gevoegd, werd Fonteyne’s debuut in Kortrijk als volgt 
beoordeeld door de principaal : ,,Rien de contraire aux devoirs de prêtre. Travail 
ordinaire. Peu d ’exactitude. M. Fonteyne est flamingant : peu docile aux avis du 
principal” ; B .A .B ., C486.

162 Ook in de volgende jaren bleef het optreden van leraar Fonteyne een bron van 
ergernis voor De Houck. Op 19 augustus 1882 bracht de principaal aan Faict 
verslag uit over een kleine révolté die het college had beroerd omdat een Vlaams 
gedicht niet mocht worden voorgelezen in de lettergilde. De Houck wees als grote 
schuldige voor de opstandige en flamingantische geest bij de leerlingen leraar 
Fonteyne aan. Deze belangrijke brief werd gepubliceerd door A. D emeulemees- 
ter, De , , Grote storinge”  in het Sint-Amandscollege te Kortrijk, —  Biekorf, 
LX X II, 1971, p. 193-200. Wij vonden deze brief niet terug in bisschoppelijk 
archief te Brugge. In het personeelsverslag voor het schooljaar 1881-1882 schreef 
De Houck over de houding van Fonteyne als leraar : „Pas bien. Rien ne manque 
du côté du talent ni des connaissances: mais outre qu’il ne maintient pas la 
discipline et laisse tout faire, il est flamingant et responsable du progrès que fait cet 
engouement chez nos élèves” ; B .A .B ., C486.
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datum juvenem scribens, eidem consului ut potius apud RR.PP. 
Jesuitas aut Redemptoristas sibi disciplinae jugum quaereret.
Istius indolis originem si quis investigare velit, forsitan in Flamingan- 
tismo pro parte inveniet. Ideo mens mea est et esse debet ut, quidquid 
systematicum est aut passionis aestum excitât, a Collegiis et Seminario 
prorsus exulet.
Quod de scriptis A. Rodenbach refers163 164 undique dolendum nimis 
est. Nec certe decet ut deinceps cum ista publicatione quidquam 
commune habeas165.
Débita collegii quod attinet, videbo quid facere possim postquam 
computum hujus anni accepero.
Festina quoque ad me mittere testimonialia Professorum. J. J. Evêque 
de Bruges.

Vertaling van tekst 49.
De zaak van Uw leerling, Arthur L . 163, is met aile welwillendheid en 
rijpheid van oordeel onderzocht. Mijn raadgevers zijn echter unaniem 
tôt het besluit gekomen dat genoemde jongeman niet voor het semi- 
narie geroepen is.
Dankzij langdurige ervaring staat het namelijk vast dat een leven als 
séculier priester niet in de lijn ligt van jongelieden, indien zij onafhan- 
kelijk of nogal stoutmoedig van aard zijn, 00k al zijn zij overigens 
geenszins van talenten verstoken. Daarom heb ik onlangs in een brief

163 Arthur Lewylle (Vlamertinge 1860 - Ukkel 1914). Beëindigde de retorica te Ieper 
in 1879. Na een jaar filosofie in het klein seminarie te Roeselare besloot Faict hem 
niet langer tôt de priesteropleiding toe te laten. Door tussenkomst van zijn 
oud-principaal Verriest kon Lewylle zijn priesterstudies verderzetten in het klein 
seminarie te Sint-Truiden en het groot seminarie te Luik. Hij werd gewijd in 1884. 
Lewylle bracht waarschijnlijk het contact tôt stand tussen G. Gezelle en de 
Limburgse schrijvers August Cuppens en Jacob Leenaerts, rédacteurs van het 
taal- en letterkundig tijdschrift ’t Daghet in den Oosten ; J.M . B aillieul, M. de 
B ruyne en J . G eldhof, Hugo Verriest in Ieper, p. 149-151.

164 Hugo Verriest was bezig met de uitgave van het toneelstuk Gudrun van de in juni 
1880 overleden A. Rodenbach. Het toneelstuk verscheen in 1882. Meer hierover 
bij J .  G eldhof, Hugo Verriest en de postume uitgave van Rodenbachs Gudrun,
— Biekorf, LX II, 1961, p. 146-157. Faict was met deze uitgave niet gelukkig. Op 
30 mei 1882 schreef hij aan Edmond Arthur Charles De Schrevel, (geestelijk) 
directeur van het groot seminarie te Brugge : ,,Avez-vous lu Gudrun du pauvre 
Rodenbach ? Il ne faut pas que ce livre pénètre au Séminaire. Sans parler de la 
Préface, qui est une reproduction presque littérale des articles échevelés de la 
Vlagge et du Kwapenning, il y a dans Gudrun des scènes d ’amour qu’un sémina-
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aan de geëerde jongeman aangeraden liever bij de zeer eerwaarde 
paters Jezuïeten of Redemptoristen het juk van de tucht voor zich te 
zoeken.
Indien iemand de oorsprong van die geaardheid zou willen nagaan, zal 
hij die misschien gedeeltelijk in het flamingantisme vinden. Mijn 
geestesinstelling is daarom zo en moet zo zijn dat ailes wat zweemt 
naar koppige vooringenomenheid of wat het vuur van fanatisme 
aanwakkert, totaal van de colleges en het seminarie geweerd moet 
worden.
Hetgeen U vertelt over de geschriften van A. Rodenbach164, is in aile 
opzichten diep te betreuren. Het is zeker niet passend dat U nog iets 
met deze uitgave te maken hebt165.
Wat betreft de schulden van Uw college, zal ik zien wat ik kan doen, 
als ik de afrekening van dit jaar heb ontvangen.
Zend mij ook spoedig de getuigschriften van de leraren. J. J. Bisschop 
van Brugge.

50. De Roeselaarse superior streng beoordeeld door zijn surveil
lant.

Brief van V. Lanssen, hoofdsurveillant te Roeselare aan J . J .  Faict; 
De Panne, 1 1  september 1880. B .A .B., C474.

Monseigneur — Je vous remercie de tout cœur de la bonne lettre que

riste ne peut pas lire. Voyez pages 81 et 107. ”  ; B. A. B., Acta, 1882, p. 272-273.
165 Korte tijd na zijn benoeming tôt principaal te Ieper, namelijk op 18 september 

1878, was Verriest reeds door Faict op de vingers getikt omdat hij De Vlaamsche 
Vlagge zou hebben verspreid onder de Zusters van Heule waarvan hij in 1877- 
1878 directeur geweest was : ,,Vous conviendrez que le choix n’était heureux ni 
pour le fond ni pour la forme. A  moins qu’il ne vous reste encore maintenant 
quelque chose de l ’engouement dont vous avez promis de vous dépouiller, en 
devenant chef de maison. Pour la discipline et l ’enseignement des langues et des 
sciences, mon intention est, vous l ’ignorez point, que l ’on se conforme aux 
traditions existantes ; et que l ’on suive exactement les prescriptions de mon 
programme.”  ; B .A .B ., Acta, 1878, p. 359. Verriestantwoorddeop 20september 
aan zijn bisschop dat de bewering over De Vlaamsche Vlagge op een misverstand 
berustte en dat hij inderdaad het bisschoppelijk programma trouw zou volgen ; 
B .A .B ., C485. Deze laatste brief is gepubliceerd in het hoger aangehaald werk 
over Hugo Verriest in Ieper, p. 237.
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vous m’avez envoyée166, et je renouvelle à Votre Grandeur l ’assu
rance la plus formelle que je continuerai à faire tout ce qui est en moi 
pour remplir au mieux toutes ses intentions.
Tout ce que votre Grandeur daigne m’écrire est parfaitement juste, 
mais il reste toujours quelque chose sur laquelle on ne vous a pas 
exactement renseigné, Monseigneur, et ce quelque chose c’est que : si 
je suis absorbant de la direction morale, c’est par la nécessité des 
circonstances et non par ma volonté libre ! Votre Grandeur ignore 
certainement jusqu’à quel degré la discipline, la morale et l ’esprit 
général étaient descendus quand je suis entré dans la surveillance167 (je 
connais là dessus tant de détails inédits que j ’ai recueillis peu après), la 
confiance générale suivait un courant tout opposé à M. le Supérieur 
qui était plus qu’impopulaire, et Dieu sait ce qui serait arrivé si cette 
confiance n’était pas venue de mon côté; et j ’ose affirmer ici en 
conscience que si je m’en suis emparé c’était avec le désir de la ramener 
à M. le Supérieur, lequel, malheureusement n’a jamais compris sa 
situation ni la mienne et qui a toujours rendu, par son action, tout 
retour à la confiance impossible, de telle sorte qu’il a créé un parti 
directement hostile à sa personne et qui est bien décidé à miner 
constamment le terrain sous ses pieds; le Kwaêpenninck168 prouve 
suffisamment ce que j'avance. J ’ai donc pensé, que quand, par suite de 
certaines circonstances un pilote ne peut pas tenir le gouvernail, un 
subordonné peut s’en emparer pour sauver le vaisseau du naufrage ! 
On vous met devant les yeux, Monseigneur, l ’impossible que je n’ai 
pas fait en on laisse le voile sur le possible que j ’ai fait. Je sais bien qu’il

166 Op 6 september 188o had Faict aan Lanssen meegedeeld dat hij er zich moest voor 
hoeden om de geestelijke leiding van de hele instelling naar zich toe te trekken : die 
leiding kwam immers aan de superior toe. De bisschop had Lanssen ook al op 11  
maart 1880 verweten dat hij zich te veel in het middelpunt stelde ten nadele van de 
superior. Lanssen werd toen eveneens terechtgewezen voor zijn te vertrouwelijke 
omgang met de leerlingen : ,,Je remarque (aldus Faict) depuis quelques années 
dans mon jeune clergé une tendance à rechercher la popularité par la familiarité. Je 
suis bien convaincu que vous saurez vous soustraire à cette tendance dangereuse 
sous tous les rapports” ; B .A .B ., Acta, 1880, p. 448-449 en 126-127.

167 Na de paasvakantie van 1876.
168 Kwaepenninck was een katholiek Westvlaams studententijdschrift waarvan één 

nummer in het voorjaar van 1880 was verschenen. Dit scherp hekelend blad 
maakte heel wat stekelige opmerkingen over de Roeselaarse superior. Een tweede 
nummer van Kwaepenninck verscheen rond nieuwjaar 1880-1881, een derde in 
1881 en een vierde in 1889.
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y a quelques cas particuliers sur lesquels on s’appuie pour m’accuser 
d’absorbtion, mais je voudrais bien traiter avec votre Grandeur, ver
balement de ces cas particuliers, et démontrer que ce n’est qu'après 
avoir vainement cherché à inspirer à ces élèves de la confiance en M. le 
Supérieur que j ’ai arrangé moi-même leurs affaires ; et à côté de ces cas 
particuliers je pourrais en citer encore plusieurs autres, dans lesquels 
votre Grandeur finirait bien par comprendre mes tendances, ainsi que 
la véritable situation de l ’esprit du petit séminaire. Je suis loin de 
prétendre que dans tous les détails de mon action il n’y a pas eu parfois 
une faute matérielle, mais j ’affirme que mes intentions ont toujours 
été droites et pures. Si j ’ai été réservé à l ’égard de M. le Supérieur pour 
les choses que je ne savais pas comme surveillant, c ’est que d’un côté, 
M. le Supérieur était passionné dans la question flamande, et que de 
l ’autre côté sa mémoire est si infidèle qu’il a beaucoup de peine à être 
discret ; je pourrais citer tant de cas dans cette matière.
Tenez, je ne sais pas vous dire, Monseigneur, combien il est pénible de 
se trouver ainsi entre un Supérieur justement jaloux de son autorité et 
des sujets sans cesse prévenus et excités contre lui par une puissante 
influence extérieure !
M. le Supérieur s ’imagine toujours, et c’est là encore une de ses idées 
fixes, que moi je puis faire avec lui, comme lui faisait avec Monsieur 
Vanhove169; d’abord, il n’a pas tout juste, comme M. Vanhove, ce 
grand caractère capable de tout, ni cette intelligence et ce talent à la 
hauteur de ce caractère ; ensuite, les circonstances sont tout autres ! ! 
Monsieur Barbe emboîtait le pas de M. le Supérieur, et ils étaient 
entraînés, comme une paille, tous les deux170!
Enfin, Monseigneur, il faut absolument qu’on descende dans la réalité 
historique et qu’on se mette en présence des circonstances pour pou
voir juger ma conduite ; je ne m’étonne nullement de ce qu’il y ait un 
courant qui, actuellement, se dirige contre moi ; vue à distance et dans 
son résultat actuel, ma conduite doit paraître louche; et puisqu’il 
m’est impossible d’aller m’expliquer à tous, je dois me résigner à être 
désapprouvé ! Je suis sûr que le bon Dieu me juge autrement, et que, 
hormis une certaine dose d’amour propre, Il est content de mes 
intentions et de mon travail. J  ’espère que votre Grandeur finira par me

169 Delbar was namelijk van 1862 tôt 1869 zelf hoofdsurveillant geweest bij superior 
B. Van Hove.

170 Barbe was hoofdsurveillant geweest van Delbar van 1873 tot 1876.
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comprendre aussi, et qu’Elle voudra bien me demander Elle-même 
des explications sur les points ou les faits qui ne sont pas droits à ses 
yeux.
Dans mes lettres précédentes, il y a encore plusieurs points auxquels 
j'aurais voulu que votre Grandeur eut touché ; afin que j'eusse eu ainsi 
l ’occasion de fournir bien des détails et bien des faits à votre apprécia
tion, Monseigneur, mais votre silence sur tout cela me montre assez 
quel est votre désir, et je m’en tais.
Je finis donc, Monseigneur, en vous renouvelant ma promesse : que je 
ferai sincèrement tout ce qui est en moi pour observer exactement vos 
prescriptions ; je m’entendrai avec Monsieur le Supérieur sur l ’exécu
tion de vos desseins, et j ’espère que le bon Dieu bénira nos efforts 
communs171 [...] Victor Lanssen pbr.

171 Faict deelde op 22 september 1880 concrète richtlijnen mee waaraan Lanssen zich 
moest houden : hij moest zijn superior over ailes inlichten en te veel omgang met 
de leerlingen vermijden; B .A .B ., Acta, 1880, p. 485-486. Een half jaar later 
schreef Lanssen een uitvoerige brief waarin hij erover klaagde door vicaris-gene- 
raal Van Hove en anderen te worden beschuldigd van blauwvoetgezind en ge- 
zagsondermijnend optreden. Hem werd o.m. verweten de leerlingen die van het 
Roeselaarse klein seminarie waren overgegaan naar het college te Ieper, waar 
Verriest principaal was, gunstig gezind te zijn. Lanssen ontkende dat ten stelligste 
en onderstreepte dat zijn opvoedingsmethode erin bestond ,,en condamnant les 
erreurs de ces élèves, je restais en bons termes avec eux” . Als bewijs voor zijn 
goede trouw kon hij citeren uit ‘onderschepte’ brieven die de Ieperse leerlingen 
aan hun vroegere makkers te Roeselare hadden gestuurd : , ,Aussi, dans aucune de 
leurs lettres que nous avons découvertes, et où ils parlent de moi, on ne voit que 
j ’ai fait des concessions à leurs erreurs ; au contraire, dans la plus violente de ces 
tristes lettres, on dit : ‘Ne vous laissez pas prendre à certains raisonnements subtils 
avec lesquels on cherche adroitement à miner le blauwvoetisme ; moi-même j ’ai 
été presque pris à ce piège, mais depuis que je suis à Ypres, je vois plus clair là 
dedans ! ’ Tout le contexte de ce passage et l ’ensemble de la lettre prouve, que c’est 
à moi qu’il attribue ces raisonnements subtils ;[...]  Et à propos de ces lettres, je ne 
sais, Monseigneur, si on vous a communiqué une lettre de Louvain et trouvée en 
même temps que celles d’Ypres ? Dans cette lettre de Louvain, on me dénonce 
comme l 'adversaire du blauwvoetisme, et on cite une parole d'Albert Rodenbach, 
qui, tout en professant du respect pour moi, me regardait ici comme son plus 
grand antagoniste! M. le Supérieur doit avoir encore la copie de cette lettre” ; 
V. Lanssen aan J . J .  Faict, 2 februari 1881, B .A .B ., C474. Faict beantwoordde 
deze brief op 8 februari 1881. Lanssen werd gerustgesteld : hij had het vertrouwen 
van zijn bisschop niet verloren maar moest de eerder gegeven richtlijnen in acht 
nemen ; B. A .B ., Acta, 1881, p. 62-64. Anderzijds spoordeFaict Delbar aan om te 
trachten met Lanssen samen te werken, maar dat scheen niet te lukken: in 
november 1881 verliet Lanssen het klein seminarie ; B. A .B ., Acta, 1881, p. 72-73, 
112 , 525 en 528.
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j i . Faict wil een einde zien komen aan het ophitsend flamingan
tisme in zijn colleges.

Brief van J J .  Faict aan H. Delbar; Brugge, 9 januari 1881.
B .A .B., Acta, 1881, p. 10 -11.

Je suis heureux d’apprendre que la rentrée des élèves s’est effectuée à 
votre satisfaction172. Cette exactitude prouve l ’esprit de discipline qui 
les anime, et me fait concevoir les meilleures espérances, pour l ’avenir. 
Notre confiance ne doit pas se laisser ébranler, pas les contradictions 
insensées de quelques jeunes gens qui répètent ce qu’on leur a débité 
dans des conférences et des clubs, dont bien souvent un dangereux 
enthousiasme et l ’exagération faisaient les seuls frais. Pauvres jeunes 
gens, incapables encore de savoir ce qu’ils font et qui semblent rougir 
instinctivement d’eux-mêmes, lorsque, pour attaquer les actes de 
l ’Autorité et prôner insolemment leurs rêves, ils se cachent sous le 
voile de l ’anonyme173.
Je demande à Dieu de voir la fin de cet entraînement qui, sous le 
couvert de la piété et du patriotisme, cache bien des misères humaines. 
Et, quoi qu’il arrive, je veillerai tant que je pourrai, et je ferai appel à 
tous ceux qui veulent réfléchir et prévoir, afin qu’on laisse les jeunes 
gens de nos collèges tranquilles, qu’on ne les ameute pas au cri 
séditieux et ignoble de ,,Studen[ten]volk” , et que l ’esprit de mon 
clergé reste intact174. [...] J .J .  Evêque de Bruges.

172 Delbar had op 7 januari 1881 aan Faict geschreven: ,,La rentrée s ’est effectuée 
dans le meilleur ordre. J ’espère qu’avec la grâce de Dieu et vos bonnes prières, 
nous parviendrons à maintenir le bon esprit, malgré les méchants influences qui 
cherchent à contrarier sans cesse notre oeuvre.”  ; B .A .B ., C 474. De sfeer in het 
klein seminarie scheen pas werkelijk te verbeteren na het vertrek van surveillant 
Lanssen (in november 1881). Op 16 april 1883 kon Delbar aan zijn bisschop 
melden : , ,Grâces à Dieu, l ’esprit flamingant a totalement disparu de la maison ; 
on trouve, dans toutes les sections, l ’obéissance, la discipline, le travail, la piété, la 
bonne et saine éducation.” ; B .A .B ., C474.

173 Faict dacht hier waarschijnlijk aan de studententijdschriften De Vlaamsche 
Vlagge en Kwaepenninck waarin de artikels met schuilnamen werden onderte- 
kend.

174 De bisschop schreef op 3 februari 1882 in dezelfde zin aan rector Pieraerts van de 
Leuvense universiteit nadat hij gehoord had dat professor P. Willems met lof zou 
hebben gesproken over Kwaepenninck in de Vlaamse studentenvereniging Met 
Tijd en Vlijt : ,,Je  suis bien convaincu que si M. Willems a fait l ’éloge, si atténué 
qu’il soit, du Quae-penninck, c ’est qu’il ne l ’a point lu. Tellement ce pamphlet — 
adressé aux élèves de nos collèges, qu’il exalte et ameute sous le nom de Studen-
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$2. Commentaar van Faict bij de literaire zitting van 7 maart 1882 
in het Sint-Lodewijkscollege te Brugge.

Brief van J . J .  Faict aan retoricaleraar H .R om m el175; Brugge, 
1 1  maart 1882. B .A .B., Acta, 1882, p. 12 1.

[...] M. D ’Hoore a bien lu son „Moedertaal” 176. Cette petite pièce 
est pleine d’enthousiasme. Mais il m’a semblé qu’il y a, sur la fin, des 
exagérations par trop fortes. ,,Rien n’est beau que le vrai.” 177 
J .J .  Evêque de Bruges.

tenvolk — et par le titre qu’il porte et par le style dans lequel il est écrit, et par 
l ’esprit de critique et d’indépendance qu’il respire, se trahit à première vue comme 
production malsaine et dangereuse.” ; B .A .B ., Acta, 1882, p. 45-46.

175 Henri Rommel (Rumbeke 8 juni 1847 - Brugge 16 juli 1915). 1871 : priester- 
wijding en studies te Leuven ; 1873 : privé-leraar bij de familie van Caloen ; 1874 : 
retoricaleraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge; 1883 : principaal van dit 
college; 1896: diocesaan inspecteur van het middelbaar onderwijs in West- 
Vlaanderen; 1908 : kanunnik te Brugge.

176 Retoricaleerling Gustave Bernard D ’Hoore (Assebroek 16 juli 1864 - Ruiselede 
16 mei 1928) was één van de twaalf leerlingen die een werkje voorlas op de literaire 
zitting.

177 Hier reageert de bisschop tegen één van de kenmerken van de blauwvoetideolo- 
gie : het streven naar authenticiteit en het gelijk stellen van authenticiteit met 
schoonheid.

183



2 .3 .  A A R T S B I S D O M  M E C H E L E N

53. Verantwoording van het gebruik van het signum te Geel.

53a. Brief van directeur D. Cypers178 aan V.A. Dechamps179; Geel, 
$ oktober 1869. A .A .M ., Fonds Onderwijs I I I  ib.

Eminence — Je prends la liberté de vous envoyer le règlement de notre 
collège que j ’ai révisé de concert avec MM. les professeurs, confor
mément à l ’ordre qui m’a été donné par lettres du 13 et du 27 
septembre.
Nous avons mitigé autant que possible l ’article relatif à l ’amende 
pécuniaire. Dans l ’intérêt de l ’usage de la langue française parmi nos 
élèves nous avons cru pouvoir le maintenir en principe : L ’antipathie 
des campinois pour le français, l ’usage exclusif du flamand dans les 
familles, joints au genre de vie suivi dans un externat, feraient que les 
élèves parleraient habituellement leur langue maternelle, s’ils n ’étaient 
retenus par la crainte du signum, que leur condisciple, porteur de ce 
signum doit avancer en tout temps et partout.
En outre la retenue, punition employée ailleurs avec beaucoup de 
fruit, ne peut être appliquée chez nous à défaut du local dans notre 
demeure et de l ’éloignement de celle-ci du collège. Il ne nous reste 
donc pour punitions ordinaires que la réprimande et les pensums. Or 
afin de ne pas trop surcharger les élèves par les tâches extraordinaires, 
nous avons maintenu le signum morum180. D. Cypers.

53b. Collegereglement van G eel; ongedateerd (1869). A .A .M ., 
Fonds Onderwijs I I I  ib.
R è g l e m e n t  d u  c o l l è g e  d e  G e e l .

[...]
Art. 21. Les élèves sont tenus de parler le français en tout temps et

178 Denis Cypers (Diest 4 november 1828 - Antwerpen ijju li  1901). 1851 : priester- 
wijding; 13 maart 1852: leraar aan het college te Geel; 14 december 1852: 
directeur van dit college; 1875 : onderpastoor in het begijnhof te Antwerpen.

179 Victor August Dechamps (Melle 6 december 1810 - Mechelen 29 september 
1883). Was van 1869 tôt aan zijn dood aartsbisschop van Mechelen. In 1875 werd 
hij benoemd tôt kardinaal. Zijn vader, Adrien-Joseph Dechamps, had in 1806 een 
school opgericht te Melle en bleef tôt 1822 directeur van dit instituut, dat later 
door de Jozefieten werd overgenomen ; zie over deze aartsbisschop M. B ecquê, 
Le cardinal Dechamps.

180 Het signum voor gedrag.
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partout. Seulement dans leur demeure il est permis de parler le fla
mand.
Punitions
Art. 22. Le signum linguae est institué dans chaque division de classe 
pour punir ceux qui transgressent l ’art. 21 du règlement. Le porteur 
de ce signum l ’avance aux élèves de son division qu’il entend parler le 
flamand. Il ne peut épargner qui ce soit. En cas de doute, on se 
rapporte au jugement du professeur. [...]
L ’enseignement
Art. 27. L ’enseignement embrasse toutes les matières d’un cours 
complet d’humanités. Il se divise en six années d’études, et est réglé 
d’après un programme qui a pour base le programme général du 
gouvernement. [...]



2 .4 .  B I S D O M  G E N T

54. De Franse voertaal aanbevolen te Oudenaarde.

Brief van superior A. De Sm et181 aan H .F. Bracq182; (Oude
naarde), j  oktober 1869. B .A .G ., Fonds Bracq, X X II, b, 106. 

Monseigneur — [...]
3. Notre patois flamand a le défaut de disposer les esprits à la familia
rité, à la platitude, à la grossièreté du langage. Selon moi il serait bon 
de recommander l ’usage habituel de la langue française entre profes
seurs. J ’y vois encore d’autres avantages. [...] A. De Smet.

55. Effectieve werking van het signum linguae te Eeklo.

Brief van superior A. Demals183 aan H .F. Bracq ; Eeklo, 6 april 
1874. B .A .G ., Dossier colleges, Eeklo.
P e n s io n n a t -c o l l è g e  St . V in c e n t  à  E e c l o . R a p p o r t  s u r  l a  si
t u a t io n  DU COLLÈGE PENDANT LES DEUX PREMIERS TRIMESTRES DE 
L ’ANNÉE SCOLAIRE 1873-1874. [ . . . ]

Les élèves ont beaucoup gagné pour le français. Auparavant, malgré 
les mesures sévères qui ont été prises, l ’emploi de la langue flamande 
en récréation et en promenade était général. Grâce à l ’introduction du 
signe et aux punitions y jointes, ce mal a cessé et comme nous pouvons 
déjà le constater, tous les élèves, même les plus jeunes, s’habituent à 
parler le français. [...] A. Demals sup.

181 A. De Smet (Geraardsbergen 22 april 1823 - Lochristi 26 maart 1883). 1844 : lid 
van de Congregatie van de priesters van de H. Maagd (na de opheffing van deze 
congregatie in 1860 : séculier priester) en leraar aan het O .L. V.-college te Oude
naarde; 1851-1857: superior van het college te Eeklo; 1861 : superior van het 
college te Oudenaarde; 1879: geestelijk directeur te Lochristi.

182 Henri François Bracq (Gent 26 februari 1804 - Gent 17 juni 1888). Werd in 1865 
gewijd tôt bisschop van Gent.

183 August Demals (Sint-Niklaas 3 februari 1840 - Gent 19 oktober 1910). 1864: 
leraar in het bisschoppelijk college te Geraardsbergen ; 1865 : leraar Eeklo ; 1870 : 
superior te Eeklo; 1888: directeur van de Zusters der Armen; 1897: titulair 
kanunnik.
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5 6. Visie van de toekomstige bisschop Stillemans op de plaats van 
het Nederlands tussen de andere talen.

Openingsrede van superior A. Stillemans16* bij het 32e en 38e 
werkingsjaar van de lettergilde in het klein seminarie te Sint-Ni- 
klaas; i8y8 en 1884. B .A .G ., Fonds Stillemans, //.

Il va sans dire qu'en fait de langues, il faut placer la langue maternelle 
au premier rang : elle précède naturellement, et elle doit précéder 
toutes les autres études. Il est bon, il est nécessaire d’insister sur ce 
point, qui est singulièrement méconnu dans la pratique ; car, chose 
bizarre ! parmi ceux qui décrient les Humanités, et qui leur reprochent 
d’initier inutilement la jeunesse à des langues étrangères et mortes, il 
n’est pas rare d’en rencontrer qui négligent la langue maternelle, au 
point de n’en avoir ni la grammaire ni l ’orthographe.
Mais quelle que soit l ’importance et la nécessité même de la langue 
maternelle, si beau que soit notre idiome, et si fiers que nous puissions 
être des oeuvres qui composent notre littérature nationale, la langue 
maternelle seule ne suffirait pas à la grande éducation intellectuelle et 
n’en ferait pas atteindre convenablement le but élevé. Il faut y joindre 
l ’étude des langues et des littératures étrangères. [...] Or qui oserait le 
nier ? Parmi les langues étrangères, il en est trois dont la beauté est 
incontestable, dont la culture a été exceptionellement soignée, et qui 
ont servi d ’instrument aux plus puissants génies, pour la création des 
plus beaux monuments de la parole humaine. Tous M.M. vous avez 
nommé le grec, le latin, le français184 185. [...]

184 Antoine Stillemans (Sint-Niklaas 10 december 1832 - Gent 5 november 1916). 
18 56 : priesterwijding en studies te Leuven ; 1861 : leraar aan het klein seminarie te 
Sint-Niklaas ; 1867 : superior van deze instelling ; 1880 : president van het groot 
seminarie te Gent; december 1889: benoemd tôt bisschop van Gent.

185 In zijn openingsrede van 1874 voor de lettergilde van het klein seminarie te 
Sint-Niklaas had Stillemans de leerlingen aangespoord om zich toe te leggen op de 
studie van het Frans : ,,une langue dans laquelle on devra parler et écrire [...] Si je 
pouvais, M .M ., faire arriver jusqu’à vos oreilles les aveux de tous de jeunes 
flamands, qui, trop tard, ont compris la faute que je vous signale, le nombre des 
témoignages et leur accent de regret présenteraient quelque chose de si éloquent, 
qu’à l ’avenir toute exhortation serait superflue pour vous déterminer à parler 
constamment, dans vos conversations, et jusque dans vos jeux, la langue française 
avec toute la pureté possible.” ; B .A .G ., Fonds Stillemans, 1 1 .
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2 .5 .  J E Z U Ï E T E N

57. De Franse spraakkunst moet het uitgangspunt vormen voor 
het grammaticaal onderricht in de Jezuïetencolleges.

Circulaire van P. Coppens186, provinciaal; ongedateerd (tussen 
4 juni 1857 en j  juli 1860). A .J.B ., Onderwijs, E  /.
R e m a r q u e s  s u r  l e s  é t u d e s  d a n s  l e s  c o l l è g e s  d e  l a  P r o v i n c e .
[...]

e. Grammaire flamande : comme cela ne regarde que quelques collè
ges je n’en dis rien.
Remarque : Les notions générales sur la grammaire, étant applicables à 
la grammaire de toutes les langues ne devraient être détaillées qu’une 
seule fois. Leur place naturelle serait la grammaire française ; dans les 
grammaires grecque, latine et flamande on n’en répéterait (sans chan
ger les termes) que les choses essentielles pour y rattacher les particu
larités propres à chacune de ces langues. [...] P. Coppens s.j.

58. De studie van het Nederlands moet in het Turnhoutse Sint- 
Jozefscollege worden bevorderd.

Brief van generale overste P. Beckx187 aan provinciaal C. Cres- 
pelle 188 ; (Rome), 16 september 1865. Uittrekselgevoegd bij brief 
van generale overste Xav. Wemz aan provinciaal E. Thibaut;

186 Pj-osper Coppens (Gent 30 oktober 1801 - Gent 15 mei 1870). Was provinciaal 
van deBelgischeJezuïetenprovincievan4)uni 1857 tôt 3 juli 1860. Voordienwas 
hij rector van het Sint-Barbaracollege te Gent (vanaf 27 september 1848). Op 6 
maart 1850 was hij op de vingers getikt door generaal P .J. Roothaan omdat de 
studie van het Nederlands in dit college werd verwaarloosd ; Uittreksel gevoegd 
bij een brief van generaal Xav. Wernz aan provinciaal E. Thibaut, A .J.B ., 
Vlaamse kwestie, II, 1.

187 Petrus Joannes Beckx (Zichem 8 februari 1795 - Mechelen 7 maart 1887). Was 
generale overste van de Jezuïetenorde van 2 juli 1833 tôt 4 maart 1887. Deze 
vlaamsvoelende Jezuïet betreurde de snelle verfransing van Vlaanderen na 1830 
omdat hij er een bedreiging in zag voor de godsdienstzin, de eenvoud en de goede 
zeden voor het volk ; zie K. Schoeters, Pater J .  Beckx en de Jezuïetenpolitiek van 
zijn tijd, p. 78.

188 Caesar Crespelle (Leuze 28 januari 1822 - Doornik 12 april 1884). Was overste 
van de Belgische provincie van de Jezuïeten van 2 maart 1865 tôt 19 mei 1870.
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Rome, 22 mei 1914. A J .B . ,  Vlaamse kwestie, II, 1.
[...] Cum collegii nostri Turnholtani discipuli vix non omnes sint 
linguae flandricae, atque adeo hoc collegium unicum fere sit, in quo 
linguae huius studium aliquantum vigere solebat, RVae multum 
commendo, ut hoc studium istic promovere omni ope satagat, ne a 
nostris neglegi lingua maioris partis regionis videatur. Multum autem 
interest, ut inter nostros formentur, qui lingua ilia concionari et 
scribere bene valeant, juxta exemplum patrum antiquae provinciae 
flandro-belgicae189, qui hoc modo tantopere contulere ad religiosam 
populi huius instructionem et fidei defensionem. [...]

Vertaling van tekst 58.

[...] Daar de leerlingen van ons Turnhoutse college bijna allen 
vlaamstalig zijn en dit college tôt dusverre bijna het enige is, waar het 
bestuderen van deze taal altijd een vrij grote plaats innam, beveel ik 
Uwe Eerwaarde dringend aan moeite te doen deze studie in dit 
opzicht met aile kracht te bevorderen, opdat het er niet de schijn van 
heeft dat de taal van het grootste deel van de streek door ons wordt 
verwaarloosd.
Het is derhalve van veel belang dat er in onze kring mensen worden 
gevormd die deze taal goed in het openbaar kunnen spreken en 
schrijven, naar het voorbeeld van onze vaderen van de oude Vlaams- 
Belgische provincie189, die op deze wijze zoveel hebben bijgedragen 
tôt de godsdienstige vorming van dit volk en de verdediging van het 
geloof. [...]

189 Waarschijnlijk dacht Beckx hier op de eerste plaats aan de heilig verklaarde Jezuïet 
uit zijn geboortestreek, Joannes Berchmans van Diest.
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59* Belangrijke voorstellen tôt verbetering van de studie van het 
Nederlands in een enquête over het onderwijs in de Jezuïeten- 
colleges190.

Brief van C. De Beck191, leraar aan het Sint-Barbaracollege te 
Gent, aan (provinciaal P. Goethals192) ; ongedateerd (Gent, au
gustus i8yo). A .J.B ., Onderwijs, E 19.

Révérend Père — Vous nous avec fait demander par le R.P. Rec
teur193 nos observations sur les études : je prends la liberté de vous 
adresser quelques remarques particulières sur l ’enseignement du fla
mand dans nos collèges. Je vous les adresse directement, p.c.q. jamais 
jusqu’ici, me semble-t-il, on n’a obtempéré franchement aux recom
mandations du R.P. Crespelle concernant le flamand.
I. L ’enseignement de la langue maternelle se trouve réduit dans nos 
collèges à un état, on ne peut plus, déplorable.
Ce n’est pas que les encouragements des irs supérieurs aient fait 
défaut. Je trouve dans l ’encyclique du P. Roothaan194 : ,,In schola- 
rum inferiorum ratione illud providendum fuit, ut ... praesertim

190 Op 30 juli 1870 had provinciaal P. Goethals een circulaire aan de Jezuïetencolle- 
ges gestuurd waarin gevraagd werd naar opmerkingen en bedenkingen bij de 
Dispositions concernant Venseignement (zie voetnoot 197) van 1860. Goethals 
kreeg in augustus 1870 antwoorden uit de Vlaamse Jezuïetencolleges van Aalst, 
Turnhout, O .L . V.-Antwerpen, uit het Brusselse Sint-Michielscollege, uit de 
Waalse colleges van Bergen en Verviers, en uit het noviciaat van Drongen ; 
A .J.B ., Onderwijs, E 1. De hier gepubliceerde brief van De Beck maakte zeer 
waarschijnlijk deel uit van deze enquête alhoewel hij niet bij dit dossier werd 
geclassificeerd. Aangezien de antwoorden uit de hoger aangehaalde colleges 
slechts fragmentarisch het probleem van het Nederlands taalonderricht behan- 
delden laten we de inhoud van deze fragmenten aansluiten bij de brief van De 
Beck.

191 Cyrille De Beck (Zottegem 25 juni 1839 - Gent 11  september 1915). Deed in 1858 
zijn intrede in de Jezuïetenorde. Hij was van 1865 tôt 1870 leraar aan het 
Sint-Barbaracollege te Gent, waar hij wiskunde, catechismus en vanaf het 
schooljaar 1866-1867 00k Nederlands onderwees.

192 Paulus Goethals (Kortrijk 11 november 1832 - Calcutta 4 juli 1901). Was provin
ciaal van de Belgische Jezuïetenprovincie van 19 mei 1870 tôt 20 juli 1876.

193 Van 22 september 1864 tôt 26 augustus 1872 was Joannes de Costere rector van 
het Sint-Barbaracollege te Gent.

194 Joannes Roothaan (Amsterdam 23 november 1785 - Rome 8 mei 1853). Was 
generaal van de Jezuïetenorde van 9 juli 1829 tôt aan zijn dood. Het is ons niet 
duidelijk over welke ,,encycliek”  De Beck spreekt. In de door Roothaan ver- 
nieuwde Ratio studiorum (zie verder voetnoot 200) vonden we de in de brief 
aangehaalde passage niet terug.
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linguae ac litteraturae patriae diligentior daretur opéra, ita tamen ut 
salvum semper maneret ac praecipuum studium Latinarum, Graeca- 
rumque litterarum19S. ”  Depuis bien des années196 les Dispositions 
concernant l ’enseignement197 portent: ,,Dans nos collèges des pro
vinces flamandes, on enseignera la langue flamande dans toutes les 
classes, et on lui donnera dans les concours à peu près la même 
importance qu’au français.” 198 Le flamand doit avoir été encore si je 
ne me trompe, recommandé d’une façon toute particulière par le 
T.R.P. Général199 au commencement de l ’année scolaire 1866-67. Le 
R.P. Crespelle aussi l ’a recommandé bien vivement depuis cinq ans à 
chacune de ses visites. Et que de passages du Ratio 200 relatifs à la 
lingua vernacula201 et dont l ’application rendrait superflues toutes 
mesures nouvelles ! Malheureusement ces encouragements n’ont 
jusqu’ici abouti à rien ou du moins à bien peu de chose.
Rien d'étonnant : on n’a employé en faveur du flamand ni moyens 
généraux, ni moyens particuliers. Le P. Jouvency202 réduit à trois les 
moyens de perfectionner la connaissance de la langue maternelle : un
195 Vertaling : ,,Bij het opstellen van het rooster voor de lagere klassen moest ervoor 

gezorgd worden dat ... vooral aan de taal en letterkunde van het Vlaams meer 
aandacht werd besteed, met dien verstande echter dat de studie van het Latijn en 
het Grieks steeds op de eerste plaats gehandhaafd bleef.”

196 Sedert 1852.
197 De Dispositions concernant l ’enseignement werden geregeld uitgegeven en bevat- 

ten wijzigingen, uitweidingen en verklaringen bij sommige regels van de Ratio 
Studiorum (zie hierover voetnoot 200).

198 F .D ’Hulster, de rector van het O.L.V.-college van Antwerpen merkte in zijn 
antwoord van 17 augustus 1870 bij deze formulering op : ,,Cet à peu près ne 
semble pas assez clair et donne lieuàdes doutes” ; A .J.B ., Onderwijs, E 1. In een 
circulaire van 18 september 1877 breidde provinciaal J. Janssens de verplichting 
om Nederlands te geven uit tôt de 8e en 7e voorbereidende klassen van de Waalse 
Jezuïetencolleges ; A .J.B ., Onderwijs, A  27.

199 P. Beckx.
200 De Ratio Studiorum werd voor de eerste maal uitgegeven in 1586. Na ver- 

scheidene wijzigingen in 1593 en 1599 werd de uitgave van 1603 de basis voor de 
onderwijsmethode in de Jezuïeteninstellingen tôt in 1832, toen de Ratio door 
generaal Roothaan vernieuwd werd. In deze vernieuwde Ratio stonden ver- 
scheidene passages over het gebruik van de moedertaal, vooral bij het vertalen van 
Latijnse en Griekse teksten. In 18 5 8 werden door generaal Beckx nog wijzigingen 
in de Ratio aangebracht met betrekking tôt het onderwijs van de filosofie.

201 De moedertaal.
202 Het werk van J. de Jouvancy (of Jouvency), Magistris scholarum inferiorum S.J. 

de ratione discendi et docendi (1703) was eveneens een basiswerk voor het 
Jezuïetenonderwijs ; zie hierover F. de D ainville, L ’éducation des Jésuites, 
p. 209-266.



langage soigné, les versions élégantes d ’auteurs anciens, et les dictées 
de passages d’une rédaction irréprochable. Or en fait l ’usage du 
flamand est prohibé toujours et partout; à S. Barbe il l ’a même été 
pour les conversations des professeurs avec leurs élèves ; et le 2d et le 3e 
moyen se trouvent aussi généralement négligés. On se borne à quel
ques traductions françaises d’auteurs flamands, on ne peut plus, faci
les ; or cet exercice peut être excellent pour apprendre le français ; mais 
il n’apprend guères assurément la langue maternelle.
Aussi voyez où nous en arrivons, il Dans la capitale des Flan
dres203, les professeurs d’un collège de la Compagnie de Jésus se 
trouvent arrêtés par la moindre difficulté d’orthographe ou de gram
maire qui ferait sourire un élève intelligent des écoles communales 204. 
Par contre il y a des systèmes d’orthographe et de grammaire à 
profusion. Au soin de l ’anarchie universelle de langue que l ’on pro
clame hautement, chacun s’imagine ne pas être le moins autorisé des 
législateurs, et l ’on crie d’autant plus haut, que l ’on est plus ignorant. 
Les principes pratiques d ’après lesquels on se dirige, sont bien sim
ples : on décrie et on ne fait rien. Si quelque terme étranger se rencon
tre dans une phrase flamande, la faute en est à la pauvreté de la langue ; 
et si le terme propre est mis en avant, on ne le connaît pas et on l ’écarte 
en le déclarant inintelligible. Si quelque grammaire surannée fourmille 
d’erreurs, on en est ravi, parcequ’on n’y trouve rien à apprendre ; si 
une grammaire est au contraire substantielle et bien écrite, on la 
déclare obscure pour n ’avoir point à l ’étudier. Ce n’est qu’à la longue 
que l ’on oublie son premier jugement, qu’on le nie même, pour ne pas 
être obligé d’avouer que l ’on avait jugé d’abord sans connaissance de 
cause. 21 Les prédicateurs ne lisent ni livre, ni journal flamand, sauf 
plus ou moins le dictionnaire. En chaire des pensées françaises leur 
arrachent des membres de phrases français, là où l ’expression fla
mande fait défaut; l ’emploi impropre des mots produit de temps à 
autre des effets très pittoresques : eene couche sneeuw, une voiture 
chargée de neige ; eene barrique poeier, une barrique de matières en 
poudre, etc. etc. 3/ En rhétorique on ne trouve pas un élève qui

203 Gent.
204 Een gelijkaardige opmerking vonden we in de brief van 15 auguscus 1870 van 

rector J. Cranen van het Sint-Jozefscollege te Turnhout : „Plusieurs des nôtres, 
quoique flamand, ne savent pas même l ’orthographe de leur langue maternelle. Il 
faudrait à Tronchiennes [noviciaat] leur faire apprendre l ’orthographe, les dé
clinaisons et les conjugaisons flamandes.” ; A .J.B ., Onderwijs, E 1.
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écrive trois lignes sans faute et la plupart des élèves sont bien inférieurs 
en correction aux enfants des ouvriers. Je corrigeais ces derniers jours 
une huitaine de copies de Catéchisme, où les rhétoriciens avaient écrit 
les dix commandements de Dieu : presque toutes fourmillaient de 
contresens grossiers. En seconde et en rhétorique l ’enseignement de la 
littérature flamande est rendu impossible à défaut de connaissances 
préalables suffisantes. Pendant les cinq ans que j ’ai passés ici, je n’ai 
rencontré, je pense, que deux élèves qui aient appris le flamand au 
collège : l ’un, neveu d’un littérateur flamand, l ’a appris à part lui par 
devoir de naissance ; l ’autre est le F. De Vos Joseph205 qui travaillant 
consciencieusement a fait des progrès sensibles en rhétorique. Cepen
dant les élèves des classes supérieures, surtout ceux des grandes famil
les, se montrent généralement très désireux d’apprendre le flamand ; 
mais n’ayant plus assez de loisirs ils se découragent rapidement et 
accusent le collège de ne pas leur avoir donné un enseignement conve
nable dans les cours inférieurs.
41 Dans les classes élémentaires on ne songe pas même à conjuger un 
verbe flamand, ni peut-être à décliner un substantif. On ne recule pas 
devant les abstractions de la grammaire française non qu’elle soit plus 
facile que la grammaire du P. Van de Velde206, mais p.c.q. le profes

205 Joseph De Vos (Gent 9 mei 1852 - Brussel 8 januari 1932). Deed in 1869 zijn 
intrede in de Jezuïetenorde. Van 1904 tôt 1910 was hij provinciaal van de Belgi- 
sche Jezuïetenprovincie.

206 Camiel V ande V elde, s . j Beginselen derNederlandsche spraakleer, 2dln, 1867, 
18702. Deze spraakkunst oogstte veel kritiek. De rector van het Jezuïetencollege 
van Antwerpen schreef op 19 augustus 1870 aan het provincialaat dat er zeer veel 
werd geklaagd over dit werk en dat het in feite niet meer werd gebruikt ; A .J.B ., 
Onderwijs, E 1. De slechte kwaliteit van de spraakkunst van Van de Velde werd 
00k sterk benadrukt in een brief van rond 1870 (misschien ter voorbereiding van 
de tweede uitgave) van de bibliothecaris van het O.L.V.-college van Antwerpen, 
Everard Weemaes aan zijn confrater, Ed. Terwecoren, hoofdredacteur van de 
Collection de Précis historiques, die hem daarover zijn mening had gevraagd : 
,,Elle contient une masse de règles fausses et présente [...] une foule de décisions 
magistrales qui ne sont rien moins qu'admissibles ; [...] que vont s ’écrier les 
Protestants, si des 1400 exemplaires qu’on a tirés de cette grammaire l ’un ou 
l ’autre leur tombe entre les mains. [...] Ne vont-ils pas dire: voyez comme les 
Jésuites sont arriérés en fait de littérature nationale ? Il est donc urgent d’arrêter 
autant que possible le circulation du poison.”  Weemaes had 74 bladzijden met 
opmerkingen over deze spraakkunst aan de provinciaal gestuurd. Hij ging in het 
vervolg van zijn brief uitgebreid in op de verschillende strekkingen in de Neder- 
landse taalkunde en verklaarde dat hij zichzelf niet voldoende onderlegd voelde 
om zelf een Nederlandse spraakkunst te schrijven; A. J .B ., Onderwijs, P u .
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seur le connaît de longue date ; on ne recule pas devant la multiplicité 
des exercices français d ’orthographe, de grammaire, d ’analyse, mais 
on ne songe pas même à tirer un meilleur parti de ces mêmes exercices 
en les faisant traduire en flamand. En fait de flamand on se borne à un 
nombre fort restreint d’exercices de traduction, qui, de l ’avis même 
des professeurs, sont trop faciles pour être profitables. La grosse part 
du temps est faite au français et lui est réservée exclusivement; au 
flamand on cède quelques heures, et ces heures ne profitent pas moins 
pour le français que pour le flamand.
5/ Une remarque analogue est à faire pour les classes d’humanités. En 
théorie on assigne par semaine une heure de classe au français, une 
heure au flamand ; mais c’est à peine s’il est un exercice de classe qui ne 
contribue à la connaissance du français, tandis que souvent on écourte 
encore l ’heure ou les deux demi-heures de flamand en prenant sur elles 
le temps de dicter le devoir. Enfin voici une remarque bien significa
tive. Je viens de parcourir le programme des prix, et force m’est de 
constater qu^presque tous les élèves nommés en flamand ne s'e distin
guent que pour avoir appris leur langue maternelle ailleurs et être 
venus au collège plus tard que leurs condisciples.
II. Faut-il croire, Révérend Père, que la situation actuelle est sans 
remède ? Je ne le pense pas ; mais il faudrait : i) l ’exécution franche 
des mesures existantes, — 2) l ’organisation de l ’enseignement fla
mand, comme de tout autre enseignement, — 3) des mesures servant 
à faire considérer et employer la langue.
il Les prescriptions existantes sont éludées. Le dispositif fixe à trois le 
nombre des concours. Les dates de ces concours étaient fixées cette 
année au 12 novembre, au 6 mai, au 30 juin ; et il est arrivé naguères 
que le ir concours s’est trouvé placé encore plus tôt et le 2d plus tard. 
Le flamand doit avoir à peu près la même importance que le français ; 
mais le français compte double pour l ’excellence et le flamand ne 
compte pas207. Ce fait, funeste en lui-même, l ’est encore peut-être 
davantage dans ses conséquences : car il empêche l ’emploi de mille 
moyens particuliers qui seraient du plus heureux effet. Sans doute en

207 In de Dispositions concernant l ’enseignement van 1860 stond over de prijs van 
uitmuntendheid vermeld : ,,Les prix d ’excellence seront décernés à ceux qui 
l ’emporteront sur leurs condisciples dans l ’ensemble des branches enseignées 
dans une même classe: les différentes branches d ’instruction influeront sur ces 
prix selon le degré de leur importance” .
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1864-65, le R.P. Provincial208 avait réformé cet état de choses, et 
décidé que à partir de l ’année d’après le flamand compterait d’abord 
en 6e, puis l ’année suivante en 5e, et ainsi de suite. On se trouva 
heureux de profiter d’une difficulté d’un professeur pour couper 
court à la réforme.
A  différentes reprises les livres classiques ont manqué. Il y  a deux ans, 
on avait des dictionnaires suivant l ’orthographe de fantaisie d’Olin- 
ger209, maintenant on n’en donne plus du tout. Les élèves des classes 
préparatoires reçoivent le petit dictionnaire français (français seul) de 
Bénard210, on leur refuse un dictionnaire flamand. Quant aux élèves 
des classes latines, ils savent par expérience qu’un dictionnaire fla
mand ne leur est d’aucune utilité ! Autrefois au Nouvel An et à la fête 
du P. Recteur, le compliment principal était souvent en flamand. On a 
réglé d ’abord que le compliment principal serait toujours en français, 
et le compliment des cours professionnels en flamand. Or cette année 
les cours professionnels ne renfermaient plus d’élève sachant rédiger 
un compliment flamand : celui-ci a donc été supprimé.
Dans un état de choses aussi triste, Révérend Père, ne conviendrait-il 
pas d’accentuer un peu plus les Dispositions existantes ? Ne pour
rait-on pas mettre à la i re page des Dispositions, avant la remarque 
relative aux mathématiques :
,,b) Dans nos collèges des provinces flamandes on enseignera la lan
gue flamande dans toutes les classes, les leçons auront lieu deux fois la 
semaine, aux jours et aux heures à assigner par le préfet des études. ”  
Et parmi les remarques qui ont trait à l ’objet de l ’enseignement, ne 
pourrait-on pas mettre en 3e ligne :
,,c) Dans nos collèges des provinces flamandes, on n’attachera pas au 
flamand une importance moindre qu’au français ; et on observera avec 
soin ce qui est dit dans le Ratio de la langue maternelle.”
Il ne me semble pas équitable en effet de rejeter un point aussi 
important après les prescriptions qui concernent les cours facultatifs. 
21 Ne serait-il pas juste aussi d’inscrire définitivement le flamand au 
tableau qui fixe l ’objet de l ’enseignement, aux tableaux des prix et des

208 Van 3 juli 1860 tôt 2 maart 1865 was Fredericus Bossaert provinciaal.
209 Ph. Olinger liet in 1843 te Gent een Frans-Vlaams en Vlaams-Frans woordenboek 

verschijnen dat verscheidene (soms verkorte) heruitgaven kende.
210 Théodore Bénard was een Franse jezuïet. Zijn woordenboekje dat in de voorbe- 

reidende klassen werd gelezen was waarschijnlijk een vereenvoudigde versie van 
de Dictionnaire classique universel français, historique, biographique, mythologi
que, géographique et étymologique die hij in 1872 in Parijs liet verschijnen.
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concours ? Il faudrait l ’organisation de l ’enseignement flamand. 
Quelles améliorations le temps amènera-t-il, si cette organisation est 
abandonnée aux éventualités ? Ne faut-il pas plutôt régler une bonne 
fois que l ’on soignera l ’élocution, l ’orthographe, la grammaire, la 
théorie et l ’histoire littéraire ; que l ’on exercera les élèves à la traduc
tion des auteurs anciens en flamand et à la composition de lettres, de 
poésies, de discours, etc. Et puis les classiques manquent-ils, que l ’on 
continue à n’employer en 6e, 5e, 4e, qu’un tissu de traductions plus ou 
moins flamandes, tandis que pour le français on emploie un chef 
d’œuvre le Télémaque ? Ne pourrait-on pas employer en 7e de Verha- 
len uit de Geschiedenis van België de Dautzenberg et Van Duyse211, 
en 6e, du Conscience, Wat eene Moeder lijden kan212, p.ex. ; et en 5e, 
le livre si éminemment intéressant et national Volksleesboek 213, qui a 
été composé d ’ailleurs pour les besoins de l ’enseignement? Au lieu 
d ’expliquer toujours et partout du Conscience, et rien que cela, ne 
pourrait-on pas avoir à l ’usage de nos collèges une Nederlandsche 
Bloemlezing, sur le même plan que les Modèles français du 
P. Broeckaert214, et où l ’on trouverait en son lieu le historiens et le 
poeta dont parle le Ratio? La Bloemenlezing de S. Nicolas215 est 
extrêmement pauvre et elle laisse complètement de côté les grands 
auteurs hollandais ; la Bloemlezing de Louvain216 est meilleure, mais 
comme elle sépare la poésie de la prose, elle oblige en quelque façon à 
n’étudier les pièces poétiques qu’à partir de la 2e, et non en 4e et en 3e ; 
elle est de plus mal assortie pour l ’éloquence.
III. Enfin, si l ’on ne veut pas s’en tenir à des paroles stériles, ne

211 J.M . D autzenberg en P. V an D uyse, Verhalen uit de geschiedenis van België, 
Gent, 18622, 18673 ; 18834.

212 H. C onscience, Wat eene moeder lijden kan, Antwerpen, 18 j i 3.
213 J.M . D autzenberg en P. V an D uyse, Volksleesboek voor middelbare en lagere 

scholen en Vlaamsche huisgezinnen, bekroond door het Belgisch Staatsbestuer, 
Brussel, 1854.

214 J. B roeckaert, Modèles français recueillis d ’après le plan du Guide du jeune 
littérateur, Luik, 1853. Inzijnhoger aangehaaldebrief (zie voetnoot 206) wees E. 
Weemaes eveneens op het gebrek aan een goede Nederlandse bloemlezing in de 
Jezuïetencolleges. Weemaes zag liever niet Conscience in zulke bloemlezing 
opgenomen maar wel Hooft, Schrant, Bilderdijk, Van der Palm, Anna Bijns en 
Poirters; A .J.B ., Onderwijs, P 11.

215 F.V .D .V . (Frans Van de Velde), Nederd«ûscAe Bloemlezing, Sint-Nildaas, 1846.
216 Nederduitsche Letterkunde. Eerste Deel Prozastukken, Leuven, 18544, 18777 ; 

TweedeDeelDichtstukken, Leuven, 18544, 18776. BesprokenbijL. Vos-G evers, 
In het spoor..., p. 251-252.
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convient-il pas que l ’on emploie des moyens nombreux et efficaces 
pour faire considérer et employer la langue! Pour cela on devrait 
cesser de s’en tenir à l ’usage exclusif du français dans toutes les 
circonstances de la vie.
i l  L ’enseignement du flamand devrait se donner en flamand même ; 
l ’usage du français ne devrait être autorisé que pour les traductions et 
non pour les explications.
zl On pourrait introduire l ’usage partiel du flamand pour d’autres 
exercices classiques 217, pour la traduction des auteurs anciens, pour 
des thèmes et des versions dictées en classe, pour certains cours, p.ex. 
pour celui d ’histoire nationale. Pourquoi aussi dans nos collèges 
flamands, le catéchisme ne se donnerait-il pas principalement en fla
mand ? Ce serait travailler indirectement à faire mieux connaître la 
religion par tout le peuple ; et en outre les scolastiques flamands ne 
resteraient pas de longues années sans exercice aucun de leur langue 
maternelle.
3/ Pourquoi n’enseigne-t-on pas l ’allemand et l ’anglais au moyen du 
flamand? L ’étude de ces deux langues germaniques s’en trouverait 
singulièrement facilitée. On trouverait les livres classiques au besoin. 
41 Ne pourrait-on pas prêcher périodiquement en flamand et en fran
çais devant les élèves ? De la sorte ceux-ci ne s’habitueraient pas à se 
considérer comme une caste privilégiée au sein du peuple ; et ils n’en 
viendraient pas à conclure qu’il leur messied d’assister aux sermons 
qui se font presque exclusivement en flamand dans les églises parois
siales et autres. Pendant les cinq ans que j ’ai passés à S. Barbe, les 
élèves ont assisté en tout à deux sermons flamands (l’un entremêlé de 
français.)
j/ Je ne demande pas que l ’on permette toujours aux élèves de parler 
flamand en récréation ; mais ne doit-on pas leur donner l ’occasion de 
le parler comme il faut ? On trouverait des occasions, si on le voulait. 
A S. Barbe les élèves se rendent par classes et sous la conduite d ’un 
professeur aux écoles pauvres dont ils ont le patronage. Pourquoi ne 
parleraient-ils pas flamand pendant tout le temps de l ’excursion ? Ceci

217 F. Duchêne, studieprefect van het Jezuïetencollege van Aalst stelde in zijn brief 
van 8 augustus 1870 voor om in de hoogste vijf humanioraklassen een of twee 
Franse werken per week te laten maken in de instellingen waar het Nederlands een 
facultatief vak was (in Wallonie) en afwisselend een Nederlands en Frans werk per 
week of om de twee weken te laten maken in de instellingen waar het Nederlands 
een verplicht vak was (in Vlaanderen) ; A .J.B ., Onderwijs, E 1.
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me rappelle un fait bon à signaler. Dans une de ces visites, nos élèves 
s’étaient distribué les quatre classes de l ’école. La classe supérieure 
avait pour inspecteurs ce que le collège a de plus nul. Ce n’est pas que 
les sujets de talent fissent défaut dans la compagnie ou dans le peloton ; 
ils étaient au contraire, je pense, en majorité ; mais ils se trouvaient 
incapables de porter la parole en flamand.
61 Pourquoi n’encourage-t-on pas aussi les lectures flamandes ? Peut- 
être est-ce en partie, que l ’on ignore que l ’on ne soupçonne même pas 
l ’existance des bons livres flamands. Que l ’on fasse donc quelques 
efforts pour apprendre à connaître ces livres ! Que l ’on ne néglige pas 
non plus les lectures publiques ! Le flamand est-il donc si trivial et si 
peu digne, que l ’on ne puisse faire une lecture en cette langue devant 
des pensionnaires le soir pendant le souper ?
7/ Que l ’on n’écarte pas dédaigneusement le flamand des séances 
publiques ! Que l ’on admette dans les séances musicales les chœurs 
flamands ; que dans les séances littéraires, il y ait même nombre de 
pièces flamandes et françaises, et que les unes ne se lisent pas moins 
que les autres ! Que le flamand ne soit donc pas repoussé des acadé
mies !
8/ Que l ’on ne néglige pas d’employer en faveur du flamand, les 
moyens que l ’on a su inventer pour perfectionner la connaissance du 
français : les concours généraux en orthographe, les déclamations, etc, 
etc !
9/ Comme il y a bien des circonstances ou l ’on ne peut employer 
qu’une langue et que de la sorte la supériorité du français a toujours été 
avancé, il serait à désirer que dans la suite on donne tantôt la préfé
rence au français, tantôt au flamand.
10/ Dans les collèges où, comme à Gand, la langue maternelle s’est 
trouvée négligée de longue date, les classes resteront nécessairement 
encore longtemps en souffrance, et une académie, composée exclusi
vement de rhétoriciens, ne serait donc pas viable dans les circonstances 
actuelles. Mais on pourrait recruter une académie parmi les élèves qui 
connaîtraient suffisamment leur langue dans les trois classes supé
rieures. C. De Beck s.j.

60. Nederlands beschouwd als een van de hoofdvakken in de 
Vlaamse Jezuïetencolleges.

Verslag van een vergadering; 26 augustus 1870. A .].B ., On- 
derwijs, E 1.

198



Dans une séance, tenue à la Résidence à Bruxelles, le 1 6 août 1870, 
pour l ’examen de certains points de l ’enseignement, il a été décidé : 
i°  Que les grandes compositions n’auraient plus, comme par le passé, 
une valeur égale à la somme de tous les concours, qui ont été donnés 
précédemment dans la même matière; mais qu’elles compteraient 
comme trois pour la doctrine chrétienne, le latin, le grec, le français et 
le flamand dans les collèges ou l ’étude de cette langue est obligatoire ; 
comme doubles dans les autres branches. [...]
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2.6 BISDOM LU IK

6x. Toekomstige Limburgse priesters moeten beter Nederlands 
kennen.

Brief van M. Rutten218, directeur van het klein seminarie te 
Sint-Truiden aan bisschop T. de Montpellier219; Sint-Truiden, 
i j  maart 18/9. B .A .L ., Fonds de Montpellier, 16.

[...] Branches spéciales. [...]
Flamand et allemand. L ’enseignement de ces langues a gagné, mais le 
flamand surtout n’est pas suffisamment cultivé par ceux qui un jour 
cependant devront le parler et annoncer dans cette langue la parole de 
Dieu. [...] M. Rutten, chan. dir.

218 Martin Hubert Rutten (Ophoven (gehucht Geistingen) 18 december 1841 - Luik 
17 juli 1927). 1867: priesterwijding ; 1868: leraar aan het klein seminarie te 
Saint-Roch; 1873 : directeur van deze instelling; 1878 : directeur van het klein 
seminarie te Sint-Truiden; 1879: president van het groot seminarie te Luik en 
vicaris-generaal ; 1901 : bisschop van Luik.

219 Théodore Alexis Joseph de Montpellier (Vedrin 21 mei 1807 - Luik 24 augustus 
1879). Was van 1852 tôt aan zijn dood bisschop van Luik.
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HOOFDSTUK 3

T A A L WET GE V IN  G  EN  LAN D D A G BEW EG IN G  
1883-1900

In januari en mei 1883 keurden achtereenvolgens de Kamer en de 
Senaat een voorstel tôt gedeeltelijke vernederlandsing van het mid- 
delbaar onderwijs goed. De nieuwe wet, die in juni werd uitgevaar- 
digd, bepaalde dat het Nederlands de voertaal zou zijn in de voorbe- 
reidende afdelingen van de officiële middelbare onderwijsinstellingen 
van het Vlaamse land. In de athenea en middelbare scholen zouden 
Nederlands, Engels en Duits door het Nederlands worden o n d e r w e -  
zen evenals, ten laatste vanaf het schooljaar 1886-1887, tenminste 
twee andere vakken. De technische termen van wis- en natuurkunde 
en de geschied- en aardrijkskundige namen moesten voortaan in het 
Frans en het Nederlands worden aangeleerd. Om een goede uitvoe- 
ring van de wet te verzekeren werd bepaald dat een normaalonderwijs 
zou worden opgericht voor het opleiden van leraars die onderwijs in 
het Nederlands konden verstrekken.

In deze taalwet was echter een ontsnappingsclausule ingebouwd : 
de regering behield de mogelijkheid om te beslissen dat indien nodig 
de door de wet vernederlandste vakken gelijktijdig 00k in het Frans 
zouden kunnen blijven gegeven worden. Tijdens de voorafgaande 
parlementaire debatten was echter gebleken dat er over die term 
,,gelijktijdig”  geen eensgezinde interpretatie bestond. Vlaamsgezinde 
volksvertegenwoordigers als Edward Coremans en Jan De Laet ver- 
stonden onder de omschrijving een tweetaligheid in de betreffende 
lessen en reageerden tegen de interpretatie die er door minister Van 
Humbeeck aan werd gegeven. Deze opteerde voor het inrichten van 
volledig franstalige naast de vernederlandste lessen. Hij had al tijdens 
het schooljaar 1881-1882 op zulke verdubbeling aangestuurd toen hij 
in een circulaire aan de ouders van de humanioraleerlingen de keuze 
liet tussen een Vlaams régime of een Frans (waarin het Nederlands 
geen verplicht vak was en kon worden vervangen door Engels of 
Duits). Hij wilde op die wijze aan het officieel schoolnet grotere 
uitbreiding geven. Zijn voorkeur was bepalend voor de wijze waarop 
de wet zou worden toegepast : in de praktijk ontstonden na verloop
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van tijd in verscheidene athenea en middelbare scholen franstalige 
naast nederlandstalige afdelingen1.

Op het ogenblik dat de taalwet tôt stand kwam moest ze in 
principe onmiddellijk worden toegepast in ongeveer de helft van het 
aantal middelbare onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel2. 
Want ten gevolge van een wet van 1881 had het rijk vele gemeentecol- 
leges overgenomen en een reeks nieuwe instellingen opgericht zodat 
het officieel onderwijs in 1884 in heel België een licht overwicht kreeg 
(5 1%  tegenover 49 %) en in Vlaanderen zijn achterstand tegenover de 
de katholieke colleges verminderde (4 1%  tegenover 59%). An- 
derzijds hadden vooral de bisschoppen in dezelfde période een grote 
inspanning geleverd om hun collegenet uit te breiden. Die actieve 
onderwijspolitiek aan beide zijden had een belangrijke toename van 
het aantal middelbare onderwijsinstellingen tôt gevolg : in Vlaanderen 
waren er in 1884 liefst 28 méér dan in 1878. Onderstaande tabel geeft 
over de situatie in 1884 meer preciese gegevens3.

Instellingen v o o r  m iddelbaar onderw ijs in het V laam se land in 1884

P rov.
A n tw .

A rro n d .
B russel

+ L e u v e n

P ro v.
L im b.

P ro v. P ro v. 
O .-V l. W .-V l.

T otaal %

R ijk ie graad 2 3 2 , 3 I I
46 36

z e  graad 5 8 5 10 7 35

gem eente îe graad — 2 — — — 2
41

7 5
2e graad 1 4 — — — 5

gepatroneerd ie graad 2 — 2 I 3 8
12 9

2e graad — ---_ — I 3 4

bisschoppelijk ie graad 5 4 4 6 9 28
4 2 33 59

2e graad 1 3 — 8 2 14

congregatie 1e graad 3 4 2 2 — I I
22 17

2e graad 3 2 I 4 I I I

Totaal per regio 22 3 ° 16 33 28 129 IOO

1 L. Wils, Honderd jaar Vlaamse beweging, p. 1 1 1 - 1 15 .
2 Rijks-, gemeente- en gepatroneerde instellingen vormden in 1884 samen 50 %  van 

het totaal aantal middelbare onderwijsinstellingen in het Vlaamse land ; zie tabel.
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■ Rekening houdend met het negatief advies van de atheneumpre- 
fecten, die Van Humbeeck waarschuwden voor de onwil van de 
ouders en wezen op het gebrek aan goed opgeleide leraars, opteerde de 
minister voor een zeer geieidelijke toepassing van de wet. Hij bepaalde 
dat vanaf oktober 1883 in de voorbereidende afdelingen het Neder- 
lands slechts als voertaal moest worden gebruikt in de laagste klas en in 
de athenea en middelbare scholen enkel in de lessen Nederlands van 
het laagste jaar terwijl daar 00k een tweetalige terminologie kon

3 Rijksinstellingen :
ie graad : Antwerpen, Mechelen, Brussel, Elsene, Leuven, Hasselt, Tongeren, 

Gent, Brugge, Ieper, Oostende.
2e graad : Antwerpen, Boom, Lier, Mechelen, Turnhout, Aarschot, Diest, 

Halle, Laken, Leuven, Schaarbeek, Vilvoorde, Zoutleeuw, Bree, 
Hasselt, Maaseik, St.-Truiden, Tongeren, Aalst, Dendermonde, 
Gent, Geraardsbergen, Lokeren, Ninove, Oudenaarde, Ronse, St.- 
Niklaas, Zelzate, Blankenberge, Brugge, Ieper, Kortrijk, Menen, 
Nieuwpoort, Veurne.

Gemeente-instellingen :
ie graad : Diest, Tienen.
2e graad: Oorderen, Brussel A, Brussel B, St.-Gillis, St.-Joost-ten-Node.
Gepatroneerde instellingen:
ie graad: Geel, Herentals, Beringen, St.-Truiden, Eeklo, Kortrijk, Poperinge, 

Tielt.
2e graad : Eeklo, Kortrijk, Poperinge, Tielt.
Bisschoppelijke instellingen :
ie graad: Boom, Hoogstraten, Lier, Mechelen (kl. sem.), Mechelen (St.-Rom- 

bouts), Aarschot, Brussel, Elsene, Halle, Bree, Hasselt, Peer, 
St.-Truiden, Dendermonde, Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, 
Ronse, St.-Niklaas, Brugge, Diksmuide, Ieper, Menen, Moeskroen, 
Nieuwpoort, Oostende, Roeselare, Veurne.

2e graad : Antwerpen, Schaarbeek, St.-Joost-ten-Node, Vilvoorde, Aalst, 
Deinze, Gent (St.-Joris), Gent (St.-Lievens), Gijzegem, Ledeberg, 
Lokeren, Zottegem, Avelgem, Torhout.

Congregatie-instellingen :
ie graad : Antwerpen (St.-Ignatius), Antwerpen (O.L. Vrouw), Turnhout, 

Brussel, Diest, Leuven, Tienen, Maaseik, Tongeren, Aalst, Gent (St.- 
Barbara).

2e graad : Mechelen (St. Vincentius a Paulo), Mechelen (St. Libertus), Mol, 
Alsemberg, Brussel (St.-Joris), Borgloon, Gent (St. Amands), Ge
raardsbergen, Melle, St.-Niklaas, Brugge.

Zie voor verdere identificatie de lijst van de onderwijsinstellingen in bijlage.
Vergelijk 00k met A. T ihon, Le rôle du clergé séculier dans l ’enseignement
secondaire pour garçons dans le diocèse de Malines et la Belgique au X IX e siècle,
— Revue d ’histoire ecclésiastique, LX X II, 1977, p. 584.
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worden gebruikt in de door de wet aangegeven vakken. Deze minieme 
stap naar de toepassing van de taalwet moest dan nog maar voorwaar- 
delijk worden gezet, namelijk indien het personeelsbestand dit toeliet. 
Van Humbeeck sprak niet over de lessen Engels en Duits en kondigde 
aan dat de regering pas later zou bekend maken welke twee vakken er, 
behalve de Germaanse talen, zouden moeten worden vernederlandst. 
Over de toepassing van de wet in de Brusselse instellingen werd met 
geen woord gerept. Omdat vooral het gebrek aan goed opgeleide 
leraars een hinderpaal bleek te zijn voor een naleving van de wet begon 
Van Humbeeck anderzijds wel vlug met de inrichting van een daartoe 
bestemde normaalschool die werd opgericht te Gent, aansluitend bij 
de universiteit4.

Het is waarschijnlijk dat de nieuwe taalwet onder invloed van een 
vlaamsgezinde directie of van leraars in sommige officiële instellingen 
een duidelijker en meer onmiddellijk effect sorteerde dan de voor- 
zichtige maatregelen van Van Humbeeck deden uitschijnen. Het is 
zeker dat men zich in het katholiek onderwijs aan een meer directe 
toepassing had verwacht en ook overeenkomstig handelde. De Brugse 
bisschop Faict schreef al vanaf het schooljaar 1883-1884 de volledige 
toepassing van de wet voor in de lagere middelbare scholen van zijn 
bisdom (Avelgem, het St.-Jozefspensionaat te Torhout, misschien 
ook Diksmuide en Nieuwpoort waar enkel lagere humanioraklassen 
waren) en wenste dat in de colleges voortaan een tweetalige vaktermi- 
nologie zou worden gebruikt in de lessen van wiskunde, weten- 
schappen, aardrijkskunde en geschiedenis en dat het vak Nederlands, 
totdantoe facultatief voor de Waalse leerlingen, ook voor hen ver- 
plicht werd gesteld5. Deze richtlijnen werden in de colleges met 
instemming onthaald (t. 8 5) en bleken over het algemeen goed te 
worden toegepast aangezien daarover geen klachten verschenen in 
vlaamsgezinde bladen. In het college van Tielt ging J . Claerhout, die 
daar van 1884 tôt 1887 leraar was, verder dan de bisschoppelijke 
voorschriften door zijn lessen Engels en Duits volledig in het Neder
lands te geven6.

4 L. W ils, o.c., p. 130-131.
5 L . V os-G evers, In het spoor van de vemederlandsing. Het Nederlands als vak en 

voertaal in het katholiek middelbaar onderwijs van het aartsbisdom Mechelen en 
het bisdom Brugge, in De Groote Stooringe 1875, p. 222.

6 Id., o .c. , p. 223.
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Ook in de Jezuïetencolleges was de toename van het Nederlands 
taalgebruik na 1883 opvallend. Te Turnhout mochten de leerlingen 
vanaf 1883 drie dagen, te Antwerpen vanaf 1883 twee dagen per week 
Nederlands spreken tijdens de recreaties en dat kwam overeen met de 
wens van de generale overste Beckx, die er in februari 1884 bij provin- 
ciaal Van Reeth had op aangedrongen dat het Nederlands beter zou 
worden bestudeerd in het noviciaat en een belangrijkere plaats zou 
krijgen als omgangstaal in de colleges 7 (t. 116). De provinciaal schreef 
in 1885 voor dat in de Jezuïetencolleges van het Vlaamse land het 
Nederlands in aile klassen moest worden onderwezen, evenwaardig 
moest zijn aan het Frans in de wedstrijden en soms mocht worden 
gebruikt bij verklaringen en vertalingen van schrijvers (t. 117). De 
opmerkelijke verbeteringen die in het schooljaar 1885-1886 werden 
doorgevoerd in het Antwerpse O.L.V.-college wijzen erop dat die 
maatregelen ni et zonder effect bleven8.

In het aartsbisdom Mechelen werden in 1885, naar het voorbeeld 
van West-Vlaanderen, interscholaire wedstrijden ingericht waarin het 
Nederlands een plaats kreeg (t. 27, v. 52). Dit — en ook de instelling 
van een inspectie — gebeurde in het kader van de uniformiserende 
maatregelen die Goossens voor het middelbaar onderwijs trof. Ex- 
pliciete vernederlandsingsvoorschriften werden vooralsnog niet van 
hogerhand gegeven, maar bij de instellingen zelf was een evolutie naar 
tweetaligheid vast te stellen in palmaressen, uitnodigingen en 
feestprogramma’s9. Voor de bisdommen van Luik en Gent zijn ons 
evenmin onmiddellijke vernederlandsingsmaatregelen van de over- 
heid bekend en ontbreekt de informatie over de plaatselijke taalsi- 
tuatie, maar het is waarschijnlijk dat ook hier de vernederlandsing 
toenam, vooral omdat precies deze twee bisdommen het best bij de 
flaminganten stonden aangeschreven (t. 67).

Die evolutie naar tweetaligheid in het katholiek onderwijs was niet 
enkel het rechtstreeks gevolg van de wet van 1883, ze werd sterk 
bevorderd door de agitatie van katholieke vlaamsgezinden die van de 
vrije instellingen zelfs een grotere vernederlandsing trachtten af te 
dwingen dan door de wettelijke taalmaatregelen aan het officieel 
onderwijs was voorgeschreven. Deze actie werd in belangrijke mate

7 Id., o. c. , p. 206.
8 Id., o. c. , p. 205-206.
9 Id., o . c . , p. 207.
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gedragen door de Antwerpse leerlingenbeweging die zich onder het 
impuls van Adolf Pauwels snel ontwikkelde. Tijdens de paasvakantie 
1883, nog voor de stemming van de wet in de senaat vond een 
,,studentenlanddag”  plaats te Antwerpen, waarop de inrichting van 
een algemene studentenbond werd besproken en de vernederlandsing 
van het onderwijs als belangrijkste doelstelling van de beweging werd 
geponeerd. De goedkeurende en bemoedigende brief die de jongeren 
van dertien parlementariërs plus vooraanstaande katholieken kregen, 
werd samen met het verslag van de bijeenkomst in De Student gepu- 
bliceerd en dat nummer werd aan aile collegedirecteurs verstuurd 
(t. 75], v. 117). Al in september van hetzelfde jaar vond een tweede 
vergadering plaats, nu te Mechelen, en onder leiding van de 
Vlaamsche Bond van die stad om de verantwoordelijkheid van de al te 
kwetsbare collegejeugd af te wentelen. Ter voorbereiding van deze 
landdag had de Vlaamsche Bond aan de bestuurders van de katholieke 
onderwijsinstellingen een verzoekschrift gericht om aan te dringen op 
nederlandstalige godsdienstlessen, beter moedertaalonderricht en ge- 
deeltelijk Nederlandse vertalingen van klassieke schrijvers10. In het 
voorjaar van 1884 legde diezelfde Bond, in naam van de gelukte 
bijeenkomst te Mechelen, aan de pas benoemde aartsbisschop 
Goossens het veel verdergaand verzoek voor om het hele onderwijs op 
‘Vlaamse voet’ in te richten (t. 62).

De actie voor de vernederlandsing van het katholiek onderwijs 
werd in 1885 nog meer intensief. Op 19 maart sprak de Antwerpse 
meetingist Ignaas De Beucker zich voor een vergadering van Vlaamse 
studenten te Leuven uit voor een volledige vernederlandsing van het 
onderwijs van hoog tôt laag. Korte tijd later stelde het Davidsfonds 
een onderzoek in naar de feitelijke taalsituatie in de katholieke instel- 
lingen. De resultaten, die in het begin van september werden bekend- 
gemaakt, wettigden een gematigd optimisme maar toonden 00k aan 
dat er nog veel moest worden verbeterd, vooral in de meisjesscholen. 
Op 10 september vond een grote landdag plaats te Antwerpen die 
georganiseerd was door de Nederduitsche Bond en waarop meer dan 
duizend katholieke en liberale vlaamsgezinden, in meerderheid leer- 
lingen en studenten, samenkwamen. De vergadering stond in het 
teken van de vernederlandsing van het onderwijs : er werd scherpe

10 D, L uyckx, A dolf Pauwels en de Vlaamse volkspartij, in Kopstukken van de 
Vlaamse beweging (Standen en Landen LXXV), p. 135-14 1.
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kritiek geuit op de taalsituatie in de katholieke instellingen en van de 
officiële scholen werd een betere toepassing van de taalwet geëist. Men 
besloot tôt oprichting van een Vlaamsche Penning, een bestendige kas 
die moest dienen voor het bekostigen van de landdagen en van de actie 
voor vernederlandsing van het onderwijs in het algemeen ; het beheer 
ervan berustte bij zes katholieke politici met aanzien11 . De Neder- 
duitsche Bond kreeg de opdracht om als ,,bestendig comiteit van de 
landdag”  een verzoekschrift aan de bisschoppen te richten waarin de 
onmiddellijke toepassing van de wet van 1883 in de colleges werd 
gevraagd en bovendien een trapsgewijze volledige vernederlandsing 
van die instellingen (t. 63).

De bisschoppen konden aan die vraag niet voorbijgaan al ergerden 
zij zich aan de bemoeiing van leken met hun onderwijs. Zij waren er 
zich van bewust dat de katholieke verkiezingsoverwinning mee aan de 
steun van de flaminganten te danken was en dat die steun 00k in de 
toekomst onmisbaar zou blijven. Daarom legde kardinaal Goossens 
ten overstaan van de voorzitter van het landdagcomité De Beucker een 
mondelinge verklaring af dat de vlaamsgezinden mochten verzekerd 
zijn van de goede wil van de bisschoppen maar dat die zelf over 
eventueel te nemen maatregelen wilden beslissen (t. 64a-b-c).

De Beucker wilde het bij die vage beloften niet laten. Om de 
bisschoppen onder druk te zetten was hij van plan in het openbaar mee 
te delen dat de volledige vernederlandsing van het katholiek onderwijs 
in het vooruitzicht was gesteld. Maar dat werd door het bisdom 
voorkomen (t. 6ja-b). Daarna bleef De Beucker het bisdom voort- 
durend op de hoogte houden van de drukke flamingantische bedrij- 
vigheid om aan te tonen dat de bisschoppen en de fransgezinde 
priesters in de colleges door de vlaamsgezinden niet zouden worden 
ontzien indien er niet vlug wezenlijke verbeteringen kwamen in het 
onderwijs. Hij bracht verslag uit over de vele klachten die bij de door 
de Nederduitsche Bond ingerichte Grievencommissie binnenkwamen 
over de situatie in de aartsbisschoppelijke instellingen. Uit zijn infor- 
matie bleek verder dat de gang van zaken in de bisdommen Gent en 
Luik als zeer gunstig werd aanzien in vlaamsgezinde kringen. Maar 
over de toestand in West-VIaanderen bestond een zeer negatief beeld. 
De door Faict getroffen vernederlandsingsmaatregelen namen de in- 
druk niet weg dat er rond vlaamsgezinde leraars en leerlingen een

11 Id ., o.c., p. 155-162; L. W ils, o.c., p. 132-133.
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repressieve sfeer hing (t. 66, 67, 68).
De bisschoppelijke beloften werden pas in januari 1886 openbaar 

bekendgemaakt en waren dan 00k al iets concreter : de bisschoppen 
waren van plan iets te doen aan het verfranste meisjesonderwijs, het 
moedertaalonderricht in de colleges van het Vlaamse land te verbete- 
ren en 00k in de Waalse colleges de studie van het Nederlands te 
bevorderen (t. 69 en v. 43). Behalve in het bisdom Brugge, waar Faict 
zijn in 1883 aangebrachte verbeteringen voorlopig voldoende achtte, 
werden als gevolg van deze principiële beslissing in de verscheidene 
diocesen veranderingen doorgevoerd. De nieuw opgerichte inspectie 
van het aartsbisdom stuurde in het begin van 1886 aan op een beter 
moedertaalonderricht12 (t. 70). In het bisdom Gent lagen de aange
brachte verbeteringen op het vlak van de omgangs- en onderwijstaal : 
vanaf het nieuwe schooljaar moest het catechismusonderricht in het 
Nederlands gebeuren en mochten de leerlingen gedurende twee dagen 
per week Nederlands spreken (t. 108). De Luikse vicaris-generaal 
M. Rutten deed aan zijn bisschop belangrijke voorstellen ter bevor- 
dering van het moedertaalonderricht en voor een gedeeltelijke verne- 
derlandsing van de onderwijs- en omgangstaal (t. 1 13 ,1 14 ) .  De Lim- 
burgse studenten constateerden in 1887 dat er in het voorbije school
jaar inderdaad verbeteringen waren ingevoerd in het klein seminarie 
van Sint-Truiden en waren 00k tevreden over de gang van zaken in de 
instellingen van Bree en Peer, maar maakten tegelijkertijd hun beklag 
over de verfransende geest die er nog altijd in de colleges van Sint- 
Truiden, Tongeren en Hasselt heerste (t. 115).

Over het algemeen genomen bleven de getroffen maatregelen vrij 
beperkt. De door Rutten aangeklaagde opvatting dat het Frans supé
rieur was aan het Nederlands hield in feite stand. De kennis van het 
Frans werd aanzien als een onmisbaar element in de opvoeding van de 
Vlaamse buitenjongens tôt geciviliseerde mensen. Dat werd in 1885 
door de inspecteur van het bisdom Gent onderstreept en om dezelfde 
reden wilde Faict geen concessies doen aan de eis voor een meer 
vernederlandste onderwijs- en omgangstaal, een standpunt waarvoor 
hij de gezaghebbende De Haerne en de vlaamsgezinde senator Lam- 
mens trachtte te winnen (t. 10 j, 88b, 89). De katholieke instellingen 
bleven nog ver verwijderd van de door de flaminganten gewenste 
volledige vernederlandsing en hun argument dat de liberale jeugd

12 L. Vos-G evers, o . c . ,  p. 205, 208.
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tengevolge van de wet van 1883 meer invloed zou gaan krijgen op de 
bevolking omdat ze beter de volkstaal konden spreken dan de ka- 
tholieke jongeren, had weinig effect op de bisschoppen. Dat was niet 
zonder reden : de uitvoering van de wet van 1883 liet immers veel te 
wensen over, zodat er geen directe concurrentie viel te vrezen.

Nadat in 1884 de katholieken aan de regering waren gekomen, 
zetten de vlaamsgezinden, o.m. de Nederduitsche Bond, de regering 
onder druk om een goede naleving van de taalwet op het onderwijs te 
bespoedigen (t. 66, v. 19). Tussen 1885 en 1887 zond minister van 
Binnenlandse Zaken Thonissen een reeks circulaires aan de officiële 
scholen waarin werd aangedrongen op een stipte toepassing van de 
wet. In mei 1886 werd aan de directeurs van de athenea en middelbare 
scholen meegedeeld welke vakken er, behalve de Germaanse talen, 
moesten worden vernederlandst, namelijk geschiedenis en aardrijks- 
kunde die als één vak werden beschouwd, en natuurwetenschappen. 
Die vakken moesten vanaf het schooljaar 1886-1887 in het Nederlands 
worden onderwezen in de laagste klassen (6e klas van de middelbare 
school en je  voorbereidende jaar van de humaniora) en jaar na jaar 
verder worden vernederlandst zodat de wet in 1892 volledig zou 
worden toegepast. In november 1886 schafte Thonissen het signum 
linguae af en in 1887 eiste hij dat er nederlandstalige prijsboeken 
zouden worden uitgereikt. Devolder, de opvolger van Thonissen, 
bracht dit laatste schrijven in 1889 in herinnering en drong er 00k op 
aan om in de mate van het mogelijke de prijsuitdelingen tweetalig te 
maken13.

Ondanks deze voortdurende aansporingen bleek de wet slechts 
zeer gebrekkig te worden toegepast in de officiële instellingen. Er 
werd vlug en algemeen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 
dubbel régime in te voeren: in 1886 bestond die regeling al in de 
athenea van Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen. An- 
derzijds was op aandringen van minister Thonissen. een Vlaamse 
afdeling opgericht in de athenea van Brussel en Elsene. In de instel
lingen waar geen Waalse afdeling bestond werden de te verneder- 
landsen vakken meestal in de twee talen onderwezen, dikwijls nog 
overwegend in het Frans en met franstalige handboeken, met uitzon- 
dering van het vak Nederlands. Dat werd nog slechts in sommige

13 L. W i l s . o . c . , p. 133-134, i 3 6 ; L . D osfel , De Belgische taalwetten op het gebruik 
der Nederlandsche taal voor het volk toegelicht, p. 274-275, 284-286.
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middelbare scholen geheel (Vilvoorde, Brussel) of gedeeltelijk (Sint- 
Joost-ten-Node, Sint-Gillis) in het Frans gegeven. Deze toestand 
werd scherp aangeklaagd op de landdag van vlaamsgezinde leerlingen 
van de officiële scholen, die dat jaar te Brussel werd gehouden14. Het 
spreekt vanzelf dat die evolutie niet bevorderlijk was voor de verne- 
derlandsing van het katholiek onderwijs en de bisschoppen ervan 
weerhield om verdergaande maatregelen te treffen.

Op de Antwerpse studentenlanddag in september 1886 hadden de 
flaminganten nog de hoop uitgesproken dat de verbeteringen die voor 
het komende schooljaar waren beloofd aan hun verlangens tegemoet 
zouden komen maar zij werden in die verwachtingen teleurgesteld1S. 
Dat bracht hen ertoe hun programma te matigen. Ze eisten vanaf 1887 
nog slechts een invoering in het katholiek onderwijs van de door de 
wet van 1883 voorgeschreven maatregelen, maar wel zonder de moge- 
lijkheid tôt het inrichten van een Waalse afdeling, iets waarvoor de 
kerkelijke overheid trouwens de financiële middelen miste (t. 7ia-b).

Ook inzake strategie trad een verschuiving op. Er werden bij 
verscheidene bisschoppen nog wel verzoekschriften ingediend maar 
de overtuiging groeide dat veranderingen in het vrij onderwijs enkel 
door wettelijke maatregelen zouden kunnen worden afgedwongen. 
Een eerste stap in die richting was het amendement dat Coremans in 
december 1889 bij de bespreking van de wet op de academische graden 
indiende, en waarin hij de toelatingsvoorwaarde tôt de universiteit 
wilde koppelen aan de voorwaarde dat het humanioradiploma van de 
abituriënt uit het Vlaamse land de vermelding droeg dat tenminste 
twee vakken in het Nederlands waren gevolgd. Dat zou tôt het 
dubbele resultaat leiden dat de Waalse afdelingen in het officieel 
onderwijs zouden worden afgeschaft en de wettelijke taalregeling van 
1883 in het katholiek onderwijs zou worden toegepast. Maar zijn 
voorstel werd zowel door katholieke als liberale parlementariërs be- 
streden als een aantasting voor de enen van de grondwettelijke vrijheid 
van onderwijs en voor de anderen van de grondwettelijke vrijheid van 
taal, zodat het amendement werd verworpen16. Toch bleef dit ini-

14 Vlaamsche landdag der studenten van de officieele gestichten te Brussel, in den 
,,Alcazar”  den 26 september 1886, gehouden, p. 2, 5, 23, 26-27; L. W ils, o . c. , 
p. 137-138.

ls D. L üyckx, o. c. , p. 173.
16 L. W ils, o. c. , p. 141.
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tiatief niet zonder resultaat. Uit vrees voor de aantasting van de 
onderwijsvrijheid had Faict nog tijdens de besprekingen nieuwe ver- 
beteringen ingevoerd zodat senator de Bethune voor het parlement 
kon verklaren dat een wettelijke taalregeling, althans voor de West- 
vlaamse instellingen, overbodig was17 (t. 91).

Ook kardinaal Goossens kon niet aan de politieke druk blijven 
weerstaan vooral nadat op het einde van 1890 de uitbreiding van het 
kiesrecht in het vooruitzicht werd gesteld, waardoor de positie van de 
vlaamsgezinden in de katholieke parti) werd versterkt en hun strijdlust 
nog werd aangewakkerd18. Goossens ging in 1892 over tôt het treffen 
van vernederlandsingsmaatregelen voor de middelbare onderwijsin- 
stellingen in het aartsbisdom, nadat hij hierover de collegedirecteurs 
van de provincie Antwerpen en het arrondissement Leuven had ge- 
raadpleegd. Uit hun antwoorden bleek dat de wet van 1883 in een 
reeks kleinsteedse op plattelandscolleges al was gerealiseerd of gro - 
tendeels kon worden toegepast. Terwijl daarentegen de instellingen 
van grotere steden en taalgrensgemeenten meer verfranst waren, met 
wel soms eentalig Nederlandse lessen voor de vakken Nederlands en 
catechismus en tweetaligheid in de lessen van Engels en Duits19 (t. 75a 
tôt 1). De maatregelen van Goossens kwamen neer op een verbetering 
van het moedertaalonderricht, een afremmen bij de eerste groep van 
de evolutie naar eentalig Nederlandse lessen — dat werd alleen toege- 
staan voor catechismus, Nederlands, Engels en Duits — en een be- 
vordering van tweetaligheid in de instellingen van de tweede groep 
(t. 76). Tegelijkertijd spoorde Goossens de collegedirecteurs aan tôt 
het oprichten van lettergilden in de instellingen waar die nog niet 
bestonden met de bedoeling om ook op die wijze de literaire oefening 
van het Nederlands te bevorderen (t. 78a, v. 138). Zijn richtlijnen 
waren wellicht niet bedoeld voor de scholen van het arrondissement 
Brussel waar zelfs een minimale vernederlandsing onmogelijk was 
wegens het sterk overwicht van uitsluitend franstalige leerlingen 
(t. 77a tôt g).

Zowel de maatregelen van Faict in 1890 als die van Goosens in 
1892 gingen gepaard met verbodsbepalingen tegen de studentenbewe- 
ging, die zich in de jaren tachtig sterk had ontwikkeld. In Leuven

17 L. V os-G evers, o.c., p. 228-229.
18 L. W ils, o.c. , p. 142.
19 L. V os-G evers, o . c . ,  p. 210-219.
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waren Vlaamse gouwgilden en studiekringen ontstaan en studenten 
gaven samen met seminaristen leiding aan de vlaamsgezinde beweging 
bij de scholieren. Die drie groepen stonden met elkaar in contact via de 
vakantiebonden, via de studententijdschriften, via de landdagen en de 
specifieke studentengouwdagendie sedert i887werdeningericht. Het 
zwaartepunt van de werking lag in de jaren tachtig in de provincie 
Antwerpen. De Antwerpse jongeren legden de belangrijkste klem- 
toon op de taalstrijd en waren op dat vlak, onder invloed van de 
Meetingistische traditie, geneigd tôt samenwerking met liberale fla- 
minganten ; tenminste tôt in 1889 toen daartegen verzet rees in eigen 
rangen, waarschijnlijk wegens de groeiende tegenwerking van de 
collegeoverheid die de plaatselijke bonden om die reden ondervon- 
den20. Vanaf nieuwjaar 1888 werd in Limburg het studententijd- 
schrift De Rabouter uit het Land van Loon uitgegeven en de West- 
vlaamse studentenbeweging kende in dat jaar een duidelijke herople- 
ving met de oprichting van een Westvlaamse gouwbond en het ont
staan van het strijdbare tijdschrift De Knodse21.

Die evolutie werd door de Brugse bisschop met argwaan gadege- 
slagen. Hij spoorde zijn collegedirecteurs aan om de beweging onder 
contrôle te houden en was vooral verontrust over de vlaamsgezinde 
geest in het Sint-Amandscollege te Kortrijk omdat hij er de con- 
currentie vreesde van de kort na 1881 opgerichte officiële middelbare 
school (t. 93, 97a-b, 98, io2a-b). Hij deed 00k een beroep op Gezelle 
om met zijn groot moreel gezag de uitspattingen van de leerlingenbe- 
weging te beteugelen (t. 99). Maar het duurde tôt 1890 vooraleer hij 
tôt maatregelen overging en zijn verbodsbepalingen van 1877, die in 
feite niet meer werden toegepast, opnieuw aan de leerlingen liet 
voorlezen (t. 100). Dat hing zeer waarschijnlijk samen met de oprich
ting van de landelijke overkoepelende organisatie, het Katholiek 
Vlaamsch Studentenverbond, in de lente van dat jaar.

Korte tijd later werd 00k in het aartsbisdom overgegaan tôt maat
regelen tegen de studentenbeweging. Voor kardinaal Goossens, die in 
de voorgaande jaren wellicht al ontstemd was geworden door de 
aanwezigheid van leerlingen op onzijdige landdagen en door de steeds 
radicaler wordende toon van De Student, was de oprichting van die

20 L. G evers, Studentenbeweging en taaltoestanden van het katholiek middelbaar 
onderwijs in het aartsbisdom Mechelen. 1830-1892, p. 64-88.

21 L. en L. V os-G evers, Dat volk moet herleven, p. 81.



algemene studentenorganisatie, waarin de leerlingen nog zelfbewuster 
werden, eveneens het sein om in te grijpen. Op 5 augustus 1891 
verbood hij aan de seminaristen, die een belangrijke invloed hadden 
op de werking van het Studentenverbond, om nog deel te nemen aan 
land- en gouwdagen en tegenwoordig te zijn op vergaderingen van 
studentenbonden en andere vlaamsgezinde bijeenkomsten. Die 
maatregel was enkel olie op het vuur, temeer omdat in november 1891 
Jozef Feskens wegens zijn vlaamsgezindheid uit het seminarie werd 
verwijderd. De Student riep de seminaristen op om zich in de cata- 
comben terug te trekken en raadde de leerlingen aan om strikt aan de 
reglementen te gehoorzamen maar in stilte verder te werken volgens 
hun vlaamsgezinde overtuiging22 (t. 74). De collegedirecteurs die 
daarop door Goossens werden geconsulteerd over te nemen maatre- 
gelen tegen de studentenbeweging — in dezelfde circulaire waarin 00k 
gevraagd werd naar de mogelijkheid om de wet van 1883 in de instel- 
lingen toe te passen — waren nagenoeg unaniem van mening dat de 
aanwezigheid op de landdagen en de lectuur van De Student de 
leerlingen aanzette tôt insubordinatie en vonden het daarom wenselijk 
dat er maatregelen zouden worden getroffen. Enkele onder hen wezen 
00k op het gevaar dat de kennis van het Frans door de vlaamsgezinde 
leerlingenbeweging in het gedrang werd gebracht (t. 75a tôt 1).

Op 7 april 1892 maakte Goossens zijn maatregelen tegen de stu
dentenbeweging in zijn diocees bekend (t. 79). Ze hadden tôt gevolg 
dat de werking van het Katholiek Vlaamsch Studentenverbond werd 
stilgelegd omdat die vooral door leerlingen uit Antwerpen en Brabant 
gedragen werd. Ze lokten verontwaardigde reacties uit, vooral nadat 
de Mechelse collegedirecteur Van Ballaer in december 1892 enkele 
leerlingen aan de deur zette omdat ze de verbodsbepalingen zouden 
hebben overtreden (t. 81, 82). Niet ten onrechte vreesde Van Ballaer 
dat die scherpe kritiek — vooral in het Antwerpse weekblad Het 
Recht — de andere collegedirecteurs ervan zou weerhouden tôt 
maatregelen over te gaan om niet als zondebok te moeten figureren, 
zodat ze stilzwijgend de beweging verder zouden toelaten (t. 80). Het 
was inderdaad zo dat in geen enkele andere bisschoppelijke instelling 
streng werd opgetreden, terwijl De Student zonder onderbreking 
bleef verschijnen.

Bij de Jezuïeten werden wel gelijkaardige strafmaatregelen geno-

22 L. G evers, o.c., p. 89-97.
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men, zelfs nog vroeger dan in Mechelen. De overste van het Sint-Ig- 
natiusgesticht te Antwerpen had op het einde van het schooljaar 
1891-1892 negen leerlingen doorgezonden omdat zij ondanks uit- 
drukkelijk verbod hadden deelgenomen aan een huldebetoging voor 
Peter Benoit op 27 juli. De Vlaamsche Katholieke Landsbond klaagde 
dit feit bij de generale overste te Rome aan maar uit de wijze waarop op 
die aanklacht werd gereageerd blijkt dat er bij de Jezuïetenoverheid op 
dat ogenblik een ongunstige stemming tegenover de Vlaamse bewe- 
ging bestond. De Waalse provinciaal Delvaux, die in 1888 de Ant- 
werpenaar Van Reeth was opgevolgd, liet zich in zijn verantwoording 
tegenover de generale overste, een Spanjaard die uiteraard zelf niet 
over de situatie kon oordelen, zeer minachtend uit over de personen 
die de aanklacht hadden geformuleerd en stelde de Vlaamse beweging 
voor als een gevaar voor de Belgische eenheid (t. 1 i8a-b-c). Datzelfde 
zou Delvaux waarschijnlijk niet zijn gelukt tegenover de pas overle- 
den generaal Beckx.

De studentenbeweging bleef niet lang in een crisissituatie verke- 
ren. In 1895 kende zij in aile provincies een heropleving. Er werd toen 
ondermeer een gouwdag belegd te Duffel voor de leerlingen van de 
provincie Antwerpen, en de weggezonden seminarist Feskens die 
intussen priester was geworden in Engeland, voerde er onder grote 
belangstelling het woord. Toch bleef de overheid op haar hoede. 
Omstreeks 1897 werd in verscheidene bisdommen opnieuw een 
strakkere houding tegenover de beweging aangenomen. In dat jaar liet 
Goossens de leerlingen herinneren aan zijn verbodsbepalingen van 
1892 en ondervond 00k de Westvlaamse gouwbond plotse tegenkan- 
ting 23 (t. 79, v. 163). Een jaar later vond superior Massez van het klein 
seminarie van Sint-Niklaas het nodig om bisschop Stillemans voor de 
studentenbeweging te waarschuwen (t. m ) . Wij vermoeden dat dit 
optreden was ingegeven door de vrees van de overheid dat de bewe
ging in daensistisch vaarwater zou terechtkomen.

Intussen bleven de flaminganten de bisschoppelijke verneder- 
landsingsmaatregelen onvoldoende vinden omdat zij vooral de twee- 
taligheid i.p.v. eentalig Nederlandse lessen in de colleges hevor- 
derden. De Vlaamsche Katholieke Landsbond drong al een jaar nadat 
Goossens zijn richtlijnen had gegeven opnieuw bij de kardinaal aan op 
de navolging van de wet van 1883 in het katholiek onderwijs (t. 83).

23 L. en L. V os-G evers, o. c. , p. 1 16 - 1 1 7 .
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Coremans ondernam in februari 1894, bij de bespreking over de 
uitbreiding van het stemrecht, een tweede poging om de Waalse 
afdelingen in de officiële scholen af te schaffen en de katholieke 
instellingen aan een wettelijke taalregeling te onderwerpen. Maar 00k 
ditmaal werd zijn amendement verworpen, vooral door toedoen van 
de liberalen. De katholieken hadden deze keer, onder druk van de 
christen-democratische vleugel, in meerderheid voor gestemd24. Na 
het mislukken van die poging werd de actie voor een goede naleving 
van de taalwet in de officiële instellingen en de toepassing ervan in het 
katholiek onderwijs vooral overgenomen door het onzijdig Nationaal 
Vlaamsch Verbond (t. 84a-b-c). Bij de humaniorahervorming die de 
Brugse bisschop Waffelaert in 1896 doorvoerde werd een positieve 
stap in die richting gezet omdat Engels en Duits voortaan in het 
Nederlands moesten worden onderwezen in de instellingen van dit 
diocees (t. 104a tôt h).

Was nu op het einde van de 19e eeuw de situatie in het katholiek 
onderwijs bedroevend, zoals veelal wordt aangenomen, in vergelij- 
king met het officiële onderwijs waar immers al sinds 1883 een wet
telijke regeling bestond ? Was het procès van vernederlandsing in het 
officieel middelbaar onderwijs al verder gevorderd dan in het ka
tholieke ? Een definitief oordeel hierover kan maar worden gegeven na 
een systematische vergelijkende studie waarbij nog onderzoek is ver- 
richt naar het taalregime en de atmosfeer in vele plaatselijke instel
lingen die immers aile, of ze nu tôt de katholieke of officiële sector 
behoorden, een zekere mate van vrijheid genoten op lokaal vlak. Pas 
dan kan 00k een antwoord worden gegeven op andere vragen zoals : of 
de vernederlandsing sneller verliep in bepaalde provincies of sommige 
steden, of ze langzamer vorderde in athenea en colleges dan in lagere 
middelbare scholen, en in de oude dan in de moderne humaniora, of er 
een invloed merkbaar is van concurrentiepositie tussen onderwijsin- 
stellingen in dezelfde stad.

Wij willen echter het antwoord op de eerste vraag niet helemaal 
naar later verschuiven, omdat wij menen op dit ogenblik al een 
nuancering te kunnen aanbrengen in de nog haast algemeen verspreide 
opvatting dat aan de ene kant na de wet van 1883 de situatie in het 
officieel onderwijs principieel geregeld was, zij het dat de wet zoals

24 L. WlLS, O .C ., p. 146.

215



Fredericq het uitdrukte, na 25 jaar nog nergens volledig werd toege- 
past, terwijl aan de andere kant in de katholieke instellingen het 
onderwijs van het Nederlands in een ,,beklagenswaardige toestand”  
verkeerde, maar dat de geestelijkheid nog lang niet bereid was daaraan 
een einde te stellen25.

Omstreeks 1900 zag de globale situatie er uit als volgt. Eén derde 
van de athenea in het Vlaamse land (zonder Brussel) en de meeste 
middelbare scholen hadden geen aparté Franse afdeling. Aile leerlin- 
gen waren er dus onderworpen aan dezelfde taalregeling en kregen, bij 
een optimale toepassing van de wet, vijf vakken in het Nederlands. 
Vele van deze instellingen kozen echter voor lessen die ,, simultané
ment”  — maar binnen hetzelfde lesuur — in het Nederlands en het 
Frans gegeven werden, zodat een gedeelte van de te vernederlandsen 
vakken er in feite tweetalig waren. Tenminste twee derden van de 
athenea en 00k enkele middelbare scholen interpreteerden deze ge- 
lijktijdigheid door een aantal vakken te splitsen in twee taalafdelingen. 
De leerlingen die kozen voor de Franse afdeling kregen hier geen enkel 
vak eentalig in het Nederlands, in het beste geval — als namelijk niet 
aile in de wet opgenomen vakken in de taalafdelingen waren opgeno- 
men — volgden ze een beperkt tweetalig régime. Waren echter aile te 
vernederlandsen vakken gesplitst volgens taalrol, dan bestond daar- 
door aan de ene kant de mogelijkheid om een volledig franstalige 
humaniora te doorlopen, terwijl anderzijds de leerlingen die de 
Vlaamse afdeling volgden wel vijf vakken uitsluitend in het Neder
lands onderwezen kregen. Het is dus voor een verdere beoordeling 
nodig te weten hoeveel vakken er in beide taalafdelingen waren opge
nomen en hoe de verdeling was van het totaal aantal leerlingen over die 
afdelingen. Dat laatste weten we totnogtoe enkel voor het atheneum 
van Antwerpen, waar in 1901 55%  van de leerlingen in de oude 
humaniora en 35%  in de moderne humaniora de Waalse afdeling 
volgden26.

In het katholiek onderwijs waren aparté lessen volgens taalrol 
eerder uitzonderlijk en bleven zij bijna altijd beperkt tôt het Neder
lands vakonderricht. Ze werden gegeven in instellingen waar een 
aanzienlijk deel van de schoolbevolking franstalig was, zoals in de

25 Zie o.m. A.W. W illemsen, De Vlaamse beweging, dl. I, p. 220-221 en E.H . 
K ossmann, De Lage Landen 1780-1940, p. 183.

26 L. W ils, De Vlaamse beweging, in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 
dl. X I, p. 164.

216



bisschoppelijke colleges van Mechelen, Antwerpen en Moeskroen (t. 
75j, 75k 104c!). Om het peil van het onderricht te verbeteren opteerde 
vicaris-generaal Rutten voor een gelijkaardige regeling in het klein 
seminarie van Sint-Truiden, waar vele Waalse leerlingen waren (t. 
114). Zijn voorbeeld werd echter niet nagevolgd in het klein seminarie 
van Mechelen, dat nochtans in hetzelfde geval verkeerde omdat het, 
evenals de instelling van Sint-Truiden, in een tweetalig bisdom gele- 
gen was. Hier vond de directeur het integendeel vanzelfsprekend dat 
die les voor iedereen in het Nederlands werd gegeven (t. 75g). Ook bij 
de Jezuïeten was in 188 5 beslist dat de franstalige leerlingen ten Iaatste 
na twee jaar de normale lessen Nederlands met hun nederlandstalige 
studiegenoten zouden volgen en door een nieuwe puntenregeling 
werden ze aangespoord om dat nog vlugger te doen (t. 117 , v. 320). 
Misschien was dit eveneens de situatie in de Jozefieteninstellingen, 
waarover wij voor deze période geen informatie hebben. De reden 
voor die afkerigheid tegenover het oprichten van taalafdelingen was 
het gebrek aan geld om de extra lokalen en leraars die deze hervorming 
veronderstelde te betalen. Het gevolg daarvan was dat in de meeste 
katholieke instellingen aile leerlingen dezelfde lessen volgden, hoewel 
er in verscheidene colleges, vooral in de grote steden, een belangrijk 
aantal franssprekende leerlingen school liep.

Rekening houdend met die situatie en met de toestand in de 
officiële scholen werden in verscheidene bisdommen onder vlaamsge- 
zinde druk richtlijnen voor vernederlandsing gegeven. In het aartsbis- 
dom en het bisdom Brugge werd eentaligheid aanbevolen voor vier 
vakken, tweetaligheid opgelegd bij de vertaling van klassieke teksten 
en in de nomenclatuur van twee andere vakken (wij beschouwen 
geschiedenis en aardrijkskunde als één vak omdat die regeling ook 
voor de officiële scholen bestond). Voor West-Vlaanderen kwam daar 
nog bij dat de middelbare scholen de wet van 1883 onmiddellijk en 
volledig moesten toepassen en voor het aartsbisdom dat het Neder
lands gedeeltelijk moest worden gebruikt bij de verklaring van klas
sieke schrijvers. Die voorschriften waren niet bedoeld voor de instel
lingen van het arrondissement Brussel die sterk verfranst bleven met 
enkel een beperkte tweetaligheid in de lessen Nederlands. Waar- 
schijnlijk was de toestand beter in de athenea van Elsene en Brussel 
omdat Thonissen daar een Vlaamse afdeling hiad opgericht.

In het bisdom Gent was sedert 1886 de verplichting voorgeschre- 
ven om catechismus in het Nederlands te onderwijzen en we mogen 
aannemen dat het Nederlands zelf er a fortiori al in die taal werd
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gegeven. Wij kunnen hetzelfde veronderstellen voor de instellingen 
van de provincie Limburg, waar in 1887 eveneens de catechismus in 
het Nederlands werd onderwezen in de lagere klassen en 00k som- 
mige andere vakken in enkele instellingen. In de bisdommen Gent en 
Luik waren dus tenminste twee vakken vernederlandst. Wij ver- 
moeden echter dat de situatie er zeker niet slechter was dan in Me- 
chelen of Brugge, al kunnen we dit niet staven aan de hand van 
bisschoppelijke voorschriften, die in Gent zeer summier en in Luik 
zelfs afwezig bleven, misschien omdat ze er minder nodig waren27. 
Ook voor de Jezuïeten- en Jozefieteninstellingen zijn ons geen richt- 
lijnen betreffende de onderwijstaal bekend. Uit gegevens over de 
plaatselijke situatie in het Antwerpse O.L. V.-college blijkt dat hier in 
1892 vijf vakken in de twee talen werden onderwezen (Nederlands, 
Engels, Duits, Latijn, Grieks)28.

Indien nu de bisschoppelijke richtlijnen minimaal werden toege- 
past werden de lessen die volgens het boekje eentalig Nederlands 
dienden te zijn, in feite in de twee talen gegeven. Dit betekende dat 
terwijl in de officiële scholen met een Waalse afdeling de leerlingen de 
mogelijkheid hadden een eentalig Franse humaniora te volgen, die 
mogelijkheid in de bisschoppelijke scholen niet bestond omdat aile 
leerlingen er dezelfde gedeeltelijk tweetalige lessen volgden. In de 
veronderstelling daarentegen dat de kerkelijke voorschriften 
maximaal werden nageleefd, dan kregen de collegeleerlingen één vak 
minder in het Nederlands dan de leerlingen van die officiële scholen, 
waar de wet ook maximaal werd toegepast. Dit verschil werd dan nog 
ten dele gecompenseerd door het ruimer gebruik van het Nederlands 
bij het onderwijs van de klassieke talen in de katholieke instellingen.

We hebben hier gewezen op enkele elementen die in aanmerking 
moeten worden genomen bij een vergelijking van de graad van verne- 
derlandsing in de beide onderwijsnetten. Daar moeten er nog andere 
aan worden toegevoegd, zoals bvb. de invloed die er uitging van

27 Door toedoen van Rutten werden na 1886 duidelijke verbeteringen aangebracht 
in de Limburgse instellingen. Op de gouwdag van de Limburgse (studenten-)- 
gouwgilde die op 15 april 1888 te Peer werd gehouden werd daarover verslag 
uitgebracht. De instellingen van Bree en Peer waren sedert het schooljaar 1887- 
r 888 volledig vernederlandst en er werden ook verbeteringen geconstateerd in het 
Sint-Jozefscollege te Hasselt en in het college van St-Truiden. In het Kruisheren- 
college te Maaseik werd alleen nog wiskunde in het Frans onderwezen ; Het 
Recht, XV, 13, 22 april 1888.

28 L. V os-G evers, o.c., p. 270.

218



vlaamsgezinde leerlingen en leraars en daarmee samenhangend de 
mate van bereidheid om de bisschoppelijke richtlijnen, resp. de taal- 
wet toe te passen en de mogelijkheid om dat de doen. De aanwezig- 
heid van Waalse nederlandsonkundige leraars in het officieel onder- 
wijs was daarvoor ongetwijfeld een hinderpaal. Ook de Jezuïetenin- 
stellingen hadden met die moeilijkheid af te rekenen terwijl ze zich 
minder deed gelden in het bisschoppelijk onderwijs, waar de leraars 
diocesaan werden gerecruteerd. De kwaliteit van het moedertaalon- 
derricht is eveneens een belangrijke factor die in de vergelijking moet 
worden betrokken, zoals ook het aantal lesuren dat er voor was 
gereserveerd. In het officieel onderwijs waren er dat meer dan in het 
katholieke en werd het onderricht verstrekt door officieel gedi- 
plomeerde leraars, iets wat in de colleges eerder uitzonderlijk was29. 
Pas vanaf 1896 werden bij de Jezuïeten en in het bisdom Brugge 
inspanningen geleverd om speciaal opgeleide leraars moderne talen 
aan te stellen30.

Al blijven er dus nog veel factoren te onderzoeken, toch menen wij 
hier als besluit enkele zaken met zekerheid te kunnen stellen. De wet 
van 1883 had niet alleen duidelijke gevolgen voor het officieel maar 
ook voor het katholiek onderwijs. In beide netten overheerste om- 
streeks 1900 de tweetaligheid en was het procès naar vernederlandsing 
onomkeerbaar geworden. Om de verdere evolutie naar eentalig Ne- 
derlandse lessen te bevorderen was een nieuwe wettelijke regeling 
nodig, die de mogelijkheid tôt het geven van gelijktijdig Franse lessen 
voor de officiële scholen strikt zou beperken en waaraan ook het 
katholiek onderwijs zou onderworpen zijn. In het eerste decennium 
van de twintigste eeuw zouden de vlaamsgezinden blijven ijveren voor 
het bekomen van de principiële eentaligheid — zij het slechts voor vijf 
vakken — in beide netten, en hun streven werd in 1910 met succès 
bekroond.

29 Aantal lesuren Nederlands per week : in de athenea (sedert 1888) zes uur in de 7e 
voorbereidende en in het laagste jaar van de humaniora, drie uur in de overige 
klassen ; in de middelbare scholen (sedert 1897) zes uur in de drie studiejaren. In 
het katholiek onderwijs werden omstreeks 1900 in regel twee uur aan dit onder
richt besteed. Deze getallen dienen wel enigszins te worden gerelativeerd omdat 
het globale uurrooster in de officiële scholen uitgebreider was dan in de ka
tholieke.

30 R. V anlandschoot, De hervorming der humaniora door de Brugse bisschop 
Waffelaert in 1896. Ideologische achtergronden, — Standen en Landen , LVIII, 
1972, p. 250; Enquête over het onderwijs bij de Jezuïeten in 1896 (een gedeelte 
daarvan is gepubliceerd : tekst 119  a tôt e) ; A .J.B ., Onderwijs, E 2.
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3 . 1. AARTSBISDOM  M EC H ELEN

62. Flaminganten vragen aan de nieuwe aartsbisschop de verne- 
derlandsing van het onderwijs.

Verzoekschrift van het bestuur van de Mechelse landdag aan 
aartsbisschop P.L. Goossens1 ; ongedateerd (waarschijnlijk kort 
na de benoemingvan Goossens op24 maart 1884). A .A .M ., Fonds 
onderwijs, I I I  iy.

Monseigneur — De ondergeteekende nemen de eerbiedige vrijheid 
UE. een verzoek toe te zenden dat uwe Hoogwaardigheid voorzeker 
niet zal verwonderen, aangezien al Hare stonden toegewijd zijn aan ’t 
geluk onzer Vlaamsche bevolking.
In de maand september 1883 had er te Mechelen een landdag plaats 
bijgewoond door voorname katholieken en talrijke Vlaamsche jon- 
gelingen met hart en ziel verknocht aan godsdienst en Moedertaal2. 
Deze laatste vroegen ons of er geen middel zou zijn aan hunne 
teergeliefde Vlaamsche taal de plaats te doen bekomen die haar toe- 
komt in ’t onderwijs der burgers en volkskinderen, Met den grootsten 
eerbied, Monseigneur, voor de onderwijzende overheid, hebben de 
redenaars doen uitschijnen welk groot nut er voortspruiten zou uit het 
aanleeren van aile vakken door de Vlaamsche taal en bijzonder in ’t 
onderwijs der kristelijke leering.

1 Pierre Lambert Goossens (Perk 18 juli 1827 - Mechelen 25 januari 1906). Na 
gedurende een jaar hulpbisschop te zijn geweest in Luik was Goossens van 24 
maart 1884 tôt aan zijn dood aartsbisschop van Mechelen. Op 24 mei 1889 werd 
hij kardinaal.

2 Deze landdag vond plaats op 10 september 1883 en was georganiseerd door de 
Vlaamsche Bond van Mechelen in samenwerking met vlaamsgezinde studenten 
en scholieren van het Antwerpse. De studenten A. Pauwels, A. Laporta en 
J. Sencie en vooraanstaande Vlamingen als I. De Beucker en L. De Koninck 
voerden er het woord. Zij drongen aan op maatregelen tegen het verfranst 
bestuur, gerecht, leger en onderwijs. De aanwezige leerlingen werden aange- 
spoord om zich door zelfstudie in het Nederlands te bekwamen ; L. G evers, 
Studentenbeweging en taaltoestanden van het katoliek middelbaar onderwijs in 
het aartsbisdom Mechelen. 1 8 J O -1 8 9 2 , p. 71.
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Overbodig, Monseigneur, U te zeggen dat deze vraag ,,U  eerbiedig- 
lijk toegestuurd”  alleenlijk het Vlaamsch land bedoelt.
Wij ondergeteekende als bestuur door den ,,Landdag”  aangesteld 
hebben het noodig geacht den zoo billijken eisch onzer vrienden te 
ondersteunen. Inderdaad, , Monseigneur, moeten wij heden de 
Vlaamsche beweging niet aanschouwen als de sterkste en zekerste 
waarborg om onze Vlaamsche en tevens godsdienstige bevolking van 
aile bastardij te bevrijden ?
Wij veroorloven ons hier een staatkundig gedacht uit te drukken en 
uwe Hoogweerdigheid zal er over beslissen. Is het niet bewezen dat in 
België het Vlaamsch volk altijd en overal is getrouw gebleven aan Paus 
en Koning. Die getrouwheid is alleenlijk toe te schrijven, Monseig
neur, onnuttig het u te zeggen, aan onze aloude zeden, aan onze 
Vlaamsche gewoonten die wij vlaamschgezinde katholieken willen 
behouden. En op welke wijze zullen wij tôt ons doel geraken ? Met de 
Vlaamsche taal in aile scholen verplichtend te maken! Vlaamsche 
zonen en Vlaamsche dochters zullen de toekomst van ons geliefkoosd 
vaderland verzekeren.
Wij verzoeken U dus eerbiediglijk, Monseigneur, in het Vlaamsch 
land de Vlaamsche taal te doen regeeren in onze vrije gestichten als 
meesteresse en niet meer als slavinne.
Met dit nederig verzoek, Monseigneur, vragen wij Uwen zegen over 
het werk dat uwe verkleefste dienaars hebben ondernomen voor het 
welzijn van Kerk en Vaderland. Namens het bestuur van den Land- 
dag. De geheimschrijver : Jozef Laenen-Verhulst. De voorzitter : Fr. 
Broers3.

63. De landdagbeweging wil meer dan de toepassing van de wet 
van 1883 in het katholiek onderwijs ...

Verzoekschrift van de Nederduitsche Bond4 aan de Bisschoppen 
van België; Antwerpen, 17  oktober 1885. A .A .M ., Fonds onder
wijs, I I I 17.

Hoog Eerwaarde Heeren — In den Vlaamschen Landdag, te Ant
werpen den 7 september door den Nederduitschen Bond beroepen5, 
werd ons den vereerenden last opgedragen Uwe Doorluchtige Hoog-

3 Frans Broers was voorzitter van de Vlaamsche Bond van Mechelen en had de 
Mechelse landdag voorgezeten.

4 De Nederduitsche Bond was in 1861 te Antwerpen opgericht als een onpartijdige
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waardigheden eerbiedig te verzoeken in de Dietsche gewesten onzes 
vaderlands het onderwijs der Moedertaal in de Bisschoppelijke ge- 
stichten van middelbaar onderwijs op den voet in te richten aïs voor- 
geschreven door de wet van 13 juni 1883 voor de staatsgestichten. 
Daarenboven ieder schooljaar eene klas op Vlaamschen voet in te 
richten, derwijze dat na het tijdverloop van zes jaren, gansch het 
middelbaar onderwijs vervlaamscht zij6.
Waarom wij de vrijheid nemen ons tôt Uwe Doorluchtige Hoog- 
waardigheden te wenden, met eerbiedig verzoek een gunstig gevolg te 
geven aan onze rechtmatige vraag.
Met voile betrouwen in Uwe hooge wijsheid zien wij Uwe beslissing 
te gemoet.
Intusschen teekenen wij met verschuldigden eerbied.
Van Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheden de onderdanige en ge- 
trouwe dienaren, namens den Nederduitschen Bond : De schrijvers, 
Frans Chauliac, P .J. Backx. De voorzitters, Jn. Ign. De Beucker, 
Hendrik Claes.

64. ... maar bekomt van de bisschoppen enkel vage beloften.

64a. B riefvanJ.J. FaictaanP.L. Goossens; Brugge, 26 oktober 1885.
A.A .M ., Fonds Onderwijs, I I I 17  en B.A .B., Acta, 1885, p. 455. 

Cher et très Vénéré Seigneur — Votre Grandeur aura reçu probable
ment avant moi, la requête du Nederduitschen Bond, demandant que, 
dans nos petits-séminaires et collèges, de pays flamand,

politieke pressiegroep met vlaamsgezinde en democratische strekking. Hij 
opereerde binnen het kader van de Meetingpartij en kwam tôt belangrijke 
Vlaamse verwezenlijkingen op gemeentelijk, provinciaal en parlementair vlak. Al 
was de Bond vanaf de jaren ’yo ingeschakeld in de Belgische katholieke politiek 
toch bleef hij nog decennia lang vasthouden aan zijn onpartijdig karakter.

5 Deze landdag stond volledig in het teken van de vernederlandsing van het onder
wijs. Studenten (A. Pauwels, H. Lebon, A. Laporta, L. Schepens en E. Schiltz) 
en leerlingen (A. Henderickx en K. Ooms) klaagden de verfransing van het 
katholiek onderwijs aan en spraken over de groeiende Vlaamse studentenbewe- 
ging. Frans Reinhard van de Liberale Vlaamsche Bond van Brussel wees op de 
slechte toepassing van de wet van 1883 in de officiële scholen. Jan Ignaas De 
Beucker, de voorzitter van de Nederduitsche Bond, zat de landdag voor; L. G e- 
vers, Studentenbeweging en taaltoestanden.. ., p. 72-73.

6 De Nederduitsche Bond wilde dus meer dan de gedeeltelijke vernederlandsing 
voorgeschreven door de wet van 1883 : het middelbaar onderwijs moest volledig 
vernederlandst worden.
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i°  Nous organisions l ’enseignement moyen, conformément aux 
prescriptions de la loi du 13 Juin 1883 ;
20 En sus, nous prescrivions la langue flamande, comme base de 
l ’enseignement, successivement dans une des six classes d’humanités, 
par an; de telle sorte qu’au bout de six ans, tout l ’enseignement soit 
donné en flamand.
Je suis assez disposé à répondre à ces Messieurs, en les priant de 
vouloir bien s’en rapporter à mon amour du flamand et à mon expé
rience, pour le développement successif et prudent de notre langue 
maternelle7. Mais, je tiens à ne rien répondre, sans au préalable 
connaître l ’avis de V.G . [...] J .J .  Evêque de Bruges.

64b. Brief van P.L. Goossens aan J .J .  Faict; Mechelen, 3 1  oktober 
1883. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

Monseigneur et Vénéré Père en J.C . — Oui, j ’ai reçu aussi une lettre 
des ces Messieurs d ’Anvers ; je la joins ici et V.G. remarquera qu’elle 

■ est adressée à l ’épiscopat belge tout entier.
Je remercie V .G . de m’avoir fait connaître son sentiment. J ’en ai 
profité pour rédiger la lettre annexée à la présente et destinée à tous nos 
V.V. Collègues. D ’accord avec V.G. sur le fond, je me suis demandé 
s’il ne serait pas préférable de se borner à faire une réponse verbale à 
ces M.M. V.G. examinera le tout, et si Elle veut bien se rallier à ma 
manière de voir, je La prie d’expédier à nos W .C C . la missive du 
Nederduitsche Bond avec ma lettre qui l ’accompagne8.
Au cas où V.G. serait d’un autre avis, je Lui serais reconnaissant de me 
renvoyer ces pièces avec ses observations. [...] P.L.

7 Faict had al verscheidene maatregelen genomen om zijn instellingen aan de 
taalwet op het middelbaar onderwijs aan te passen. Vanaf het schooljaar 1883- 
1884 moesten de bisschoppelijke middelbare scholen van West-Vlaanderen 
(Avelgem, het Sint-Jozefspensionaat te Torhout; misschien bedoelde Faict 00k 
de instellingen van Nieuwpoort en Diksmuide waar slechts twee Latijnse klassen 
bestonden naast enkele Franse klassen en een voorbereidende afdeling), de wet 
van 1883 volledig toepassen. In de colleges moest vanaf ditzelfde schooljaar een 
tweetalige terminologie worden gebruikt in de lessen van wiskunde, weten- 
schappen, aardrijkskunde en geschiedenis. Faict had 00k het tôt dan toe facul- 
tatieve vak Nederlands voor de Waalse leerlingen in de Westvlaamse instellingen 
verplicht gesteld ; L. V os-G evers, In het spoor. . . , p. 222.

8 Zie tekst 64c.
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64c. Brief van P.L. Goossens aan de bisschoppen van Brugge (J.J.
Faict), Gent (FI.F. Bracq), Luik (V J. Doutreloux), Doornik ( I J .
Du Roussaux) en Namen ( E J . Belin); Mechelen, j i  oktober
1885. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I  i j 9.

Chers et Vénérés Seigneurs — J ’ai l ’honneur de faire parvenir à W . 
GG. la lettre ci-jointe de M.M. les présidents et secrétaires du Neder- 

.duitsche bond d ’Anvers.
Sans préjuger en rien l ’avis de W . G G ., je me permettrai de leur 
communiquer les réflexions que m’a suggérées la lecture de cette 
lettre.
Ces messieurs s’immiscent indûment dans l ’enseignement de nos 
collèges, et nous devons le leur dire. Mais le parti flamand nous est 
d’un grand secours dans les élections, et il importe d’user de ménage
ments à son égard. D ’autre part, je crois que nous devons éviter 
d ’écrire, car notre lettre serait indubitablement lue au prochainLand- 
dag, et pourrait donner lieu à de fâcheux commentaires (a).
Si W . GG. le trouvaient bon, je prierais les deux présidents11 , 
signataires de la missive, de passer chez moi, et je leur ferais oralement 
la déclaration suivante, au nom des Evêques :
,,Les Evêques n’ont rien plus à cœur que d’inspirer aux jeunes gens de 
leurs Collèges l ’amour et la connaissance de la langue flamande. Ils 
reconnaissent que le développement de cette langue s’impose de nos 
jours, et ils prendront à cette fin des mesures efficaces. Mais vous 
comprendrez, MM., que le choix des moyens leur appartient. Les 
Evêques d’ailleurs devront nécessairement tenir compte des situations 
diverses qui se présentent de diocèse à diocèse et de collège à collège.

(a) Dans une réunion à Louvain, un des flamingants s’est écrié : ,,Wij 
eischen dat de Bisschoppen ons aanhooren” 10.

9 Annotaties bovenaan de brief: ,,Pour faire le tour”  en ,,Permis de publier à la 
prochaine réunion du landdag” . Deze toelating tôt publicatie betrof vanzelf- 
sprekend enkel de tekst van de bisschoppelijke verklaring en werd pas gegeven in 
januari 1886 (zie verder tekst 69 voetnoot 43).

10 Goossens citeert hier een passage uit het verslag van Het Handelsblad van 22-23 
maart 188 5 over een bijeenkomst van de Vlaamse studentengilden van Leuven op 
19 maart 1885 waar Ign. De Beucker een lang pleidooi hield voor de verneder- 
landsing van het onderwijs.

11 Ign. De Beucker en H. Claes.
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En tout état de cause, vous pouvez vous en rapporter à la sollicitude de 
vos premiers pasteurs; ils sont, avant tous les autres, intéressés à 
former des prêtres qui soient maîtres de la langue flamande par la 
parole comme par la plume12. ”
VV. GG. jugeront s’il convient de donner suite à ma proposition, et, 
dans l ’affirmative, je Les prie d’apporter au texte de la déclaration 
ci-dessus telle modification qu’Elles trouveront nécessaire ou utile. Je 
profiterais aussi de l ’occasion pour engager ces Messieurs à se montrer 
plus circonspects dans leurs discours publics.
Veuillez agréer, Chers et Vénérés Seigneurs, avec mes vœux de sainte 
fête, mes plus respectueux et affectueux hommages. P.L. Archevêque 
de Malines.

J ’approuve le projet de déclaration verbale ci-dessus. Seulement, au 
lieu de : ils prendront à cette fin, je préférerais dire : ils continueront à 
prendre. 2.11.1885. J-J- Evêque de Bruges.
Je partage l ’avis de Mgr. l ’Evêque de Bruges. 3 novembre 1885. Henri 
Evêque de Gand.
Liège 4 novembre 1885. Victor Jos. Evêque de Liège.
Tournay 5 novembre 1885. Isid. Jos. Evêque de Tournay.
Namur le 6 novembre 1885. Ed. Jos. Evêque de Namur.

12 Bij deze verklaring stond in de marge geannoteerd: „  Cette déclaration a été 
publié par leHandelsblad le 2 février 1886” . In het A .A .M . is een Nederlandse 
vertaling van de verklaring bewaard. Ze luidde als volgt: ,,Niets ligt de Bis- 
schoppen meer ter herte, dan de Vlaamsche taal in hunne onderwijsgestichten 
doen te kennen en te beminnen. In hunne oogen is het hedendaags eene verplich- 
ting, dat men zich op de beoefening van ’t Vlaamsch ernstig toelegge : er zullen 
met dat inzicht afdoende maatregelen door hen genomen worden. Maar gij zult 
verstaan, M .M ., dat zij zelven moeten oordeelen over de middelen die daar 
geschikt voor zijn. Ten andere de Bisschoppen zullen noodzakelijk moeten 
rekening houden van den toestand die verschillend kan zijn van bisdom tôt 
bisdom, van gesticht tôt gesticht. In aile geval moogt gij desaangaande in de 
bezorgdheid van uwe Opperhe'rders voile betrouwen stellen ; meer dan iemand 
hebben zij er belang bij, priesters te vormen, die, om het woord te voeren of de 
pen te hanteeren, het Vlaamsch ten voile machtig zijn”  ; A .A .M ., Fonds onder- 
wijs, III 17.
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6J. De Beucker denkt dat de bisschoppen weldra tegemoet zullen 
komen aan de Vlaamse eisen maar mag er mets over bekend 
maken.

65a. Verslag van J . I .  De Beucker13 bestemd om te worden voorgele- 
zen op een vergadering van de Nederduitsche Bond in december 
1 8 8 A .A .M ., Fonds Onderwijs I I I  i j 14.
H e t  b e s t e n d ig  k o m it e it  v a n  d e n  l a n d d a g  d e r  V l a a m s c h e

STUDENTEN15, AAN HET VLAAMSCHE VOLK.
Taalgenoten — Onze voorzitter16 heeft vrijdag 4 december j.l. vol- 
gens genomen afspraak het vereerend bezoek ontvangen van éénen der 
Eerwaarde Heeren Secretarissen van zijne doorluchtige Hoogwaar- 
digheid Mgr. Goossens, Aartsbisschop van Mechelen en Primaat van 
België, welke hem als hoofddoel zijner zending, de volgende 
boodschap overbracht: ,,De Aartsbisschop heeft mij den last opge-

13 Jan Ignaas De Beucker (Viersel 1 februari 1827 - Antwerpen 22 oktober 1906). 
Was bloemist van beroep en werd tuinbouwleraar in Nederland van 1864 tôt 1872 
en te Vilvoorde vanaf 1890. De flamingantische en democratische beweging vond 
in hem een radicaal strijder. Hij was in 1861 medeoprichter van de Nederduitsche 
Bond en werd verscheidene malen voorzitter van deze vereniging. Van 1878 tôt 
1886 zetelde hij in de provinciale raad van Antwerpen. In 1891, het jaar waarin 
hem de weg tôt het parlement werd afgesneden wegens zijn radicalisme, werd hij 
voorzitter van het pas opgerichte Nationaal Vlaamsch Verbond te Brussel. Hij 
was 00k een van de bezielers van de in 1895 opgerichte Christelijke Volkspartij 
van Antwerpen.

14 De Beucker zond dit verslag op 5 december 188 5 aan de secretaris van het bisdom 
August De Coninck, met een begeleidende brief waaruit wij citeren : ,,Binnen 
eenige dagen houdt de Nederduitsche Bond, als bestendig Komiteit van den 
landdag eene openbare zitting [...] In die zitting zal 00k den voorzitter mede- 
deeling doen der door U Eerw. gebrachte bisschoppelijke boodschap, en om geen 
misslag te begaan in die, voor het Vlaamsch, zoo hoogst gewichtige en blijde 
tijding, neem ik de vrijheid U  Eerw. zoo als ik beloofd had, de woorden voor te 
leggen, en, aan Uwe goedkeuring te onderwerpen... P.S. Ik heb U  Eerw. 
vergeten te melden dat wij onze volksvertegenwoordigers en senatoren gelast 
hadden met hunne Doorl. Hoogw. de Bisschoppen te onderhandelen (te komen 
spreken) over de vervlaamsching van het onderwijs, dit zal nu niet meer noodig 
zijn!”  De Beucker vroeg om de tekst terug te sturen indien er wijzigingen 
moesten worden aangebracht; Fonds Onderwijs A .A .M ., I I I 17.

15 Op de landdag van september 1885 was een permanent comité voor de organisatie 
van de landdagen opgericht. Deze functie werd waargenomen door de Neder
duitsche Bond.

16 De Beucker was als voorzitter van de Nederduitsche Bond 00k voorzitter van het 
permanent landdagcomité.
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dragen, U, als voorzitter van den Landdag der Vlaamsche studenten, 
te melden dat hunne Doorluchtige Hoogwaardigheden de Bis- 
schoppen van België, op hunne laatste vergadering, de vertoogschrif- 
ten van het bestendig komiteit in ernstige overweging hebben geno- 
men, en, met algemeene stemmen besloten hebben, het grondbegirt, 
de vervlaamsching van het onderwijs hij te treden17, en de toepassing er- 
van in Vlaamsch België, met voile toegenegenheid te helpen bewerken. 
Ingezien echter de moeielijkheden van allen aard, de plaatselijke om- 
standigheden, en de kracht van ingewortelde vooroordeelen en oude 
gewoonten, welk deze grootsche hervorming in den weg staan, is het 
hun verlangen alléén te oordelen over het aan te nemen stelsel en 
volkomen vrij te blijven in de keuze der middelen, welke van streek tôt 
streek, van gesticht tôt gesticht, naar gelang de bijzondere toestanden 
wellicht zullen moeten verschillen. ”
Het antwoord des voorzitters luidde aldus :
,,Gelief, Eerwaarde Heer Secretaris, aan Mgr. den Aartsbisschop van 
Mechelen te zeggen, dat ik deze mededeeling op zeer hoogen prijs stel, 
en Hem uit den grond des harten daarvoor dank, zoowel als voor de 
goede inzichten, waarvan zij getuigt. Ook de andere Belgische Bis- 
schoppen ben ik innige erkentelijkheid verschuldigd voor het zoo 
gewichtig vaderlandslievend besluit, dat het hun behaagd heeft te 
nemen.
Hunne toetreding tôt het grondbeginsel der vervlaamsching van het 
onderwijs is, voor het Vlaamsche volk in zijne toekomst, eene daad- 
zaak van de grootste beteekenis.
Niemand onder de voorstaanders van de vervlaamsching van ons 
onderwijs ontveinst zich de moeilijkheden, aan de verwezenlijking 
van dat gedacht verbonden, noch ontkent de kracht der hinderpalen, 
welke zich op den weg bevinden die daar heen leidt. Dat de ver
vlaamsching van het onderwijs in al zijne deelen, niet in eens ge- 
schieden kan, beseffen zij ten vollen. Bij hen staat nogtans de over- 
tuiging vast, dat zij met geduld en volharding, tôt het gewenschte 
einde komen zullen.
Geduld en volharding beide hebben de Vlamingen in hunnen langen, 
soms hopeloozen strijd voor de herovering van hun nationaal recht 
geleerd. Daaraan zal het hun dus niet ontbreken.
Slechts trouwhartige ondersteuning, slechts iverige werkdadigheid tôt

17 Deze passage werd onderlijnd door A. De Coninck en hij annoteerde in de 
marge: „het Vlaamsch goed onderwezen” .

22 7



het verbeteren van den bedroefden toestand, verlangen zij van de 
Geestelijke en wereldlijke overheden.
De boodschap die Gij mij overbrengt, Eerweerde Heer Secretaris, 
belooft hun zulks, in zake van onderwijs, van wege hunne Doorluch- 
tige Hoogwaardigheden de Belgische Bisschoppen.
Ik zal dus zeer gelukkig zijn aan mijne medeleden en aan onze taalge- 
noten in het algemeen deze voor hen zoo verheugende tijding te doen 
kennen.”
6 jb. Ontwerp van een brief van A. De Coninck 18; secretaris van het 

bisdom aan J . I .  De Beucker; ongedateerd (6 december 1885). 
A .A .M ., Fonds Onderwijs, I I I 17. bisdom aan J . I .  De Beucker; 
ongedateerd (6 december 1885).

1. Ik heb uw schrijven aan Z.H . medegedeeld. 
z. Er bestaat een misverstand. Het inzicht der Bisschoppen was de 

verklaring waarvan kwestie enkel aan de H. ondergetekenden van 
uwen brief van 17 8ber te doen.

3. Ten gevolge mogt ik u niets schriftelijk laten.
4. Het kan immers de Bisschoppen niet bevallen ’t zij in den Neder- 

duitschen bond, ’t zij in den landdag openbaar besproken te wor- 
den want het geen u voldoet zal daar ongetwijfeld door anderen te 
kort of te lang gevonden worden. Gelijk gij wel weet, aile de 
Vlamingen zijn niet zoo gelijk gij, met dezelfde katholieke en voor 
de geestelijke overheid eerbiedvolle gevoelens bezield.

5. Wat de verklaring zelf betreft, die hebt gij in een enkel en gewichtig 
punt, onnauwkeurig opgevat: De Bisschoppen spraken niet, en 
Mgr. de Aartsbisschop was door zijne Collegas niet gelast te 
spreken in gezegde verklaring over het grondbegin der ver- 
vlaamsching van ’t onderwijs. Zij erkennen slechts dat het 
Vlaamsch in sommige gestichten hoeft beter onderwezen te wor
den dan het tôt heden geschiedde en dat zij bereid zijn hiertoe, 
vooral 00k onder ’t oogpunt der godsdienstige belangen, de 
noodige maatregels te nemen.

6. Wel verstaan, er mag volstrekt niets van de onderlinge woordwis- 
seling in het licht komen, ’t zij door gazetten of openbare bijeen- 
komsten. Dit zou eerder het gewenscht doel belemmeren dan 
medewerken.

18 August Corneille De Coninck (Hofstade 4 september 1841 - Mechelen 29 fe- 
bruari 1892). 1864: priesterwijding en studies te Leuven en te Rome; 1869: 
onderpastoorinSint-Katelijne-Waver; 1875 : onderpastoorte Antwerpen; 1880: 
secretaris van het bisdom Mechelen; 1890: titulaire kanunnik te Mechelen.
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66. De Beucker licht de werking van de Nederduitsche Bond toe in 
de hoop de bisschoppelijke verklaring toch te mogen bekend- 
maken.

Brief van J .I .  De Beucker aan A. De Coninck; Antwerpen, 8 
december 1885. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I  i j 19.

[...] Welnu den Ned. Bond van Antwerpen en de Vlamingen van 
geheel het land, ook aile doorzichtige staatsmannen zien nu klaar en 
duidelijk dat al ons strijden niets helpt, dat wij met al dien moed met 
die onverpoosde werkzaamheid20 niets hebben verkregen, niets zijn 
vooruit gegaan integendeel, terwijl eenige honderde Vlamingen kam- 
pen en strijden met woord en pers, hunne eigene zaken verwaarloozen 
om de volkszaak te dienen, zien zij dat ter zelfder tijd een welgeoefend 
leger van Geestelijke en wereldlijke onderwijzers en professoren bezig 
zijn om bij duizend en duizend tallen jongelingen, kinderen van beide 
geslachten door den geest van Fransche opvoeding en Fransch onder
wijs te verbasteren en te ontaarden. Dit ailes wel ingezien heeft de 
Vlamingen van beide kampen doen besluiten, het kwaad in zijnen 
wortel aan te vallen, wij moeten een onderwijs hebben in en door onze 
taal van laag tôt hoog of wij zijn geen volk, onze taal verarmt en 
besehaaft zich niet omdat men ons de wetenschap ontneemt, aile 
geleerdheid aile wetenschap die wij helpen betalen beloont ons met 
onze kinderen, onze toekomstige staatsdienaren, geleerden, kun- 
stenaars en volksmannen te verbasteren.

19 De Beucker had reeds de dag voordien, op 7 december 1885, een brief aan De 
Coninck gestuurd waarin hij zich beklaagde omdat hij de bisschoppelijke verkla
ring niet mocht publiek maken. Hij vreesde dat daardoor het initiatief aan de 
Antwerpse flaminganten zou worden ontnomen ten voordele van Brussel, Gent 
of Brugge. Er was in de Ned. Bond al verslag uitgebracht over het verzoek dat aan 
minister Thonissen gericht was om de taalwet van 1883 vanaf nieuwjaar 1886 te 
doen toepassen. De Beucker wilde echter nog wachten om aan de Bond iets mee te 
delen over de suppliek aan de bisschoppen van 17 oktober 11. om deze laatsten de 
, ,gelegenheid te geven ook iets te doen tegen die dwaze verbastering. Ook moeten 
wij nog kommissiën benoemen van volksvert. en senatoren, misschien ook wel 
een paar Vlamingen om aan de Bisschoppen de toepassing der wet ook op hunne 
schoolen en collégien [te vragen], Ik denk zoo ik niets mag mededeelen [...] dat 
het voor mij en ook voor Mechelen veel beter was, dat ik volstrekt niets wist. 
Kunt Gij Eerw. Heer uwe mededeeling niet intrekken ?”  ; A .A .M ., Fonds on
derwijs, I I I 17.

20 Om taalwetten te bekomen.
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Wij willen aile talen en ook zeker het Fransch goed laten aanleeren 
maar alleen door het Vlaamsch als voertaal der gedachte, wij willen 
mannen en vrouwen maken met hart en ziel, geene huichelaars noch 
modepoppen die (hoe afschuwelijk ook) laat het mij zeggen, de 
vleeschelijke dartelheid voldoening willen geven, terwijl zij het Heilig 
inzicht der Goddelijke Voorzienigheid schuldplichtig tegenwerken. 
[...] Maar wij rekenen als elkeen met besten wil zou medewerken, zes 
jaar voor het middelbaar onderwijs te vervlaamschen, en dan zou het 
tijd zijn om aan eene hoogeschool te denken, of dit nu eene bijschool is 
van de Fransche Alma Mater of het eene nieuwe school zijn zou te 
Antwerpen, waarop Antwerpen ten rechten mag aanspraak maken. 
[...] Overal in ’t minste vlekje van Vlaamsch België hebben wij onze 
briefwisselaars, onze medestrijders en verdedigers, in aile scholen in 
aile gestichten van onderwijs staats en vrij hebben wij berichtgevers 
die binnen of buiten de lokalen verblijven, o, het is voor ons een 
verblijdend teeken de medewerking van geleerden en bevoegden, van 
priesters en leeken, van studenten en professoren te mogen ontvan- 
gen. Onzen oproep op den Landdag, om van ieder onderwijsgesticht 
in Vlaanderens land nauwkeurige inlichtingen te geven over de ver- 
houding der beide talen Vlaamsch en Fransch in het onderwijs, in de 
briefwisseling met ouders en voogden enz. Dien stapel is toegekomen 
uit aile gouwen tôt uwen dienaar. De schoonste aanmoedigendste 
brieven vergezelden deze stukken, al die vertrouwelijke brieven, in
lichtingen die voor onzen strijd groote en klinkende waarde hebben, 
heb ik alleen onder mijne handen, de namen heb ik uitgesneden en met 
cijfer en plaatsvervangend letterschrift omdat na mijne dood het 
niemand zou kunnen lezen heb ik voor mij zelven een catalogus 
gemaakt, want met die gegevens moet zeer voorzichtig worden omge- 
gaan. In onze werking stelt het land vertrouwen maar niet in het 
Davidsfonds21, daarin zijn te veel priesters, die veel beloven in Vlaan- 
deren Vlaamsch, maar niets doen voor de taal en het volk ; die klacht is 
algemeen ! Wel heeft de heer De Potter22 gepoogd de vervlaamsching

21 Het Davidsfonds, opgericht in 1875, was de belangrijkste cultuurvereniging van 
de katholieke Vlaamse beweging.

22 Frans De Potter (Gent 4 januari 1834 - Gent 15 augustus 1904). Medeoprichter 
van het Davidsfonds en van 1878 tôt aan zijn dood eerste secretaris van deze 
vereniging. In 1885 werd hij ook voorzitter van de Gentse afdeling van het 
Davidsfonds.
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van het onderwijs te helpen bewerken, maar anderen werken hem 
tegen of verlammen de werkkracht. In het algemeen zijn de priesters 
er buitengewoon bang. Van aile werking die zij doen verzoeken zij 
stipte geheimhouding en die doenwijze kunnen wij niet begrijpen. De 
zaak is goed of slecht waarom dan geheimzinnig ? Is het werk goed 
zoo als wij overtuigd zijn voor God en ons geweten waarom dan 
geheime werking ?
Veel wordt er gesproken over het gevoel van de Bisschoppen. Brugge 
wordt gehouden voor tegen harde tegenwerking ! Mechelen voor 
onverschilligheid ter oorzake van het klein seminarie aldaar, alwaar 
sedert de Eerwaarde Heer Rousseau 23 daar weg en tôt eene verheve- 
ner bediening geroepen is ailes meer verfranscht is. Doornik wordt 
dan aanzien als goed, Gent zeer goed en Luik allerbest, doordien dat 
er niemand priester kan worden zonder de beide talen van het diocees 
te kennen.
Gij begrijpt nu hoe rechtzinnig blijde ik was Eerw. vriend toen ik van 
u en als voorzitter van den Landdag, die blijde tijding vernam, die aile 
verdenking ging wegnemen, maar die vreugde heeft niet lang geduurd, 
ik moet die alleen verkroppen, slechts een vriend en mijne familiege- 
noten die zwijgen kunnen als Biechtvaders weten het. Aan 18 be- 
stuurleden het mededeelen en niet verder, durf ik niet op mij nemen, 
die verantwoordelijkheid kan ik niet aanvaarden, Wat mij betreft 
Eerwaarde ik twijfel niet aan de goede inzichten van onze opper- 
herders, zelfs niet aan dien van Brugge, ik denk dat aile redelijke 
Kristenen die onzen strijd kennen en die het kwaad der verbastering 
dagelijks zien dat die onze pooging moeten toejuichen, zeker dan wel 
de Bisschoppen die verantwoordelijkheid voor het heil der zielen 
hebben gezworen ! Ik mag het geheimzinnig niet weten, want elk punt 
iedere werking tegen de verbastering in ’t vrije onderwijs zou kunnen 
aanschouwd worden als eene ondankbare strekking tegen de inzichten 
van onzen Doorluchtigen en Hoogwaardigen Bisschop. Uit liefde 
voor de goede zaak en uit plicht wegens mijn standpunt heb ik wel 
eens feiten aangehaald die sommigen verschrikken, maar nooit heb ik 
een enkel woord gezegd, of ik zou het niet laten zeggen dat eenigszins

23 Bedoeld wordt Isidore Joseph Du Roussaux die het Mechelse klein seminarie 
bestuurde van 1867 tôt 1879. In 1880 werd hij benoemd tôt bisschop van Door
nik. Zijn opvolger te Mechelen, Ch. J . Mangelschots, was superior van het klein 
seminarie van 1879 tôt 1896.
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Zijne Doorl. Hoogw. zou kunnen bedroeven. Maar gelief te geden- 
ken dat de zaak der Vlamingen niet zoo gemakkelijk te leiden is als 
men wel voorstelt. Ja, voor ’t ogenblik heb ik wel eenig gezag om dat 
ze allen overtuigd zijn dat ik de zaak tegenover vriend en vijand goed 
meen. Ook verlangt men van mij op den volgende landdag24 een goed 
verslag van werkzaamheid, om dit te bekomen wordt ik goed ge- 
steund door mijne 18 medeleden en al onze volksvertegenwoor- 
digers2S. Onzen toekomenden landdag belooft groots en indruk- 
wekkend te zijn. Altijd zal ik gaarne blijven Eerw. vriend Uwen tr. 
dienaar Jn. Ign. De Beucker.

Al deze gegevens denk ik U Eerw. schuldig te zijn om dat Gij des te 
beter zoudt kunnen oordeelen over den toestand der zaak en over 
mijne handeling, wilt Gij nog verdere inlichting gaarne ben ik bereid 
ze U Eerw. altijd te geven, en al heb ik Uw Boodschap zoo ongeloofe- 
lijk slecht begrepen toch blijf ik U en Uwen Doorluchtigen lastgever 
er allerhartelijkst dankbaar voor en mocht er ook eene tijding komen 
die de taalgenoten als eene zielsvertroosting weten mogen, weest 
zeker dat ik er een goed gebruik van zal maken! Verschoon mijn 
gekrabbel en weest verzekerd van mijne beste inzichten !

67. Hoe men in vlaamsgezinde kringen over de bisschoppen 
denkt.

Brief van J . I .  De Beucker aan A. De Coninck; Antwerpen, jo  
december 188$. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I  iy.

Weleerwaarde Heer en Vriend — Uw geëerd schrijven van 24 dec. is 
goed in mijn bezit gekomen. Ik zeg er U hartelijk dank voor er gaarne 
zal ik bij later te bepalen dag met den verschuldigden eerbied, bedoeld 
bezoek komen afleggen.
Daar ik, behalve de namen van afhankelijke of bange persoonen, voor 
U Eerw., niets wil wederhouden denk ik verplicht te zijn, U eenige 
mededeeling te doen, van hetgene gisteren in eene zitting van 
Vlaamsche strijders, uit verschillende deelen van het land tezamen 
gekomen te Antwerpen is besproken. [...]
Ook werd er tusschen vrees en hoop van onze Bisschoppen gespro- 
ken, wie zal den zege behalen de Vlamingen die in God en de Heilige

24 Deze landdag vond plaats te Antwerpen op 5 september 1886.
25 Bedoeld worden de volksvertegenwoordigers van de Meetingpartij.
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Kerk gelooven, of de dwazen door de 'l *  misleid?26 Die
vraag kwam ook ter tafel, want alhoewel de vergadering getuigde van 
eene onwankelbare strijdgezindheid voor onze Vlaamsche rechten, 
waren in die vergadering niets dan geloovigen en zeer verdraagzame 
liberalen die een vrij en onafhankelijk gedrag hebben aangenomen en 
zeker geen deel maken van de geheime vereeniging, die nooit eenig 
vertrouwen verdienen.
Men stelde de vraag of het oogenblik nog niet gekomen was, eene uit 
volksvertegenwoordigers samengestelde afvaardiging tôt de Bis- 
schoppen te zenden, om hunnen goeden wil in te roepen en hen als ’t 
noodig was te overtuigen dat onzen katholiek Vlaamschen strijd 
hunne hoogere hulp noodig hebben willen wij de beweging aan den 
kristelijken kant houden. Ik heb daarop geantwoord dat het oogen
blik nog niet rijp of gunstig was om bij de Bisschoppen aan te dringen 
tôt vervlaamsching van ons onderwijs, dat onze Ministers maar slechts 
wetten uit te voeren hebben, wetten die door hare makers grondig 
bestudeerd en doordacht zijn, terwijl de Bisschoppen nog tijd moeten 
hebben om ailes in te richten, dat er in iedere wet al tijd iets onredelijks 
is, omdat ze ongevoelig en zonder afwijking van plaatsen en omstan- 
digheden handelt. Dat wij zelf, hoe onverbiddelijk wij ook in den 
strijd waren, toch nooit iets zouden willen of zouden eischen wat 
tegen de rede en de billijkheid zou stooten ?
Dan wierd er over elken Bisschop in ’t bijzonder gesproken maar 
Brugge, Brugge? Ei ei! wat jammeren! Gisterenavond moet onge- 
twijfeld het linkeroor van den Bisschop van Brugge en nog meer die 
van éénen Vicaris-generaal27 onaangenaam getuit hebben, als de 
tegenwerking aldaar blijft voortduren dan zal er eene geweldige af- 
breuk komen, tegen de eerstvolgende kiezing, tusschen de vlaamsch
en franschgezinde katholieken. Eer misschien zal de verdeeling plaats 
hebben want de Vlamingen dulden geen hoon meer op eigen bodem. 
Verschillende vlaàmschgezinde priesters hebben of Bisschoppelijke of 
vicariële vermaningen ontvangen. Eenigen zijn ons openlijk afgeval- 
len, anderen houden stand en zullen liever de vernedering van afzet- 
ting dan van moedwillige toegeving ondergaan. Er werd een vlucht-

26 Met andere woorden : wie zou de overwinning behalen bij de verkiezingen van 
1886 : de katholieken of de liberalen die onder invloed stonden van de vrijmet- 
selarij.

27 Op dat ogenblik waren er twee vicarissen-generaal in het bisdom Brugge : Bruno 
Van Hove en Petrus De Brabandere. Het is niet duidelijk over wie van beide 
wordt gesproken in De Beuckers brief.
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schrift28 gelezen tegen de handeling van den Bisschop, dat nu nog 
maar in voorbereiding is opgesteld, om als ’t noodig wordt het in ’t 
licht te geven, het is brandend geschreven maar weerdig en deftig in 
den vollen zin van ’t woord. Men doet het vrij overzetten in ’t Latijn 
om het den H. Vader aan zijn wijs en kundig oordeel te onderwerpen. 
Ik heb verklaard dat men in voile recht is dit te doen, maar dat ik niets 
vroeg dan tijd en desnoods tôt augustus, onzen aanstaanden land- 
dag. Bereidwillig stemde men daarin toe.
Onder de slachtoffers die ons afvallen is jammer genoeg ! onzen zoo 
gevierden en nu algemeen verachtten Guido Gezelle, onderpastoor 
van Kortrijk, een onzer beste Vlaamsche dichters, dien wij zoo gaarne 
huldigden, moeten wij nu als eenen verrader aanschouwen, is ’t niet 
jammerder dan jammer29? [...]
Blijder tijdingen, hebben wij van ’t bisdom van Gent, geene enkele 
vijandigheid maar stille verbetering tôt vervlaamsching hebben wij 
met innig genoegen kunnen waarnemen !
En Mechelen ? Geene enkele bedreiging hebben wij tôt hier toe kun
nen waarnemen, en toch zijn de priesters van ons aartsbisdom het 
bangste van allen, ze zijn veel meer bevreesd dan de priesters van West- 
Vlaanderen die wezenlijk gevaar lijden. Zelfs is er een deken in ons 
aartsbisdom, dien een artikeltje schreef ten gunste van het Vlaamsch, 
met verzoek hen in een dag- of weekblad van Vlaanderen30 in 
de wereld te zenden. Is dit niet tôt het belachelijke toe bang zijn en dat 
zonder eenige reden ? De Vlamingen kunnen die ongegronde vrees 
niet begrijpen. Echter denk ik dat het komt omdat wel niet het 
aartsbisschoppelijk bestuur maar wel de hoofden van het onderwijs in 
al onze seminariën en in de collégien te Mechelen zoo aartsvijandig 
zijn aan onze beweging ! ? Voor de handeling van ons aartsbisdom heb 
ik de twee goede benoemingen ingeroepen, te weten : van den Zeer 
Eerw. Heer Stoops31, als bestuurder van ’t Norbertusgesticht, en van

28 Pamflet of brochure. Waarschijnlijk werd het niet verspreid omdat de bis- 
schoppelijke verklaring over de vernederlandsing van het onderwijs enkele weken 
later bekend werd ; zie verder tekst 69.

29 Hier wordt verwezen naar de toespraak die Gezelle hield op de huldedag van 
deken L. De Bo in september 1885 en waarin hij scherp uitviel tegen de 
blauwvoeterij ; zie verder tekst 99.

30 Oost- of West-Vlaanderen.
31 Félix Stoops (Antwerpen i9februari 1851 - Berchem 6 november 1929). 1877: 

priesterwijding en leraar aan het Sint-Norbertusinstituut te Antwerpen ; van 24 
november 1885 tôt 27 juni 1903 : directeur van dit instituut; daarna pastoor te 
Antwerpen.
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den Zeer Eerw. Heer Jacobs32, als pastoor en Deken van Brussel, 
beiden zijn gekende Vlamingen. Dit werd hartelijk toegejuicht en vele 
zegden dat die twee benoemingen inderdaad wel eene vlaamschge- 
zinde beteekenis konden hebben. O had ik maar eens iets meerder 
mogen zeggen maar uit vrees van onbescheiden te zijn moest ik 
zwijgen met de beweegredens in den mond.
Volgens mijne bescheidene overtuiging is er meer dan groote gene- 
genheid in deze drie bisdommen : het aartsbisdom Mechelen, het 
bisdom van Gent en het bisdom van Luik. Als in die drie bisdommen 
met goeden wil gehandeld werd dan zouden wij goed nog wat tijd 
kunnen geven aan Brugge om zich te bekeeren.
Hier neven zend ik U  Eerw. een vluchtschriftje de Ruitenbrekers33, 
tegen den afgevallen Vlaming Guido Gezelle. Gelief het mij weerom 
te zenden na het gelezen te hebben of na het eenigen tijd in Uwe 
bezitting gehad te hebben, want ik heb er maar een van en ze zijn niet 
meer om krijgen ofschoon ze op duizenden gedrukt zijn. [...] Jn. Ign. 
De Beucker.

68. Toenemende klachten over de anti-Vlaamse sfeer in het bis
dom Brugge en de aartsbisschoppelijke instellingen.

Brief van J .I .  De Beucker aan A. De Coninck; Antwerpen, i j  
januari 1886. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I  i j .

Zeer Eerwaarde Heer en Hooggeachte Vriend — Zoo wij door ons 
geloof niet overtuigd waren dat Gods wijsheid zelfs de domste men- 
schen bijstond, die om in een goed en menschlievend werk te geluk- 
ken, op Zijne gezegende hulp smeekstemmig hopen, zeker zouden 
wij, door menigvuldige tegenheden gedwarsboomd, ofwel den moed 
verliezen, of tôt wanhopige razernij ontmenscht worden. Zoo zou 
00k de werking worden der Vlaamsche beweging, want, buiten de 
troostelijkste brieven van aanmoediging en volharding, raad en wijs-

32 Florent Karel Jan Jacobs (Berchem 14 mei 1836 - Overijse 22 februari 1920). 
Werd na universitaire studies te Leuven in 1864 onderpastoor te Brussel. Hij was 
pastoor-deken in deze stad van 12 december 1885 tot 10 december 1898.

33 In dit pamflet, dat geschreven was door Westvlaamse studenten, werd de houding 
van Gezelle als een verraad bestempeld ; zie L. en L. V os-G evers, Dat volk ..., 
P- 54-
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heid door Gods hulp van priesters en leeken bekomen, ontvangen wij 
ook de tergendste uitdagingen tegen de Vlamingen en de ver- 
vlaamsching, door priesters en leeraars, die hunne afgekeerdheid ja 
hunnen ingewortelden haat, tegen die volksbeweging lucht geven, en 
daadzakelijke handelingen daarstellen, die onloochenbaar hunne ver- 
basterde gevoelens botvierend prijsgeven !
Ofschoon ik gisteren avond alreeds laat, van eene in Brabant afgelegde 
vermoeiende voetreis terugkwam, en gaarne wat rust zou hebben 
genoten, kwam men mij, voor dringende beraadslaging aan de spoor- 
halle afhalen, om onmiddellijk tusschen de jonge advokaten die het 
Vlaamsch grievenbestuur van den Nederduitschen Bond uitmaken, te 
zetelen. Onderwegen vraagde ik in het rijtuig, maar, waarom toch 
zulken haast, wat is er gebeurd ?,, Geduld heer voorzitter, wij zullen u 
seffens de brieven voorlezen, en dan zult ge overtuigd zijn, dat wij, 
aangezien de belangrijkheid van al die mededeelingen, van u niet 
teveel gevergd hebben.”
In de vergadering gekomen zien ik dat de opzoekers der grieven in de 
laatste acht dagen druk gewerkt hadden34, de brieven van Brugge en 
West-Vlaanderen zijn zeer erg, den Bisschop dien ouden zondaar 
tegen het Vlaamsch [...], wordt beschuldigd voor erge antivlaamsche 
daden, en tengevolge van deze en vroegere daden, wordt er door de 
Westvlamingen gevraagd te Brugge kortelings eene meeting te beleg- 
gen om den Bisschop en een Vicaris-generaal openlijk aan te vallen, of 
indien dit verworpen wordt, dan tenminsten een vluchtschrift uit te 
geven waarin hunne handeling openlijk met personen en getuigen 
worden bekend gemaakt.

34 Reeds op 2 januari 1886 had De Beucker aan De Coninck meegedeeld dat er al 
erge klachten waren binnengekomen bij het grievencomité. Zo zou de subregent 
van het groot seminarie van Mechelen aan de seminaristen verboden hebben om 
tijdens de vakantie mee te werken aan het woordenboek van Nederlandse dialec- 
ten waarmee de Leuvense hoogleraar P. Willems bezig was ,,zeggende dat het 
Zijn doorl. Hoogw. niet wilde. Niemand der Vlamingen gelooft aan de waarheid, 
wel van den subr. maar niet van den aartsbisschop. 20. Is het waar dat het 
tijdschrift den Student, dat zeker niet alleen door studenten geschreven wordt in 
de keuken van’t groot seminarie voor scheur- en boterpapier gebruikt wordt ? 30. 
Wordt het tijdschrift De Student en de Vlaamsche Wacht, enz. die in afleveringen 
6 of 12 maal verschijnen in beide seminaries [groot en klein seminarie van 
Mechelen] streng verboden even als dagbladeren ?”  ; A .A .M ., Fonds Onderwijs, 
III 17. De Student was een Vlaams studententijdschrift dat begon te verschijnen 
in 1881 en vooral gelezen werd in het aartsbisdom.
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Verschillende brieven waren er ingekomen van Elsene, Brussel, Me- 
chelen, Diest, Hoogstraten, Gheel, enz. Twee vlaamschgezinde va- 
ders van leerlingen te Brussel, klagen erg omdat ddor het aartsbis- 
schoppelijk bestuur, den Eerwaarde Heer Bouten35, dien voor 
vlaamschgezindheid erkend werd, na slechts eenige maanden werking 
is weggenomen, en in het slechtste dorp, te Hemixem36 verplaatst is, 
en dat alleen om dat hij vlaamschgezind was. Ook wordt den frans- 
kiljonschenpostmeester, van Elsene, aangevallen om dat hij zijne twee 
jongens wegnam uit de school liever dan ze Vlaamsch te laten leeren. 
Een Eerw. Professor aan ’t klein seminarie te Mechelen, heeft er in een 
gezelschap op geroemd dat hij goed wist, dat Bouten voor zijne 
vlaamschgezindheid gestraft is, en, als hij nu nog zou durven bewegen 
dat Zijne Geestelijke overheid, hem dan te Massenhoven37 of in de 
walenstreek zou plaatsen. De advokaten zouden gaarne een eerege- 
tuigschrift gereed maken, tegen den aanstaanden Landdag, voor den 
Eerwaarden Geestelijken professor, die zooveel moed heeft, en het 
niet tegen noch beneden zijne waardigheid vindt, om aan de 
Vlaamsche meiden, van ’t klein seminarie, de Fransche taal te leeren, 
met het heilvolle vooruitzicht, om al de bezoekers van dit Geestelijk 
gesticht, ouders en voogden van discipelen, in die vreemde maar 
beschaafde taal, te kunnen aanspreken38. Eenen professor van onze 
kunstschool had die tijding vernomen, en heeft er een spotprint van 
geteekend, dat eenen der advokaten toonde, zoo geestig dat indien de 
professor het zien moest, er zelfs zou moeten mede lachen. Jammer 
maar dat Geestelijken die redelijke menschen moeten zijn zoo onre- 
deliijk handelen, soms gaat het tôt de kleinste kleingeestigheid over. In

35 J  ulius J  an Maria Bouten (Antwerpen 1 5 februari 1859- Ramsel 2 5 februari 1912). 
30 juli 1885(2 maanden na zijn priesterwijding) : leraar aan het Sint-Bonifatiusin- 
stituut te Elsene ; 2 januari 1886 : onderpastoor te Hemiksem ; 5 december 1906 : 
pastoor te Ramsel. Bouten had in zijn seminarietijd actief meegewerkt aan de 
uitbouw van de Vlaamse studentenbeweging in het aartsbisdom Mechelen. Hij 
was medeoprichter van De Student.

36 Het was voor een priester weinig aantrekkelijk om in Hemiksem te worden 
benoemd omdat deze gemeente, gelegen in de buurt van de Antwerpse haven, 
overwegend uit arbeiders bestond en dus een socialistisch karakter had.

37 Een klein dorpje in de provincie Antwerpen met in 1886 slechts een 300-tal 
inwoners.

38 Misschien was deze leraar één van de twee subregenten van het klein seminarie die 
ook Frans onderwezen, namelijk A. A. Panis (benoemd aan het kl. sem. in 1882) 
of E .N . De Vries (benoemd in 1884).
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’t groot seminarie is het niet veel beter, de vlaamschgezinde theolo- 
ganten zouden van den briefdrager gaarne Vlaamsche almanakken met 
postwijzer ontvangen hebben want aile Vlamingen zijn het opgelegd 
om dit te vragen zoowel als Vlaamsche reisgidsen, omdat het minis- 
terie anders zou kunnen zeggen, wij zullen de Vlaamsche uitgave 
intrekken want het volk verlangt ze niet, ze nemen in de Vlaamsche 
gewesten zelf 98 per honderd Fransche tegen twee Vlaamsche39. Al 
wat in ’t Vlaamsch verschijnt moeten wij ondersteunen of het dient tôt 
ons nadeel.
Wij vragen en eischen volgens de wet Vlaamsche staatsbedienden40, of 
die toch de beide talen kennen, en al wat Vlaming is handelt met die 
bedienden in het Vlaamsch, om te doen zien hoe zij de kennis dier taal 
noodig hebben. Met dien geest van vervlaamsching komen de 
Vlaamsche zonen in ’t collegie in ’t klein en groot seminarie, en in 
plaats dien zedelijken volksgeest aan te moedigen, aan te vuren, 
worden zij hierin tegengehouden Zij worden verplicht de reiskaartjes 
voor hunne vakantiereis in ’t Fransch aan te vragen. De rekeningen 
enz. aan Vlaamsche ouders en voogden, of zij al of niet de taal kennen 
en kunnen blijven vernederend genoeg in het Fransch ; de rekeningen 
worden met groote hoeveelheden aan het grievenbestuur gezonden. 
Neen, niet alleen dat klein en groot seminarie zijn van kop tôt teen 
Fransch en hatelijk tergend en uitdagend tegen de Vlaamsche bewe- 
ging maar 00k het Sint-Romboutscollegie, den Bruul41, ailes is te 
Mechelen diep verkankerd, en Gheel en Hoogstraten42 zijn niet veel 
beter. Tegen den aanstaanden landdag zullen de beschuldigingen 
worden openbaar gemaakt, noch namen vanpersonen noch gestichten 
zullen worden gespaard ieder moet de verantwoordelijkheid van zijne

39 De Vlaamse uitgave van de postalmanak en de treingids behoorde tôt de reeks 
administratieve maatregelen die na de katholieke verkiezingsoverwinning van 
1884 door de regering werden genomen om tegemoet te komen aan de vlaamsge- 
zinde eisen.

40 Door de wet op het gebruik van het Nederlands in de bestuurszaken, goedge- 
keurd in 1878, werden de rijksambtenaren in Vlaanderen verplicht om berichten 
en mededelingen Nederlands- of tweetalig te maken en hun briefwisseling in het 
Nederlands te voeren tenzij met personen die dat anders wensten.

41 De Beucker bedoelt het Pensionnat du Bruel, dat afhankelijk was van het klein 
seminarie van Mechelen.

42 De Beucker verwijst naar het Sint-Aloysiuscollege te Geel en het klein seminarie 
te Hoogstraten.



dacien dragen. Die handelen tegen den zedelijken volksgeest, moeten 
met dien geest maar afrekenen. Al die beschuldigd worden zullen in 
tijde worden verwittigd, om zich voor het volk te komen verantwoor- 
den, daarin heb ik gaarne toegestemd ! Maar ik heb tegengehouden 
voor het oogenblik iets uit te geven noch meetingen te houden tegen 
den Bisschop van Brugge of een spotprent of eeregetuigschrift uit te 
geven tegen de Eerw. Prof, die de meiden van ’t klein seminarie 
Fransch leert. Ik hoop door deze tijdwinning gelegenheid te vinden 
om hoogere en noodzakelijke in aile ernstigheid maatregelen ten gun- 
ste van het Vlaamsch te mogen verwachten. Intusschen blijf ik Uwen 
dienstvaardigen dienaar en vriend. Jn. Ign. De Beucker. (De tijdingen 
van Luik en Gent zijn zeer gunstig!)

69. Vlaamsgezinde parlementsleden verheugd om aangekondigde 
bisschoppelijke maatregelen tôt vernederlandsing van het on- 
derwijs.

Brief van J .I .  De Beucker aan A. De Coninck; Antwerpen, 26 
januari 1886. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I  i j .

Eerwaarde Heer en zeer geliefden Vriend — Gisteren had ik de 
gelegenheid de hooggeschatte boodschap, van hunne doorluchtige 
Hoogwaardigheden, de Belgische Bisschoppen, door Zijne Door
luchtige Hoogwaardigheid Mgr. Goossens, aan mij zoo welwillend 
overhandigd43, aan onze volksvertegenwoordigers van beide kamers, 
te mogen toonen. En, met stille zielevreugd, in diep en eerbiedig

43 Blijkbaar was De Beucker na 13 januari 1886 (in de brief die hij op die datum aan 
De Coninck stuurde verwachtte De Beucker nog ernstige maatregelen van de 
kerkelijke overheid ; zie tekst 68) in audiëntie ontvangen bij aartsbisschop 
Goossens die hem niet alleen de toelating gaf om de vroeger afgelegde bis
schoppelijke verklaring (zie tekst 64c) bekend te maken, maar op aandringen van 
De Beucker 00k enkele concrète maatregelen meedeelde die zouden worden 
genomen. Vanaf Pasen zou in al de instellingen die onder toezicht stonden van de 
kerkelijke overheid de catechismus in het Nederlands worden aangeleerd en vanaf 
oktober 1886 zou men in de bisschoppelijke middelbare scholen ernstig beginnen 
met aan het Nederlands een rechtmatige plaats te geven. Deze maatregelen waren 
al in voege in het klein seminarie van Waver. In Het Handelsblad van 2 februari 
1886 stond een uitvoerig verslag van deze mededeling die door De Beucker werd 
gegeven op de algemene vergadering van de Nederduitsche Bond op 1 februari 
1886.
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nadenken, werd het door elkeen gelezen, en niemand van onze volks- 
leiders kon zich weerhouden, met in het gelaat, den spiegel der ziel, en 
ook, met woorden uit het hart de vreugde te toonen, van deze blijde 
Geestelijke tijding !
Noch het oogenblik, noch de gelegenheid, niet toelatende de afkon- 
diging er van te doen, bleef het alleen bij de vertrouwelijke lezing van 
persoon tôt persoon, onzer getrouwen en hoogstverdienstelijke afge- 
vaardigden.
Maar toen ik aan Victor Jacobs44 en Coremans45 vertelde en hen 
toeliet van oor tôt oor, aan hunne medekamer- en Hoogkamerhee- 
ren46 het over te zeggen, dat Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid 
met de Paaschschooltijd de Christelijke leering, en, met october het 
middelbaar onderwijs, met afdoende maatregelen zou beginnen te 
vervlaamschen, toen heften zij den roomer op, om op Iemands Heil 
met voile dankbaarheid te drinken, wiens Eerwaardigen Naam, zij uit 
bescheidenheid niet voorbarig noemen mochten, alsmede aan den 
gelukkigen zendeling, dien het voorrecht mocht genieten, die voor het 
kristelijk volk van geheel Vlaanderenland van zulk onmeetbaar ge- 
wicht is, het begin onzer taalverlossing, als eene aartsbisschoppelijke 
tijding te mogen ontvangen47.
Laat mij altijd blijven Eerw. Heer, Uwen Dienstvaardigen Jn. Ign. De 
Beucker.

44 Philippe Marie Victor Jacobs (Antwerpen 18 januari 1838 - Sint Gillis (Brussel) 20 
december 1891). Vanaf 1863 tôt aan zijn dood volksvertegenwoordiger voor 
Antwerpen; 1870-71 : achtereenvolgens minister van Openbare werken en van 
Financiën; 1884: enkele maanden minister van Binnenlandse zaken.

45 Andries Edward Coremans (Antwerpen 1 februari 183 5 - Antwerpen 2 november 
1910). Zetelde van 1868 tôt 1910 in het parlement als kandidaat van de Meeting- 
partij en de Nederduitsche Bond. Als geen ander volksvertegenwoordiger heeft 
hij de taalwetgeving in de 19e eeuw bevorderd. Uit zijn initiatief ontstonden o.a. 
de taalwetten van 1883 en 1910 op het middelbaar onderwijs.

46 Aan de leden van Kamer en Senaat.
47 De kardinaal ontving dankbetuigingen voor de geplande maatregelen van het 

hoofdbestuur van het Davidsfonds (12 februari 1886), de Nederduitsche Bond 
(17 juli 1886), de Oostvlaamse studenten, verenigd op een landdag te Gent (1 
september 1886) en de Leuvense studentenvereniging Met Tijd en Vlijt (ongeda- 
teerd); A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.
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70. Resultaat van de bisschoppelijke beloften na anderhalf jaar : 
beter moedertaalonderricht in het Vlaamse deel van het aarts- 
bisdom en versterkte tweetaligheid in beide taalgebieden.

Brief van (P. Cleynhens 48, directeur van de bisschoppelijke nor- 
maalschool te Mecbelen) aan J . I .  De Beucker; ongedateerd (Me- 
chelen, september i 88j). A.A .M ., Fonds onderwijs, I I I  iy. 

Hooggeachte Heer De Beucker — Ik bid U mij te willen vergeven dat 
ik zoolang gewacht heb om op uw geëerden brief van 9 dezer te 
antwoorden49. Onder de vakantie slapen wij geerne eens uit, zijn wij 
nu hier dan daar en als wij dan weer in de school terugkomen voor 
eenige uren, zijn er zooveel zaken die onmiddellijk onze tus- 
schenkomst eisschen dat het min haastig werk [wordt] uitgesteld. Dit 
is 00k het lot geweest van uwen brief.
Sedert de verklaring van Z.D. Hoogw. den Aartsbisschop is er aan al 
de onderwijsgestichten die van ’t bisdom afhangen een algemeenen 
omzendbrief gestuurd, die U zoo ik verneem bekend is. Deze brief 
drong voornamelijk hierop aan dat het godsdienstig onderwijs, vol- 
strekt in het Vlaamsch moet gegeven worden aan al de kinderen die het 
Vlaamsch voor moedertaal hebben50.
De Aartsbisschop heeft zich niet tevreden gehouden met dit te bevelen 
maar hij wil dat dit bevel ten uitvoer gebracht worde en heeft de 
inspecteurs die hij voor het middelbaar en lager onderwijs benoemd 
heeft, belast daar de hand aan te houden hetgeen inderdaad geschiedt. 
Mijn broeder51 die met het toezicht der nonnenpensionaten gelast is

48 Pieter Mathias Cleynhens (Antwerpen 3 januari 1843 '  Mechelen 14 juli 1897). 
1865 : priesterwijding en leraar aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen 51876 : 
directeur van de rijksnormaalschool te Lier; 1879: directeur van de katholieke 
normaalschool te Mechelen; 1888 : vicaris-generaal van het aartsbisdom.

49 In een brief van 9 september 1887 had De Beucker aan P. Cleynhens, die hij 
aansprak met „hooggeachte Heer en Vriend” , gevraagd wat er sedert de bis
schoppelijke beloften van januari 1886 gedaan was voor de vernederlandsing van 
het onderwijs; A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

50 Op 1 mei 1886 had Goossens aan al de religieuze oversten van de meisjesscholen 
in het aartsbisdom een brief gestuurd met die inhoud. Het is niet duidelijk of 
Cleynhens hier deze brief bedoelt die volgens hem aan al de onderwijsinstellingen 
van het aartsbisdom gezonden was.

51 Frans Hubert Cleynhens (Antwerpen 8 september 1848 - Antwerpen 11  april 
1922). 18 7 1: priesterwijding en leraar aan het Sint-Romboutscollege te Me
chelen; 1879: directeur van het O.L.V.-college te Halle; 1886: diocesaan in
specteur van het meisjesonderwijs ; 1894 :pastoor en 1908 : deken te Antwerpen.
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heeft in [het] algemeen bestatigd dat de bevelen van den Aartsb. 
nagekomen worden en overal waar het nog iets te wenschen liet, heeft 
hij geëischt dat die toestand veranderde. De Aartsb. wil dat hem de 
huizen aangewezen worden waar zijn voorschriftfen] niet gevolgd 
worden. En als ’t geval voorkomt weet ik dat hij handelt. M. Lafor- 
ce52 die gelast is met de collegiën en seminariën — latijnsche studiën 
— heeft mij onlangs nog verklaard dat dit in zijn ressort geene de 
minste moeilijkheid heeft opgeleverd, dat hij hier en daar wel eenige 
opmerkingen heeft moeten maken over de taal van onderwijzers en 
leerlingen die soms niet geschaafd noch zuiver genoeg was ; maar dat 
de zaak zelve geene opmerkingen verdiend heeft.
Wat de andere vakken betreft, weet ik niet dat er gedrukte omzend- 
brieven door den Aartsb. of door zijn inspecteurs tôt de gestichten 
gericht zijn, maar ik weet dat de inspecteurs in de bijzondere brieven 
aan bestierders schrijven of in de aanspraken die zij bij elk bézoek tôt 
de leerlingen richten sterk aandringen op de noodzakelijkheid van de 
Vlaamsche taal grondig aan te leeren53.
Mgr. zelf heeft verleden maand in eene plechtige omstandigheid op de 
prijsuitdeeling aïs ik het wel voor heb, te Neer-Waver54 in tegen- 
woordigheid van talrijke geestelijken uit Waalsche parochiën ver
klaard dat hij volstrekt wil dat het Vlaamsch ernstig aangeleerd worde 
in het Waalsche seminarie. En om U te toonen dat die woorden niet in 
den wind geslagen worden. Na de groote vacantie zullen de Waalsche 
leerlingen, zoohaast als zij de eerste beginselen onzer moedertaal 
zullen aangeleerd hebben, verplicht zijn Vlaamsch te spreken met 
hunne meesters en onder elkander op gestelde uren. Dit stelsel zal 
voortgezet worden in den leergang van wijsbegeerte en tôt in het groot 
seminarie. De Aartsbisschop hoopt het zooverre te brengen dat hij de

52 Jan Désiré La Force (Rumpst 1835 - Mechelen 1893). 1861 : priesterwijding; 
1862 : onderpastoor te Weert ; 1872 : directeur van het Mechelse Sint-Rombouts- 
college; 1881 : diocesaan inspecteur voor het lager onderwijs; 1885 : diocesaan 
inspecteur voor het middelbaar onderwijs.

53 Op 6 februari 1886 had inspecteur P. Claessens bij de aartsbisschoppelijke col
leges géinformeerd naar de toestand van het moedertaalonderwijs en naar de 
voertaal bij het catechismusonderricht. Hij nodigde de directeurs 00k uit om 
suggesties te doen voor de verbetering van het moedertaalonderwijs. Hieruit 
blijkt dat de inspectie zich voornam om de zopas bekendgemaakte bisschoppe- 
lijke beloften in concrète maatregelen om te zetten ; L. V os-G evers, In het 
s p o o r p. 205 en 208.

54 Hier was een klein seminarie voor de Waalse leerlingen van het aartsbisdom.
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Waalsche priesters zal kunnen gebruiken in de Vlaamsche parochiën 
van Brussel en voorsteden en nog elders, waar hij nu niet kan zenden 
dan Vlamingen. Hetzelfde is in voege in het St. Lodewijksgesticht te 
Brussel waar de bijzondere leergang van Vlaamsche taal niet zonder 
uitslag gegeven wordt aan de jongelingen die in het Fransch zijn 
opgebracht.
Dit ailes bevredigt U misschien niet en gij wenscht te vernemen dat 
men het Vlaamsch tôt grondtaal bezigt voor het aanleeren van aile 
andere vakken. Zoo verre zijn wij zeker niet maar zie hier twee feiten 
die mij ter ooren gekomen zijn en waarvan ik, na genomene inlich- 
tingen, de echtheid kan bevestigen. Deze feiten toonen eene loffelijke 
strekking aan.
Aile jaren wordt een prijskamp gegeven tusschen de leerlingen van de 
eene of andere klas der humaniora55. Dees jaar was het eene vertaling 
uit het Grieksch. Welnu het stond de mededingende leerlingen vrij die 
vertaling in het Vlaamsch te maken.
In zijn jaarlijksch bezoek heeft M. Laforce, de inspecteur die nu alleen 
met het toezicht van het letterkundig gedeelte des programmas gelast 
is, fabels van Esopus uit het Grieksch in het Vlaamsch vertaald voor de 
leerlingen van de 4e Latijnsche klas in verschillige collégien om aan 
professor en leerlingen te toonen hoe wel onze taal geschikt is om den 
Griekschen texte weer te geven en hoeveel gemeenschap zij met de 
Grieksche taal heeft. Hij gelukte er in de vertaling te doen zonder de 
woorden van plaats te veranderen. Al de zinswendingen kwamen uit 
evenals de minste voor- en achtervoegsels, ailes bleef juist op de plaats 
waar het in het Grieksch stond en het was goed en zuiver Vlaamsch. 
Bekent dat uit die twee feiten eene heilzame strekking is af te leiden.
Is er nu voor de vervlaamsching van het onderwijs niets anders ge- 
daan ? Ik denk wel van ja ; maar ik weet het niet.
Ik schrijf U heel eenvoudig wat ik hier en daar op de wandeling zooal 
vernomen heb. De roi van inkwisiteur past mij niet en schoon ik met 
de grootste belangstelling de voile vervlaamsching van het onderwijs 
tegemoet zie, toch heb ik den tijd niet mij bezig te houden met hetgeen 
in de talrijke gestichten van ’t aartsbisdom gedaan of beproefd wordt. 
Ik heb mijn werk in de Normaalschool en daarmede heb ik mijne 
handen vol. Hier werken wij ten voile in uwen zin : ailes, volstrekt

55 Deze interscholaire wedstrijden voor de aartsbisschoppelijke colleges waren 
ingericht in 1885 ; zie tekst 27 voetnoot 52.
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ailes, wordt in ’t Vlaamsch onderwezen, behalve het Fransch. Dit 
wordt in het Fransch aangeleerd. Onze leerlingen in ’t algemeen 
verstaan Fransch wanneer zij bij ons aangenomen worden. Zij zijn ten 
minste 16 jaar oud.
Ik hoop M. De B. dat deze brief alleen zal dienen om U persoonlijk in 
te lichten en dat gij er in ’t publiek geen gebruik zult van maken. 
En gelief nog eens op te merken dat deze inlichtin[gen] niets officieels 
inhebben en ook aan geene officieele bron geput zijn.
Als Monseign. de inspectie in zijne gestichten ingericht heeft56 zegde 
hij aan anderen en waarschijnlijk ook aan U  dat de toezichters voor 
zending hadden al de belangen van het vrij kath. onderwijs te behar- 
tigen en te zien wat er in dien zin ter vervlaamsching doelmatig en 
mogelijk zou geweest zijn. Mij dunkt dat ze in dien zin handelen, 
misschien niet genoeg volgens U maar dat kan komen. Men mag den 
wagen voor de peerden niet spannen.

71. Dringende verzoeken aan de aartsbisschop om de taalwet van 
1883 in het katholiek onderwijs toe te passen.

71a. Brief van student A. Pauwels 57 aan P.L. Goossens; Hoboken, 
zj september 1887. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17. 

Floogeerwaarde Fleer — [...] Gelief ook, uwe aandacht te vestigen op 
dit feit : namelijk in den laatsten tijd is het getal der jonge radikale 
Vlamingen in het liberale kamp gedurig aangegroeid. In evenredigheid

56 De inspectie voor het middelbaar onderwijs in het aartsbisdom Mechelen werd 
definitief opgerichtop i4april 1885 ;L . V os-G evers, In het spoor..., p. 204-205.

57 Adolf Pauwels (Berchem 12 september 1864 - Antwerpen 31 maart 1902). Deze 
radicale flamingant is van zeer grote betekenis geweest voor de vlaamsgezinde 
studenten- en leerlingenbeweging in de jaren ’8o. Als leerling richtte hij in het 
Antwerpse O.L.V.-college een Vlaamsche Bond op en coôrdineerde hij de 
vlaamsgezinde collegewerking in zijn provincie. Hij nam in 1883 het initiatief tôt 
het inrichten van Vlaamse studentenlanddagen. Aan de Leuvense universiteit 
gekomen richtte hij in 1885 de Antwerpsche gouwgilde en het Vlaams Rechts- 
genootschap op en bracht hij in 18 8 6 de meest flamingantische studenten samen in 
een Vlaamsche Strijdersbond. Op het ogenblik dat Pauwels de hoger gepu- 
bliceerde brief schreef was hij nog student. Hij promoveerde in oktober 1887 tôt 
doctor in de rechten. Als advocaat te Antwerpen was hij een actief lid van de 
Nederduitsche Bond en zette hij zich hardnekkig in voor de vernederlandsing van
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met: de eerlijke toepassing der taalwet van 1883 op het middelbaar 
Staatsonderwijs zal dit aantal liberaal-Vlaamsche strijders nog gedurig 
klimmen. En aan de toepassing dier wet wordt meer en meer de hand 
gehouden.
Wat zal daaruit volgen in de toekomst ? Degenen die uit de officieele 
scholen komen zullen meer invloed krijgen op het volk dan die uit de 
geestelijke gestichten. Bereken dan zelf, Hoogeerw. wat nadeel de 
verfransching van het geestelijk onderwijs moet teweegbrengen voor 
Godsdienst en zeden.
Hoogst wenselijk ware ’t dus, 00k zoohaast mogelijk de taalwet van 
1883 in de geestelijke gestichten toe te passen.
Men worde niet weerhouden door eene valsche schaamte ! Men vreeze 
niet ,,de céder à l ’esprit flamingant, révolutionnaire”  en wat weet ik 
al !
Als de Geestelijke Overheid de gewenschte verbeteringen invoert, zal 
geen enkel redelijk Vlaming daarmee boffen als met eene nederlaag of 
eene overgave van de Overheid ! Neen, wel integendeel, wij zullen 
allen het hart vol blijdschap en dankbaarheid haren naam zeggen ! De 
Bisschop die den Vlamingen recht zal doen geworden zal voor ons een 
redder, een heilige zijn !
Maar wat geschiedt er nu, het redeneerende volk, en bijzonder de 
strijdende Vlamingen (die gedurig in getal en in invloed bijwinnen) 
wijken meer en meer van de hoogere Geestelijkheid af. Velen mis- 
trouwen haar en denken dat zij stelselmatig tegen den vooruitgang 
onzer Nederlandsche taal werkt. Voor velen onder ons is de liefde der 
Hoogere Geestelijkheid voor onze taal slechts schijn. En waarlijk de 
meeste omstandigheden schijnen dit te bevestigen. Ik voor mij hoop 
nog immer dat onze Bisschoppen het voorbeeld der Iersche en 
Poolsche Geestelijkheid zullen volgen. Niettemin, beken ik Uwe 
Hoogweerd. rechtuit dat de houding der Hoogere Geestelijkheid

het gerecht. In 1895 was hij medeoprichter van de (daensistische) Vlaamsche 
Christene Volkspartij ;zieoverhem D. LvYCKX,AdolfPauwels (1884-1902) ende 
Vlaamse Volkspartij, in Kopstukken van de Vlaamse Beweging (Standen en 
Landen LXXV). Pauwels had 00k zijn handtekening gezet onder een ver- 
zoekschrift dat op 2 mei 1887 aan Goossens gericht was door de bestuursleden 
van de Leuvense studentengouwdag (in april 1887) en waarin gevraagd werd om 
de in de athenea vernederlandste vakken eveneens te vernederlandsen in de 
colleges en om de boeten op het Nederlands spreken in de katholieke instellingen 
af te schaffen; A .A .M ., Fonds Onderwijs, I I I 17.



tegenover het vraagpunt der vervlaamsching van het onderwijs mijne 
vroegere, zoo vurige katholieke geestdrift veel reeds heeft verkoeld. 
Velen zijn in ’t zelfde geval als ik. Anderen zijn overgegaan tôt het 
kamp der goddeloosheid.
Ik zal nooit liberaal worden, (ten minste ni et in den zin dien het woord 
nu heeft) maar nooit ook zal ik het katholieke franskiljonisme onder- 
steunen !
Ik weet niet, Hoogeerw. of gij genoegzaam ingelicht zijt over den 
toestand der taalstrijd bij de studenten uwer gestichten. Ik schat het 
leger der vlaamschgezinde studenten uit de geestelijke kollegiën van 
het Dietsche land alhier op ongeveer 3000 man. Daarin is de Hooge- 
school van Leuven niet begrepen. Al dat jonge volk redeneert, en 
denkt over ’t algemeen dat de Bisschoppen onze zaak vijandig zijn. 
Wat moet daarvan geworden indien de overheid niet begint met 
degelijke daden daar te stellen die sprekend van hare liefde tôt onze 
taal getuigen. Beloften voldoen niet ; iedereen in het VI. kamp weet 
waaraan zich te houden op dit punt. En wat moeten wij denken over 
zekere geruchten nopens de drukking en de bedreiging in sommige 
bisdommen jegens de jonge vlaamschgezinde geestelijkheid gepleegd. 
Waarschijnlijk zijn dit slechts uitstrooisels ! Ik durf geen enkelen 
onzer bisschoppen van zulk eene lage daad verdenken ; want moesten 
de Vlamingen dit stellig weten, het gansche land zou degenen die 
zulke hatelijke verdrukking pleegden haten en verfoeien !
Maar neen, neen; zoo iets kan een bedienaar der Kath. Kerk niet 
bedrijven ! Een aanslag tegen de gewetensvrijheid ? Tegen onze natio- 
naliteit ? En dit nog wel in den persoon van jonge priesters, die hunner 
overheid eerbied en onderdanigheid verschuldigd zijn en zonder ver- 
dediging tegenover hunnen Bisschop staan ! En nogtans in het bisdom 
Brugge moeten dergelijke feiten gebeurd zijn ! O wee, wee ! Wat al 
twijfel brengt dit velen jongelingen in den zoekenden geest.
O Hoogeerwaarde Bisschop, om den wille van den Godsdienst zelf, 
laat al die geruchten logenstraffen ! Want oneindig is het kwaad dat zij 
stichten ! Zullen de gezalfden des Heeren zich langer blootstellen aan 
al die kwaadsprekende geruchten ? O, ik bezweer U, Hoogeerwd., (al 
vraag ik U dit ailes maar in eigen naam) dat de H .H . Bisschoppen van 
ons land zoohaast mogelijk de gewenschte verbeteringen in het mid- 
delbaar onderwijs inbrengen Dit kan geschieden, trapsgewijze, met 
veel gemak! [ ...]58 Adolf Pauwels.

58 Op 7 maart 1888 schreef De Beucker in dezelfde zin aan Goossens:
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71b. Verzoekschrift van de Vlaamse landdag van Brugge aan P.L. 
Goossens; Brugge, 23 februari 1888. A .A.M ., Fonds onderwijs, 
I I I 77 59.

In uitvoering der besluiten gestemd door duizende Vlamingen op den 
Vlaamschen Landdag te Brugge gehouden den 22" augusti 1887 nemen 
wij de eerbiedige vrijheid, uwe Doorluchtige Eerweerdigheid, hunne 
wenschen over te brengen.
Zij vroegen in voile vertrouwen :
A) de toepassing der wet van 1883, over het gebruik der Vlaamsche 
taal in de middelbare scholen van den Staat, in de vrije geestelijke 
gestichten van het Vlaamsche land ;
B) eene Vlaamsche opvoeding voor hunne kinders, bijzonderlijk in 
meisjesgestichten en kostscholen ;
C) meer vrijheid voor de priesters wanneer zij als oprechte Dienaars 
van God en als innige Vlamingen het herwinnen van Vlaanderens 
taalrechten, geloof en zeden betrachten ;
D) de oprichting van vrije Vlaamsche Normaalscholen voor meisjes ;
E) de invoering en het gebruik van Vlaamsche boeken en werken in 
onderwijs, prijsdeelingen en boekerijen der geestelijke onderwijs- 
gestichten.
Aanvaard, Doorluchtige Eerweerdigheid, de verzekering onzer bij- 
zondere eerbiedige hoogachting.
Namens den Vlaamschen Landdag ; de voorzitter E. Van Steenkis- 
te60, de schrijver A. Ferdinande.

,,Vlaamschgezind zijn is [...] op dit ogenblik een zeer godsdienstige, ja ten voile 
kristelijke zaak” . De katholieken zouden immers hun invloed op het Vlaamse 
volk verliezen indien ze aan de liberalen en vrijmetselaars het initiatief zouden 
laten om de vernederlandsing van het maatschappelijk leven te realiseren. Volgens 
De Beucker moest het onderwijs van hoog tôt laag vernederlandst worden ; 
A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

59 Het hoofdbestuur van het Davidsfonds had op 25 januari 1888 eveneens een 
verzoek aan aartsbisschop Goossens gericht om de wet van 1883 toe te passen in 
de bisschoppelijke colleges; A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

60 Eugeen VanSteenkiste(Brugge 27augustus 1841 - Brugge i7februari 1914). Had 
zich in 1868 als arts gevestigd te Brugge en was gemeenteraadslid en voorzitter 
van de Katholieke Burgersgilde in deze stad. Van Steenkiste had de Gilde van 
Sinte Luitgaarde (1874) en de Brugse Davidsfondsafdeling (1875) helpen oprich- 
ten en speelde een vooraanstaande roi in de radicaal flamingantische vereniging 
De Vrije Vlamingen die in 1887 te Brugge ontstond. Hij spande zich in hoofdzaak 
in voor de vernederlandsing van de gemeentelijke administratie.
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72. De Kardinaal geconfronteerd met verdeeldheid onder de ka- 
tholieken tengevolge van de verwerping van het amendement 
Coremans.

Briefvan J .I .  De Beucker aan P. Cleynhens, vicaris-generaalvan 
het aartsbisdom; Antwerpen, 14 januari 1890. A .A .M ., Fonds 
onderwijs, I I I  i j .

Hooggeachte Heer en Vriend — Ik weet zeer goed dat Uwen eer- 
biedigen staat, Uw levensoffer en volledige toewijding aan de Heilige 
Kerk van Christus, Uwe vrijwillige nederwerping, ootmoedige ge- 
hoorzaamheid, enz. enz. wel zeer huiverig zal nederzien op de woor- 
den en daden van Uwen dienaar ; en vooral om dat U Eerw. meer van 
de wereld afgesloten zijnde, 00k ailes niet weet, hoe de beide partijen 
katholieke Vlamingen langs de eene zijde, en katholieke franskiljons 
langs de andere zijde die, voor bondgenoten hebben Waalsche Voltai- 
rianen 61 handelen en werken. Als Woeste 62, niet doôr woorden, maar 
door daden zal bewijzen, dat hij niet vais is, maar de zaak der Vlamin
gen welmeenend aantrekt, dan zal ik zeer geerne, voor geheel de 
wereld het harde woord, maar verdienden toenaam van Judas intrek- 
ken63 !
Ons werk en vooral onzen moed en levenskracht wordt gevoelig en 
zichtbaar door Gods goedheid gezegend, geen duimbreed wijken 
[wij] terug, voor de vermaning en bedreiging van den grootsten en 
arglistigsten vijand van het Vlaamsche volk ! Wij zeggen met het

61 Liberalen.
62 Charles Woeste (Brussel 26 februari 1837 - Brussel 5 april 1922). Van 1874 tôt aan 

zijn dood katholiek volksvertegenwoordiger van Aalst en vanaf 1884 voorzitter 
van de Fédération des Cercles Catholiques et des Associations conservatrices. Hij 
was de leider van de conservatieve vleugel van de katholieke parti) en bestreed fel 
de opkomende vlaamsgezinde christen-democratie. Zijn voornaamste tegenstan- 
der werd priester Adolf Daens, die in 1894 als kandidaat van de christen-demo- 
craten verkozen werd in hetzelfde kiesdistrict als Woeste.

63 Bij de bespreking van de wet op het hoger onderwijs diende Edward Coremans op 
23 december 1889 een amendement in waardoor hij de wet van 1883 wilde doen 
toepassen in het katholiek onderwijs en de Waalse afdelingen in de athenea wilde 
afschaffen. Dit amendement werd verworpen door de linkerzijde en een groot 
deel van de rechterzijde van de Kamer, omdat o.m. Woeste er zich heftig had 
tegen verzet. In een vergadering van de Nederduitsche Bond was De Beucker 
daarom zeer scherp tegen Woeste uitgevallen: ,,G ij hebt de roi van Judas ge- 
speeld”  ; P. F redericq, Schets eener geschiedenis ..., dl. III, p. 58-61.
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katholieke Land van Aelst64, vooruit, vooruit voor of tegen Woeste, 
al werden al de boomen veranderd in galgen! Geen persoon hoe 
weerdig en achtbaar, mag de rechtsherstelling van een verdrukt volk in 
den weg staan! Wij zijn moede gesmeekt, wij eischen! Woeste met 
geheel den boel volgelingen kunnen kiezen of zij met de geloovige 
Kristelijke Vlamingen willen gaan of het land willen overleveren aan 
de goddeloozen ! Aan hunne wijsgeerige beoordeling blijft de voile 
verantwoordelijkheid !
En nu Eerweerde de katholieke franskiljons gaan nog immer voort 
met die valsche beschuldiging, tegen onzen zeer beminden Kardinaal 
Aartsbisschop en omdat U Ew. beter het gewicht der ongelukkige 
zaak zoudt beseffen, ga ik namen noemen (onder voorwaarde dat ge 
deplaats niet noemt, of mijnen briefschrijver zou gekend zijn). Gis- 
teren bij den lijkdienst van de Heer Cools te Lier, werd er vol- 
gehouden door M. vander Veken Prov. raadslid en Burgemeester van 
Brecht, dat Woeste den tolk was van Mgr. en van al de Bisschoppen en 
dat hij zeer goed handelde(î), is het waarlijk niet bedroevend? Op- 
recht doen ik al wat ik kan en nogal met vrucht om laster tegen het 
Doorl. hoofd van ons Bisdom tegen te houden65.
Met hoogachting en verschuldigde eerbied, Uwen Jn. Ign. De 
Beucker.

64 Het Land van Aalst was een weekblad met uitgesproken vlaamsgezinde en 
christen-democratische strekking, uitgegeven door Pieter Daens, de broer van 
Adolf.

65 In een ongedateerde brief (kort voor j  december 1891) schreef de vlaamsgezinde 
Frans Drijvers, onderpastoor te Opwijk, aan Goossens, dat aan de ,,betreurlijke 
scheuring ontstaan in de katholieke partij ter gelegenheid der laatste voorstellen 
van Coremans”  een einde kon worden gesteld indien de bisschoppen zelf het 
initiatief zouden nemen om de wet van 1883 in het katholiek onderwijs toe te 
passen. Dit zou niet alleen de vlaamsgezinden tevreden stellen maar 00k de 
tegenstanders van het amendement Coremans aangezien uit de kamerbesprekin- 
gen gebleken was dat deze laatsten eveneens een grotere vernederlandsing wense- 
lijk achtten en zich uitsluitend tegen een wettelijke taalregeling hadden verzet 
omdat dit de vrijheid van het katholiek onderwijs zou aantasten. Kort daarna, op 
3 december 1891, richtte Drijvers opnieuw een schrijven aan de kardinaal om zijn 
volledige onderwerping te betuigen, nadat hij had gehoord dat Goossens zijn 
schrijven niet in dank had afgenomen; A .A .M ., Fonds Goossens, Vlaamse 
kwestie.
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73* Meningsverschil tussen minister en kardinaal over de voertaal 
van het geschiedenisonderricht in het gepatroneerd college te 
Geel.

73a. Brief van J .  Adriaensen 66, directeur van het Sint-Aloysiuscollege 
te Geel aan P.L. Goossens; Geel, 27 november 1891. A .A .M ., 
Fonds onderwijs, I I I 14.

Eminence — Je crois de mon devoir de Vous adresser les renseigne
ments qui suivent au sujet des exigences du gouvernement quant à 
l ’emploi du flamand en notre collège.
Au mois de juin dernier, le ministre de l ’Instruction67 adressa aux 
athénées et aussi aux collèges patronnés, une formule à remplir, où 
seraient consignés les détails concernant l ’application de la loi de 1883 
sur l ’emploi du flamand, dans lesdits établissements. En dehors des 
cours de langue flamande et allemande, rien ne se donnait en flamand 
dans nos humanités, si ce n’est le Catéchisme. Quoique la loi ne nous 
vise pas directement, je soupçonnais bien, à cause de l ’envoi même de 
la formule d’enquête, qu’il était dans les intentions du gouvernement 
de nous soumettre au même régime que ses propres institutions.
Je répondis donc aux vacances dernières, alors que la chose était 
décidée chez moi, que la botanique, la zoologie, la géographie, le 
flamand et l ’allemand se donnaient en flamand ; que la physique serait 
enseignée en cette langue, à partir de cette année en seconde, et en 
rhétorique dès l ’année prochaine; que pour l ’histoire l ’innovation 
souffrirait de grandes difficultés ; et que je croyais me conformer à la 
loi en employant le flamand pour la morale et non pour l ’histoire, vu 
que le législateur ne spécifie rien sur ce point68 ; que si la solution ne

66 Alexandre Joseph Adriaensen (Lichtaart 13 februari 1856 - Kasterlee 4 november 
1939). i879:priesterwijdingenstudiesteLeuven; i88o:leraaren 1884 : directeur 
aan het college te Geel ; 1896 : pastoor-deken te Ekeren ; 1921 : op rust gesteld.

67 J . De Burlet was van 2 maart 1891 tôt 25 mei 1895 minister van Binnenlandse 
zaken en openbaar onderwijs.

68 Het was inderdaad zo dat de wet van 1883 enkel bepaalde dat behalve de 
Germaanse talen tenminste twee — niet nader gespecifieerde — vakken in het 
Nederlands moesten worden onderwezen. Door de ministeriéle circulaire van 6 
mei 1886 was echter bepaald welke twee vakken moesten worden vernederlandst, 
namelijk geschiedenis en aardrijkskunde (als één vak beschouwd) en natuurwe- 
tenschappen; L. D osfel, De Belgische taalwetten p. 274-275.
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contentait pas le gouvernement,, j ’attendrais l ’avis de l ’Inspecteur69 
ou une information plus ample du Ministre. Ce que nous n’avons pas 
accordé encore, on nous le demande aujourd’hui. Une lettre du 
Ministre à l ’administration communale insiste auprès de ses membres 
pour qu’ils obtiennent de nous l ’enseignement de l ’histoire en fla
mand. Elle invoque l ’intérêt des élèves qui se destineraient au droit ou 
au notariat et qui devraient remplir les conditions de capacité requises 
par la loi de juillet 189 170. M. le Bourgmestre71 attend ma réponse. 
J ’ai cru que je ne pouvais mieux faire que d’en référer à l ’Archevêché 
et pour ce que j ’ai fait et pour la ligne de conduite à suivre en 
l ’occurence actuelle.
En attendant vos avis et vos ordres, je Vous prie de me croire de Votre 
Eminence le très humble serviteur J. Adriaensen, dir. coll.72.

73b. Briefvan P.L. Goossens aan J .  Adriaensen ; Mechelen, y decem- 
ber 1891. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 14.

Cher M. le Directeur (collège patronné de Gheel) — Je ne puis mieux 
faire pour répondre à la question que vous me posez par votre lettre du 
27 novembre que de vous engager à soumettre à M. le Ministre les 
réflexions consignées au feuillet ci-joint. P.L.
(Bedenkingen van Goossens op bijgevoegd blad)
Le collège de Gheel a reçu les recommandations de M. le Ministre de 
l ’Intérieur et de l ’Instruction publique relatives à l ’enseignement de 
l ’histoire en flamand. [...]73 Avant d ’en venir à prendre des mesures

69 In 1891 was E. Prinz inspecteur voor de humaniora en de moderne talen. D. 
Gilles was inspecteur-generaal.

70 Door de wet van 3 juli 1891 op de academische graden werd bepaald dat men vanaf 
1 januari 1895, vooraleer te worden toegelaten tôt een rechterlijk ambt in de 
Vlaamse provincies of de arrondissementen Brussel en Leuven, een examen moest 
afleggen om te bewijzen dat men voldoende Nederlands kende om de taalwet van 
[889 op het gerecht toe te passen. De notarissen moesten vanaf diezelfde datum 
eveneens door een examen bewijzen dat zij zich van het Nederlands konden 
bedienen bij de uitoefening van hun beroep. L. D osfel, De Belgische taalwet- 
ten ..., p. 394.

71 J.A . Janssens.
72 Goossens annoteerde bovenaan deze brief : „ Je  prie Mgr. Jacops et Monsieur le 

chanoine La Force de vouloir bien me donner leur avis sur la question soulevée 
par M. le Directeur du collège de Gheel” .

73 Doorstreepte passage in deze kladbrief : „ I l  se fera un devoir de s’y  conformer s’il 
le faut. Mais” .
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définitives, qu’il lui soit permis de présenter respectueusement les 
considérations suivantes.
Les élèves du collège de Gheel ne parlent que le flamand dans leurs 
familles ou dans les maisons où ils sont en pension. Avant d’entrer aux 
études, ils ont appris à l ’écrire correctement à l ’école primaire.
Ces connaissances élémentaires sont développées six années durant, 
pendant lesquelles ils se familiarisent avec la littérature, font des 
exercices fréquents de rédaction et traduisent le grec et le latin en 
flamand, autant qu’en français. De plus le flamand est la langue véhi
culaire de plusieurs branches de l ’enseignement: notamment [ ...]74 
Il s’ensuit qu’aucun élève ne sort du collège de Gheel, sans remplir 
surabondamment les conditions requises par la loi de juillet 1891 et 
pouvoir abonder avec aisance la carrière du droit et du notariat.
Il n’en est pas de même du français. Par suite de leur éducation et du 
milieu où ils vivent, ils n’ont que l ’enseignement du collège pour 
l ’apprendre et beaucoup n’y parviennent que très imparfaitement. 
L ’étude de l ’histoire est une des meilleures ressources pour leur en 
faire acquérir l ’habitude. Les en priver, ne serait-ce pas leur rendre un 
mauvais service, et sans nécessité, comme il a été montré plus haut ! 
Au surplus n’est-il pas à craindre que même l ’étude de l ’histoire en 
langue flamande ne rencontre de graves difficultés, à défaut d’ouvra
ges flamands en cette matière ?
Trois raisons s’opposent à l ’enseignement de l ’histoire en flamand
dans les collèges patronnés de la Campine.
i° Difficulté de cet enseignement à défaut d ’auteurs
20 Précieuse ressource dont on se prive pour familiariser les élèves
avec le français, et sans raison parce qu’ils savent assez le flamand par
ailleurs.
30 Danger de fournir des arguments aux flamingants contre les collè
ges libres75.

74 Hier werd ruimte opengelaten voor de opsomming van de vakken die in het 
Nederlands werden gegeven. In tekst 73a worden deze vakken vermeld.

75 Indien namelijk het geschiedenisonderricht in de gepatroneerde colleges in het 
Nederlands zou worden gegeven zouden de flaminganten hetzelfde eisen van de 
vrije bisschoppelijke colleges.



74- Een negatief oordeel over de vlaamsgezinde leerlingenbewe
ging-

Briefvan (J. La Force, diocesaan inspecteur) 76aanP.L. Goossens; 
ongedateerd (omstreeks nieuwjaar 1891-1892 ?) ; A .A .M ., Fonds 
onderwijs, I I I 17.

Eminence — J ’ai lu ces 3 pamphlets77. La lecture ne m’en a pas 
surpris. Le système reste toujours le même. Je le connais d’ancienne 
date, et tel qu’il se manifeste aujourd’hui, je l ’ai combattu comme 
directeur de St. Rombaut: seulement alors il ne s’écrivait pas, il ne 
s’imprimait pas; ce n’était encore qu’une jérémiade des entretiens 
particuliers et confidentiels.
Ils ont fait du chemin depuis ; puisqu’ils se montrent maintenant au 
grand jour avec une audace toujours croissante.
Voici le système des meneurs, laïques ou prêtres ; 
i° Rapetisser tous ceux qui n’applaudissent pas à leurs exigences 
toujours grandissantes ; ou, du moins, commenter leurs actes, même 
les plus louables, avec une indifférence qui frise le mépris.
20 Etre hostile, ou du moins indifférent aux œuvres et aux produc
tions françaises : car tout ce qui vient de la France est a priori mauvais 
ou insignifiant. En revanche, exalter les hommes et les choses qui 
favorisent, de près ou de loin, le mouvement flamand.

76 Bovenaan deze niet-ondertekende brief annoteerde Goossens ,,M .L a  Force” . 
Uit een aanduiding in de brief zelf blijkt met zeer grote waarschijnlijkheid dat La 
Force inderdaad deze nota opstelde : de auteur spreekt van de opkomende 
vlaamsgezinde leerlingenbeweging in de tijd dat hij directeur was in het Mechelse 
Sint-Romboutscollege. La Force was directeur van die instelling van 1872 tôt 
1881, dus in de jaren tijdens dewelke de vlaamsgezinde leerlingenbeweging zich 
begon te manifesteren in de provincie Antwerpen. La Force werd opgevolgd door 
J. Van Ballaer, die directeur van het Sint-Romboutscollege bleef tôt in 1897.

77 De beschrijving van de inhoud van deze ,,pamfletten”  in het vervolg van de brief 
wekt het sterk vermoeden dat La Force hier spreekt over de eerste drie nummers 
van De Student die verschenen na het bisschoppelijk verbod aan de seminaristen 
op 5 augustus 1891, namelijk de nummers 5 en 6 van de 1 ie jaargang (half-oogst 
1891) en het iste nummervande 12e jaargang (kerstvakantie 1891-1892). Hierin 
kwamen uitspraken voor die in de brief worden aangehaald als „olie komt 
boven”  en ,,in den donkere werken” . Misschien was deze briefvan La Force de 
rechtstreekse aanleiding voor Goossens om zijn collegedirecteurs te consulteren 
over de noodzaak om maatregelen te nemen tegen de vlaamsgezinde leerlin
genbeweging en De Student (zie teksten gepubliceerd onder nr. 75).
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3° En particulier pour les professeurs
a) Observer le règlement, mais seulement quant à la lettre, et profiter 
de tout ce qu’il est possible de déduire de l ’esprit du règlement en 
faveur du flamand.
Par ex. : le règlement ordonne aux élèves de parler le français à la cour ; 
a fortiori convient-il que les professeurs fassent de même ; mais le 
règlement ne parle pas des professeurs ; on a cru la recommandation 
inutile : donc à la cour on s’adressera parfois aux élèves en flamand, et 
toujours, à la chambre, car là le règlement n’a plus rien à voir : vrije 
mannen !
b) Travailler beaucoup, en apparence pour remplir son devoir, mais 
en réalité pour soutenir, pour aider le mouvement par des articles dans 
les journaux et les revues (par des conférences) etc.
c) Témoigner, sous main, une satisfaction marquée aux hommes sûrs, 
aux élèves qui font preuve de zèle; les inviter, les régaler, surtout 
pendant les vacances. Dans ces réunions particulières, confidentielles, 
on parle naturellement de la grande question ; on examine les actes de 
l ’autorité, on critique devant ces élèves des points du règlement, qu’ils 
auront à observer pendant l ’année scolaire; on se plaint, on s’excite, 
mais on s’encourage aussi et l ’on se rassure, car: olie komt boven! 
C ’est bien là le travail secret: in den donkere werken.
4° Et puis ces jeunes gens se jettent à corps perdu dans la lutte, sans 
calculer les conséquences de leur audace, ils viennent débiter en public 
ce qu’on leur a enseigné en secret; leurs actes, quoi qu’ils disent, ne 
sont qu’une série de protestations contre l ’autorité. Les chefs du 
mouvement leur prêchent, à la vérité, l ’obéissance, mais ils les enga
gent en même temps à travailler dans l ’ombre : in den donkere 
werken; contre qui ?. . .  Mais contre l ’autorité, à laquelle ils les enga
gent en même temps à obéir : quelle sanglante contradiction !
On engage aussi ces élèves à bien étudier le français : et c ’est contre ce 
français que sont dirigés tous leurs efforts ; ce français, ils le méprisent, 
ils le ravalent à toute occasion : quelle dérision !
Voilà le système, voilà les tendances de ce mouvement, que l ’on peut, 
bien droit, considérer comme dangereux pour l ’avenir de la jeunesse, 
et en particulier pour tous ceux qui se destinent au sacerdoce.



75- De collegedirecteurs van het aartsbisdom geven op verzoek 
van Goossens advies over de noodzaak om de vlaamsgezinde 
leerlingenbeweging te sanctioneren en de wet van 1883 toe te 
passen 78.

75a. Antwoordvan J .Je n t il79, directeur van het Sint-Jozefscollege te 
Aarschotaan P.L. Goossens ; Aarschot, 1 1  januari 1892. A .A.M ., 
Fonds onderwijs, I I I  iy.

Monseigneur — J ’ai l ’honneur de faire parvenir à Votre Eminence 
mes réponses aux questions que vous avez bien voulu me poser.
1. Y  a-t-il lieu d’interdire la fréquentation des landdagen, gouwdagen 
et gemeentedagen ? Ces réunions sont devenues dangereuses pour nos 
élèves. Certains discours qui y  sont prononcés tendent à échauffer 
leurs jeunes têtes et à leur inculquer le germe de l ’insubordination. Il y 
a donc lieu de déconseiller la fréquentation de ces réunions et même de 
l ’interdire, si cette mesure ne suscite de la part de certaines familles de 
difficultés qui seraient de nature à nuire au salut des âmes des enfants. 
Il y a à Aarschot des parents qui restent fort attachés à l ’école moyenne 
de la ville parce qu’ils y ont reçu l ’instruction, et je crains un peu que 
ces difficultés ne les portent à donner leur préférence à cette école.
2. Y  a-t-il lieu d’interdire la lecture du Student? Cette brochure 
publiant les discours prononcés dans les réunions mentionnées plus 
haut constitue le même danger pour les élèves, et demande par consé
quent la même mesure. Seulement il est à remarquer que le succès de 
cette interdiction sera moins certain puisque la lecture d ’un livre peut 
se faire par un élève externe à toute heure de la journée.

78 Goossens stelde aan aile collegedirecteurs, behalve aan die van de Brusselse 
instellingen (zie tekst 77), drie vragen waarvan we de inhoud vernemen uit de 
antwoorden van de collegedirecteurs. Dezen werden niet allen tegelijkertijd 
geconsulteerd : bij de superior van het Mechelse klein seminarie gebeurde dat in 
december 1891 en bij de directeur van het Sint-Jan-Berchmanscollege van Ant- 
werpen tijdens een audiëntie op 2 januari 1892. Uit de antwoorden van de andere 
colleges konden we niets afleiden over de precieze datum waarop Goossens zijn 
vragen voorlegde. Het is 00k niet duidelijk of de vragen mondeling dan wel 
schriftelijk gesteld werden. We vonden in het aartsbisschoppelijk archief geen 
ontwerp van een circulaire in dit verband.

79 Jules Anselme Jentil (Meerhout 6 januari 1856 - Kalmthout 5 maart 1938). 1879 : 
priesterwijding en leraar aan het college te Aarschot; 1887: directeur van dit 
college; 1907: directeur van religieuzen te Opwijk; 1933 : op rust gesteld.
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3. Y  a-t-il lieu d ’appliquer la loi du 15 juin 1883 ? Si oui, dans quelle 
mesure ?
Art. 1. Dans les sections préparatoires il est nécessaire de donner les 
cours en flamand, pour que l ’élève sorti de l ’école primaire, où tout est 
enseigné en flamand, les suive avec quelque fruit. Cependant l ’enseig
nement de la langue française est d’une nécessité absolue pour tous les 
élèves ; aussi cet enseignement exige dans les sections préparatoires 
une organisation telle que les élèves soient rendus aptes à suivre avec 
fruit tous les cours d ’humanités dont la langue véhiculaire est le 
français.
Art. 2. Dans les humanités les cours de flamand et d’allemand ne sont 
donnés avec fruit qu’en flamand ; si des élèves wallons font partie de la 
classe, ils reçoivent des leçons particulières données en français. 
Pour ce qui regarde les autres cours, la nécessité de les donner en 
flamand ne s’impose pas si ce n’est pour le Catéchisme qui doit être 
enseigné dans la langue maternelle de l ’élève.
Il n’est cependant pas inutile de faire traduire en flamand les auteurs 
grecs et latins une ou deux fois par semaine, à cause de la grande 
affinité qui existe entre ces langues, et qui fait saisir plus clairement les 
nuances des auteurs anciens.
Art. 4. Cet article peut être adopté avec fruit ; l ’élève flamand ayant 
saisi dans sa langue maternelle la signification des mots techniques suit 
avec plus de facilité les démonstrations et les explications des sciences 
positives. [...] J . Jentil Dir.

75b. Antwoord van J .  Adriaensen aan P.L. Goossens; Geel, 12 ja- 
nuari 1892. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I  i j .

Eminence — Pas ne sera besoin pour moi de donner un avis longue
ment motivé relativement aux questions qu’il Vous a plu de me poser 
sur le mouvement flamand. La raison en est que milles difficultés 
n’ont surgi ici par cette cause depuis que je suis directeur80. En ce qui 
concerne donc notre établissement la solution est très simple.
I. Interdire à nos élèves de fréquenter les ,,landdagen”  et les réunions 
semblables serait une mesure superflue, puisqu’ils n’y vont point ou 
fort rarement. S ’il existe ici un flamingantisme, il reste à l ’état latent, et 
il n’est pas bon d’éveiller le chat qui dort.
II. U n’existe pas non plus d’abonnements du ,,Student”  parmi nos

80 Sedert 21 maart 1884.
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élèves, au moins à ma connaissance. Une défense de s ’y abonner ne 
pourrait que leur fournir la tentation de goûter du fruit défendu.
III. Son Eminence connaît par ma correspondance antérieure81 mes 
sentiments sur la troisième question, pour laquelle d ’ailleurs Elle m’a 
dispensé de réitérer mes appréciations.
Pour ce qui est des autres établissements, Son Eminence ne trouvera 
point mauvais que j ’use prudente réserve et que je laisse le soin de 
juger la situation à leurs chefs, bien mieux à même de l ’apprécier en 
connaissance de cause. J ’en dirai autant de l ’opportunité d’une me
sure générale : à ma place on ne voit pas d ’assez haut pour être sûr de 
voir juste. [...] J. Adriaensen, dir. coll.

75c. Antwoord van A. Verbist82, superior van het klein seminarie te 
Hoogstraten aan P.L. Goossens; Hoogstraten, 14 januari 1892. 
A .A.M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

Eminence — J ’ose prendre la respectueuse liberté de Vous soumettre 
mon appréciation personnelle touchant les trois questions suivantes :
1. Y  a-t-il lieu d’interdire aux élèves la fréquentation des landdagen ;
2. Convient-il de défendre la lecture du ,,Student”  ; 3. Est-il à propos 
d’appliquer dans les collèges la loi du 15 juin 1883, et dans quelle 
mesure ?
i° La défense absolue d’assister aux landdagen faite aux élèves de tous 
les établissements archiépiscopaux me paraît une mesure éminemment 
utile, si pas nécessaire. En effet a) C ’est dans ces réunions que les 
élèves sont périodiquement excités et que l ’enthousiasme est entre
tenu. b) C ’est là qu’ils s’enhardissent en prenant connaissance de leurs 
forces, des sympathies et de l ’appui qu’ils obtiennent de la part 
d’hommes souvent méritants.
c) C ’est là qu’ils apprennent à méconnaître l ’autorité par les critiques 
acerbes dont leurs supérieurs à tous les degrés sont trop souvent 
l ’objet.
d) Us y sont initiés à la tactique à suivre par la communication qu’on 
leur fait du plan de campagne, des moyens de propagande etc.
e) Accessoirement un autre danger se rencontre dans ces réunions

81 Zie tekst 73a.
82 Jean Aloïs Marie Verbist (Geel 2 februari 1848 - Mechelen 4 november 1909). 

1871 : priesterwijding en leraar aan het klein seminarie te Hoogstraten; 1882: 
superior te Hoogstraten ; 1896 : pastoor te Mechelen ; 1897 : bovendien deken in 
die stad.
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d ’élèves: des jeunes gens qui ne se conviennent point peuvent s’y 
donner rendez-vous et tromper la vigilance de leurs parents par un 
spécieux prétexte.
Quant à la prohibition immédiate j ’y vois un triple obstacle. Les 
esprits n’y sont pas assez préparés; le contrôle pour l ’autorité est 
malaisé à faire ; enfin, supposé que les meilleurs élèves d’une classe ou 
d’un collège conviennent entre eux d’assister en corps, la situation 
pourrait être difficile pour le directeur. En attendant, je proposerais 
l ’interdiction faite aux élèves de philosophie. L ’exclusion des sémina
ristes et des élèves de philosophie priverait les landdagen de leur 
élément le plus sérieux et les frapperait infailliblement du discrédit 
auprès des parents et des bons élèves83.
Cette mesure pourrait être complétée par une lettre circulaire des 
directeurs de maisons envoyée à leurs élèves respectifs. Au cas où cette 
mesure serait approuvée, il serait souhaitable qu’une formule identi
que fût communiquée à tous les directeurs.
IL Bien que la lecture du Student soit moins dangéreuse que la 
fréquentation des landdagen, il serait très désirable qu’on pût en 
empêcher la lecture. Il est facile à prévoir que le Student deviendra plus 
militant et plus agressif à raison même des mesures prises contre le 
mouvement; d ’ailleurs c’est un mal que les mauvais esprits aient un 
organe où ils puissent exhaler leurs plaintes et formuler leurs critiques. 
Seulement le contrôle pour l ’autorité est plus difficile encore ; ce qui 
rend la mesure illusoire en partie, les transgresseurs échappant à toute 
repression. Pour les mêmes motifs et en vue du même résultat j ’opi
nerais pour l ’emploi des moyens suggérés au numéro I.
III. L ’article ier de la loi du 15 juin 1883 trouve son application dans 
les collèges du pays flamand depuis de longues années. Il en est de 
même du premier alinéa de l ’article 2. Je serais fort porté à faire 
enseigner par le flamand les langues allemande et anglaise et à permet
tre aux élèves de faire leurs versions grecques alternativement en 
flamand et en français ; cette mesure pourrait même être étendue aux 
versions latines.

83 Op 5 augustus 1891 had Goossens reeds aan de seminaristen van zijn diocees 
verboden om deel te nemen aan land-, gouw- en gemeentedagen en aanwezig te 
zijn op vergaderingen van studentenbonden en andere vlaamsgezinde bijeen- 
komsten. Verbist wilde dit verbod laten uitbreiden tôt de leerlingen van de 
afdeling filosofie, die verbonden was aan het klein seminarie van Mechelen en een 
rechtstreekse voorbereiding vormde op het groot seminarie.
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L ’article 4, dont l ’utilité pratique saute aux yeux, devrait être appliqué 
dans la partie flamande du diocèse. [...] Al. Verbist supérieur.

75d. Antwoord van L .J. T’Syen 84, directeur van het Sint-Gumma- 
ruscollege te Lier aan P.L. Goossens; Lier, 16 januari 1892. 
A .A.M ., Fonds onderwijs, I I I  iy.

Eminence révérendissime — Quoique les questions, que Vous m’avez 
fait l ’honneur de me poser, semblent générales, en ce sens qu’elles ne 
sont pas faites pour telle ou telle institution en particulier, je crois 
cependant, en égard aux explications que Vous avez bien voulu me 
donner, devoir répondre spécialement au point de vue de l ’Etablisse
ment que j ’ai l ’honneur de diriger. Je ferai donc d’abord, aussi briè
vement que possible, l ’historique du mouvement flamand dans notre 
collège. Il y a 6 ou 7 ans, plusieurs de nos élèves, loin de participer à ce 
mouvement, avaient formé une espèce de société, dont chaque mem
bre était tenu de payer une amende toutes les fois qu’il parlait flamand 
à l ’un de ses condisciples. Peu à peu il survint des abus ; et les mêmes 
élèves devenaient insensiblement ce qu’on appelait des ,,Flamin
gants” , peut-être même sans le savoir, en se rendant pendant les 
vacances à des réunions, en fréquentant des élèves d’autres établisse
ments et ainsi de suite. Les choses en étaient là, lorsque M. Laporta85, 
qui faisait alors ses études à Louvain, commençait à se faire des amis 
parmi les élèves ; du nombre desquels était surtout un nommé Fr. 
Cursters86, actuellement étudiant à Louvain et qui fait des discours

84 Louis Joseph T ’Syen (Oevel 18 september 1856 - Keerbergen 14 februari 1932). 
1880: priesterwijding en leraar aan het college te Lier; 1890: directeur van dit 
college; 1898 : pastoor te Zammel; 1924: op rust gesteld.

85 August Laporta (Lier 29 maart 1864 - Lier 29 mei 1919). Studeerde aan het klein 
seminarie te Hoogstraten (1875-1881) en aan de Leuvense universiteit (1881- 
1889). Daarna vestigde hij zich als arts te Lier. De bijzonder actieve inzet van 
Laporta voor de Vlaamse beweging werd uitvoerig beschreven door M. C or- 
demans, Dr. August Laporta en De Student. Wij vermelden hier slechts dat hij 
sedert 1882 de leiding had van De Student, medeoprichter was van de Liersche 
Taalgilde (1889) en van het overkoepelend Katholiek Vlaamsch Studentenver- 
bond (1890) en gedurende heel zijn leven een belangrijke raadsman bleef van de 
studenten.

86 Frans Cursters beëindigde zijn retorica te Lier in 1890. Van 1890 tôt 1895 
studeerde hij rechten te Leuven. Bij de oprichting van de Antwerpse gouwbond 
van het Katholiek Vlaamsch Studentenverbond in december 1890 werd Cursters 
verkozen tôt secretaris-schatbewaarder aan de zijde van Laporta die gouwvoor- 
zitter werd.

2 59



dans plusieurs réunions. Fils de parents très considérés à Lierre, et 
doué d’un caractère assez émancipé et même un peu révolutionnaire 
(in ’t genipt! ...), il avait beaucoup d ’ascendant sur un assez grand 
nombre d ’élèves: il les entraînait aux réunions, faisait de la propa
gande en faveur du ,,Student”  et finissait par fonder un journal parmi 
les élèves. Ce fameux journal, appelé ,,Ieder ’t zijn” , dont j ’ai l ’hon
neur de Vous envoyer ci-joint un exemplaire, n’a vu la lumière que 
pendant i ou deux semaines ; si je ne me trompe, il a paru i tout au plus 
deux fois87 ; et lorsque quelques jours après mon très révérend prédé
cesseur, M. Van den Eynde88, avait eu vent de l ’affaire, les rédacteurs 
envoyèrent immédiatement aux abonnés une circulaire annonçant que 
,,Cuique suum”  ne paraîtrait plus et cela pour les raisons suivantes, 
que j ’ai copiées textuellement:
, ,i °  Om niet als oproermakers aanzien te worden;
20 Om den raad te volgen van onze Vlaamsche vrienden89;
3° Omdat er nog andere middelen bestaan om ons doel te bereiken. ’ ’ 
Le journal avait donc vécu, mais le mouvement avait poussé parmi les 
élèves des racines plus fortes que jamais. Toujours excités par d’au
tres, ils couraient en assez grand nombre aux land- et gouwdagen et 
lorsque, quelque temps après, les chefs eurent érigé le Liersche Taal- 
gild 90, la majorité des membres était composée d’élèves. Ce ,,Taal- 
gild”  est une société littéraire, qui tient ses réunions pendant les

87 Er verschenen zeker drie nummers van Ieder ’t zijn : het eerste in februari 1889, 
het tweede in september 1889 en het derde bij de oprichting van het Katholiek 
Vlaamsch Studentenverbond in 1890. Het exemplaar dat T ’Syen bij zijn brief 
voegde was het eerste nummer. De leerlingen werden er in aangespoord om de 
verfransing in Vlaanderen te bestrijden, maar gehoorzaam te blijven aan de 
overheid en zich ijverig op de studie, vooral van het Frans toe te leggen. Zij kregen 
00k de raad om zich op De Student te abonneren. Het blaadje deelde verder mee 
dat een leraar van het college hun beweging steunde. Bij deze laatste passage 
annoteerde T ’Syen in de marge: ” ?? Wij weten zelf niet welke professor hier 
beduid wordt” ; meer over Ieder ’t zijn bij M. C ordemans, Dr. August La- 
porta..., p. 228-231.

88 Hyppolyte Louis Van den Eynde (Retie 30 juli 1843 " Deurne 22 april 1915). 
1870: priesterwijding en leraar aan het college te Geel; 18 augustus 1880 - 19 
september 1889: directeur van het college te Lier; daarna deken te Deurne.

89 Toen Cursters aan Laporta had meegedeeld dat de directeur „fel had gedonderd”  
had Laporta de leerlingen aangespoord om aan de overheid te gehoorzamen; 
M. C ordemans, Dr. August Laporta ..., p. 229.

90 Op 22 september 1889 opgericht door o.m. August Laporta en Frans Cursters.
M. C ordemans, Dr. August Laporta . . . .  p. 232-233.



vacances (6 fois par an) et dont les membres doivent faire des devoirs. 
Il semble aussi que les candidats qui se présentent doivent être soumis 
à l ’élection: ainsi un certain M. Verhoeven91, un homme qui fait 
partie de toutes les bonnes oeuvres, ayant été présenté comme candidat 
au ,,Taalgild”  par un des membres, qui l ’avait supplié de vouloir en 
faire partie, fut catégoriquement refusé jusqu’à deux reprises, sous 
prétexte que ce Monsieur était trop l ’ami des professeurs! Il venait 
tous les ans une ou deux fois au collège, pour prendre l ’argent de la 
Société de St. Vincent de Paul ; on doit avoir fait accroire à ces fameux 
membres du ,,Taalgild”  qu’il venait rapporter ce qu’il savait des 
élèves. Quoiqu’il en soit, depuis que Fr. Cursters est parti, je crois que 
M. Laporta n’a plus rien à dire : car actuellement l ’état des choses est 
tout autre :
i°  Fort peu d ’élèves fréquentent les land- et gouwdagen, et cela tout 
simplement à titre de curiosité.
20 Pour autant que je sache, les gemeentedagen leur sont totalement 
inconnus.
3° Cinq ou six seulement font partie du Taalgild et ces élèves ne s’en 
occupent que pendant les vacances. Plus aucun élève n’y est entré 
depuis deux ans ; on voit donc que la propagande doit être nulle. 
Seulement 5 ou 6 élèves aussi sont abonnés au Student.
Il est évident, Eminence, que je n’ai pu prendre des informations 
maintenant; celles-ci auraient peut-être été plus complètes; mais je 
crois pouvoir garantir cependant celles données ci-dessus, parce 
qu’elle m’ont été fournies il y a quelque temps (dans le plus grand 
secret) par un de nos meilleurs élèves, qui m’a avoué lui-même que s’il 
faisait encore partie de ces réunions, c’était uniquement pour ne pas 
rompre trop brusquement avec ses anciens compagnons ; et que ses 
condisciples auraient tous raisonné de même. Il ajouta qu’il désap
prouvait complètement les articles du ,,Student”  et que dans le ,,Taal
gild”  il n’y a plus actuellement que des hommes modérés et qui 
prennent la chose au sérieux. Je lui demandais alors pourquoi les 
élèves obéissent si mal au point du règlement, qui leur prescrit de 
parler français ; voici sa réponse : ,,Nous faisons notre possible, M. le 
Directeur, et si plusieurs d ’entre nous parlent assez souvent flamand, 
c’est plutôt par habitude, que par mauvaise volonté.”
En égard à tout ce qui précède, je crois pouvoir répondre aux ques-

91 N iet getraceerd.



tions, que Votre Eminence a daigné me poser, de la manière suivante : 
À la i re: ,,Y  a-t-il lieu d’interdire le fréquentation des landdagen, 
gouwdagen et gemeentedagen ?
Rép. Bien que je sois convaincu qu’il vaut mieux qu’aucun élève n’y 
aille, aussi longtemps qu’il n’y a pas d’autre tendance et de meilleure 
direction, cependant,pour ce qui regarde notre collège, c ’est presque 
devenu inutile de le défendre, parce que le nombre de ceux qui y vont 
est devenu insignifiant.
A la 2e :,, Y  a-t-il lieu d’interdire la lecture de la revue,,De Student”  ? 
Rép. Dans les conditions où elle est rédigée actuellement, et sans 
signature sous les articles, elle ne peut que faire beaucoup de mal ; mais 
encore une fois, pour ce qui nous regarde, la défense est presque 
inutile, pour la même raison que ci-dessus.
A la 3e : Y  a-t-il lieu d’appliquer la loi du 15 juin 1883 sur le flamand ? 
— Si oui, dans quelle mesure?”
Rép. Comme j ’ai déjà eu l ’honneur de le dire à Votre Eminence, nous 
donnons les cours d’anglais et d’allemand en flamand, du moins dans 
une certaine mesure ; car nous n’avons pas encore tout ce qu’il nous 
faut en fait de livre. Nos classes primaires sont exclusivement flaman
des ; dans les classes préparatoires, certaines branches, comme le Caté
chisme, l ’Histoire Sainte, la géographie et la politesse, se donnent en 
flamand. Pour ce qui regarde les classes latines, nous faisons de temps 
en temps traduire le grec et le latin en flamand ; nous donnons aussi la 
traduction flamande des noms historiques et géographiques, ainsi que 
des ces termes des mathématiques et des sciences naturelles, qui ne 
seraient pas aussi bien compris en français. Je crois, Eminence, qu’en 
agissant de la sorte, nous concilions les intérêts des deux langues et 
que, par conséquent, nous suivons un bon système. [...] L .J. T ’Syen, 
dir.

75e. Antwoord van J .  Jordens 92, directeur van het O .L. V.-college te 
Boom aanP.L. Goossens; Boom, i8janauri 1892. A .A .M ., Fonds 
onderwijs, I I I 17.

I. Y  a-t-il lieu d’interdire à vos élèves la fréquentation des gouwda
gen, landdagen et gemeentedagen ?

92 Joseph Gauthier Jacques Jordens (Mechelen 22 april 1851 - Rumst 10 januari 
1937). 1876: priesterwijding en leraar aan het klein seminarie te Hoogstraten; 
1884 : directeur van het college te Boom ; 1902 : pastoor te Aartselaar ; 1918 : op 
rust gesteld.
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Il me semble que oui. Toutes ces réunions font naître et fomentent 
dans les élèves, un esprit néfaste de suffisance, d’indépendance et 
d’insubordination. L ’expérience le prouve surabondamment.
II. Y  a-t-il lieu d’interdire à vos élèves, la lecture du Student?
Je crois devoir répondre affirmativement. Cette publication confiée à 
des mains inexpérimentées, affaiblit et détruit insensiblement le res
pect de l ’autorité et la vertu d’obéissance. L ’esprit de cette revue est en 
opposition formelle avec l'obéissance aveugle que nous demandons 
aux élèves, obéissance si nécessaire au maintien de la discipline et des 
bonnes moeurs, dans les maisons d’éducation.
III. Y  a-t-il lieu d’appliquer la loi Coremans du 15 juin 1883 ? Si oui, 
dans quelle mesure ?
a) Il me semble, vu les circonstances, qu’il serait difficile de ne pas 
l ’appliquer. L ’application de cette loi ne me paraît pas nécessaire, il est 
vrai, pour que le flamand soit enseigné convenablement aux élèves 
dont il est la langue maternelle, mais pour donner satisfaction, dans 
une certaine mesure, aux revendications des flamands. Ceux-ci ont 
voulu, me semble-t-il, faire faire à l ’enseignement officiel, un premier 
pas vers cette réforme : rendre la langue flamande, langue véhiculaire 
de l ’enseignement des humanités.
b) Les dispositions suivantes de la loi Coremans pourraient être 
appliquées :
1. que le cours de flamand soit donné en flamand.
2. que les cours d ’anglais et d ’allemand soient donnés en flamand.
3. que la terminologie des sciences mathématiques et naturelles ainsi 
que des autres branches du programme, soit enseignée simultanément 
en français et en flamand. Ceci paraît être surtout avantageux, quand 
les termes flamands sont plus clairs que les termes français correspon
dants.
4. que les noms historiques et géographiques soient, autant que pos
sible, donnés simultanément en français et en flamand.
Quant à la prescription de la loi qui demande que, outre le cours de 
flamand, deux cours soient données en flamand, il sera peut-être 
difficile de l ’appliquer rigoureusement.
S ’il le fallait absolument, on pourrait donner en flamand, le cours de 
géographie et celui de Religion. Pour ce dernier, il se donne déjà en 
flamand, dans plusieurs établissements, notamment au collège de 
Boom, pour ce qui regarde la catéchisme. Ne pourrait-on pas donner 
en flamand, le cours d’histoire de l ’Eglise et le cours d’apologétique ? 
Ou bien, ce qui me semble plus praticable, ne suffirait-il pas, de
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donner, plus souvent qu’on ne le fait, la traduction flamande des 
versions grecques et latines et même de certains passages des auteurs 
français, grecs et latins ? On observerait ainsi moralement la prescrip
tion de la loi Coremans. J. Jordens, directeur.

75*- Antwoord van L. Van Genechten 93, directeur van het O.L. V.- 
college te Tienen aan P.L. Goossens; Tienen, 18 januari 1892. 
A.A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.
R a p p o r t .

Il existe à Tirlemont quelques sociétés flamandes, entre autres trois 
sociétés catholiques : Het Davidsfonds, De Toekomst, De Thaliaszo- 
nen.
Elles donnent chacune deux ou trois fois par an des soirées dramati
ques.
Comme toutes ces fêtes ont lieu au Cercle Catholique, je n’ai pas cru 
devoir en interdire l ’accès aux élèves qui y accompagnent les membres 
de leur famille.
Au reste ces sociétés font assez peu de propagande.
L ’une d’elles ,,De Toekomst”  est cependant abonnée à la revue 
périodique ,,De Student” .
C ’est probablement un membre quelque peu exalté de cette société qui 
a écrit dans le dernier numéro de cette publication l ’articulet suivant : 
,,In het bisschoppelijk College te Tienen wordt het hoogduitsch door 
het Fransch aangeleerd — Kemelonderwys. — Ezelonderwijs.” 94. 
Mais, grâces à Dieu, parmi les élèves, il n’est pas question, jusqu’ici, 
de mouvement flamand.
Ils n’assistent pas aux réunions : landdagen, gouwdagen, gemeenteda- 
gen.
Peu d’entre eux connaissent la revue.
Un élève de seconde, que je supposais avoir quelque attache avec la 
société ,,De Toekomst”  m’a avoué naïvement y avoir lu pendant les 
vacances la revue ,,De Student” , en ajoutant qu’il y avait trouvé un 
articulet contre le collège.

93 Léon Antoine Marie Joseph Van Genechten (Herentals 27 september 1849 - 
Mechelen 29 juli 1933). i872:priesterwijdingenleraaraanhetSint-Bonifatiusin- 
stituut te Elsene ; 1888 : directeur van het college te Tienen ; 1895 : kanunnik en 
1909: aartsdiaken te Mechelen.

94 Dit berichtje verscheen onder de titel Vraag-Antwoord op de omslag van De 
Student, X II, 1, kerstvakantie 1891.
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Ce fait est isolé. C ’est pourquoi je crois devoir conclure que
1) il vaut mieuxpour Tirlemont ne pas interdire, au moins publique
ment les landdagen, gouwdagen en gemeentedagen, puisqu’ils y sont 
peu ou point connus. L ’élève que l ’on supposerait capable de s’y 
rendre pourrait être averti individuellement ;
2) pour les mêmes motifs, il me paraît inutile de parler de la revue, ,De 
Student” .
J ’ai montré à l ’élève en question combien cette lecture pouvait lui être 
préjudiciable et je l ’ai prié de s’en abstenir dorénavant.
La 3e question posée est: Y  a-t-il lieu d’appliquer la loi du 15 juin 
1883?
Si oui, dans quelle mesure ?
L ’application de cette loi sera toujours difficile à Tirlemont. Il y a en 
effet à peu près dans chaque classe des élèves wallons et d ’autres ne 
parlent pas ou même ne comprennent presque pas le flamand.
La présence dans la maison d ’un professeur luxembourgeois 9S, chargé 
des cours d’allemand, de mathématiques et de sciences, ne permet pas 
de donner l ’allemand en flamand.
Du reste je tiens de source sûre qu’au collège communal la loi du 
15 juin 1883 n’est appliquée dans aucune de ses dispositions. L ’auto
rité communale en a sans doute compris l ’impossibilité. Est-ce chose 
désirable ? Je n’hésite pas à répondre : non.
Il est certain que les parents de Tirlemont et de la partie flamande des 
environs nous confiant leurs enfants pour la section préparatoire 
demandent avant tout qu’on leur enseigne bien le français.
C ’est au collège qu’ils en reçoivent les premiers éléments, c ’est là que 
les enfants doivent commencer à le parler.
Nous devons exiger que les élèves se servent toujours de cette langue 
dans leurs conversations, dans leurs jeux.
C ’est, dirai-je, de la plus grande difficulté pour les surveillants. Mais 
nous tenons ferme. Et cependant en sixième, cinquième et jusqu’en 
quatrième beaucoup de nos élèves, de la campagne surtout, ne com
prennent pas tout ce qui se dit en classe et forcément nous devons 
traduire certains mots français employés dans les explications. Le mal 
deviendrait plus grand si des cours devaient être entièrement donnés 
en flamand ; les élèves arrivés dans les cours supérieurs sauraient à 
peine faire une composition convenable. Naturellement le cours de 
flamand est donné en flamand dans toutes les classes.

95 Namelijk A. Schammel, leraar te Tienen sedert 1888.
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Voici les mesures prises à l ’effet de promouvoir l ’étude de la langue 
maternelle.
Dans chacune des six classes d’humanités, on donne deux heures de 
flamand par semaine.
Depuis le ier octobre de cette année scolaire, il y a, dans les 4 classes 
supérieures, deux concours en flamand par trimestre, comme en 
français : un concours en composition et un concours en préceptes et 
auteurs. U y aura donc deux prix dans l ’une et l ’autre langue.
Ainsi au point de vue des matières et des prix on attache la même 
importance aux deux langues.
Cet arrangement a été très appréciée par les élèves.
3) L ’application de la loi du i j  juin 1883 est donc difficile, si pas 
impossible, à Tirlemont.
Elle n’est pas même désirable. L. Van Genechten, dir.

7 j g. Antwoord van C. Mangelschots 96, superior van h et klein semi- 
narie te Mechelen aan P.L. Goossens; Mechelen, 19 januari 1892. 
A.A .M ., Fonds onderwijs, I I I  i j .

Eminence — J ’ai l ’honneur de Vous envoyer la réponse que je crois 
devoir donner aux trois questions que Vous avez bien voulu me 
soumettre au mois de décembre dernier.
ie Question. Y  a-t-il lieu d’interdire aux élèves la fréquentation des 
Landdagen, des Gouwdagen et des Gemeentedagen ?
Réponse. En général, nous croyons qu’il n’est pas bon que des élèves 
se réunissent entr’eux pendant les vacances et se constituent en société 
ou en association, de quelque nature d ’ailleurs que soient ces réunions 
et dans quelque but qu’elles se tiennent, surtout si ces réunions se font 
en dehors de tout contrôle et d’une direction sage et éclairée. Réunis 
entr’eux, abandonnés à eux-mêmes, entraînés par la légèreté de leur 
âge ou dominés par l ’ascendant que prennent sur eux quelques me
neurs, les jeunes gens se laissent si facilement aller à des excès de 
langage et de conduite parfois bien déplorables. Les élèves ne sont que 
trop portés d’eux-mêmes à secouer le joug de l ’autorité, à critiquer les 
mesures prises par les maîtres, ou à tramer quelque complot contre la 
discipline de la maison.

96 Charles Joseph Mangelschots (Brussel 29 oktober 1837-Mechelen 17 april 1926). 
1861 : priesterwijding en leraar aan het klein seminarie te Mechelen ; 27 november 
1879 - 16 april 1896 : superior van dit klein seminarie ; daarna vicaris-generaal van 
het aartsbisdom Mechelen.
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Dans l ’espèce, les Landdagen, les Gouwdagen et les Gemeentedagen 
sont à notre avis éminemment pernicieux. Outre les inconvénients que 
nous venons de signaler, ces réunions en ont bien d’autres qui décou
lent directement du but qu’on s ’y propose. Ces réunions ne tendent à 
rien moins qu’à grouper les élèves sous le drapeau du flamingantisme, 
c’est-à-dire, de l ’exagération de la cause flamande. Elles ont pour but 
avoué d’amener une réforme dans l ’enseignement, en donnant au 
flamand une place prépondérante, une part plus grande peut-être que 
ne comportent les exigences de la société actuelle et les besoins du 
diocèse. La conséquence naturelle de ces réunions est d’inspirer à tous 
ceux qui y prennent part un certain mépris du français, dont la 
connaissance est cependant si nécessaire de nos jours. Quoi qu’il en 
soit, il n’appartient certainement pas à ces élèves, fussent-ils dans les 
classes supérieures, de prendre la direction de ce mouvement et de se 
substituer dans une matière aussi importante à ceux qui ont pour 
mission de régler tout ce qui a rapport à l ’éducation et à l ’enseigne
ment; ils n’ont pour cela ni l ’autorité, ni l ’expérience, ni la compé
tence voulue.
Pour tous ces motifs, que nous nous bornons à indiquer sommaire
ment, nous estimons qu’il y a lieu d’interdire ces réunions, sous les 
peines les plus sévères, spécialement aux élèves de philosophie97. On 
est en droit d’exiger d ’eux une soumission plus entière à l ’autorité, par 
cela même qu’en entrant en philosophie ils se vouent à l ’état ecclésias
tique et se mettent par conséquent plus spécialement à la disposition 
du chef du diocèse.
La question nous paraît être plus délicate quand il s’agit d ’humanistes 
ou d’élèves appartenant aux classes inférieures. Il serait peut-être 
difficile dans ce cas de donner une sanction suffisante à la défense 
d’assister à ces réunions, à moins que les directeurs des différents 
collèges ecclésiastiques du diocèse ne s’entendent pour punir sévère
ment, ou même pour écarter un élève qui après avoir été averti une 
première fois continuerait à fréquenter ces réunions. Nous croyons 
d’ailleurs que ces réunions seraient bientôt frappées à mort si les élèves 
de philosophie s’abstenaient d’y prendre part.
2e Question. Y  a-t-il lieu d’interdire aux élèves l ’abonnement au 
Student et la lecture du Student ?

97 De superior van het klein seminarie van Hoogstraten had eveneens een verbod aan 
de filosofiestudenten voorgesteld ; zie tekst 75c.
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Réponse. Pour justifier la réponse affirmative que nous donnons à 
cette question, il suffira d’exposer brièvement le but de cette publica
tion, la nature de ses articles et le crédit dont elle jouit auprès des 
élèves.
D ’après le témoignage de ceux qui connaissent le Student, cette publi
cation a pour but i° de fournir aux jeunes gens l ’occasion de se 
produire et de s’exercer à l ’art d’écrire ... en flamand ; z° et surtout, 
d ’exciter et d’entretenir chez les élèves l ’ardeur pour le flamand. Si le 
but du Student n’est pas de faire prendre aux jeunes gens une attitude 
hostile vis-à-vis de l ’autorité et d’arracher à celle-ci des concessions 
sur le terrain du flamand, il est vrai de dire cependant que certains 
articles sont de nature à inspirer aux élèves des sentiments de défiance à 
l ’égard de leurs maîtres et à leur faire perdre le respect et la soumission 
qu’ils leur doivent.
Les articles parus dans le Student peuvent se résumer de la manière 
suivante : ce sont, ou bien des articles littéraires, ou bien la description 
de la situation faite au flamand dans différentes maisons d ’éducation, 
ou bien la chronique des incidents qui se produisent dans les collèges 
ou séminaires, tels que disputes entre flamands et wallons, fête de Ste 
Lutgarde98, etc, ou bien encore des attaques plus ou moins directes 
contre l ’autorité. Le Student est donc en quelque sorte une tribune 
ouverte à la jeunesse flamingante ; chaque élève peut y faire entendre 
ses plaintes, ses critiques, ses prétendus griefs et ses prétentions. 
Après cela, il n’est pas étonnant que le Student jouisse d ’un grand 
crédit auprès des jeunes gens; il sert leurs petites passions et se 
constitue le défenseur de leur cause.
L ’autorité qu’il exerce sur eux est d’autant plus grande qu’il confond 
la cause du flamand avec celle de la religion et des bonnes moeurs. Le 
flamand y est représenté pour ainsi dire comme une panacée univer
selle; c’est lui qui doit conserver la foi dans nos contrées, nous 
protéger contre l ’envahissement des productions malsaines de la lit
térature française, et même, jusqu’à un certain point, résoudre la 
question sociale, puisqu’il est la langue du peuple et nous met en 
contact avec lui.
Ces simples considérations suffisent pour montrer combien la lecture

98 Het feest van de H. Lutgardis, patrones van de Vlamingen, wordt gevierd op 16 
juni.
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de cette publication peut fausser les idées des élèves, entretenir chez 
eux un esprit funeste à la discipline et entraver l ’action de ceux qui sont 
chargés de leur éducation.
3e Question. Y  a-t-il lieu d’appliquer la loi du 15 juin 1883 réglant 
l ’emploi de la langue flamande dans les collèges ? Si oui, dans quelle 
mesure ?
Réponse. Pour résoudre cette question, nous ne pouvons pas perdre 
de vue que le Petit Séminaire compte, comme la plupart des internats, 
des élèves flamands et des élèves wallons ou ne parlant que le français. 
Il serait donc bien difficile de donner chez nous en humanités un ou 
plusieurs cours du programme en flamand, en dehors bien entendu du 
cours de flamand qui se donne en flamand dans toutes les classes. 
Nous croyons que l ’on pourrait favoriser et développer l ’étude de la 
langue flamande dans nos humanités et entrer ainsi dans l ’esprit de la 
loi du 15 juin 1883, en faisant les modifications suivantes:
1. Dans chaque classe donner deux heures de flamand par semaine, au 
lieu d’une.
2. Donner simultanément en français et en flamand le cours de reli
gion et l ’explication du catéchisme. Ce serait là un exercice très utile et 
très avantageux pour les élèves et surtout pour les élèves wallons. Il va 
sans dire que chaque élève est tenu d’apprendre le catéchisme dans sa 
langue maternelle.
3. Obliger les élèves flamands de faire alternativement en français et 
en flamand leurs devoirs de version latine et grecque.
4. Observer scrupuleusement les prescriptions de l ’art. 4 de la loi du 
15 juin 1883, c ’est-à-dire, donner simultanément en français et en 
flamand la terminologie des sciences mathématiques et naturelles, 
ainsi que des autres branches du programme, et autant que possible les 
mots historiques et géographiques.
Nous sommes convaincus qu’en observant ces différents points, on 
faciliterait aux élèves l ’étude et la connaissance d’une langue qui, aussi 
bien que le français, est indispensable de nos jours à tous ceux qui 
veulent se créer une position et se rendre utiles dans les différentes 
carrières de la société.
Je suis, avec le plus profond respect, de Votre Eminence le très humble 
et très obéissant serviteur, C. Mangelschots sup. du Petit Séminaire de 
Malines.
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7$h. Antwoord van F. Stoops, directeur van het Sint-Norbertusin- 
stituut te Antwerpen aan P.L. Goossens; Antwerpen, 20 januari 
1892. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I  iy.

Eminence — Me conformant au désir exprimé par Votre Eminence, 
j ’ai fait une enquête dans notre Institut pour connaître les dispositions 
des élèves à l ’égard de la question flamande. Je suis heureux, Emi
nence, de Vous transmettre les conclusions que j ’ai pu tirer de cette 
enquête :
i°  Quantàlarevue,,DeStudent” , elle est inconnue parmi nos élèves. 
Je n’en ai trouvé qu’un seul qui la connaisse, et cela parce que son père 
y est abonné.
20 Pour ce qui regarde la propagande flamande parmi nos élèves, elle 
n’existe pas pour le moment. Il y a trois ans, grâce aux excitations d ’un 
personnage remuant et ultra-flamingant, j ’ai eu de grandes difficultés 
avec les élèves de la classe supérieure, à tel point que j ’ai dû menacer de 
renvoyer les chefs de ce mouvement". Cette année-ci tout est bien 
calme; il n’y a qu’une seule chose qui ne marche pas comme je le 
désirerais : nous avons toute la peine du monde à faire parler le français 
par les élèves des classes supérieures, pendant leurs récréations 10°. J ’ai 
l ’honneur d’être de Votre Eminence le très soumis et très respectueux 
fils F. Stoops, directeur de l ’Institut St. Nobert.

7$i. Antwoord van H . Clerinx99 * 101, directeur van het Sint-Jan-Berch- 
manscollege te Diest; Diest, 20 januari 1892. A .A .M ., Fonds 
onderwijs, I I I  iy.

Eminence — J ’ai l ’honneur de donner la réponse demandée sur les 
trois points concernant la question flamande.
i° Il y a lieu, à mon humble avis, d’interdire aux élèves, d’une façon 
absolue, la fréquentation des ,,landdagen, gouwdagen et gemeenteda-

99 Zeer waarschijnlijk werd deze beroering veroorzaakt door de oprichting in 1887 
van een Vlaamse leerlingengilde te Antwerpen, namelijk Eigen Taal Eigen Zeden, 
waarbij leerlingen van het Sint-Norbertusinstituut waren aangesloten.

i°o u it  een brochure, uitgegeven te Antwerpen in 1892, bleek dat in het Sint-Nor
bertusinstituut de vakken Nederlands, catechismus, Duits en Engels in het Ne- 
derlands werden onderwezen; L. Vos-G evers, In het spoor..., p. 270.

101 Alphonse Gérard Henri Clerinx (Zoutleeuw 9 augustus 1848 - Zoutleeuw 6 
januari 1927). 1872 : priesterwijding en leraar aan het college te Geel; 1885: 
directeur van het Sint-Jan-Berchmanscollege te Diest ; 1897 : pastoor te Zichem ; 
1906 : op rust gesteld.
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gen” . Le but poursuivi dans ces réunions, c’est d’obtenir l’extension 
la plus large possible à donner à l ’étude de la langue maternelle ; c ’est 
d’éliminer par degrés l ’étude du français, sans tenir suffisamment 
compte de la connaissance sérieuse de cette langue, ni de l ’insistance 
des parents sur ce point, au moment de faire inscrire leurs enfants au 
collège.
Et les conséquences de ces réunions pour l ’élève? Chercher les 
moyens de forcer la main à l ’autorité ; mettre cette autorité en suspi
cion, dès qu’elle n’agit pas au gré des flamingants; se poser en juge 
dans une question où l’élève, incompétent, n’a rien à voir, tandis qu’il 
devrait se laisser guider et vivre dans l ’obéissance ; rendre plus difficile 
encore l ’observance du point du règlement, qui oblige l ’élève à parler 
le français.
De plus, ces réunions, composées de jeunes gens jouissant de la liberté 
de leurs vacances et partant plus portés que jamais à la dissipation et au 
plaisir, aboutissent généralement à des amusements bruyants et à des 
courses dans les estaminets.
Il y eut ici même, à Diest, deux réunions de l ’espèce ou mois de 
septembre dernier. Dans la salle d’un estaminet, réservée aux répéti
tions de la ,,Société lyrique”  (catholique) de la ville et louée à cet effet, 
se réunirent des élèves de divers établissements catholiques de notre 
diocèse, plus des jeunes gens du Collège St. Joseph, à Hasselt ainsi que 
du Collège patronné et du petit Séminaire, à St. Trond. Un élève de ce 
dernier établissement traita la question suivante :
,,Welke middelen aanwenden om onze bazen te dwingen onze 
Vlaamsche rechten te eerbiedigen?”
Le jeune orateur fut applaudi et la question longuement discutée102. 
Le 29 décembre dernier, une nouvelle réunion devait se tenir dans la 
même salle. Un élève en théologie y prendrait la parole, ainsi que des 
philosophes. Informé à temps par l ’un des nôtres, j ’ai averti dans 
l ’intérêt de ces philosophes, Monsieur le Supérieur du petit Séminaire 
de Malines103 : la réunion a été contremandée. On la dit remise jusqu’à 
Pâques104. Le programme des points à traiter était en tout conforme 
aux aspirations et aux tendances du ,,Student” .

102 Van deze bijeenkomst vonden we geen verslag in De Student.
103 C. Mangelschots.
104 Die kon niet meer worden gehouden omdat Goossens op 7 april een verbod 

daartoe uitvaardigde.
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2° L ’interdiction de la lecture du ,,Student”  me paraît une mesure 
nécessaire.
J ’ai lu les trois derniers numéros parus105. Attaques contre l ’autorité 
ecclésiastique, accusée de se contenter de paroles et de promesses, sans 
passer aux faits en faveur du flamand ; soupçons suscités contre tous 
ceux dont les paroles et les actes n’abondent pas dans le sens des 
flamingants ; dissimulation conseillée aux élèves, en les engageant à 
laisser dire les maîtres à se défier de tout le monde, et à agir secrète
ment, mais résolument pour atteindre le but désiré ; critique, sur une 
large échelle, des établissements suspects ; demande faite aux élèves 
d’envoyer des correspondances relatant tous les prétendus griefs de 
leurs établissements respectifs dans la question du flamand : voilà le 
fond de bon nombre d’articulets contenus dans les derniers numéros 
du ,,Student” .
Je considère donc cette publication comme poussant sourdement les 
élèves à l ’entêtement et à la révolte, comme capable de pousser leur 
caractère et comme jetant la mésestime sur l ’autorité.
Je mets au même rang les publications similaires, comme le , Jo n g  
Brabant” 106, et le ,,Jong Antwerpen” 107.
3° La loi du x j juin 1883 trouve en grande partie son application dans 
notre collège.
Section préparatoire. Tous les cours se donnent en flamand, même le 
cours de français.
Section moyenne. Tous les cours s’enseignent en flamand, sauf le 
français, l ’histoire et la géographie, qui se donnent simultanément en 
flamand et en français.
Humanités. Les classes de flamand, d’allemand et d’anglais se don
nent en flamand ; l ’histoire et la géographie en j e et en 6e, et les sciences 
naturelles sont enseignées simultanément en français en en flamand ; 
tous les autres cours se donnent en français.
Je crois, Eminence, qu’il n’y a pas lieu de donner au flamand plus 
d ’extension dans les humanités: nos élèves des classes supérieures

105 Dit waren de twee nummers van de grote vakantie 1891 die verschenen na het 
bisschoppelijk verbod aan de seminaristen en het kerstnummer van 1891.

106 Jong Brabant, toegewijd aan de Vlaamsche Beweging, I, 1, november 1891, 
uitgegeven te Brussel. Andere afleveringen van Jong Brabant zijn ons niet be- 
kend.

107 Jong Antwerpen, Antwerps studentenmaandblad, orgaan van Eigen Taal Eigen 
Zeden, dat met enkele onderbrekingen verscheen van 1887 tôt 1914.

2 / 2



écrivent généralement le flamand d’une manière très satisfaisante ; je 
n’oserais en dire autant du français dont l ’étude devrait plutôt être 
renforcée. [...] H. Clerinx. Dir.

75j. Antwoord van J .  Van Ballaer108, directeur van bet Sint-Rom- 
boutscollege te Mechelen aan P.L. Goossens; Mechelen, 20 ja- 
nuari 1892. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I  i j .
St . R o m b a u t , M a l in e s .

A. Y  a-t-il lieu d’interdire aux élèves la fréquentation des Landdagen, 
Gouwdagen, Gemeentedagen ?
La solution affirmative ne me semble pas un instant douteuse. Ces 
réunions en effet font beaucoup de mal aux élèves, et occasionnent aux 
supérieurs les plus graves difficultés.
1° On y apprend aux élèves à s’ériger en juges de leurs supérieurs. Tel 
supr ou tel directeur sympathique aux flamingants y est acclamé ; les 
actes de tel autre, dénoncés aux landdagen par q.q.un de ces , ,ora
teurs”  en herbe, assaisonnant son ,,discours”  de leurs gros mots 
habituels (fransquillons, bastaards, verraders, etc), y sont accueillis 
par des hou ! hou ! significatifs.
Que peut devenir sous de pareilles excitations le respect de l ’autorité ? 
11° On y érige ces petits jeunes gens en juges des besoins de l ’enseig
nement. Il y faut des réformes, disent-ils ; et quant au nombre d’heu
res à affecter aux différentes branches ; et quant à la détermination de la 
langue véhiculaire ; et quant à la langue à employer pendant les récréa
tions, dans les rapports avec les sup” , dans les instructions à la Cha
pelle, dans les exercices religieux, etc. Et ces réformes ce sont ces 
mêmes enfants qui déterminent quelles elles doivent être !
La direction donc de notre enseignement nous devrions la recevoir, 
non de notre Archevêque ou de ses inspecteurs, mais de nos élèves ; 
elle doit venir, non d’en haut, mais d ’en bas ! Et tout cela est repré
senté comme leur droit : Zij eischen !
Ill°  On y rend les élèves excessivement arrogants et prétentieux. A  la 
suite du gouwdag de Lierre109, j ’ai reçu une lettre signée de trois

108 Pierre Joseph Marie Van Ballaer (Turnhout 7 juni 18 5 1-  Mechelen 28 mei 1924). 
1874 : priesterwijding en studies te Leuven ; 1876 : leraar aan het Sint-Rombouts- 
college te Mechelen; 1881 : directeur van dit college; 1897: pastoor te Brussel; 
19 11 : kanunnik te Mechelen.

109 Op 6 april 1891 hield de Antwerpse gouwbond van het Katholiek Vlaamsch 
Studentenverbond een gouwdag te Lier. Jozef Crets, retoricaleerling van het 
Sint-Romboutscollege voerde er het woord.
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élèves, se plaignant de la composition de leur bibliothèque110 ; à la 
suite de celui d’Aerschot111 je me suis vu aborder de la façon la plus 
insolente par un élève, d ’ailleurs des plus timides, incapable de dire 
convenablement deux mots, mais revenu au collège absolument fana
tisé.
IV° On y excite les élèves à la rébellion; parfois à ’une façon directe: 
tel article du règlement est absurde, v[ou]s n’avez pas à v[ou]s y 
soumettre ; telle exigence de vos supre est tyrannique, v[ou]s n’avez pas 
à en tenir compte; parfois d ’une façon indirecte, mais plus perfide : 
courbez la tête, soumettez-v[ou]s devant la force ; mais ne soumettez 
ni vos intelligences ni vos coeurs. On fausse ainsi absolument les 
consciences quant à la nature de la vertu d’obéissance. C ’est la rébel
lion doublée d ’hypocrisie.
V° On y prêche le mépris de la langue française. Il la faut combattre, y 
dit-on, dans l ’intérêt de la patrie, dans l ’intérêt de la morale, dans 
l ’intérêt de la religion! (Joli rôle qu’on prête donc aux prêtres qui 
l ’enseignent!).
Comment des jeunes gens ainsi surexcités s’appliqueront-ils avec 
amour et avec zèle à une étude pourtant si nécessaire ? A S. Rombaut le 
mal fait par ces excitations est incalculable : l ’étude du français y est 
absolument en décadence. J ’aurais long à en dire là dessus ...
VI° On y pousse à la fondation de ces petites associations de collège, 
véritables sociétés secrètes, organisant dans chaque établissement 
d’une façon permanente, la critique, l ’espionnage, la délation.
Déjà il y a trois ans j ’ai dû user de mon autorité pour dissoudre celle 
qui avait été fondée à S .R ., et dont les réunions se tenaient dans un café 
de la rue d ’Egmond. Cette année-ci, à la suite du Landdag d ’Aerschot, 
une réorganisation avait été tentée112. Pour échapper à la surveillance

110 De bibliotheek van het Sint-Romboutscollege telde in 1894 nog 1025 franstalige 
tegenover 1 1 1  nederlandstalige boeken ; E. G ouverneur, Monseigneur Van Bal- 
laer, — Oud-leerlingenbond Sint-Romboutscollege Mechelen, Jaarboek 1962, 
p. 23.

111 Ingericht door de Antwerpse gouwbond op 3 september 1891. Crets sprak 
eveneens op deze gouwdag.

112 Op 4 januari 1891 schreef Th. Spaenninkx, retoricaleerling aan het Sint-Rom
boutscollege, aan A. Laporta dat er sedert drie maanden een collegegilde Schild en 
Vriend was opgericht te Mechelen. Zij telde twaalf leden en werkte in het uiterste 
geheim; zie M. C ordemans, Dr. August Laporta..., p. 264. Misschien spreekt 
Van Ballaer in zijn brief over dezelfde gilde maar dacht hij dat die pas later, na 3 
september 1891, was tôt stand gekomen.
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et à la répression, les réunions se tenaient, cette fois, dans une maison 
particulière, chez les parents d’un élève soutenu par Son Eminence. 
Vingt élèves avaient donné leur nom (j’enpossède la liste) : cinq de 3e, 
six de 2de et neuf de Rhétorique ; et parmi eux les premiers des deux 
classes supérieures, et presque tout le conseil de la Congrégation113, 
Préfet en tête ! Quel mal des jeunes gens ainsi embrigadés ne peuvent- 
ils pas faire à l ’esprit d’une maison!
Plusieurs professeurs avaient été mis au courant, mais n’avaient pas 
cru, malheureusement devoir m’avertir. Je l ’ai su cependant après la 2e 
réunion, et je n’ai pas hésité à agir. C ’est dans cette circonstance que 
j ’ai constaté l ’insolence de l ’élève dont j ’ai parlé plus haut [onder III] : 
, ,11 faut bien obéir, m’a-t-il répondu, p[ou]r ne pas être renvoyé ; mais 
en tenant ces réunions nous croyions ne faire qu’user d ’un droit !”  Et 
c’est un futur séminariste qui m’a tenu ce langage ! Et ici une paren
thèse. Des professeurs eux-mêmes (ne sont-ce pas du reste d’anciens 
séminaristes ! ?), chargés de former les jeunes gens à l ’obéissance, 
tiennent un langage analogue. Je l ’ai entendu plus d ’une fois ... Je ne 
dois sans doute pas trop m’en plaindre, puisque j ’en ai même entendu 
un, il y a peu de jours, en plein réfectoire, s’exprimer d ’une façon tout 
aussi... libre(?), au sujet de son Eminence Elle-même. Il s’agissait de 
la mesure d’exclusion prise récemment contre un séminariste récalci
trant 114 : , ,C ’est au jugement dernier, s’est-il permis de dire, que nous 
saurons lequel des deux a eu raison!” 115. Je cite ce fait pour bien 
montrer où l ’on en est arrivé. Comment, avec des idées pareilles, et 
animé d’un pareil esprit, peut-on travailler avec fruit à l ’éducation des 
jeunes gens ?

113 Van Ballaer spreekt hier over de Mariacongregatie.
114 In oktober 1891 was Jozef Feskens wegens zijn vlaamsgezindheid uit het Me- 

chelse groot seminarie verwijderd; zie M. C ordemans, o.c. , p. 281-289.
115 Misschien waren deze woorden uitgesproken door E. Lemesle, die als retoricale- 

raar voldoende gezag had om dit te doen. Lemesle had als leerling aan het 
Sint-Romboutscollege de Vlaamse collegebond, De Jonge Klauwaarts (1877- 
1878) helpen oprichten. Uit de herinneringen van oud-leerlingen blijkt dat hij aïs 
collegeleraar het voile vertrouwen van de leerlingen genoot. Nadat hij Van Ballaer 
was opgevolgd als directeur van het Sint-Romboutscollege (1897-1902) was hij zo 
breed mogelijk wat betreft het gebruik van het Nederlands op het college, sprak 
hijzelf dikwijls Nederlands, 00k met de leerlingen enijverde hij voor het A.B. N. ; 
E. G ouverneur, o . c . ; F. V an C rombruggen, Bij een drievoudig jubileum, i 8 8 y -  

189J, — Oud-leerlingenbond Sint-Romboutscollege Mechelen, Jaarboek 79j  ; , 
p. 56-57 ; E. T orfs, Bij een drievoudig jubileum ! Diamanten jubilee, —  Oud- 
leerlingenbond Sint-Romboutscollege Mechelen, Jaarboek 1959, p. 52.



VII° Un dernier inconvénient de ces réunions, c’est que, lorsqu’il 
arrive que le Directeur introduit dans l ’enseignement ou dans le 
régime de la maison certaines améliorations dans le sens des revendi
cations flamandes, il a l ’air d ’agir sous la pression de ses élèves.
Et ils ne se font pas faute de le relever.
J ’ai, entre autres, introduit cette année un cours spécial d’hist. de la 
littérature flamande pour les élèves des deux classes supres, augmenté à 
cette occasion, le nombre des concours de flamand, doublé le nombre 
des prix. La mesure était, dans mon esprit, décidée depuis longtemps, 
mais je devais attendre l ’augmentation de mon personnel pour la 
mettre à exécution. Eh bien, à entendre quelques têtes chaudes, c ’est à 
eux que cela se doit : ,,nous avons obtenu gain de cause ; satisfaction 
n[ou]s a été donnée sur plusieurs points déjà ; il n[ou]s en faut une 
encore : il n[ou]s faut, en flamand, des exercices publics de déclama
tion !”  Ici encore ils enfonçaient une porte ouverte, puisque je venais 
précisément de charger un professeur de les organiser. Mais il n’en 
reste pas moins vrai que, chargé de la direction des élèves, le directeur 
a l ’air de recevoir la leur.
Conclusion. Les inconvénients résultant des Landdagen, Gouwda- 
gen, Gemeentedagen, sont donc nombreux et manifestes.
Or, défendre aux élèves d ’y assister, c’est:
i° Prévenir toutes ces misères. Il vaut mieux mille fois prévenir le mal 
que d’avoir à le réprimer;
20 Empêcher par là-même que les collégiens, devenus séminaristes, 
n’arrivent au séminaire avec l ’intelligence et la conscience faussées. 
Comment, sans cela, en revêtant la soutane, se dépouilleraient-ils 
tout-à-coup d ’idées qu’on leur a inculquées souvent depuis la 6e, et 
qui leur font considérer la désobéissance en cette matière comme un 
droit, voire même comme un devoir sacré ?
3° Tuer les gouwdagen et gemeentedagen en leur enlevant les élé
ments qui les fréquentent et qui leur donnent la vie. Je conclus 
qu 'interdire ces réunions aux collégiens me semble un complément 
nécessaire de l ’interdiction déjà faite aux séminaristes.
Une objection pourrait ici peut-être se poser : cette interdiction sera-t- 
elle respectée ?
Je crois pouvoir m’en porter garant quant au Collège S. Rombaut ; si, 
bien entendu, d’autres supn de collèges ou séminaires épicopaux ne 
permettent pas ce qui se défendrait ici ; si, en d’autres mots, la défense 
est générale. Beaucoup de nos élèves ont, jusqu’ici, assisté aux Land
dagen, c’est vrai ; mais :
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i°  la chose ne leur a jamais été défendu ; jamais même on ne leur a fait 
entendre qu’elle était désagréable aux supérieurs ; des professeurs les y 
ont au contraire plutôt encouragés ;
2° les parents, qui ont permis à leurs enfants d’y assister, n’y ont 
guère vu que des excursions de plaisir faites entre camarades.
B. Y  a-t-il lieu d’interdire aux élèves la lecture du Student ?
A  peu près toutes les critiques que nous venons de faire des Gouwda- 
gen s’appliquent à la revue ,,de Student” . Depuis sa première appari
tion, il y a 12 ans, ce petit pamphlet n’a fait que répandre le mauvais 
esprit parmi les jeunes gens des collèges et séminaires. A peine né, il 
s’est attaqué avec la dernière violence au Directeur des élèves de 
Philosophie d’alors, à Mgr Mercier, qui avait commis le grand crime 
d’insister sur la nécessité, pour de futurs prêtres, de parler convena
blement le français116. En 1883, dans un n° envoyé, je pense, à tous les 
supR, il a défini son but : ,,Het onderwijs volledig te vervlaamschen” , 
et s’élevait contre ,,het aanleeren der fransche taal, waar wij door 
ongelukkige omstandigheden nog toe gedwongen zijn. ” 117. Depuis

116 Omdat er in de eerste jaargangen van De Student geen expliciete vermelding van 
Mercier of duidelijke allusie op de filosofieafdeling van het seminarie te vinden is 
vermoeden wij dat Van Ballaer alludeert op het hoofdartikel van het derde 
nummer : N elis (Frans Drijvers) Wanneer zal het genoeg zijn ?, — De Student, I, 
3, grote vakantie (half-oogst) 1881, p. 34-36. Daarin werd betoogd dat een 
Vlaming nooit goed genoeg de Franse tongval zou kunnen aanleren, en dat 
daarom de studie van het Frans tôt het allernoodzakelijkste minimum diende te 
worden beperkt. Men kon zijn tijd beter besteden aan de zaak van godsdienst en 
vaderland. Het artikel besloot: ,,Kloekweg de verfransching bevochten. Die ze 
aanwakkert is vriend der wanorde, is een dief van vaderland en godsdienst, is een 
zinneloze die zich afjaagt voor het onmogelijke” . Als men weet dat —  zoals Van 
Ballaer in de brief meedeelt — Mercier net voordien bij de seminaristen had 
gepleit voor een behoorlijke kennis van het Frans, dan krijgt het artikel het 
karakter van een frontale aanval op Mercier, althans voor de insiders. Van Ballaer 
was hiervoor bijzonder gevoelig omdat hij een persoonlijke vriend van Mercier 
was. Zie hiervoor E. G ouverneur, Monseigneur Van Ballaer. Persoonlijke vriend 
van Kardinaal Mercier en Paus Benedictus X V , — Oud-leerlingenbond Sint- 
Romboutscollege Mechelen, Jaarboek 1968, p. 5-20.

117 Van Ballaer doelde op het nummer van de grote vakantie 1883 dat blijkens 
mededeling op de kaft ,,omwille van den gewichtigen brief welke deze aflevering 
bevat”  aan ,,de bestierders van al de gestichten van middelbaar onderwijs [...] in 
het Vlaamsche land [...] ter inzage werd gezonden” . De gewraakte passages zijn te 
vinden in het hoofdartikel — waarin opgenomen de ,,gewichtige”  brief — 
geschreven door all right (Adelfons Henderickx) met als titel Vlaamsch in het 
onderwijs. Het bestond uit vier delen: I de tekst van een brief die Adelfons
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lors le ,,Student”  n’a fait, chaque année, que croître en violence et la 
campagne, menée enfin contre lui par les sup15 du Séminaire, n’est, 
hélas ! que trop justifiée. Inutile de citer des passages : Son Eminence 
doit en avoir eu suffisamment sous les yeux pour avoir à ce sujet son 
opinion faite. Le n° relatant le dernier gouwdag me semble particuliè
rement abominable118. ,,Recht door zee” 119 et ,,Student”  peuvent se 
donner la main : il est impossible de faire plus cyniquement appel à la 
plus hypocrite des rebellions: ,,Studenten, terug in de katakom- 
ben! !” 120. Et ce qu’il y a de plus triste c’est que, après la défense 
solennelle faite aux séminaristes avant leurs vacances de Noël, des 
articles de la dernière violence et des plus injurieux pour l ’autorité, ont 
encore été écrits par ces M.M. Le ,,Brief uit Polen” 121 sort évidem
ment du grand séminaire. C ’est du persiflage, et c’est une indigne 
bravade. ,,Eene vraag” 122 et surtout ,,Z .E . Kardinaal Goossens en

Henderickx en Adolf Pauwels namens de studenten uit de provincie Antwerpen 
aan Coremans en andere Vlaamse volksvertegenwoordigers en prominenten zon- 
den ; II een verslag over de studentenlanddag van 27 maart 1883 te Mechelen dat 
was meegestuurd ; III het antwoord van de prominenten ; en IV een nabeschou- 
wing van all right. In het verslag over de landdag schreven Henderickx en 
Pauwels: ,,H et onderwijs volledig te vervlaamschen, dat is het doel van den 
studentenkamp” (p. 74). Indenabeschouwingstaatdezin ,,dat wij hetaanleeren, 
en het grondig aanleeren der Fransche taal, waar wij door de ongelukkige om- 
standigheden nog toe gedwongen zijn, niet bevechten, gelijk kwaadsprekers aan 
onze ouders wijsmaken, maar enkel begeren dat het Vlaamsch als onze moeder- 
taal erkend (worde) en als dusdanig hare voile rechten in het onderwijs erlange”  
(p. 82). Hier heeft van Ballaer een zinsnede uit haar verband gerukt waardoor ze 
een andere betekenis kreeg. De Student, III, 4, grote vakantie (half-oogst) 1883, 
p. 74-83.

118 Het verslag van de gouwdag van Aarschot verscheen in De Student, XI, 6, grote 
vakantie (half-oogst) 1891, p. 153-160.

119 Recht door Zee werd op 21 september 1891 uitgegeven door A. Laporta die het in 
samenwerking met Mechelse seminaristen had opgesteld. Het was geschreven om 
te reageren tegen het bisschoppelijk verbod aan de seminaristen van 5 augustus 
1891 ; M. C ordemans, o.c., p. 275 e.v,

120 Oproepen in die zin waren verschenen in .De Student, X I, 5, grote vakantie 1891, 
p. 140; X I, 6, grote vakantie 1891, p. 150 en X II, 1, kerstvakantie 1891, p. 14.

121 P etrowski, Brief uit Polen, — De Student, X II, 1, kerstvakantie 1891, p. 9-10. 
Dit artikel beschreef in bedekte termen de repressieve sfeer die er in het groot 
seminarie van Mechelen heerste.

122 C. Asse, Eene vraag, zou ze onbescheiden zijn ?, ibidem, p. 3-4. Dit artikel stelde 
vast dat er nog niets verbeterd was aan de taaltoestanden in de katholieke colleges 
en seminaries van het aartsbisdom na het katholiek congres van Mechelen in 1891, 
waar nochtans de wens was uitgesproken dat de hogere standen beter Nederlands 
zouden leren om hun maatschappelijke taak beter te kunnen vervullen.
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het Davidsfonds” 123 visent directement, et de façon très insultante, 
Son Eminence Elle-même. ,,Onweder” 124 pousse directement à la 
résistance et à l 'hypocrisie ; etc. etc. La couverture elle-même fait son 
œuvre malsaine : En réponse à l ’ordre de désabonnement donné aux 
séminaristes, on y lit: ,,Vlaamsche jongens, verlaat ons niet! ... Wij 
hopen vast dat niemand zalafvallen ... Hoe bitsiger onze tegenstre- 
vers (le Cardinal ! le Président du Séminaire125 !) te werk gaan, hoe 
meer wij ons moeten vereenigen en ondersteunen ”  ; on y attaque deux 
collèges épiscopaux126 ; on s ’y lamente sur ces malheureux temps de 
,,judasserij en spionneering”  (et ce sont eux qui organisent l ’espion
nage et la délation ! ! cfr. supra) ; on y représente comme un devoir, 
,,vlaamsche plicht” , de procurer au nouvel an de nouveaux abonnés 
au triste ,,Recht”  d’Anvers127 (probablement pour que les sémina
ristes, privés du ,,Student” , se rattrapent par une autre lecture tout 
aussi mauvaise) etc etc !
Et dans les collèges cela fait d ’autant plus de mal que le ,,Student”  a la 
réputation de n’être rédigé que par des séminaristes et par des prêtres. 
Conclusion. Il importe donc souverainement que ce pamphlet soit 
partout désavoué par l ’autorité, et que sa lecture et sa diffusion soient 
empêchées de toutes les manières possibles. Dans la pratique cepen

123 Z. Em. Kardinaal Goossens en het Davidsfonds, in Mengelingen, ibidem, 
p. 2i-22. Goossens had op een vergadering van het Mechelse Davidsfonds zijn 
genegenheid voor de Vlaamse zaak betuigd. De Student reageerde hierop met een 
citaat uit de Gazet van het kanton Vilvoorden : ,,Dat is flink gesproken. Wij 
hopen dat Z.Em. Kardinaal Goossens die genegenheid en di everkleefdheid door 
daden zal bevestigen, dat hij het onderwijs [...] zal vervlaamschen, dat hij het 
Katholiek Vlaamsch Studentenverbond [...] zal ondersteunen, dat hij aan de 
oversten onzer verfranschte nonnengestichten zal doen zien, hoe onbehendig en 
hoe verkeerd zij te werk gaan, door onze dochters uitsluitend in ’t Fransch op te 
leiden. Niet enkel door woorden, maar in de eerste plaats door daden dient 
eenieder, die het met de Vlaamsche zaak wel meent, de genegenheid en de 
verkleefdheid die hij haar toedraagt, te bewijzen” .

124 H ope van B oven, Onweder, ibidem, p. 13-14. Dit artikel spoorde de studenten 
aan om zich in stilte voor te bereiden op de ,,bevrijding” . Iedere goede zaak kon 
immers vroeg of laat de tegenkanting overwinnen.

125 J.C . Van Pelt was president van het groot seminarie van Mechelen van 1876 tôt 

l893-
126 Namelijk de colleges van Geel en Tienen ; zie tekst 7 jf  voetnoot 94.
127 Het Recht was een Antwerps weekblad dat verscheen van i874tot 1893.Het was 

het orgaan van de Nederduitsche Bond en bracht geregeld verslag uit over de 
taaltoestanden in het katholiek onderwijs en de werking van de studentenbewe- 
ging, dikwijls gepaard gaande met kritiek op de kerkelijke overheid.
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dant il y a ici, pour un externat, une difficulté réelle. Nous pouvons 
bien empêcher que le ,,Student”  ne pénètre au collège ; mais comment 
empêcher qu’on ne le lise à la maison? A Malines n[ou]s n’y par
viendrons que si M.M. les séminaristes comprennent pratiquement 
que c’est pour eux un devoir grave de conscience de respecter, en cette 
matière comme dans toutes les autres, les ordres de leurs supra : c ’est 
presque exclusivement par eux, en effet, quele,,Student” arriveànos 
élèves.
Le concours sincère de tous les professeurs nous serait, ici, particu
lièrement nécessaire ; celui des confesseurs serait éminemment effi
cace. .. Mais pourrions-n[ou]s compter sur les uns et sur les autres... ?
C. Y  a-t-il lieu d’appliquer la loi du ijju in  1883 réglant l ’emploi de la 
langue flamande p[ou]r l ’enseignement moyen? (sans préjudice de 
l ’étude du français). — Si oui, dans quelle mesure?
Praenotanda. Au sujet du programme des écoles moyennes de l ’Etat 
et des athénées il y a à observer d ’une façon générale : 
i°  que les sections préparatoires, où d’après la loi de 1883, les cours 
doivent se donner en flamand, ne correspondent guère qu’aux classes 
de 10e et de 9e des collèges épiscopaux. La classe de 7e fait partie de 
l ’athénée; celle du 8e de l ’école moyenne. La remarque est très im
portante si l ’on veut se rendre compte de la portée de la loi.
20 que l ’art. 5 est de fait, je pense, appliqué partout. Il l ’est certaine
ment à l ’athénée et à l ’école moyenne de Malines. Il en résulte que 
l ’enseignement donné exclusivement en flamand, conformément aux 
articles 2 et 3, n’y existe que sur le papier. Dans les trois classes 
supérieures tous les cours se donnent exclusivement en français, à 
l ’exception des cours de sciences naturelles et de flamand qui se don
nent dans les deux langues. Dans les autres classes on donne, en outre, 
dans les deux langues, les cours d’allemand et d ’anglais, d ’histoire et 
de géographie.
30 Que les cours donnés dans les deux langues ont amené le dédou
blement de toutes les classes où ces cours se donnent : régime flamand, 
régime wallon. Par le fait même il y  a, pour chacune de ces classes, 
deux prof15 de flamand, deux prof” d’histoire, deux prof15 de géogra
phie, etc. C ’est le Préfet128 qui détermine souverainement quels sont 
les élèves qui doivent suivre chacun des deux régimes.

128 Van 1886 tôt 1896 was M.Daxhelet prefect van het Koninklijk Atheneum te 
Mechelen.
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His proemissis, quid pour S. Rombaut?
1° Les cours donnés exclusivement en flamand y sont impossibles à 
organiser, à cause de la présence, dans toutes les classes, d’enfants 
wallons ou élevés en français. Il faudrait donc commencer par éliminer 
ces élèves-là. Or leur présence dans la maison présente un double 
avantage: ils forcent les autres à parler le français, ils apprennent 
eux-mêmes plus facilement le flamand. J ’ajoute que c’est général' 
l ’élément le mieux éduqué, le plus comme il faut. Je ne juge pas, je 
constate. Quand je dis que les cours donnés exclusif en flamand sont 
impossibles à organiser, j'excepte naturellement le cours de flamand 
lui-même. Ce cours peut se donner et se donne de fait en flamand, 
parce que des cours spéciaux sont organisés pour les enfants élevés en 
français.
11° L'établissement du double régime (flamand et wallon) est impossi
ble également: il entraînerait une augmentation considérable du nom
bre des prof15, la construction d’au moins dix nouveaux locaux de 
classes, nécessités par le dédoublement des cours, de grandes dépenses 
permanentes hors de toute proportion avec les ressources dont nous 
disposons.
111° L'enseignement par le flamand fût-il possible, je prierais encore 
Son Eminence de ne pas l'organiser.
J ’en puis parler en connaissance de cause, vu que j ’ai, spontanément, 
fait à S. Rombaut l ’expérience du système. Pendant plusieurs années, 
dans la section préparatoire, (10e, 9e, 8e et 7e) nous avons fait du 
flamand la langue véhiculaire. Eh bien, l ’expérience a été concluante 
mais désastreuse :
i° Les élèves, en quittant la préparatoire, ne savaient plus de français ; 
et ç ’a été, de la part des prof15 des classes inférieures latines et profes
sionnelles, un toile général contre l ’innovation introduite : , ,nos élèves 
ne n[ou]s comprennent plus, ils ne savent plus s’exprimer ! Nos classes 
de 6e latine et de j e professionnelle deviennent de véritables 8“ !”  telle 
a été leur déclaration unanime.
20 On avait espéré que, instruits en flamand, les élèves de préparatoire 
auraient su mieux au moins l ’arithmétique, le flamand, la géographie, 
etc. : Eh bien, il n’en a rien été. Au contraire plutôt.
30 Les parents se sont, à maintes reprises, déclarés hostiles au système. 
Et ce n’étaient pas seulement ceux qui parlent habituellement le fran
çais, et qui me disaient avec raison que leurs enfants, ne comprenant 
pas les leçons données en flamand, n’étaient pas à même d’en profiter ; 
non : les autres étaient généralement plus catégoriques encore : n[ou]s
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v[ou]s envoyons nos enfants, me disaient-ils sans cesse, pour qu’ils 
apprennent le français, et on ne fait en classe que du flamand !”  Je suis 
persuadé que si je faisais, parmi les parents de mes élèves, un plébiscite 
sur l ’application de la loi de 83, quatre vingt-dix-neuf sur cent se 
déclareraient contre elle.
40 L ’expérience faite à ïatbénée est tout aussi concluante. Je sais de 
science certaine qu’on y est très mécontent du nouveau régime: les 
parents sont unanimes à se plaindre ; ils redemandent tous l ’enseign1 
par le français ; le préfet doit,,gendarmer”  (c’est son expression) pour 
faire suivre le régime flamand ; les résultats enfin sont, dit-il, carré
ment mauvais, désastreux : les élèves ne savent plus aucune langue. 
Conclusion. N ’y a-t-il donc rien à faire dans le sens delaloide 1883 ? 
Je ne dis pas cela.
Voici ce qui, à mon humble avis, serait possible à S. Rombaut, et 
même, dans une certaine mesure, utile.
I. Pour l ’art. ier :
i°  La classe tout à fait inférieure (10e) peut être, et est déjà de fait, 
donnée à peu près exclusivement en flamand. Pour rendre la chose 
possible, j ’ai l ’habitude d’engager les parents, qui élèvent leurs enfants 
en français, à les laisser un an de plus chez les Dames de Marie129. Ces 
enfants ne n[ou]s arrivent ainsi qu’en 9e. Il est vrai que le collège perd 
ainsi une douzaine d’élèves chaque année.
20 Dans la classe de 9e, le profr, tout en donnant son enseign' en 
français, se répétera quelquefois en flamand, lorsqu’il constatera que 
certains de ses élèves ne l ’ont pas bien compris. C ’est ce que je 
conseille au profr de pratiquer, et ce qu’il pratique en effet.
IL Pour les art. 2 et 3.
i° Le cours de flamand est donné en flamand ; sauf l ’exception signa
lée plus haut.
20 Les leçons d'anglais et d'allemand ne peuvent pas se donner en 
flamand, à cause de la présence d ’élèves ne comprenant pas suffisam
ment cette langue. Ce n’est pas, du reste, désirable : ce serait autant 
d’enlevé au français; et dans une ville comme Malines, où les élèves 
parlent presque tous constamment le flamand en famille, et même 
souvent, hélas ! au collège, l ’enseign1 du français ne peut être diminué 
ou affaibli sans danger.

129 Die een katholieke lagere school hadden te Mechelen.
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Mais ce qu’on peut faire très utilement, et ce qu’un des deux prof15 de 
langues130 fait fréquemment (a), c’est, tout en donnant son cours en 
français, de faire la comparaison avec le flamand chaque fois que 
l ’occasion s’en présente. Nous avons de la sorte tous les avantages du 
2e alinéa de l ’art. 2 sans en avoir les inconvénients.
111° Pour l ’art. 4.
Cet art. est, en général, mis en pratique à S. Rombaut. Les volumes de 
Sciences naturelles, édités par notre profr M. Wouters131, renferment 
tous, à côté de la terminologie française et des étymologies grecques et 
latines, la terminologie et l ’étymologie flamandes. Je ne vois pas 
d’inconvénient à ce que la même chose soit pratiqué pour la termino
logie des mathématiques, bien que pourtant je n’y voie aucun avan
tage sérieux pour les élèves des classes latines : en effet, la plupart de 
ces termes dérivant du grec, les élèves les comprennent parfait*, en 
général, à cause de leur étymologie même.
Quant aux noms historiques et géographiques leur traduction en fla
mand ne peut qu’être utile.
IY ° L ’art. 5 établit les deux régimes, flamand et wallon. Il en a été 
suffisamment parlé plus haut.
J. Van Ballaer. Dir. du Coll. S. Rombaut.

(a) L ’autre parle trop difficil* le flamand pour pouvoir le faire sou
vent.

75k. Antwoord van C. Van R o y 132, directeur van het Sint-Jozefscol- 
lege te Herentais aan P.L. Goossens ; Herentals, 2 1  januari 1892. 
A .A.M ., Fonds onderwijs, I I I  i j .

13° j ) e twee leraren in moderne talen aan het Sint-Romboutscollege waren J.M .G . 
Nolet de Brauwere van Steeland, die o.m. Duits onderwees en F .J. Sterckx, die 
Engels onderwees.

131 L. Wouters was leraar aan het Sint-Romboutscollege van 1880 tôt 1898. Hij 
schreef een zevental leerboeken voor natuurwetenschappen. In 1897 werd zijn 
Traité de physique goedgekeurd door de verbeteringsraad van het officieel on
derwijs. In 1898 werd hij diocesaan inspecteur en later hoofdinspecteur van het 
lager onderwijs in de provincie Antwerpen ; — Oud-leerlingenbond Sint-Rom
boutscollege Mechelen, Jaarboeken 19)8, p. 46 en 1962, p. 15.

132 Joseph Constant Van Roy (Antwerpen 7 november 1845 - Mechelen 15 augustus 
1912). 18 69: priesterwi jding en leraar aan het college te Herentals ; 18 8 2 :directeur 
van dit college; 1895: kanunnik te Mechelen; 1909: directeur van het Lem- 
mensinstituut te Mechelen.
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Eminence — J ’ai l ’honneur de faire parvenir à Votre Eminence ma 
réponse aux trois questions qu’Elle a bien voulu me soumettre.
I. Y  a-t-il lieu d ’interdire aux élèves la fréquentation des landdagen, 
gouwdagen et gemeentedagen ?
Oui ; pour les motifs suivants :
i° La question flamande est à nos yeux une question sérieuse et digne 
d’être traitée par des esprits sérieux. Les élèves de nos collèges sont 
trop jeunes en n’ont pas l ’esprit assez mûr pour s’occuper d ’une 
question de cette importance. Ils ne pourraient le faire qu'après avoir 
terminé leurs études supérieures. Je suis profondément convaincu 
qu’en engageant les élèves des collèges dans le mouvement flamand, 
on a fait à celui-ci beaucoup plus de mal que de bien. On objecte 
qu'après avoir terminé leurs études supérieures, les élèves ne s’enga
geront plus dans le mouvement flamand. Mais s’il en était ainsi, ne 
serait-ce pas une preuve que ce mouvement n’a rien de sérieux ? Pour 
ma part, je le regarde comme très important, et je suis persuadé que le 
travail de quelques hommes sérieux rendra plus de services à la langue 
flamande que les bruyantes clameurs de jeunes gens exaltés. 
z° La question flamande bien entendue est une chose sainte et digne 
de gagner les sympathies des cœurs les plus généreux. Par là même, 
elle est de nature à faire tomber ses partisans dans des exagérations et 
des extravagances. Il est impossible qu’un jeune homme, avec son 
caractère ardent et peu réfléchi, reste à l ’abri de ces exagérations.
3° Un élève, pour être bon élève, doit s’occuper exclusivement de ses 
études. La question flamande fait perdre beaucoup de temps à certains 
élèves. Dès qu’un jeune homme se passionne pour une chose, il y met 
exclusivement son cœur, son activité tout entière. Un élève qui se 
passionne pour la question flamande, ne peut conserver longtemps le 
goût de l ’étude, et finira par le perdre entièrement. La fréquentation 
des landdagen par les élèves est donc de nature à faire beaucoup de tort 
aux études.
4° Dans les landdagen, on critique la manière dont les cours sont 
organisés dans les collèges. Il en résulte que ce sont les élèves qui font 
la leçon à leurs maîtres. Une pareille prétention est inadmissible ; elle 
est contraire aux notions les plus élémentaires de la discipline. J ’en 
suis tellement convaincu qu’une réforme quelconque, même justifiée, 
devrait, d ’après moi, être refusée ou différée par un directeur de 
collège, si elle était demandée par des élèves dans des circonstances 
pareilles. D ’ailleurs, des élèves qui se passionneraient pour l ’histoire, 
pour la géographie ou pour toute autre branche de l’enseignement, ne
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seraient-ils pas également en droit d’imposer à leurs maîtres d’accor
der plus d’heures à l ’enseignement de ces branches qu’ils aiment? 
5° Le but des études est surtout de former les caractères. Les jeunes 
gens doivent apprendre à être humbles, modestes, soumis à leurs 
supérieurs ; ils doivent apprendre la grande vertu de l ’obéissance. La 
fréquentation des landdagen leur donne une funeste indépendance de 
caractère ; elle leur inspire l ’orgeuil ; elle leur apprend à penser et à agir 
d ’après leurs propres sentiments, au lieu de suivre ceux de leurs 
supérieurs. U est à craindre qu’un jeune homme qui ne sait se soumet
tre à l ’avis de ses supérieurs dans la question flamande, ne sache pas se 
soumettre plus tard quand il s’agira d’obéir en des choses plus impor
tantes. C ’est un inconvénient qui est surtout sérieux pour les jeunes 
gens qui se destinent à l ’état ecclésiastique.
IL Y  a-t-il lieu d ’interdire aux élèves la lecture du Student ? Oui. Le 
Student étant l ’organe des élèves qui fréquentent les landdagen et 
prônant leurs maximes, la lecture en doit être défendue pour les 
mêmes motifs que ceux pour lesquels on interdit la fréquentation des 
landdagen.
III. Y  a-t-il lieu d’appliquer la loi du 15 juin 1883 ?
Je reproche vivement à ceux qui dirigent le mouvement flamand d’y 
avoir engagé les élèves des collèges. En dehors de cela, j ’approuve, en 
principe le mouvement flamand. Il est naturel qu’un jeune homme 
reçoive son instruction dans sa langue maternelle ; il en est ainsi dans 
tous les pays. D ’un autre côté, les études y gagneraient énormément. 
En principe, il serait donc désirable que tous les cours fussent donnés 
en flamand. Il serait désirable aussi qu’on se contentât d ’exiger des 
Flamands une connaissance du français suffisante pour leur permettre 
de s’exprimer assez convenablement en public, et que ce ne fût plus 
une honte pour eux de ne pas posséder entièrement la correction du 
langage et la pureté de l ’accent. La situation actuelle étant tout autre, il 
est impossible en pratique de donner tous les cours en flamand. Il faut 
que la plupart des cours soient donnés en français, et que l ’atmosphère 
du collège soit française. Je crois cependant qu’il serait bon de donner 
quelques cours en flamand. D ’un côté, cela ne nuira guère à l ’étude du 
français ; l ’atmosphère du collège restant française et de l ’autre côté, ce 
sera un acheminement à l ’adoption du système qui, en principe, est le 
plus rationnel, et qui consiste à donner tous les cours en flamand. 
Ensuite les lois votées par la législature étant une satisfaction donnée 
aux flamingants, dont au fond les revendications sont légitimes, l ’au
torité ecclésiastique, en n’acceptant pas ces mesures, irriterait, inuti
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lement d’après moi, les partisans du mouvement flamand. Cependant, 
comme la leçon d ’histoire donnée en français contribue beaucoup à 
apprendre aux élèves des collèges flamands à s’exprimer en français, je 
continuerais à donner ce cours en français. J ’enseignerais en flamand 
la religion, le flamand, l ’allemand, l ’anglais, le grec et la géographie. Je 
me conformerais aussi à l ’art. 4 de la loi du 15 juin 1883. [...] C. Van 
Roy, directeur du collège de Herentals.

751- Antwoord van L. Smets133, directeur van het Sint-Jan-Berch- 
manscollege te Antwerpen aan P .L . Goossens; Antwerpen, onge- 
dateerd (januari 1892). A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17. 

Eminence — J ’ai l ’honneur de soumettre à votre haute sagesse et à 
votre longue expérience quelques observations en réponse aux trois 
questions que Votre Eminence a bien voulu me proposer à l ’audience 
du 2 janvier. A défaut d ’autre mérite, elles auront celui d ’être l ’ex
pression d’une conviction profonde par une observation déjà longue 
et un examen sérieux.
Et d’abord, y a-t-il lieu d ’interdire à nos élèves la fréquentation des 
,,landdagen” , ,,gouwdagen” , ,,gemeentedagen”  et autres réunions 
semblables auxquelles nos élèves flamands sont convoqués périodi
quement ?
Pour tout homme qui s’occupe de l ’enseignement et de l ’éducation de 
la jeunesse, il est évident que deux conditions sont indispensables, 
pourque cette œuvre si difficile produise ses fruits : l ’autorité chez le 
maître et la confiance chez l ’élève.
Or, que se passe-t-il à ces réunions ? Quel est leur esprit ? Quelles sont 
leurs tendances ? Votre Eminence le sait : une autorité sans mission se 
substitue à l ’autorité légitime ; des conseils sont donnés, des engage
ments sont pris. Sans nul égard pour le désir des parents, pour l ’auto
rité diocésaine, pour le règlement de nos collèges ; l ’étude et la prati
que de la langue flamande sont prônées à l ’exclusion de la langue 
française dans un pays bilingue, où, quoi qu’on fasse, l ’influence 
française sera toujours puissante, et la connaissance parfaite de la 
langue française la condition essentielle de toute position libérale et de 
toute culture élevée. Dans ces assemblées et leurs organes, l ’autorité

133 Leonard Smets (Diest 7 mei 1853 '  Schaarbeek 7 januari 1902). 1875 : priester- 
wijding en leraar aan het Sint-Bonifatiusinstituut te Elsene ; 1889 : directeur van 
het nieuw opgericht Sint-Jan-Berchmanscollege te Antwerpen ; 1900 : pastoor te 
Schaarbeek en na enkele maanden pastoor-deken te Brussel.
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légitime est représentée comme ne comprenant pas sa mission vis-à-vis 
des revendications flamandes ; à plus d’une reprise le mot de persécu
tion a été prononcé ; et les prétendues victimes ont été encouragées à 
souffrir en silence, mais à travailler dans l ’ombre au triomphe des idées 
qui leur sont chères. Des orateurs sans responsabilité, dans des haran
gues vibrantes, enflamment les passions et arrachent les jeunes âmes de 
leurs auditeurs au calme si nécessaire à leur vraie nature pour leur 
développement intellectuel et moral.
Quels sont les effets de cette croisade ? Nos élèves perdent le respect de 
l ’autorité légitime mise en suspicion dans leurs assemblées; leurs 
supérieurs ne comprennent pas leurs devoirs et s’opposent aveuglé
ment à la réalisation des utopies flamingantes. Dès lors, tout respect, 
toute confiance disparaissent; l ’obéissance aux prescriptions du rè
glement concernant l ’emploi de la langue française devient une obéis
sance servile, limitée à la crainte des punitions. Un élève de seconde 
latine à votre Collège Archiépiscopal d’Anvers, Eminence, répondait 
à un maître qui lui ordonnait de parler le français : ,, Alors je ne parle 
plus” . Des élèves de quatrième et de cinquième latines se sont permis 
de remplir en flamand, au verso, des témoignages de confession 
imprimés en français. Ces mêmes élèves, malgré l ’ordre formel de 
faire usage de la langue française pendant les récréations, avaient 
résolu, de leur propre autorité, de parler le français les trois premiers 
jours de la semaine, et le flamand pendant les récréations des trois 
derniers jours.
Cet esprit d’opposition est puissamment encouragé à Anvers par une 
société flamande locale : ,,Eigen taal, eigen zeden” , dans laquelle sont 
enrôlés des élèves de Votre Collège Archiépiscopal, de l ’Institut St. 
Norbert, du Collège Notre-Dame et de l ’Insitut St. Ignace. Cette 
société a son organe: ,,Jong Antwerpen” , soi-disant rédigé par les 
élèves de ces quatre établissements. Pour être modérée dans la forme, 
cette feuille ne laisse pas d’observer et de critiquer à l ’occasion l ’auto
rité et l ’esprit qui président à l ’organisation de notre enseignement 
libre à Anvers. Ci-joint le dernier numéro134.

134 Smets voegde bij zijn brief het nummer van 15 januari 1892. Het besloeg vier 
bladzijden in f° en droeg als titel : Jong Antwerpen, strijdend vlaamschgezind 
studentenblad der stad Antwerpen. In het nummer werd verslag uitgebracht over 
de werking van Eigen Taal Eigen Zeden, de Nederduitsche Bond en de Vlaamsche 
Katholieke Landsbond. Het bevatte 00k een huldeartikel over de pas overleden 
Antwerpse volksvertegenwoordiger Victor Jacobs.
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L ’esprit des réunions de ,,Eigen taal, eigen zeden”  est celui des 
,,landdagen” , ,,gouwdagen” , ,,gemeentedagen” . Elles se tiennent 
généralement le soir dans des cafés soit en ville, soit dans la banlieue ; 
elles se prolongent assez tard, puisqu’une mère m’a dit que son fils âgé 
de treize ans en étant revenu après io heures. A mon avis, Eminence, 
cette situation ne peut pas durer ; il n’est pas tolérable qu’à la sortie des 
classes où à la fin des trimestres, alors que le temps libre devrait être 
consacré aux paisibles récréations, au travail classique, à la lecture et à 
la vie familiale, des influences étrangères et néfastes s’emparent de nos 
enfants, les convoquent dans des locaux publics défendus par le rè
glement pour amoindrir, sinon pour étouffer dans leurs âmes les 
sentiments de respect et de confiance sans lesquels notre action sur 
elles est impuissante et vaine.
Qu’il plaise donc à Votre Eminence de défendre aux élèves du Collège 
Saint-Jean Berchmans à Anvers l ’affiliation à la société ,,Eigen taal, 
eigen zeden” , l ’assistance aux ,,landdagen” , ,,gouwdagen” , ,,ge- 
meentedagen” . Aussi bien le mal, relativement minime encore, gran
dira avec le nombre et l ’âge de nos enfants.
Une difficulté se présente : la direction du Collège Notre-Dame 
d’Anvers, autorise ses élèves à assister à ces réunions. C ’est là une 
faiblesse regrettable me paraît-il, et dont nous ne pouvons pas nous 
rendre solidaires. Nous pourrions peut-être éluder la difficulté en 
défendant à nos élèves de donner leur nom à n’importe quelle société 
étrangère au Collège; cette défense paraîtra d’autant mieux justifiée 
que, dès l ’année prochaine, ils trouveront au Collège même un cercle 
académique où ils pourront exercer librement, tant en langue fla
mande qu’en langue française, leurs jeunes talents littéraires.
II. Le ,,Student”  est la revue attitrée des réunions flamingantes. Elle 
paraît six fois par an, et seulement pendant les vacances. Il suffit de 
signaler à Votre Eminence quelques articles des numéros parus en 
1891 :
,,Beter laat dan nooit bekeerd”  2e livraison.135

135 Beter laat dan nooit bekeerd ; — De Student, X. I, 2, paasvakantie 1891, p. 47-48. 
Dit artikel bracht verslag uit over een vlaamsgezinde redevoering van de provin- 
ciaal van de Jezuïeten voor de leerlingen van het O .L. V.-college van Antwerpen 
met het besluit dat geen enkele directeur van een aartsbisschoppelijk college 
hetzelfde zou durven zeggen omdat hij er anders, samen met zijn leerlingen, zou 
moeten voor boeten.
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,,Brief aan den Zeer Eerweerden Heer V.D.K. 2e id. 136

,,Onze priesters” 3e id. 137

,,Fransch spreken” 3e id. 138

,,Oh ! la belle France !” 6e > ? 139

,,Wien ’t schoentje past” 6e ? j 140

,, Brahmanoes i Djinah Chinganoe
,,Vlaamsche oogenschouw op ’t katholiek-fransche

6e > ? 141

congres 6e y y 142

,,Niets verloren” 6e y y 143

De ces articles et des tendances habituelles de cette revue, il ressort que
son esprit est celui des réunions flamingantes, et qu’elle i 
recommandable pour nos élèves que ces réunions elles-

n’est pas plus 
-mêmes.

136 S. A di, B rief aan den Z .E .H . V.D.K. ; ibidem, p. 45-46. Dit was een gefingeerde 
brief aan een collegedirecteur waarin deze gevraagd werd waarom hij zich zo 
tegen aile vlaamsgezinde uitingen van de leerlingen verzette.

137 J.V .O ., Onze priesters; — De Student, X I, 3, paasvakantie 1891, p. 64-66. 
J . V.O. stelde vast dat de weinige Vlaamse priesters die de zaak van godsdienst en 
vaderland met de pen wilden verdedigen door hun superieuren werden tegenge- 
werkt terwijl in Duitsland veel priesters hun medewerking verleenden aan ka- 
tholieke bladen.

138 Fransch spreken, in Mengelingen, ibidem, p. 76. Hierin werd de blijvende ver- 
plichting om Frans te spreken in de colleges en de seminaries aangeklaagd.

139 R anke, O h! La belle France!; —  De Student, X I, 6, grote vakantie 1891, 
p. 147-150. Dit artikel toonde aan dat de houding van de kerkelijke leiders 
huichelachtig was omdat zij in woorden hun liefde voor het katholieke Vlaande- 
ren betuigden maar door hun daden bewezen dat zij voor de opvoeding van de 
leerlingen het voorbeeld van Frankrijk wilden navolgen. Deze handelswijze zou 
de ontkerstening van Vlaanderen tôt gevolg hebben.

140 L. A mpas, Wien ’t schoentjepast; ibidem, p. 150-152. Spoorde de leerlingen aan 
om in stilte verder te werken voor de Vlaamse zaak maar zich strikt aan de 
reglementen te houden, zodat de overheid niet kon optreden.

141 D. D ickx, Brahmanoes iD jinab Chinganoe; ibidem, p. 164-166. Een allegorisch 
verhaal over een incident tussen vlaamsgezinde seminaristen (?) en professoren, 
waarschijnlijk in het groot seminarie te Mechelen.

142 V index, Vlaamsche oogenschouw op ’t katholiek-franscb congres van Mechelen; 
ibidem, p. 168-172. Hierin werd kritiek geleverd op dit congres omdat er bijna 
uitsluitend Frans werd gesproken, 00k door de kardinaal.

143 Pieter, Niets verloren; ibidem, p. 181-182. Dit artikel betoogde dat de studen- 
tenbeweging door het bisschoppelijk verbod aan de seminaristen niets verloren 
maar integendeel veel gewonnen had. De jongeren zouden nu immers met nog 
meer overtuiging verder strijden omdat de overheid wel macht had over hun 
daden maar niet over hun denken.
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III. Est-ce à dire que nous, qui osons nous glorifier, Eminence, d’être 
les vrais amis de la langue flamande, nous ne fassions rien pour 
promouvoir l ’étude de notre langue maternelle ? Un des meilleurs 
maîtres de Votre Collège est chargé du cours de langue flamande144 ; 
deux heures sont inscrites au programme de chacune des classes 
d’humanités pour cette branche. Les cours de diction flamande alter
nent avec les exercices de diction française. Au second trimestre le 
concours en diction se fait en flamand pour tous les élèves. Chaque 
semaine, les élèves de toutes les classes reçoivent un devoir flamand, le 
plus souvent une rédaction ou une analyse littéraire dès la cinquième 
latine.
Mais il nous serait impossible, Eminence, tout autant de faire droit aux 
revendications du parti flamand avancé, que d’appliquer la loi du 13 
juin 1883, réglant l ’emploi de la langue flamande pour l ’enseignement 
moyen dans la partie flamande du pays. Quelques remarques sur 
chacun des articles de cette loi le démontreront à l ’évidence.
Article ier. ,,Dans la partie flamande du pays les cours des sections 
préparatoires annexées aux écoles moyennes de l ’état sont donnés en 
flamand. L ’enseignement de la langue française y est organisé de 
manière à rendre les élèves aptes à suivre avec fruit les cours français 
des sections moyennes”  pour nous, des classes d’humanités.
Notre langue véhiculaire pour les études humanitaires, c ’est la langue 
française. Il est donc nécessaire que dans les cours de la section 
préparatoire, l ’élève apprenne simultanément le flamand et le français. 
Et puisque le français, pour la plupart de nos élèves de la région 
flamande, est une langue étrangère, non comprise et non parlée, il est 
nécessaire aussi que, dès la huitième ou la seconde division prépara
toire, on y consacre plus de temps qu’à la langue flamande que les 
élèves flamands parlent et comprennent. Alors seulement ils seront 
aptes à suivre avec fruit le cours de sixième latine.
D ’autre part, dans chaque classe de notre section préparatoire, bon 
nombre d’élèves, enfants d’officiers, d’employés, de familles aisées, 
ont été élevés en français. Il est donc impossible, d’après la prescrip
tion de la loi, de donner les cours de la section préparatoire, exclusi

144 Namelijk de pas afgestudeerde baccalaureus in godgeleerdheid, Edward 
Luytgaerens, medeoprichter van het vlaamsgezinde Leuvense studentenblad Ons 
Leven (1888), die zich later actief zou bezighouden met de taalgrensactie en in 
1903 algemeen secretaris werd van de Boerenbond. Hij was in 1892 leraar Neder- 
lands en Duits en titularis van de poësis in het Sint-Jan-Berchmanscollege van 
Antwerpen.
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vement en flamand.
Article 2. ,,Dans la section moyenne proprement dite des écoles de 
cette région, le cours de flamand est donné en flamand”  (article 
applicable aux athénées, d’après l ’art. 3).
Il est raisonnable, à mon humble avis, qu’en pays flamand, le cours de 
flamand soit donné en flamand. Alors toutefois un cours spécial de 
langue flamande est indispensable pour les élèves du régime français 
dont il a été question plus haut.
Mais cette disposition de la loi ne saurait être appliquée exclusivement 
dans Votre Collège d’Anvers, Eminence, à l ’étude des langues an
glaise et allemande, sans dédoubler ces cours, en faveur des élèves 
français, ce qui est pratiquement irréalisable. Je dis exclusivement : en 
effet le professeur pourra faire avec grand profit des exercices multi
ples de grammaire et de langue comparées en prenant pour point de 
départ la langue flamande familière à la plupart de ses élèves.
La loi veut en vertu du même article 2 qu’ ,,un ou plusieurs cours du 
programme soient également donnés en flamand. Le nombre des 
cours ainsi donnés sera de deux,”  choisis nécessairement parmi les 
cours de latin, de grec, de mathématiques et d’histoire. Si cette pres
cription devrait être appliquée à Votre collège d’Anvers, Eminence, il 
serait nécessaire, comme cela se pratique à l ’Athénée, de partager les 
élèves en deux catégories : les uns, sous le régime flamand, recevraient 
l ’enseignement de deux cours en flamand ; les autres, sous le régime 
français ou wallon, recevraient ce même enseignement en français. 
Quelle complication et quelle dépense inutile d’hommes et d ’argent ! 
D ’autre part, la connaissance adéquate de la langue française si indis
pensable pour toutes nos relations de la vie sociale, politique et 
religieuse, s’acquiert surtout par le maniement quotidien dans toutes 
les branches de l ’enseignement ; une version latine, par exemple, bien 
travaillée et bien rendue en français apprendra à l ’élève plus de français 
qu’une heure d’enseignement grammatical ex professo145.
A  l ’élève flamand, familiarisé avec le génie de sa langue maternelle 
qu’il parle dans le cercle familial, il suffira d’une simple nomenclature 
de mots pour s’exprimer facilement sur tous les sujets.
Art. 4. Aussi, le professeur, dans la mesure du possible toutefois, et 
avec la modération voulue, pourrait satisfaire aux prescriptions de 
l ’article 4 prescrivant la terminologie et la nomenclature dans les deux 
langues.

145 Dat uitdrukkelijk zo bedoeld wordt.
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A Votre Collège Archiépiscopal d ’Anvers, Eminence, nous nous 
sommes efforcés de concilier les exigences de l ’une et de l ’autre 
langue.
Nous avons donné une large part aux exercices en langue flamande sur 
les différentes branches du programme. Dans la section préparatoire, 
les versions et les thèmes, les analyses, les exercices d ’arithmétique, les 
leçons de religion et d ’histoire dans les deux langues, marchent de pair 
jusqu’en huitième. En huitième et en septième la langue française 
occupe la première place.
En humanités, il est loisible aux élèves, à des jours déterminés, de 
traduire en flamand les textes latins et grecs. Ainsi en est-il pour le 
concours en version latine et grecque du second trimestre. Le cours de 
flamand et spécialement la composition et la diction flamande sont très 
soignés.
La lettre du catéchisme de Malines s’apprend en flamand ou en fran
çais, au choix des élèves, aussi bien dans la section des humanités que 
dans la section préparatoire.
Une dernière observation, Eminence, sur laquelle je veux finir ce 
rapport déjà long : jusqu’ici aucun parent ne s’est plaint de la part trop 
restreinte que nous aurions pu donner à l ’étude et à la pratique de la 
langue flamande ; mais plusieurs nous ont prévenus contre l ’entraîne
ment auquel nous pourrions céder et qui pourrait nous amener à 
sacrifier la langue française aux revendications exagérées d’un certain 
parti et à nous aliéner ainsi une bonne part des sympathies les meil
leures qui ont si généreusement encouragé nos débuts. [...] Chan. 
L. Smets.

76. De aartsbisschoppelijke circulaire van 4 april 1892 werd op- 
gesteld voordat de Brusselse instellingen werden geconsulteerd 
en opteerde voor een grotere tweetaiigheid en een beter moe- 
dertaalonderricht in de colleges.

Brief van kanunnik J .  Jacops146 aan P.L. Goossens; Mechelen, 
12 februari 1892. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

146 Joseph Jacops (Mechelen 1 februari 18jo  - Mechelen n  maart 1906). 1852: 
priesterwijding en leraar aan het klein seminarie te Hoogstraten ; daarna leraar aan 
het Sint-Lodewijkscollege te Brussel ; 1872 : professor aan de Leuvense univer- 
siteit en president van het pauscollege; 1889: titulaire kanunnik te Mechelen.
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Eminence — J ’ai l ’honneur de Vous adresser un compte-rendu som
maire des idées échangées et des conclusions adoptées de commun 
accord entre le directeur général et les inspecteurs de l ’enseignement 
moyen, sur la direction à donner au mouvement flamand dans les 
séminaires et collèges archiépiscopaux :
Les supérieurs et les directeurs, consultés par Votre Eminence, sont 
unanimes à réprouver la fréquentation des ,,land-, gouw-, et ge- 
meentedagen”  ainsi que la lecture du pamphlet ,,De Student” . 
Faut-il interdire cette publication et ces assemblées ?
La plupart le demandent, à raison du mal qui en est résulté pour leur 
établissements respectifs. Quelques-uns font des réserves, de peur que 
la défense n’engendre la tentation du mal, là où il n’existe point ou 
n ’est guère aperçu.
Tout bien considéré, il y aurait moyen de satisfaire les uns et les autres. 
Ce serait de formuler l ’interdiction en termes généraux, assez trans
parents pour être compris aussitôt, là où il en est besoin, et trop peu 
explicites pour faire naître ailleurs l ’attrait du fruit défendu.
Ici se présente une autre question, qui semble également ne pouvoir se 
résoudre que dans le même sens.
Qui notifiera l ’interdiction proposée ?
Sera-ce le directeur de chaque maison, au nom de S.E. le Cardinal 
Archevêque ? Ou le Cardinal Archevêque lui-même, par une lettre- 
circulaire adressée, soit directement aux élèves, soit au directeur, pour 
en donner lecture ?
Dans la première hypothèse, il est à craindre que la mesure ne produira 
pas l ’effet voulu. Car plus d’un directeur est trop personnellement 
engagé dans la lutte, pour pouvoir réprimer, avec l ’autorité du désin
téressement, des passions soulevées autour de lui et contre lui ; et l ’on 
sera volontiers porté à croire qu’il n’invoque le nom de l ’Archevêque, 
que pour se mettre à couvert. Il serait donc préférable que la défense 
partît de haut. La parole du Cardinal Archevêque a une autorité et un 
prestige, que nulle autre ne peut égaler ; et à raison de ce prestige, MM. 
les inspecteurs aimeraient mieux que la circulaire fût adressée aux 
directeurs et lue par eux aux élèves. Cependant si Son Eminence parle, 
peut-il lui convenir de descendre dans la mêlée et de prendre l ’ennemi 
corps à corps? Ce serait au surplus faire beaucoup d’honneur au 
,,Student”  et à des clubs d’écoliers en vacances de les désigner nomi
nativement. Et qui sait s’il n’y aurait pas à recommencer bientôt, 
quand les ,,land-, gouw- ou gemeentedagen”  et le ,,Student” , frappés 
à mort peut-être, renaîtraient sous d’autres noms et d’autres formes ?
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L ’interdiction formulée, comme il a été dit plus haut, échapperait à ces 
inconvénients.
Pour plus de clarté, Son Eminence trouvera, annexé au présent rap
port, un essai de formule en ce sens, que je me borne à soumettre 
respectueusement à son appréciation.
Reste la 30 question posée par Son Eminence :
Y  a-t-il lieu d’appliquer la loi du 15 juin 1883, réglant l ’emploi de la 
langue flamande dans les collèges ? Si oui, dans quelle mesure ?
Il ne paraît guère possible de l ’appliquer à la lettre :
Mais ce serait entrer dans l ’esprit de la loi et s’accommoder sagement 
aux nécessités du temps et des circonstances d ’adopter les mesures 
suivantes :
i°  Dans tous les collèges archiépiscopaux, il y aurait, pour chaque 
classe d’humanités, deux heures de flamand par semaine.
20 Le texte du catéchisme serait récité par chaque élève dans sa langue 
maternelle, et les explications données en flamand dans les classes 
exclusivement composées de flamands.
30 II serait permis aux élèves, de faire une fois par semaine la traduc
tion du grec ou du latin en flamand et de se servir du flamand ou du 
français à volonté dans les concours en version grecque et latine.
40 Dans l ’explication des textes grecs et latins, les professeurs signa
leraient à l ’occasion, les analogies entre ces langues et le flamand. 
j°  Le flamand serait, autant que possible, la langue véhiculaire de 
l ’enseignement de l ’allemand et de l ’anglais.
6° L ’histoire et la géographie s’enseigneraient en français, sauf à 
mentionner, s’il y a lieu les noms flamands de localités et de personnes 
dans la classes où il y a des flamands.
70 II en sera de même pour la nomenclature dans les sciences naturel
les.
8° Les exercices publics de prononciation et de débit auraient lieu 
surtout en français, mais aussi en flamand, autant que les circonstances 
le permettent.
90 Pour répondre au vœu de la plupart des parents et satisfaire aux 
nécessités actuelles de la vie et des relations sociales dans un pays 
bilingue, comme le nôtre, il importe que le français soit, à titre 
d’exercice, la langue usuelle des maîtres et des élèves entre eux. 
io° Sans préjudice des prescriptions ci-dessus, dans les cas difficiles et 
imprévus, il appartiendrait aux supérieurs et aux directeurs de pren
dre, dans l ’intérêt du flamand, avec l ’agrément de M.M. les inspec-
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teurs, telles mesures qu’ils jugeraient utiles ou nécessaires147.
J ’ai l ’honneur d’être avec le plus profond respect de Votre Eminence 
le très humble et dévoué serviteur en J.C . Chne Jacops.

77. De collegedirecteurs van het Brusselse door Goossens gecon- 
sulteerd over de toepassing van de wet van 1883 in hun instel- 
lingen.

77a. Rondschrijven van P.L. Goossens aan de collegedirecteurs van 
het arrondissement Brussel148 ; Mechelen 13 februari 1892. 
A .A.M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

M. le Directeur — Je vous prie de vouloir bien me donner votre avis 
sur la question suivante :

147 De instructies van Goossens van 4 april 1892 betreffende de vernederlandsing van 
het middelbaar onderwijs kwamen bijna woordelijk overeen met de tien maatre- 
gelen die Jacops in zijn hoger gepubliceerde brief voorstelde. De aartsbis- 
schoppelijke circulaire was echter niet in de voorwaardelijke wijze gesteld en liet 
de passage uit artikel 9 van Jacops’ voorstel „répondre au vœu de la plupart des 
parents”  achterwege. Hij werd gepubliceerd bij K. Van Isacker, Herderlijke 
hrieven overpolitiek, p. 60-61, diezich baseerde op O ns Recht, 22 januari 1905 en 
op M. C ordemans, D r August Laporta..., p. 303-304. Wij konden de circulaire 
niet terugvinden in het bisschoppelijk archief en hebben geen preciese aanwijzin- 
gen over de bestemmelingen. De hoger vermelde auteurs blijven daarover eerder 
vaag : de brief was gericht aan de collegedirecteurs van het aartsbisdom. Het is 
echter vanzelfsprekend dat hij niet gericht was aan de instellingen van het ar
rondissement Nijvel waar de wet van 1883 niet van toepassing was. Aangezien de 
bisschoppelijke instructies gebaseerd waren op de antwoorden van de instellingen 
uit de provincie Antwerpen en het arrondissement Leuven, ligt het voor de hand 
dat zij zeker aan deze instellingen werden meegedeeld. Wat de colleges van het 
arrondissement Brussel betreft : die werden pas na het opstellen van de circulaire 
geconsulteerd en hun antwoorden hadden geen wijziging van de tekst tôt gevolg. 
Het is daarom mogelijk dat Goossens zijn circulaire alleen aan de instellingen van 
Halle en Vilvoorde richtte, waar het toepassen van een zekere tweetaligheid 
mogelijk werd geacht door de directie, en dat de Brusselse instellingen ongemoeid 
werden gelaten, omdat enige aanpassing aan de wet van 1883 daar onmogelijk 
bleek te zijn ; zie de briefwisseling tussen Goossens en de instellingen van het 
arrondissement Brussel onder nr. 77. De kardinaal stuurde zijn richtlijnen ter 
kennisgeving ook aan de provinciaal van de Jezuïeten; zie verder tekst 79 
voetnoot 159.

148 Dit rondschrijven was gericht aan het Sint-Lodewijkscollege te Brussel, het 
Sint-Bonifatiusinstituut te Elsene, het H.-Maria-instituut te Schaarbeek, het 
Sint-Joostinstituut te Sint-Joost-ten-Node ; het O.L.V.-college te Halle en het 
O.L.V.-instituut te Vilvoorde.
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Y  a-t-il lieu d’exécuter, dans votre établissement, la loi du 15 juin 1883 
réglant l ’emploi de la langue flamande pour l ’enseignement moyen 
dans la partie flamande du pays ?
Si oui, dans quelle mesure ?
Veuillez agréer, M. le Dir., l ’expression de mes sent, affectueusement 
dévoués en J.C . P.L.

77b. Antwoord van J . I .  H allaux149, directeur van het Sint-Bonifa- 
tiusinstituut te Elsene aan P.L. Goossens; Elsene, 15 februari 
1892. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

Eminence — Répondant à votre honorée lettre du 13 courant j ’ai 
l ’honneur de vous faire savoir ce qui suit :
i°  En ce qui concerne les cours des sections préparatoires (art. ier de 
la loi du 15 juin 1883) nos deux cents élèves comprennent tous très 
bien le français tandis qu’un très petit nombre d ’entre eux comprend 
le flamand.
20 J ’estime que donner en flamand le cours de flamand, d’anglais ou 
d’allemand dans les cours d’humanités et dans les cours professionnels 
ce serait employer le moyen de ne pas être compris de presque la 
totalité des élèves.
Toutefois la méthode qui consiste à donner la leçon de langues moder
nes en faisant faire en classe des conversations en flamand, en allemand 
ou en anglais, est en honneur parmi les professeurs. [...] J .I . Hallaux.

77c. Antwoord van J .  Van Aertselaer150, directeur van het Sint-Lo- 
dewijkscollege te Brussel aan P .L . Goossens; Brussel, 15 februari 
1892. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

Eminence — Notre cours supérieur de flamand dans la section latine 
compte 25 élèves sur 350. Dans ce cours là seul on peut donner la classe 
de flamand en flamand, tout en ayant recours à des explications 
données en français pour mieux faire saisir les significations d’un mot 
ou les beautés littéraires d’une oeuvre.
Je crois donc qu’il n’y a pas lieu de tenir compte dans notre enseigne
ment de la loi du 15 juin 1883. [...] J. Van Aertselaer dir.

149 Jules Isidore Hallaux (Dion-le-Val 27 december 1848 - Brussel 28 mei 1919). 
1872 : priesterwijding en leraar aan het Sint-Bonifatiusinstituut te Elsene ; 1885 : 
directeur van dit instituut; 1900: pastoor te Elsene.

150 Jacques Clément Van Aertselaer (Hoogstraten 23 november 1850 - Brussel 28 
augustus 1902). 1873 : priesterwijding en leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te 
Brussel; 1880: directeur van dit college; 1898 : pastoor-deken te Brussel.
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77 d- Antwoord van A. Van den Gheyn 15 *, directeur van het Sint- 
Joostinstituut te Sint-Joost-ten-Node aan P.L. Goossens; Sint- 
Joost-ten-Node, 15 februari 1892. A .A.M ., Fonds onderwijs, 
I I I 17.

Eminence — En réponse à la lettre de Son Eminence du 13 c1, j ’ai 
l ’honneur de Lui faire savoir qu’il n’y a pas lieu d’exécuter à l ’Institut 
St. Josse la loi du 15 Juin 1883, réglant l ’emploi de la langue flamande 
pour l ’enseignement moyen dans la partie flamande du pays. [...] 
A. Van den Gheyn.

77e. Antwoord van H. Jacobs151 152, directeur van het H.-Maria-insti- 
tuut te Schaarbeek aan P.L. Goossens; Schaarbeek, 16 februari 
1892. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

Eminence — En réponse à votre circulaire en date du 15 février, j ’ai 
l ’honneur de Vous informer:
i° que la plupart de nos élèves de la section préparatoire ne connais
sent pas un seul mot de flamand. Impossible donc de donner les cours 
en flamand.
20 que les élèves de la section moyenne sont divisés en 3 catégories. 
Dans la catégorie supérieure le cours se donne en flamand. Dans les 2 
autres le cours se donne nécessairement en français, les élèves n’ayant 
pour la plupart que des notions fort élémentaires du flamand. [...] 
H. Jacobs dir.

77*- Antwoord van F. De Clerck153, directeur van het O .L.V .-in
stituât te Vilvoorde aan P.L. Goossens; Vilvoorde, 17  februari 
1892. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

Eminence — Je m’empresse de Vous faire savoir qu’il sera assez facile

151 Denis Marie Antoine Guillaume Alfred Van den Gheyn (Jemeppe 1 1  jurti 1847 - 
Overijse 28 augustus 1914). 1871 : priesterwijding en leraar aan het Sint-Lode- 
wijkscollege te Brussel ; 1883 : directeur van het Sint-Joostinstituut te Sint-Joost- 
ten-Node; 1892: pastoor-deken te Court-Saint-Etienne; 19 1 1 :  directeur van 
religieuzen te Overijse.

152 Henri Joseph Jacobs (Brussel 20 december 1849 - Overijse 16 maart 1904). 1873 : 
priesterwijding en leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brussel; 1888 : direc
teur van het H.-Maria-instituut te Schaarbeek ; 1896 : diocesaan inspecteur voor 
het lager onderwijs.

153 François Guillaume De Clerck(Brasschaat 22 december 1854 - Brasschaat 13 juli 
1904). 1878 : priesterwijding en leraar aan het college te Herentals ; 1884 : direc
teur te Vilvoorde ; 1898 : pastoor te Stabroek.

297



d ’exécuter dans notre établissement la loi du i j  juin 1883, réglant 
l ’emploi de la langue flamande pour l ’enseignement moyen.
Art. I. Les cours des sections préparatoires sont donnés en même 
temps en français et en flamand, de manière à rendre les élèves aptes à 
suivre avec fruit les cours français des sections moyennes. Nous 
sommes obligés de donner ces cours dans les deux langues : dans ces 
cours il y a des élèves de la campagne qui ne connaissent pas un mot de 
français ; et d’un autre côté il y a aussi très souvent des fils de wallons, 
de militaires et d ’employés qui n’ont jamais vu un mot de flamand. 
Art. II. Pour ce qui concerne le flamand, l ’article est observé.
Les leçons d ’anglais et d’allemand doivent être données ici simulta
nément en flamand et en français. Un cours du programme (de notre 
programme) est déjà donné en flamand : la religion. Cependant les 
élèves qui ne connaissent pas suffisamment le flamand, peuvent ap
prendre le catéchisme en français.
Art. IV. Cet article pas encore observé dans toute sa rigueur 
jusqu’ici pourra parfaitement bien être observé dans la suite. [...] 
F. De Clerck, directeur de l ’Institut N .D . à Vilvorde.

77g. Antwoord van E. Poplemon 154, directeur van het O.L.V.-col
lege te Halle aan P.L. Goossens; Halle, 19 februari 1892. 
A.A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

Eminence — J ’ai l ’honneur de Vous faire savoir que la loi du 15 juin 
1883 est en grande partie observée à l ’Institut N .D . de Hal.
Les cours de la section préparatoire sont donnés exclusivement en 
flamand.
Les cours de flamand sont donnés en flamand dans toutes les classes. 
En général, dans toutes les classes aussi les explications sont données 
dans les deux langues, mais les élèves ont entre les mains des manuels 
français.
Il s’agirait de donner deux cours en flamand.
Le catéchisme pourrait compter pour un de ces cours.
Il faudrait encore en trouver un autre.
Il n’est pas possible de donner un cours exclusivement en flamand. 
Nous avons dans les classes supérieures une vingtaine d ’élèves wal-

,S4 Eugène Michel Augustin Poplemon (Mechelen 5 juli 1855 - Halle 1 maart 1907). 
1880 : priesterwijding en leraar aan het O.L.V.-college te Halle ; 1886 : directeur 
van dit college tôt aan zijn dood.
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Ions. Dans la classe française supérieure, il n’y a que quatre flamands 
sur 9 élèves. Il faudrait donc dédoubler, et je n’ai pas de personnel 
suffisant.
Je proposerais la solution suivante : Chaque semaine il y a un cours de 
sciences naturelles pour la section latine et la section moyenne réunies. 
Le professeur dicte le cours. Il pourrait donner les explications dans 
les deux langues et faire copier le cours dans les deux langues aussi. La 
même chose pourrait se faire pour la géographie. Mais quant à l ’his
toire, mes professeurs y voient de grandes difficultés.
Je tiens aussi à faire remarquer à Son Eminence que cette réforme est 
loin d’être réclamée par les parents de nos élèves. Ils envoient leurs 
enfants à l ’Institut pour apprendre le français et généralement on nous 
reproche en ville d’accorder une part trop large à l ’étude du flamand. 
On a tort certes, mais je constate une situation. [...] E. Poplemon.

78. Het bisdom geeft niet toe aan een verzoek om de verne- 
derlandsingsmaatregelen van 4 april 1892 af te zwakken.

78a. BriefvanJ. Van Ballaeraan P.L. Goossens ; ongedateerd (tussen 
4 en y april 1892) 155. A.A .M ., Fonds onderwijs, I I I  i j . 

Eminence — Permettez-moi de Vous redire très respectueusement les 
deux motifs principaux pour lesquels je voudrais voir disparaître 
l ’article donnant aux élèves la latitude de faire, la moitié du temps, 
leurs versions en flamand.
i° Ceux qui useraient de cette latitude seraient précisément ceux qui 
déjà savent suffisamment le flamand, et qui ne savent pas, ou presque 
pas, le français.
20 Laisser ces choses à l ’arbitraire des élèves serait faire revivre les 
misères auxquelles la ire circulaire (celle à lire aux élèves)156 veut

155 Op 7 april 1892 noteerde Goossens bovenaan de brief van Van Ballaer: ,,Cher 
Monseigneur [Jacops], voici que M. Van Ballaer insiste. Ayez la bonté de lire sa 
lettre et de me communiquer vos réflexions demain après les offices. Toujours 
tout vôtre P .L ., C .A . de M.

156 Het is niet duidelijk over welke circulaire hier gesproken wordt. Bedoelde Van 
Ballaer de brief die Goossens op 7 april 1892 aàn de collegedirecteurs stuurde (zie 
tekst 79) ? Dit is de enige ons bekende circulaire die Goossens in verband met de 
Vlaamse beweging aan de leerlingen richtte. Maar het is twijfelachtig of het om dit 
schrijven gaat aangezien dit niet klopt met de datering : de brief van Van Ballaer 
kwam immers ten laatste op 7 april 1892 op het bisdom toe. Bovendien was dit 
geen ,,iste circulaire”  want Goossens had al op 4 april een rondschrijven aan de 
collegedirecteurs gericht.
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couper court: la querelle flamingante reprendrait de plus belle. Je 
connais assez l ’exaltation de quelques uns pour être persuadé que 
ceux, qui n’useraient pas de la latitude qui leur serait donnée, seraient 
très méchamment molestés et taquinés par les autres. Deux camps, 
bien certainement, se formeraient. Que Votre Eminence songe aux 
scènes incroyables, et souvent scandaleuses, auxquelles la ridicule 
question de la prononciation du ,,g” 157 a donné lieu au grand sémi
naire ...
D ’ailleurs les mesures que Votre Eminence va prendre au sujet du 
flamand (nombre d ’heures de leçons, exercices de déclamation, cer
cles littéraires, enseignement des langues modernes, etc.)158 sont 
telles que les plus difficiles, s’ils sont raisonnables, devront se déclarer 
satisfaits.
Que si cependant Votre Eminence était d ’un autre avis, si Elle croyait, 
pour des raisons particulières, devoir faire une concession de plus aux 
flamingants, je préférerais voir la latitude transformée en obligation : 
l ’inconvénient signalé plus haut, (subz^0) serait au moins supprimé, et 
celui-là est capital. On stipulerait dans ce cas, par ex., que, une fois sur 
quatre, la version grecque ou latine serait faite en flamand par tous les 
élèves ne suivant pas le ,,Cours Spécial de flamand”  (institué p[ou]r

157 De uitspraak van de Latijnse g was een wrijvingspunt tussen vlaamsgezinde 
leerlingen en overheid. De vlaamsgezinden wilden deze Ietter uitspreken als [gce] 
en verwierpen de Franse uitspraak zj[3]. Zo zou Van Ballaer naar het zeggen van 
de flaminganten met de kerstvakantie 1892-1893 een leerling aan de deur hebben 
gezet omdat hij in de kapel „guenitrix”  in plaats van ,,jenitrix”  had gezongen ; 
M. C ordemans, Dr. AugusC Laporta ..., p. 318.

lss Op 9 april 1892 stuurde Goossens een circulaire aan de collegedirecteurs waarin 
zij werden aangespoord om meer voordrachtoefeningen te geven en lettergilden 
op te richten. De Leuvense hoogleraar F. Collard liet op 12 april 1892 aan de 
kardinaal weten dat hij van dit initiatief de beste resultaten verwachtte ; A .A .M ., 
Fonds onderwijs, I I I 17. Op 16 juli 1892 schreef vicaris-generaal P. Cleynhens 
aan het bestuur van het Katholiek Vlaamsch Studentenverbond : ,,Het doel welk 
gij beoogt, Mijnheeren, wordt overigens bereikt door Vlaamsche spreek- en 
voordrachtoefeningen, door Zijne Eminentie ingevoerd in al de colleges waar ze 
tôt hiertoe niet bestonden. Deze inrichting zal nog aangevuld worden door 
letterkundige kringen die na Bamis [1 oktober] overal zullen gesticht worden en 
waar de schoonste voortbrengsels onzer rijke Moedertaal ernstig zullen bestu- 
deerd en besproken worden.” ; A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17. In augustus 
1893 nchtte Goossens een nieuw rondschrijven aan de collegedirecteurs om hen 
tôt het oprichten van lettergilden aan te sporen ; deze circulaire is bewaard in het 
archief van het Sint-Gummaruscollege te Lier.
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les élevés en français). Mais, je le répète, j ’aimerais mieux mille fois 
voir l ’article en question simplement supprimé. [...] J . Van Ballaer. 
P.S. Une considération encore : Des devoirs faits en flamand entraî
nent évidemment la correction faite, en classe, en flamand. Autant 
encore d’enlevé au français ! Et Dieu sait si nos jeunes gens en ont 
besoin !

78b. Nota van (J. Jacops) bestemd voor P. L. Goossens; ongedateerd 
(8 april 1892). A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I  i j .

Il importe avant tout de ne rien exagérer
1. La circulaire ne donne pas la latitude de faire les versions en 
flamand la moitié du temps. Elle admet un seul devoir de grec ou de 
latin par semaine, en flamand. Cela ne peut guère faire du tort à la 
connaissance du français.
2. Rien ne doit être laissé à l ’arbitraire des élèves. C ’est au professeur 
de déterminer, chaque semaine, la version qui pourra être faite en 
flamand.
3. Cet unique devoir fait en flamand n 'est pas plus de nature à raviver 
la querelle flamingante que la récitation et l 'explication du catéchisme, 
que les exercices de prononciation et débit, que la liberté de faire usage 
du flamand dans les concours en version.
4. L ’article 10 de la circulaire permet aux directeurs, d ’accord avec 
l ’inspecteur, de rendre la version en flamand obligatoire pour tous, 
s’ils le jugent nécessaire, dans l ’intérêt de l ’ordre et de la paix.
Il n’y a donc pas lieu de rapporter une mesure générale, pour des 
convenances particulières qu’on peut satisfaire d’ailleurs.
Au surplus, cette mesure s’impose. Elle est avec les deux heures de 
classe la seule satisfaction sérieuse donnée aux flamands, en compen
sation de la loi de 1883, qu’on ne trouve pas applicable, car tout le reste 
se faisait déjà plus ou moins. Il importe que Son Eminence ne puisse 
pas être accusée de leurrer les flamands avec des concessions apparan- 
tes. Il leur faut des satisfactions réelles, et la circulaire leur en donne 
dans une mesure qui n’empiète pas sur l ’étude et l ’usage du français.
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79- Kardinaal Goossens kortwiekt de Vlaamse leerlingenbeweging 
in het aartsbisdom.

Rondschrijven van P.L. Goossens aan een aantal collegedirec- 
teurs 1S9 160van zijn bisdom; Mechelen, y april 1892. A .A .M ., Fonds 
onderwijs, I I I  iy.

Monsieur le supérieur [ .. .] 160 est prié de donner lecture du présent 
avis aux élèves de son établissement, avant les prochaines vacances de 
Pâques. P .L., Card. Arch. de Malines161.
Chers élèves — Son Eminence le Cardinal Archevêque me charge de 
vous faire connaître qu’il sera désormais interdit aux élèves des sémi
naires, collèges et instituts épiscopaux :
i°  de faire partie, sans une autorisation spéciale de leur supérieur ou 
directeur, d’associations, conférences ou sociétés quelconques, autres 
que celles instituées au sein de ces établissements; d ’assister aux 
assemblées publiques que tiendraient lesdites associations ou sociétés ; 
20 de lire, de prêter ou de propager des publications, comme il en a 
paru dans ces dernières années, où, sous les dehors du zèle pour la 
cause flamande, le respect de l ’autorité se trouve gravement atteint ; de 
s’abonner à ces publications, d’y collaborer, ou d’y contribuer, soit 
directement, soit indirectement.
Ces mesures ont été prises dans votre intérêt, chers élèves ; elles ont été 
inspirées par l ’affection que vous portent vos supérieurs ecclésiasti
ques. Vous aurez à cœur de vous y conformer. Vous m’avez toujours 
donné des preuves évidentes de l ’esprit de docilité et de soumission 
qui vous anime; je ne puis douter qu’il n’en soit encore ainsi au-

159 Dit rondschrijven werd gericht aan de instellingen van de provincie Antwerpen, 
evenals aan de colleges van Diest en Aarschot. Goossens gaf dus gevolg aan het 
advies van de Tiense collegedirecteur om de leerlingen van die instelling niet 
onnodig te alarmeren (zie tekst 75F). De kardinaal stuurde de circulaire van 7 april 
1892 samen met deze van 4 april 1892 ter kennisgeving eveneens aan L. Delvaux, 
de provinciaal van de Jezuïeten, die hem daarvoor op 10 april 1892 dankte en zijn 
brief vervolgde: ,,Je  m’empresse de les faire parvenir à nos différents collèges 
qu’elles concernent, et où pour la plupart des points signalés, elles étaient déjà 
mises à exécution. Nous ne négligerons rien pour seconder les généreux efforts de 
Votre Eminence dans l ’œuvre si importante de l ’éducation solide de la jeunesse 
chrétienne” ; A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

160 Hier werd plaats opengelaten om de naam van de instelling waaraan de brief 
gericht werd in te vullen.

161 Geschreven tekst bovenaan de gedrukte brief aan de leerlingen.
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jourd’hui. Ce me sera une vraie joie de constater une fois de plus que 
les élèves du [ .. .] 162 sont ardemment désireux d’obéir à l ’autorité 
religieuse et à tous ceux qui la représentent, comme à Dieu même163.

80. De Mechelse collegedirecteur Van Ballaer: „victime de son 
esprit d’obéissance” 164 of ,,stijve vlaamschhater” 165 ?

Nota van (J. Van Ballaer) aan P.L. Goossens; ongedateerd (kort 
na 29 januari 1893). A .A .M ., Fonds Vlaamse kwestie.

M.M. Spaeninckx et Tysmans, professeurs à l ’Ecole Normale166,
N o t e  c o n f id e n t ie l l e  d e m a n d é e  p a r  S o n  E m in e n c e

162 Zie voetnoot 160.
163 Het concept voor deze circulaire werd opgesteld door J. Jacops. Aan zijn klad- 

tekst had hij de volgende nota toegevoegd : ,,L ’autorité supérieure ne saurait 
guère déterminer la sanction pénale de ces mesures. Mais on s’est demandé s’il ne 
serait pas utile de tracer aux directeurs une certaine ligne de conduite, afin de 
prévenir des excès de rigueur ou d’indulgence. A  moins de circonstances très 
agravantes, une première transgression ne semble pas devoir entraîner aussitôt 
l ’exclusion du collège. Il suffirait d ’une réprimande sévère avec une punition 
grave à déterminer par le directeur et un avis donné aux parents que, en cas de 
récidive, il faudrait en venir à des mesures extrêmes. Peut-être même serait-il bon 
de ne jamais prononcer l ’exclusion, avant d ’en avoir référé aux autorités supé
rieures.”  Het is niet bekend of een mededeling in die zin werd gedaan aan de 
collegedirecteurs. Een tweede opmerking van Jacops luidde : , ,N ’y  aurait-il pas 
lieu d’intimer des interdictions semblables au jeune clergé, principalement aux 
professeurs et régents de collège, avec la recommandation expresse de s’abstenir, 
au sujet de la langue flamande, de tout prosélytisme propre à passionner la 
jeunesse ?”  Bij deze nota annoteerde Goossens :, ,  Ce point a été réservé” . Essai de 
formule d ’une circulaire ; ongedateerd ; A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17. Op 3 
april 1897 richtte Goossens opnieuw een rondschrijven aan de collegedirecteurs 
waarin hij hen vroeg voortaan tôt nader order jaarlijks zijn brief van 7 april 1892 
voor te lezen aan de leerlingen bij het begin van de vakanties ; A .A .M ., Fonds 
onderwijs, I I I 17.

164 Zoals v'an Ballaer zichzelf noemde; zie verder voetnoot 167.
165 Zoals hij genoemd werd door Het Recht, 13 maart 1888.
166 Norbert Spaeninkx werd leraar aan de bisschoppelijke normaalschool te Me- 

chelen vanaf de oprichting van dit instituut in 1879, nadat hij in voile schoolstrijd 
zijn ontslag gegeven had als leraar aan de rijksnormaalschool te Lier. Pieter 
Tysmans was eveneens in 1879 leraar geworden aan de Mechelse normaalschool 
na zijn ontslag als gemeenteonderwijzer te Wommelgem. Bij de viering van het 
25-jarig jubileum van de instelling werden zij als oudste leraars speciaal in de 
bloemen gezet wegens de pioniersrol die zij bij de oprichting van de instelling 
hadden vervuld ; Zilveren jubelfeest der vrije katholieke normaalschool van Me- 
chelen en van hare leeraars mijnheeren N. Spaeninkx en P.]. Tysmans, Mechelen, 
1904.
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continuent à critiquer vivement dans les estaminets les renvois à 
Saint-Rombaut167, et spécialement la campagne sévère faite contre le 
Student. Le dimanche 29 janvier dernier, cela s’est encore produit à 
l ’estaminet du Cheval d’Or, rue des Béguines. [...] Le dimanche 17 
janvier de cette année j ’ai reçu la visite de M.Tysmans. Or dans le 
cours de la longue conversation de deux heures que j ’ai eue avec ce M. 
une foule d’insinuations ont été faites par lui, très défavorables à la 
circulaire épiscopale d’avril dernier. Il m’a dit spécialement au sujet du 
Student que, tant que son f ils 168 serait élève de S. Rombaut, ce dernier 
ne le lirait plus, puisque le Cardinal croyait devoir le défendre ; mais 
que, quant à lui, père, il continuait à s’y abonner. [...]
Ici une petite réflexion : la lettre de la circulaire ne défend de s’abonner 
et de collaborer au Student qu’aux élèves; l ’esprit de cette circulaire le 
défend sans doute, a fortiori, aux professeurs et aux membres du 
clergé. N ’y aurait-il pas lieu de le dire explicitement? La dernière 
livraison contient une ,,consultation”  sur l ’obéissance, basée sur les 
textes de St. Thomas169 : il est évident que cela vient d ’un prêtre. 
Le Student est imprimé chez Meulemans, rue de la Monnaie à Lou
vain. Au dire du P. Van den Acker170, supérieur des Jésuites, ce 
Meulemans est un très brave homme, qui ignore le mal qu’il fait. Des 
influences ecclésiastiques pourraient peut-être l ’y faire renoncer. M.

167 Met kerstvakantie 1892-1893 had Van Ballaer drie leerlingen van het Sint- 
Romboutscollege aan de deur gezet wegens vlaamsgezindheid ; M. C ordemans, 
Dr. August Laporta..., p. 316-319. Enkele maanden later zond hij nog een 
leerling door. Van Ballaer schreef daarover aan Goossens, waarschijnlijk in april 
1893: ,,Je viens de devoir prononcer l ’exclusion d ’un élève encore, de celui 
précisément dont je Vous ai parlé il y a peu de jours à peine, l ’auteur de la fameuse 
correspondance adressée, il y a un mois, au Mechelse Courant. Il y a, de sa part, 
insubordination formelle, et refus de se soumettre. [...] très probablement on 
voudra encore en faire une victime, quoique la question flamande ne soit en rien le 
motif de son renvoi. C ’est un nommé N ys” . Naar aanleiding van de voortdu- 
rende scherpe aanvallen van het Antwerps weekblad Het Recht op zijn persoon 
vervolgde Van Ballaer nog in deze brief : ,,Le résultat le plus clair de toutes ces 
attaques sera qu’aucun autre directeur ne se résoudra à accepter le rôle de bouc 
émissaire, et que, dans ces conditions, les instructions de S. E. seront partout lettre 
morte” ; A .A .M ., Fonds Vlaamse kwestie. In een andere niet-gedateerde brief 
aan Goossens noemde Van Ballaer zichzelf,,victime de mon esprit d ’obéissance”  
en vroeg of hij Het Recht geen procès mocht aandoen; ibidem.

168 Waarschijnlijk poësisleerling R. Tysmans.
169 Q v e r  gehoorzaamheid, —  De Student, X III, 1, kerstvakantie 1892-1893,

170 Superior van de Jezuïetenresidentie te Mechelen.
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le doyen de Louvain p.ex. ?
M. Tinel171 (au dire de sa Dame) prétend que M. Helleputte172 serait à 
la tête du Student. J ’ai de la peine à le croire. En tout cas, si ce M. (si 
écouté des flamingants, puisqu’il est le président du Studentenbond, 
et, je pense, aussi du Landsbond) désavouait publiquement le Student, 
le Recht, etc., sa parole aurait certainement une immense influence. 
Quant au Recht, il doit dépendre dans une large mesure des députés 
d’Anvers. Beaucoup de prêtres y sont abonnés. Un de nos professeurs 
qui va toutes les semaines dire la Messe à S. Jacques à Anvers, l ’y voit 
régulièrement chez le curé. Trois élèves de philosophie, tous trois 
Malinois, ont assisté aux grandes vacances dernières {donc après la 
défense), aux fameux meeting flamingant de N iel173, où un certain 
nombre de nos élèves avaient été attirés. Ces trois élèves de philoso
phie sont M.M. Spaeninkx, Jordens et De Ruysscher174.

81. Protest tegen de onderdrukking van vlaamsgezinde college- 
leerlingen17S.

Brief van de Snellaertskring176 aan P.L. Goossens; Gent, 20 
februari 1893 177• A.A .M ., Fonds onderwijs, I I I  i j . 

Hoogeerwaarde — Uwe doorluchtige Hoogwaardigheid heeft me- 
nige blijken gegeven, van genegenheid voor het volk, dat door den 
aartsbisschoppenlijken staf beschut en beschermd wordt, en in het

171 Edgar Tinel (Sinaai 27 maart 1854 - Brussel 28 oktober 1912). Belangrijk com- 
ponist, directeur van het Instituut voor Kerkmuziek (Lemmensinstituut) te Me- 
chelen.

172 Joris Helleputte (Gent 31 augustus 1852 - Leuven 22 februari 1925). Was vanaf 
1874 hoogleraar bouwkunde te Leuven, van 1889 tôt 1925 volksvertegenwoor- 
diger en van 1907 tôt 1918 minister. Hij was een overtuigd katholiek en flamin
gant en steunde als erevoorzitter van het Katholiek Vlaamsch Studentenverbond 
De Student. De leiding van het tijdschrift was echter in handen van August 
Laporta.

173 Het is niet duidelijk over welke vergadering hier gesproken wordt.
174 Deze drie filosofen waren oud-leerlingen van het Sint-Romboutscollege : Th. 

Spaeninkx en E. De Ruysscher beëindigden er hun retorica in 1891, J. Jordens in 
1892.

175 Op 25 november 1893 richtte de Liersche Taalgilde eveneens een brief aan 
Goossens om tegen de onderdrukking van vlaamsgezinde collegeleerlingen te 
protesteren; A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

176 De Snellaertskring was een letterkundige kring, opgericht te Gent op 5 april 1877, 
die streefde naar samenwerking tussen katholieke en liberale vlaamsgezinden.

177 Bovenaan de brief stond geannoteerd : ,,onbeantwoord gebleven” .
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bijzonder voor dat gedeelte der kudde, dat bekend staat als het ka- 
tholiekste volk der aarde, het Vlaamsche volk !
De Vlamingen sparen dan ook hunnen dank niet, omdat zij weten, 
dat, wat tôt nu toe door Uwe Hoogweerdigheid in het belang van hun 
recht gedaan werd, slechts een aanvang is, tôt het herstellen van al het 
ongelijk, welk ons verduldig volk, sinds zoovele jaren heeft moeten 
lijden, tôt het toekennen en in werking stellen van dat natuurlijk 
onvervreemdbaar recht van een volk, om zich zelf te zijn, om zijne taal 
te spreken, te gebruiken, lief te hebben, en te doen eerbiedigen. 
Het zal Uwe Hoogwaardigheid dan ook gemakkelijk zijn, te begrij- 
pen, hoe hard het ons valt en hoe diep het ons gemoed krenken komt, 
wanneer wij vernemen dat, verre van geëerbiedigd te worden door 
sommige wier plicht het is, der jeugd de liefde in te printen voor ailes 
wat goed, schoon en edel is, onze duurbare taal door hen wordt 
verstooten, en dat de liefde voor die taal, en het ieveren tôt het 
voortplanten van die liefde, als eene misdaad wordt aangerekend178, 
eene misdaad zwaar genoeg zelfs, om hen die zich daaraan schuldig — 
wij schreven haast verdienstelijk — maakten op eene schandige wijze 
de deuren van een bisschoppelijk gesticht te doen uitwijzen, zooals 
het onlangs in het St.-Romboutskollegie geschiedde179. Wij stellen 
ons moeilijk eenen der priesters van de Hoogeerwaarden Aartsbis- 
schop Strossmayer180 voor , die aan de leerlingen zijner kollegies 
verbieden zou, voor de Slavische taalrechten te ieveren, of een der 
geestelijken van den doorluchtigen — thans Kardinaal — Ledo- 
chowski181, in de Poolsche jeugd, de liefde tôt de Poolsche taal, zou 
hebben willen verdooven. Ja, zoo iets stellen wij ons moeilijk voor, en 
nochtans, moet in het gemoed der leerlingen van St. Rombouts — en 
der andere bisschoppelijke gestichten, het wegzenden der boven- 
bedoelde jongelingen, het gedacht doen ontstaan, dat, willen zij in 
vrede zijn, met de geestelijke overheid, en hare genegenheid winnen,

178 Goossens onderstreepte ,,wordt verstooten”  en ,,als eene misdaad wordt aange
rekend”  en zette bij deze passage twee uitroepingstekens in de marge.

179 Vanaf „op eene schandige wijze”  in de marge aangestreept door Goossens en ,,in 
het St.-Romboutskollegie”  onderstreept.

180 Joseph George Strossmayer (1815-1905), bisschop van Bosnië, die de kroatische 
nationale parti] inspireerde en leidde en vele initiatieven nam tôt herleving van het 
slavisch nationalisme.

181 Mieczyslaw Halka Ledochowski (1822-1902), Pools kardinaal-aartsbisschop die 
een vooraanstaande roi speelde in de katholieke Pools-nationale beweging.
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zij hunne moedertaal moeten versmaden, verloochenen en verra- 
den182! Er zijn er, Hoogeerwaarde, die, bovenaangehaald weg- 
zenden, in verband stellende met een ander nog niet vergeten weg- 
zenden, der beste studenten uit een kollegie der Eerwaarde Paters 
Jezuïeten van Antwerpen183, daarin een plan zien, — niet om het zaad 
dat op den vruchtbaren bodem van het hart der jeugd gestrooid werd, 
in zijne kiem te verstikken, het groeide daarvoor te welig op ; maar — 
om den krachtigen eik, die zijn wortelen diep in den boezem van het 
studentenvolk schoot, en zijne breede takken over heel het land 
beschaduwend uitspreidt, uit te rukken of te breken.
Ja, er zijn er die dat zeggen, en die, voortgaande op den schijn, het ook 
meenen. Zij vergeten echter, dat zulks althans niet in de bedoeling 
Uwer Hoogwaardigheid vallen kan, die al te goed weet, dat de beoe- 
fening der taal van het volk, eene maatschappelijke noodwendigheid 
is. Wie zal inderdaad, in den strijd van Godsdienst en orde, tegen 
wanorde en ongeloof, tôt het volk spreken? Niet zij, die in de kol- 
legies de taal van het volk hebben leeren verachten en vergeten184. 
Maar wel zij, die die taal hebben bemind en beoefend, en er misschien 
voor geleden hebben. Ja, Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid weet 
dat, en kan daarom niet voor doel hebben, eene beweging te stuiten 
die, indien zij door de geestelijke overheid gesteund wordt, slechts 
gedijen kan ten goede.
Moge het dan Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid behagen, de 
noodige maatregelen te nemen185 en voor te schrijven om te beletten, 
dat zulke droeve feiten als dat, hetwelk de aanleiding gaf tôt dezen 
brief, nog zouden kunnen voorkomen; om te verhinderen, dat de 
toekomst van jongelingen, om reden van vaderlandslievende daden 
gebroken worde, en dat de innigste gevoelens van het Vlaamsch

182 Vanaf „zij hunne moedertaal...”  door Goossens onderstreept.
183 In juli 1892 waren negen leerlingen van het Sint-Ignatiusgesticht te Antwerpen 

doorgezonden omdat ze hadden deelgenomen aan een huldebetoging voor Peter 
Benoit ; M. C ordemans, Dr. August Laporta p. 308-311. Op 2 oktober 1892 
stuurde de Vlaamsche Katholieke Landsbond een schrijven naar de overste van 
het Sint-Ignatiusgesticht om tegen die handelswijze te protesteren. Deze brief is 
gepubliceerd bij L. V os-G evers, In het spoor..., p. 265-267. Op dezelfde dag 
stuurde de Landsbond een afschrift van die brief aan de kardinaal; A .A .M ., 
Fonds onderwijs, I I I 17 ; zie ook teksten n8a-b-c.

184 Bij vorige twee zinnen annoteerde Goossens in de marge : ,,c ’est de la blague” .
185 Goossens onderstreepte „de noodige maatregelen te nemen”  en zette twee uit- 

roepingstekens in de marge.



katholieke volk zoo diep worden gekrenkt. Dan zou dat volk in zijn 
hart, eene denk- en dankzuil oprichten, hechter dan metaal en arduin, 
aan Hem, die de machtigste steun zou zijn voor zijn behoud aan Uwe 
Doorluchtige Hoogwaardigheid waarvan wij zijn de nederige 
dienaars. Namens het bestuur ; de schrijver G. Van den Veegarts ; de 
voorzitter Edmond Fabri186.

82. Het Studentenverbond verzoekt om opheffing van het bis- 
schoppelijk verbod.

Brief van het bestuur van het Katholiek Vlaamsch Studentenver
bond aan P.L. Goossens; Leuven, 7 maart 1893. A .A .M ., Fonds 
onderwijs, I I I 17.

Eminentie — Met al den eerbied dien het aan trouwe onderdanen past 
te toonen, wenden wij ons tôt Uwe Eminentie, om ons schrijven van 
den 27 juli1871.1. te herinneren. Wij achten het noodig ons streven nog 
eens krachtdadig te belijden.
Het Studentenverbond heet katholiek en Vlaamsch. Het is immers 
alleen door getrouwheid aan die leuze dat ons Vlaamsche land aan den 
zedelijken ondergang zal ontkomen. Daarom is het Studentenver
bond katholiek en Vlaamsch, het één zoowel als het ander, het één 
door het ander.
Dit wezen van het Vlaamsche land, Eminentie, is niet alleen langs aile 
kanten bedreigd maar reeds grootendeels geschonden. Hoeveel ont- 
wikkelde Vlamingen zijn er nog die mogen zeggen dat zij katholiek en 
Vlaamsch zijn van hert en geest, katholiek en Vlaamsch in hunne 
gedachten, in hunne taal, in hunne zeden ?
Het liberalismus waartegen de katholieken reeds zulken hevigen 
kamp te voeren hadden, heeft in de laatste jaren, tôt in Vlaanderen toe, 
eenen strijdgenoot gevonden wiens aangroeiende invloed verderfelijk 
werkt op den geest van het volk.
Liberalen en socialisten, ofschoon ze zich door een nauw verwantschap 
naar Frankrijk getrokken voelen, miskennen de kracht niet meer van

186 Edmond Fabri (Turnhout 10 februari 1855 - Eindhoven 26 mei 1927). Gents 
ingénieur die zich vanaf zijn studentenjaren te Leuven inzette voor de Vlaamse 
beweging. Later werd hij activist.

187 Hier stond verkeerdelijk juli i.p.v. juni. De brief van 27 juni 1893 ’s gepubliceerd 
bij M. C ordemans, Dr. August Laporta..., p. 304-305 en is 00k bewaard in het 
A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.
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het Vlaamsche woord. In hunne rangen zijn schrijvers en sprekers 
opgestaan die meester worden van onze letterkunde en onzen 
taalstrijd. Sedert de taalwet van 1883 heeft de taalbeoefening in het 
liberale kamp zoveel veld gewonnen, dat een bezadigd man laatst nog 
erkende dat de katholieken in ’t Vlaamsch land moeten onderdoen 
voor de liberale schrijvers. (Dietsche Stemmen. Oct. 1892)188. Lee- 
raars scharen de jeugd openbaar in ’t gelid tôt ontvoogding van ,,het 
verkwezeld Vlaanderen”  terwijl socialistische predikanten onze 
kleinste dorpen afloopen.
Wij, verontweerdigd over de algemeene karakterloosheid, om de 
dreigende ontreddering van Vlaanderens zeden te keer te gaan, had- 
den besloten de Vlaamsche jeugd onder het katholiek Vlaamsch vaan- 
del slagveerdig te stellen, leger tegen leger aan te werven, ervaren 
meesters en welsprekende priesters, gelijk hoogleeraar Helleputte en 
pastoor Claeys189 aan de spits te plaatsen, vooruit te trekken onder de 
bescherming van het kruis.
Hoe pijnlijk moest het ons dan vallen, wanneer van den Kerkvoogd 
des lands een maatregel uitging als een doodspijl op ons Verbond 
gericht. En geen de minste reden werd bijgebracht, geen verwijt ons 
ooit toegestuurd.
Wat moesten wij dan doen ? Ons zelven afbreken, alhoewel de ge- 
beurtenissen en de toestand waârin ons duurbaar Vaderland verkeert 
ons nog meer van de noodzakelijkheid van ons streven overtuigden ? 
Neen dit kon niet, wij moesten ten minste aan Uwe Eminentie vragen 
of het waar was dat Zij den val van ons Verbond gewild had, wij 
moesten het eenigste middel te baat nemen dat Uwe Eminentie ons liet 
om met hare goedkeuring te bestaan, wij moesten toelating vragen om 
mogen te strijden en strijders aan te werven voor de katholieke 
Vlaamsche zaak.
Zouden de katholieken die denken dat onze beweging niet dient 
aangemoedigd te worden voor de godsdienstige en zedelijke herop- 
beuring van het Vlaamsche volk, ze 00k nog miskennen op sociaal 
gebied ?

188 Dietsche Stemmen. Tijdschrift ter verspreiding van godsdienst, wetensckap en 
letterkunde, Booischot. Niet verder getraceerd.

189 Hendrik Claeys (Zomergem 7 december 1838- Gent 17 november 1910), pastoor 
te Gent vanaf 1890. Deze priester-dichter en redenaar was een actief lid van het 
hoofdbestuur van het Davidsfonds, en werd in 1891 erevoorzitter van het Ka
tholiek Vlaamsch Studentenverbond naast Helleputte.
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Het zijn vlaamschgezinde katholieken, jonge strijders, bijna allen 
gevormd in of door de Katholieke Vlaamsche Studentenbeweging, die 
op den buiten de socialistische redenaars met gelijke wapens, met hun 
woord, bestrijden en hunne pogingen tôt heden verijdeld hebben. En 
de verdienstelijkste en bekwaamste werkers der christene sociale be- 
weging, in onze steden, zijn ’t ook grootendeels geene gekende fla- 
minganten ?
Nu met den opkomenden volksstroom rijst de taalkwestie, in ’t 
Vlaamsch land, als een dringend gevaar. De kloof die zij tusschen 
grooten en kleinen gegraven heeft wordt zichtbaar voor de ontvoogde 
menigte. In haar midden vindt zij de Anseelen190 om haar tôt de 
uitoefening van het kiesrecht voor te bereiden. De katholieke leiders 
zijn vreemdelingen voor het volk omdat zij zijne taal niet spreken. 
Wie dan, in den kiesstrijd, op de meetingen die tegen geld en invloed 
zullen opwegen, wie zullen de apostelen moeten zijn van de ka
tholieke partij ? Nog eens de katholieke flaminganten, de vlaamschge
zinde oud-studenten.
Wij zijn dus op een oogenblik, Eminentie, dat er aile redens zijn voor 
de geestelijke Overheid om niet alleen het onderwijs maar ook den 
geest van het onderwijs te vervlaamschen en de Katholieke Vlaamsche 
Studentenbeweging, de levensbron van de Katholieke Vlaamsche 
Volksbeweging aan te wakkeren. Zou het dan mogelijk zijn dat op de 
vraag of de studenten der aartsbisschoppelijke gestichten ons Verbond 
mogen bijtreden, zou het mogelijk zijn dat op die vraag ontkennend 
werd geantwoord ? Wij durven het niet denken want terwijl wij pogen 
voor ’t goed, zou dan de Overheid hare macht aanwenden om onze 
pogingen te verijdelen ? Wel schijnen de droeve feiten onlangs gebeurd 
dit in zich te besluiten. Maar toch hopen wij dat er betere dagen voor 
het Katholiek Vlaamsch Studentenverbond aanstaande zijn. Het hert 
vol droefheid, geleid door eerbied voor onze beminde Overheid, en 
door liefde voor de goede zaak, bidden wij Uwe Eminentie te willen 
verklaren dat een nieuwe toestand voor de katholieke Vlaamsche 
beweging moet beginnen en dat deze door allen die het wel meenen 
met Godsdienst en zedelijkheid dient ondersteund te worden.

190 Edward Camille Anseele (Gent 26 juli 1856 - Gent 18 februari 1938). Was de 
voorman van het socialisme in Vlaanderen. In 1884 richtte hij het blad Vooruit op 
en in 1894 werd hij volksvertegenwoordiger van de Belgische Werkliedenpartij.
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Om onze zending getrouw te vervullen hebben wij aan Uwe Eminen- 
tie een eerste maal geschreven en zijn zoo vrij nogmaals, voor de 
studenten der hoogere klassen van de aartsbisschoppelijke gestichten, 
de toelating af te smeeken lid te zijn van het Katholiek Vlaamsch 
Studentenverbond.
Wij weten wel dat het vroeg optreden der jeugd kan mistrouwen 
baren. Maar wij bidden Uwe Eminentie welwillend in acht te nemen 
dat de Vlaamsche beweging in haren oorsprong gesmacht wordt in
dien de studenten er worden van terug gehouden. Dat verstaan maar al 
te wel de liberale leeraars der athenea, die sedert eenigen tijd door het 
aanwinnen der jonge Vlamingen eene nieuwe macht voor hun kamp 
aanwerven. Oh, hadden wij in het katholieke kamp meer jongelingen, 
die in hunne kollegiejaren hun hert leerden openen voor al wat groot- 
sch en edel is, zooveel onverschilligheid als heden zouden wij niet te 
betreuren hebben in onze hoogescholen, noch zooveel lafheid in de 
wereld, noch zulke beklagelijke onmacht tegen de rijzende tij der 
valsche leeringen.
Ten andere zoo er gevaren bestaan voor de jeugd in hare vroegtijdige 
deelneming aan de beweging, wij smeeken Uwe Eminentie te geweer- 
digen deze gevaren te verminderen met geheel de beweging door 
tusschenkomst der Overheden naar het goede te richten en katholiek 
te houden. Anderzins is het te vreezen dat de vijanden van onzen 
Godsdienst de Vlaamsche beweging naar hunne inzichten zullen af- 
wenden.
Waren er redens, Eminentie, die het geven van een antwoord of het 
inwilligen van onze eerbiedige vraag mochten verhinderen, zoo den- 
ken wij dat het Vlaamsche land het recht heeft die te kennen : althans 
om onze verantwoordelijkheid in deze ons toevertrouwde zaak te 
dekken, zouden wij dan tôt de openbaarmaking van ons werken en 
van onze eerbiedige poging gedwongen zijn.
Doch wij verhopen dat Uwe Eminentie het noodlottig gevolg der 
stremming van ons streven zal vermijden. Niet langer meer zal het 
beklagelijk misverstand duren dat onze tegenstrevers heeft gemach- 
tigd tôt het land te roepen : katholiek zijn en Vlaamsch tevens, dat is 
onmogelijk. Niet langer meer zal de geestelijke Overheid gehoond 
worden als vijandig aan de billijkste eischen van ons volk en aan de 
heiligste rechten van onzen stam. Wij betrouwen dat wij tôt de ka
tholieke Vlaamsche studenten zullen kunnen gaan en hen zullen mo- 
gen aanspreken voor de waarheid en het goed in Uwen geëerbiedigden
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naam en met de ondersteuning van Uwen zegen191.
In die hoop noemen wij ons van Uwe Eminentie de zeer ootmoedige 
en verkleefde dienaars.
De Raad van het Katholiek Vlaamsch Studentenverbond
E. De Visschere 

adv. Brugge 
H. Priem 
Léo Perquy 
A.P. Weemaes 
E. Vliebergh 
Herman Peeters 
J. Dhondt

Dr. August Laporta H. Lebon adv.

Ad. Senden 
J. Vercauteren 
J. d ’Haenens 
Pieter Bolsens 
L. Vissenaeken

E. Loncin 
Frans Cursters 
C .L. Weemaes 
H. Van Ormelingen 
H. Baekeland

83. De vlaamsgezinden achten de bisschoppelijke verneder- 
landsingsmaatregelen voor het onderwijs onvoldoende en 
vragen meer.

Brief van de Vlaamsche Katbolieke Landsbond192 aan P.L. 
Goossens; Gent, 18 augustus 1893 193. A.A .M ., Fonds onderwijs, 
I I I  //.

Eminentie — Uwe welwillendheid en volksgezindheid kennende,

191 Vicaris-generaal Cleynhens stuurde op 15 maart 1893 een afschrift aan het Ka
tholiek Vlaamsch Studentenverbond van het antwoord dat hij al op 16 juli 1892 op 
de brief van 27 juni 1892 had gegeven maar dat blijkbaar niet was toegekomen. In 
dit antwoord werd meegedeeld dat er niet kon worden ingegaan op de vraag van 
het Studentenverbond. Het is gepubliceerd bij M. C ordemans, Dr. August La
porta..., p. 306-307. Een passage ervan is ook gepubliceerd bij tekst 78a voetnoot
158. Goossens had dit antwoord eerst voorgelegd aan Faict, de bisschop van 
Brugge. Deze schreef op 13 juli 1892 aan de aartsbisschop dat hij het ook had laten 
lezen aan de bisschop van Gent, die op bezoek was in Brugge, en dat ze beiden het 
antwoord goedkeurden: ,,A  en juger par les signataires, appartenant à mon 
diocèse, ces Messieurs reçoivent au delà de leurs mérites.” ; A .A .M ., Fonds 
onderwijs, I I I 17.

192 De Vlaamsche Katholieke Landsbond ontstond in april 1891 als reactie tegen het 
besluit van het comité van de landdagen om een onzijdig Nationaal Vlaamsch 
Verbond op te richten. Hij wilde de katholieke Vlaamse krachten bundelen. Zijn 
pogingen tôt oprichting van een Vlaamse katholieke partij mislukten.

193 Bovenaan de brief stond geannoteerd ,,zonder antwoord” . De Vlaamsche Ka
tholieke Landsbond had op 2 oktober 1892 aan Goossens een afschrift gezonden



nemen wij eerbiedig de vrijheid ons tôt uwe Eminentie te richten en als 
katholieken en als Vlamingen.
Wij durven nogmaals uwe aandacht roepen op den toestand onzer 
moedertaal in het vrij middelbaar onderwijs. Als katholieken en als 
Vlamingen hebben wij daar steeds met bezorgdheid het oog op ge- 
richt.
Wij zien met vreugde dat dit onderwijs onder uw schrander beleid 
groote vorderingen gemaakt heeft ; toch bedenken wij tevens dat ook 
uit de middelbare vrije gestichten die heillooze verbastering is opge- 
gaan die aan de Vlamingen hunne eigenwaarde doet vergeten, den 
bloei der Vlaamsche letteren verhindert, eigen geestesleven en kunst- 
gevoel doodt, de hoogere en lagere standen splitst, en ons land in 
opzicht van wetenschap en beschaving, als een leen, een afhang van 
Frankrijk maakt.
In de staatsscholen heeft de wet van 1883 veel verbetering gebracht. 
Die wet werd, onder een liberaal ministerie, door het meerendeel der 
katholieke volksvertegenwoordigers gestemd. Eenigen onder hen 
nochtans, zooals de achtbare Heer Senator Baron Bethune194, ont- 
hielden zich omdat de versterking van het onderwijs der volkstaal in 
de staatsscholen tegenover de vrije scholen te zeer begunstigd zou 
hebben en hun eenen grooteren invloed op het volk verworven.
De vrees, door Baron Bethune uitgesproken, was gegrond. De wet 
van 1883 is voorwaar niet vreemd aan het feit dat de volkstaal onder 
liberalen thans meer dan onder katholieken geoefend wordt, dat in

van zijn brief aan de overste van het Antwerpse Sint-Ignatiusgesticht waarin 
protest werd aangetekend tegen de wegzending van vlaamsgezinde collegeleerlin- 
gen (zie tekst 81 voetnoot 183). De Landsbond voegde bij dit afschrift een 
begeleidende brief aan de kardinaal waarin werd meegedeeld dat het Sint-Jan- 
Berchmanscollege van Antwerpen steeds meer zijn Vlaams karakter verloor : 
,, Wij hebben zelfs vernomen dat, uit reden der benaming van Vlaamsch collegie er 
door de EE. PP. Jezuïeten spotsgewijze aan gegeven, men de verfransing zoo
verre drijft dat niet slechts al de vakken in het Fransch onderwezen worden ; maar 
dat zelfs vele leerboeken door Fransche schrijvers geschreven en in Frankrijk 
gedrukt zijn” . De Landsbond vroeg aan Goossens het nodige te doen”  om het 
gesticht te vervlaamschen”  en vervolgde : ,,Wij stellen ons ook de vraag of het 
vervlaamschen van het vrije onderwijs niet gemakkelijker bewerkt zou worden, 
indien, door eene beradene overeenkomst, dezelfde maatregels en in de bis- 
schoppelijke gestichten en in de collegies der Jezuïeten genomen zouden wor
den.” ; A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

194 Paul Valéry Jules Bethune (Kortrijk 14 mei 1830 - Aalst 3 januari 1901). Was 
senator voor Kortrijk van 1870 tôt 1901.
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tijdschriften en dagbladeren onze tegenstrevers in staat zijn eene 
geduchte pen te voeren.
Veel trager, wij moeten het erkennen, was de verbetering in de vrije 
collegies; en zelfs, na de schikkingen door den omzendbrief van 
4 april 1892 in de aartsbisschoppelijke gestichten ingevoerd, bekleedt 
de volkstaal op verre na nog den zelfden rang niet als in de staatsscho- 
len. De toestand is nog veel erger in de collegies der P.P. Jezuïeten en 
in de meisjeskostscholen. Niettegenstaande den vaderlandschen brief 
door uwe Eminentie aan deze laatste gericht195, is het Vlaamsch, niet 
enkel verwaarloosd maar op eene wraakroepende wijze veracht. 
Het is voor ons katholieke Vlamingen eene plicht te vragen dat er 
eindelijk aan de Vlaamsche jongens en meisjes een katholiek Vlaamsch 
nationaal onderwijs gegeven worde.
De katholieke volksvertegenwoordigers hebben geacht dat de bepa- 
lingen der wet van 1883 de beste middelen uitmaakten om het onder
wijs te vervlaamschen. Wij komen aldus bij uwe Eminentie de oot- 
moedige bede indienen deze wet in al de bisschoppelijke gestichten toe 
te passen.
Indien deze maatregelen in ’t kort niet genomen worden zoo zien wij 
den dag naderen dat de katholieken geen bekwame Vlaamsche strij- 
ders meer zullen hebben, en dit wanneer het getal der liberale 
Vlaamsche werkers ten sterkste vermeerdert.
De lieden der hoogere standen zijn grootendeels katholiek, hunne 
kinderen bekomen eene verfranschte opvoeding, en kunnen met het 
volk geene betrekkingen aanknoopen. [...]
Indien nu de rijke lieden eenigen invloed op dit volk wenschten uit te 
oefenen, zoo moeten zij eerst vervlaamschen. Vervlaamschen zij niet 
zoo zal binnen eenige jaren de katholieke partij in Vlaanderen heel 
verzwakt zijn. Het is niet voldoende een weinig Vlaamsch te kunnen 
spreken en schrijven, de rijke lieden moeten Vlaamsch worden van

195 Op 1 maart 1892 had Goossens een brief gericht aan de directies van de meisjes- 
scholen in zijn bisdom waarin nogmaals op het belang om de catechismus in het 
Nederlands aan te leren werd gewezen en de verplichting om het vak Nederlands 
te onderrichten, 00k in scholen waar slechts weinig Vlaamse leerlingen waren, 
werd opgelegd; zie K. V an Isacker, Herderlijke brieven p. 58-59. De kar- 
dinaal ontving daarvoor dankbetuigingen van het hoofdbestuur en de Gentse 
afdeling vanhetDavidsfonds(resp. 24 maart i892en 16 april 1892) evenals van de 
Vlaamsche Katholieke Landsbond (28 april 1892); A .A .M ., Fonds onderwijs, 
I I I 17.
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harte en Vlaamsch van zeden, en daartoe moet de geest van het 
onderwijs ook Vlaamsch wezen.
In de meeste vrije gestichten is het onderwijs van het Vlaamsch ver- 
waarloosd.
In de Kloosterscholen is de geest dusdanig verfranscht dat het voor 
eenen vader onmogelijk is hier in het Vlaamsche land een katholiek 
gesticht te vinden alwaar men aan zijne dochter eene Vlaamsche en een 
nationale opvoeding zou geven. Hetzelfde komt voor in de gestichten 
der P.P. Jezuïeten voor de jongens.
Z.H . de Paus Léo XIII zou verbaasd zijn moest Hij te weten komen 
dat zulke wraakroepende toestand in ons België mogelijk is.
Maar zelfs in zekere bisschoppelijke gestichten tracht men den geest al 
meer en meer te verfranschen196.
Wij kunnen niet verzwijgen dat het voorschrift van uwe Eminentie 
betrekkelijk de studentengenootschappen, het bijwonen van feesten 
en vergaderingen en de feiten, die onlangs te Mechelen zoo veel 
opziens verwekt hebben, in de Vlaamsche katholieke kringen van heel 
het land den droevigsten indruk gemaakt hebben. De leerlingen heb
ben uit dit ailes moeten besluiten dat de gehoorzaamheid hun oplegde 
zoo weinig vlaamschgezind mogelijk te zijn, en de Vlamingen hebben 
met droefheid alzoo ondervonden dat de geest, van vele gestichten 
onvlaamsch en van eenige zelfs onvaderlandsch is197.
Wij moeten ons toch veroorloven eene opmerking te maken. Het is 
enkel door de Vlamingen dat de katholieken aan het roer gekomen en 
aan het roer gebleven zijn ; het is door de Vlamingen dat de strijd tegen 
de wet van 1879 krachtdadig gestreden is geweest. En indien zij zulks 
gedaan hebben, indien zij gezegenpraald hebben zoo is het enkel 
omdat het Vlaamsche volk Vlaamsch was gebleven en aldus ook 
katholiek; want zulks gaat immers gepaard. Is het aldus niet de 
Vlamingen ontmoedigen zelfs hun maar te laten veronderstellen dat de 
vlaamschgezindheid geenen steun vindt bij de Geestelijkheid die nu 
toch het grootste belang zou hebben om de vlaamschgezindheid te 
verspreiden. Hunne natuurlijke steunen schijnen hun dus te ontsnap-

196 Bij deze alinea zette Goossens twee uitroepingstekens in de marge.
197 Bij deze alinea annoteerde Goossens: ,,En M. De Ceuleneer heeft dit durven 

onderteekenen ! ” . Adolf De Ceuleneer (Dendermonde 22 februari 1849- Mortsel 
25 november 1924). Deze kunsthistoricus en archeoloog deed zijn studies te 
Leuven en werd in 1883 hoogleraar te Gent. Na het ontslag van Helleputte in 189 r 
nam De Ceuleneer het voorzitterschap van de Vlaamsche Katholieke Landsbond 
waar.
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pen, en ’t moet niemand verwonderen dat velen, die ontmoedigd zijn, 
er aan denken eene onzijdige Vlaamsche volkspartij te stichten, die 
reeds te Brussel in vorming is, en zulks ten nadeele en van de Vlamin- 
gen en van de katholieken198. En indien door dit ailes, de katholieken 
alweer eens in de minderheid moesten komen, zullen wij dan door de 
franschgezinde groote heeren van Brussel en elders gered kunnen 
worden ? Het is dus noodig dat de jongeling door den geest, die het 
collegie bezielt, aldaar vlaamschgezind worde, aangezien dikwijls het 
familieleven verfranscht is. Het is op het collegie dat de studenten 
aangeprikkeld moeten worden en dat men er Vlaamsche strijders moet 
van vormen. De gestichten waar de Vlaamsche geest best bewaard 
bleef munten ook uit door den geest van orde en leerzucht. Daarbij, 
het is der colleges bijzonder om te doen, mannen van karakter te 
vormen.
Het is door de karakterloosheid der jongelingen dat men er zoo velen 
kent, door priesters en kloosterlingen opgevoed, die tôt onze tegen- 
strevers overgeloopen zijn. Menig goddeloos blad is door afgevallene 
katholieken opgesteld. En moet men dan niet bekennen dat, om zulks 
te vermijden, het hoogst noodig is vroegtijdig de jeugd aan het goede 
te verbinden, niet om haar voor den tijd in het openbaar leven in te 
leiden maar om ze voor te bereiden en ze te versterken door banden 
die ze nog zullen vasthouden als ze niet meer rechtstreeks onder den 
invloed van geestelijke leeraars zal staan.
Er zijn wellicht nopens dit ailes enkel misverstanden. Welnu, dat men 
die betreurenswaardige misverstanden van kant zette ! Dat men ern- 
stig den geest van aile gestichten vervlaamsche, wij zullen dan in staat 
zijn aan onze tegenstrevers met feiten te antwoorden wanneer zij de 
geestelijkheid voorstellen als vijandig aan onze Moedertaal, als wil- 
lende ten believe van eenige groote heeren het volksgevoel vertrappen 
en versmachten.
Wij vragen eene vreedzame oplossing van aile moeijelijkheden : wij 
vragen in al de gestichten Vlaamschen geest en toepassing der wet van 
1883. vragen een katholiek Vlaamsch en nationaal onderwijs. 
Uwe Eminentie heeft reeds veel voor het onderwijs gedaan. Uwe 
Vlaamsche gevoelens zijn ons bekend. Wij kunnen aldus de stellige 
hoop koesteren dat onze vragen met krachtdadigheid door uwe Emi-

198 In 1893 kwam te Brussel een onzijdige Vlaamsche Volkspartij tôt stand die onder 
leiding stond van Frans Reinhard en Maurits Josson. Deze partij behaalde in de 
verkiezingen van 1894 slechts een zeer gering aantal stemmen.
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nentie ondersteund en dat onze vaderlandslievende wenschen eene 
wezenlijkheid zullen worden.
Wij bidden uwe Eminentie de uitdrukking onzer eerbiedigste ge- 
voelens te aanvaarden. De schrijver K. Van Caeneghem. De voorzit- 
ters Dr. A. Laporta (Antwerpen) [E.] Verhees (Brabant) J.H . Byvoet 
(Limburg) Adolf De Ceuleneer (Oost-Vlaanderen) E. De Visschere 
adv. (West-Vlaanderen).

8 4 .  H e t  N a t i o n a a l  V l a a m s c h  V e r b o n d 199 s t r e e f t  n a a r  e e n  g o e d e  

n a le v i n g  v a n  d e  w e t  v a n  1 8 8 3  in  d e  o ffic ië le  in s t e llin g e n  e n  

v e r l a n g t  d e  to e p a s s in g  e r v a n  in  h e t  k a t h o lie k  o n d e r w ijs .

8 4 a .  Brief van minister J .  De Burlet200 aan K. Buis 201, burgemeester 
te Brussel; Brussel, 10 september 1894. A .A.M ., Fonds onderwijs, 
I I I i j  en B .A .L ., Fonds Doutreloux, 42.

Monsieur le Bourgmestre — J ’ai reçu dans le courant du mois de mai 
dernier, communication d’une pétition qui a été adressée par le Na
tionaal Vlaamsch Verbond à l ’administration communale de Bruxel
les, au sujet de l ’emploi du flamand dans les établissements d’ensei
gnement moyen de la capitale.
Ayant examiné cette pétition au point de vue spéciale de l ’application 
de la loi du 15 juin 1883, j ’estime le moment venu de vous signaler tout 
particulièrement ceux des vœux émis qui me paraissent fondés, afin 
que vous puissiez prendre, pendant les vacances, les mesures néces
saires pour qu’il y soit donné satisfaction dès la rentrée des classes. 
En ce qui concerne les écoles moyennes, il n’y a pas lieu, comme le 
demandent les pétitionnaires, d ’ajouter les mathématiques aux ma
tières qui doivent être enseignées en flamand ; la part faite à la langue

199 Het Nationaal Vlaamsch Verbond was een onpartijdige flamingantische vereni- 
ging die werd opgericht in juni 1891 met het doel een vaste organisatie te geven aan 
de landdagbeweging en haar activiteiten aan te vullen. Het stond voornamelijk 
onder leiding van Brusselse flaminganten en spande zich bijzonder in voor de 
vernederlandsing van de hoofdstad. Het bleef bestaan tôt in 1914.

20° j u[es de Burlet (Elsene 10 april 1844 - Nijvel 1 maart 1897). Katholiek politicus ; 
minister van binnenlandse zaken van 2 maart 1891 tôt 25 mei 1895.

201 Karel Buis (Brussel 13 oktober 1837 - Brussel 13 juli 1914). Werd in 1878 
gemeenteraadslid en in 1879 schepen van onderwijs te Brussel. Van 1881 tôt 1899 
was hij burgemeester in de hoofdstad. Hij spande zich bijzonder in om het 
gebruik van het Nederlands in Brussel te bevorderen.

3 17



flamande, en tant que langue véhiculaire de l ’enseignement, est suffi
sante ; mais il faudrait au moins réaliser ce que prescrit la loi à cet égard, 
ce qui est loin d’être le cas dans les écoles moyennes de Bruxelles. 
C ’est, de l'avis de l'inspection, dans les sections préparatoires de ces 
établissements, que l ’étude du flamand devrait être dès l ’abord renfor
cée, afin de rendre les élèves capables de suivre avec fruit les cours qui, 
dans la section moyenne, devraient être faits en flamand dès la Ie année 
d ’études. Actuellement on consacre seulement trois heures par semaine 
dans chaque classe de la section préparatoire à l'étude de la 2e langue 
nationale.
C ’est évidemment trop peu. Il faudrait un minimum de UNE HEURE par 
jour dans toute la série des classes élémentaires. Si tous les élèves, dès 
leur entrée à l ’école, étaient soumis à ce régime, ils n’éprouveraient pas 
grande difficulté à comprendre, dans les cours moyens, une leçon faite 
en flamand, et la loi sur l'emploi du flamand ne serait plus mise en échec 
par les obstacles que son exécution y rencontre actuellement.
Il va de soi que, si ce plan d’études était adopté, le même nombre de 
points serait attribué aux deux langues dans les compositions. Dans le 
même ordre d ’idées, il convient de donner en prix des livres flamands 
pour toutes les branches enseignées dans cette langue.
En ce qui concerne l ’athénée, il serait désirable que dans la section 
wallonne, le bureau administratif choisît le flamand comme langue 
germanique principale dont l'étude serait obligatoire au même titre 
que celle de la langue française. U en est ainsi pour les athénées de 
plusieurs villes wallonnes ; à plus forte raison cela devrait-il exister 
dans la capitale, dont tous les habitants devraient tenir à honneur de 
connaître les deux langues nationales.
Je vous prie, Monsieur le Bourgmestre, de vouloir me faire connaître 
la suite qui sera donnée aux vœux exprimés ci-dessus, que je me fais un 
devoir de vous transmettre en les recommandant à toute votre sollici
tude. Le Ministre, J. de Burlet.

84b. Brief van het Nationaal Vlaamsch Verbond aan de directeurs 
van de middelbare onderwijsinstellingen in Vlaanderen ; Brussel, 
15 augustus 1895. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17.

Geachte Heeren — Als gevolg op ons schrijven van oogst 1894, 
aangaande de studie der Nederlandsche taal en het gebruik dezer als 
voertaal van het onderricht in de gestichten van middelbaar onderwijs 
in Vlaamsch-België, hebben wij de eer UEd. eenen afdruk onder 
oogen te brengen van eenen brief des Heeren Minister van Bin-
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nenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs betreffende de toepassing 
der wet van 15 juni 1883 op dat stuk202.
Wij koesteren de hoop dat gij, in het bedoeld opzicht, het onderwijs in 
uw gesticht zult willen regelen overeenkomstig de wenken van dien 
hoogen ambtenaar nopens de rangschikking op gelijken voet der 
Fransche en der Nederlandsche taal, het getal uren aan de studie dezer 
laatste te besteden, het gelijk getal punten aan beide talen in de 
prijskampen toe te kennen en de keus der prijsboeken onder taaloog- 
punt.
Wat het opnemen der wiskunde betreft onder de vakken welke in het 
Nederlandsch dienen onderwezen te worden, onder dagteekening van 
17 juni 1895 hebben wij aan den Heer Minister Schollaert203 het 
volgende geschreven, dat door aile bevoegde personen zal beaamd 
worden.
,, Wij zijn het volstrekt niet eens met uwen achtbaren voorganger waar 
hij de meening uitdrukt dat het aandeel aan het Nederlandsch toege- 
kend als voertaal van het onderwijs, voldoende is, en dat er, bijgevolg, 
geene reden bestaat om in de middelbare scholen, de wiskunde in die 
taal te doen onderwijzen.
Wij nemen de vrijheid te doen opmerken dat, na bepaald te hebben dat 
de Nederlandsche, de Duitsche en de Engelsche taal in het Neder
landsch moeten aangeleerd worden, art. 2 van hoogergemelde wet 
voorschrijft dat : een of meer leergangen van het programma insgelijks 
in het Nederlandsch zullen gegeven worden. De aldus gegeven leer
gangen zullen ten getalle van ten minste twee zijn, te rekenen van de 
heropening der klassen in het jaar 1886.
Welnu, tôt heden toe worden, buiten de Germaansche talen, slechts 
twee leergangen in het Nederlandsch gegeven : de leergang van 
aardrijkskunde en geschiedenis en de leergang van natuurweten- 
schappen.
Het is dus slechts het minimum der toepassing van meergemelde wet

202 Het aangehaald schrijven van augustus 1894 is ons niet bekend. Het Nationaal 
Vlaamsch Verbond schreef in augustus 1894 00k een brief aan kardinaal 
Goossens : zie volgende tekst. De ministeriële brief is gepubliceerd onder 84a.

203 Frans Schollaert (Wilsele 19 augustus 1851 - Le Havre 29 juni 1917). Katholiek 
politicus ; van 25 mei 1895tot 5 augustus 1899 minister van binnenlandse zaken in 
opvolging van J. de Burlet.
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dat door de ministeriëele onderrichtingen geregeld werd. En wij 
blijven den duidelijken zin en de wezenlijke strekking dier wet in- 
dachtig als wij, met den Vlaamsche Volksraad204 (Besluit van isten 
november 1893), vragen dat de wiskunde bij middel van het Neder- 
landsch onderwezen worde, krachtens evengemelde wet, in al de 
gestichten van middelbaar onderwijs in de Vlaamsche gewesten. Om 
het groot gewicht te rechtvaardigen dat wij aan den gevraagden maat- 
regel hechten, hoeven wij hier slechts de woorden te herhalen door 
den Heer E. Coremans in zitting der Kamer van volksvertegenwoor- 
digers van 13 december 1882 uitgesproken, en welke evenzeer op de 
wiskunde in het algemeen als op de meetkunde in het bijzonder 
toepasselijk zijn : In het Vlaamsch onderwezen is de meetkunde een 
spel voor de Vlamingen ; ze hun in het Fransch te onderwijzen, is het 
toppunt der ongerijmdheid” . [...]
Met de verzekering dat onze eenige drijfveer te dezen de wensch is, de 
leerlingen der private gestichten zoowel als die der staatsscholen 
volkomen op de hoogte te zien stellen van de beschavende en vader- 
landslievende zending welke de leidende standen waartoe zij behoo- 
ren, in het Vlaamsche land te vervullen hebben, bieden wij UEd., 
geachte Heeren, de betuiging onzer eerbiedige gevoelens. Namens het 
bestuur: de dd. voorzitter M. Josson205, advocaat.

84c. Brief van het Nationaal Vlaamsch Ver bond aan P. L. Goossens;
Brussel, 14 september 1895. A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I  iy. 

Doorluchtige Hoogwaardigheid — Als gevolg op ons schrijven van 
oogst 1894206, nemen wij eerbiedig de vrijheid U Ed. hierbij eenen

204 Het Nationaal Vlaamsch Verbond richtte op 18 april 1892 een Vlaamsche Volks
raad op die fungeerde als een soort Vlaams parlement waarin aile vraagstukken die 
belang hadden voor de Vlaamse beweging werden besproken. De Vlaamsche 
Volksraad verdween in 1914.

205 Maurits Josson (Antwerpen tofebruari i8 j5-L eid en  ijdecem ber 1926). Sedert 
1880 gevestigd als advocaat te Brussel. Hij was, tôt aan zijn uitwijking naar 
Nederland in 1920, een van de belangrijkste figuren van het Brussels flamin
gantisme.

206 Het Nationaal Vlaamsch Verbond had op 14 mei 1894 een brief gericht aan de 
ouders van leerlingen van de katholieke middelbare onderwijsinstellingen in 
Vlaanderen waarin deze werden aangespoord om aan te dringen op de toepassing 
van de wet van 1883 in het katholiek onderwijs aangezien zowel de wet op het 
gerecht van 1889 als de wet op het hoger onderwijs van 1890 deze hervorming 
meer noodzakelijk maakten. Deze brief werd op 20 augustus 1894 naar Goossens
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afdruk te laten geworden van onzen omzendbrief aan de Heeren 
superiors van gestichten van middelbaar onderricht met het oog op het 
gebruik der Nederlandsche taal voor het onderwijs van eenige vakken 
naar den geest der wet van 15 juni 1883 207.
Met allen eerbied doch dringend verzoeken wij U Ed., Doorluchtige 
Hoogwaardigheid, wel te willen de noodige bevelen uitvaardigen 
opdat de aangeprezen maatregels te beginnen van de a.s. herneming 
der leergangen, toegepast worden in de onderwijsgestichten onder 
Uw hoog gebied staande in de provincie Antwerpen en in de ar- 
rondissementen Brussel en Leuven208.
Aanvaard, Doorluchtige Hoogwaardigheid, de betuiging onzer 
hoogste achting.
Namens het bestuur: de dd. voorzitter M. Josson Timmerwerf 3.

gestuurd en in het begeleidend schrijven vroeg het Nationaal Vlaamsch Verbond 
aan de kardinaal om vanaf het volgend schooljaar maatregelen te nemen ,,ten 
voordeele eener merkelijke versterking van de studie der Nederlandsche taal in die 
scholen en het gebruik derzelve als voertaal voor het onderwijs der Germaansche 
talen alsmede van geschiedenis en aardrijkskunde en van de natuurlijke weten- 
schappen. ”  ; A .A .M ., Fonds onderwijs, I I I 17. Misschien stuurde het Nationaal 
Vlaamsch Verbond de brief van 14 mei 1894 aan aile bisschoppen van het Vlaamse 
land: wij vonden er een exemplaar van in het B .A .L ., Fonds Doutreloux, 42.

207 Bij deze brief aan Goossens werden de vorige twee gepubliceerde teksten (nrs. 84a 
en 84b) als bijlage gevoegd. Aangezien we de brief van De Burlet aan de Brusselse 
burgemeester (tekst 84a) 00k in het B. A .L . terugvonden is het mogelijk dat het 
Nationaal Vlaamsch Verbond in september 1895 een gelijkaardig schrijven aan de 
andere bisschoppen van het Vlaamse land richtte.

208 Op 4 september 1898 richtte het Nationaal Vlaamsch Verbond naar aanleiding 
van de goedkeuring van de gelijkheidswet nogmaals een verzoek tôt Goossens om 
de wet van 1883 in het katholiek onderwijs toe te passen; A .A .M ., Fonds 
onderwijs, I I I 17.
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3 .2 . BISDOM BRU G G E

3 .2 . 1. TAA LTO ESTA N D EN  EN  M O ED ERTAALO N D ER- 
RICH T

85. De Westvlaamse colleges volgen met enige aarzeling de ten- 
dens naar een beter moderne talenonderricht in het middel- 
baar onderwijs.

Inspectieverslag van A .L . Dambre aan J .J .  Faict; Brugge, io ju li 
1884. B .A .B ., C499.

Monseigneur — [...] Cependant quelques novateurs, la plupart étran
gers à la pratique de l ’enseignement, trouvent qu’il faudrait marcher 
plus vite ; que la jeunesse devrait aboutir beaucoup plus promptement 
aux études qui rapportent, et laisser voguer ce qu’ils appellent ce fatras 
de latin et de grec, dont l ’âge mûr n’a que faire. Je sais que ces étranges 
propos trouvent parfois de l ’écho dans notre corps professoral, et, ce 
qui pis est, que des élèves les répètent après leurs maîtres. De là une 
froideur, voire même du mépris. Peu à peu l ’enthousiasme juvénil, s’il 
en reste, est pour les seules langues modernes, respectables sans doute, 
nécessaires même, mais incontestablement inférieures au latin et au 
grec. C ’est ainsi qu’on marche à l ’encontre du résultat qu’il faudrait 
obtenir par les humanités.
Certes je n’impose des convictions à personne; mais je demande au 
moins les respect extérieur pour les bases du système d ’enseignement 
suivi dans nos collèges ; faute de ce respect, les élèves dévient et ne se 
jettent que trop facilement dans un engouement funeste.
IV. Le programme d’études.
C ’est à la touche de ces considérations qu’il faut examiner et com
prendre le programme d ’études promulgué chaque année pour les 
collèges du diocèse.
Les modifications introduites dans la dernière édition ont été accueil
lies partout avec déférence : les nécessités du temps et les prévisions de 
l ’avenir avaient préparé les esprits à ces légères innovations. L ’Alle
mand ou l ’anglais, aux choix des élèves, sont donc devenus obligatoi
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res pour les élèves des quatre cours supérieurs d’humanités. La termi
nologie de l ’histoire, de la géographie et des sciences est enseignée en 
français et en flamand par ceux des professeurs qui connaissent les 
deux langues209. J ’en crois l ’attestation de ces Messieurs. Seulement 
une plainte générale existe sur le manque d'auteurs qui écrivent en 
flamand des traités complets de mathématiques et de sciences naturel
les. La Hollande même adopte presque partout la terminologie fran
çaise. Puisque les langues vivantes sont matière obligatoire, ne 
conviendrait-il pas de les faire intervenir dans le prix d ’excellence ? 
[•••]
Les quelques infidélités constatées précédemment dans l ’observation 
du programme m’ont engagé à surveiller de plus près ce point impor
tant. J ’ai découvert encore des irrégularités, dépressant même mes 
prévisions. Cependant le programme est de stricte observance. Sans 
doute dans les collèges patronnés il y a une certaine latitude pour les 
mathématiques, l ’histoire et la géographie; il n’y en [a] pas pouf 
l ’étude des langues. Il n’est pas permis, en cette matière, de sortir des 
auteurs et des passages indiqués, à moins que la matière ne soit trop 
peu vaste. Encore conviendrait-il généralement de suivre la succession 
des auteurs et des passages prescrits. [...] De fait l ’ignorance en 
matière de grammaire est incontestable. Dans tel cours préparatoire 
j ’ai rencontré des élèves récitant assez convenablement de mémoire 
des passages même long[ues] et après ... ne sachant rien, mais absolu
ment rien de la grammaire française, moins encore de la grammaire 
flamande. Je fais erreur : ils savaient conjuger mécaniquement quel
ques verbes réguliers, mais ne distinguaient ni sujet, ni attribut, ni 
complément, ni accord. [...] En sixième et en cinquième latines j ’ai dû 
constater l ’oubli presque complet de la syntaxe française. En troisième 
et en quatrième j ’ai interrogé de préférence sur la syntaxe latine. A  ma 
confusion j ’y ai rencontré des élèves ne distinguant pas la nature des 
propositions, se trompant sur la concordance des temps, sur l ’emploi 
du subjonctif etc etc. [...] A .L. Dambre chan.

209 Deze laatste maatregel was genomen in functie van de taalwet van 1883 op het 
middelbaar onderwijs ; zie 00k tekst 64a voetnoot 7.
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86. De kennis van het Frans blijft een voortdurende zorg van de 
Westvlaamse diocesane inspectie.

86a. Inspectieverslag van A .L . Dambre; zomer 188} 21°. B.A .B ., 
C 4 9 9 .

C o l l è g e s  d e  d io c è s e . In s p e c t io n  d ’é t é  1885. [ . . . ]

Collège de Bruges. 8, 15 et 20 mai 1885. [...]
En rhétorique [...] Deux élèves, l ’un surtout, ont traduit du latin en 
français avec une aisance remarquable. [...]

Collège de Nieuport. 27 mai 1885. [...]
Le collège continue sensiblement sa marche ascendante. L ’éducation, 
l ’aisance, l ’esprit des élèves, sont, vu leur âge, au moins aussi corrects 
que dans les autres collèges. Déjà de grandes, de très grandes difficul
tés ont été vaincues dans la prononciation française. En cette matière, 
comme sous maint autre rapport, M. Dilger est le meilleur professeur 
de cette maison. Il prend l ’enfant dès son entrée dans la langue 
française et le force, avec des insistances et une patience admirables, à 
prononcer convenablement. L ’enfant ainsi harcelé, entendant d’ail
leurs une articulation, une prononciation toujours soignées, finit par 
reproduire avec assez d ’exactitude ce qu’il entend constamment. Il y  a 
quatre ans je n’aurais pas cru qu’à Nieuport on atteindrait jamais les 
résultats constatés aujourd’hui210 211. [...]
Collège de Poperinghe. 1 juin 1885. [...]
Une réforme a été introduite dans la société littéraire, vu le nombre 
restreint des élèves de rhétorique et de poésie. M. le principal212 y a 
fait adjoindre ceux de 3me et 4me pour faire de tous ensemble une 
petite académie littéraire. Les sujets de composition sont générale
ment indiqués par le directeur et afférents, aux grands faits histori

210 Een ander deel van dit rapport is gepubliceerd onder Vlaamse beweging in de 
colleges ; zie tekst 94.

211 Op 15 september 1886 deelde de Nieuwpoortse principaal V. Beheyt aan Faict 
mee dat de leerlingen van de je en 6e Latijnse de lessen Frans, Nederlands, 
geschiedenis en wiskunde volgden bij Pii, die leraar was in de professionele 
afdeling en dat ze in die vakken al goede vorderingen gemaakt hadden ; B .A .B ., 
C 483. Een ander deel van deze brief is gepubliceerd onder Vlaamse beweging in 
de colleges, tekst 96.

212 Aloïs Charles Vervaeke (Desselgem 30 oktober 18 5 1-  Poperinge 31 maart 1914). 
Was van 1883 tôt 1906 principaal van het college te Poperinge. Daarna werd hij 
diocesaan inspecteur van het lager onderwijs.
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ques, aux personnages éminents des époques étudiées dans ces classes. 
Le directeur remet même les livres qui traitent plus ou moins ample
ment la matière. Grâce à ces mesures les élèves ne se perdent pas dans 
le vague et les banalités: ils n’ont pas non plus à lutter contre la 
stérilité. La lecture des compositions est faite par l ’auteur lui-même et 
dans une séance ultérieure l ’écrit est discuté par un condisciple. De 
temps à autre les élèves de 2de y mêlent une composition de poésie 
française ou flamande. M. le principal, directeur de la société litté
raire, est l ’auteur de ce procédé nouveau. Il s’en trouve heureux et ses 
collaborateurs expriment spontanément la même appréciation213. 
[...]
Collège d’Ypres. 2 et 17 juin 1885.
Il y a certainement une lacune dans l ’enseignement de ce collège. [...] 
M. le principal214 215, chargé surtout de la poésie, est trop souvent 
empêché, soit par l ’infirmité, soit par la goutte. Les conséquences de 
cette lacune sont palpables. Ainsi les élèves de rhét. et de poésie sont 
presque nuis en histoire et en langue française, mais nuis au point que 
l ’interrogateur se demande si ces élèves ont jamais entendu parler de 
telle matière portée au programme. [...] A .L. Dambre.

86b. Inspectieverslag van A .L . Dambre; 20 februari i88y. B.A .B., 
C 49 9-
Ire  I N S P E C T IO N  1886- 1 8 8 7 . [ . . . ]

Petit séminaire de Roulers. 15 et 16 novembre 1886. [...]
Dans toutes les classes, très peu exceptées, mon examen m’a donné la 
conviction que le bon accent, la prononciation nette et claire, ont 
gagné beaucoup dans l ’estime des élèves. [...]
M. Duquesnoi21s, prof, de cours français, a énormément gagné 
comme professeur. Sa classe marche très bien. Il fait de louables et 
nécessaires efforts pour corriger son pitoyable accent français. [...]

213 Op 23 november 1883 en 5 oktober 1884 deelde Vervaeke aan Faict mee dat 
H. Scherpereel, die leraar was aan de voorbereidende afdeling van het college, te 
weinig Nederlands kende om zich verstaanbaar te maken voor de leerlingen ; 
B .A .B ., C494.

214 Namelijk Hugo Verriest.
215 Jean Duquesnoy (Menen 15 juni 1861 - Kortrijk 25 juni 1932). Was van 1885 tôt 

1888 leraar aan het klein seminarie te Roeselare. Daarna deed hij uitsluitend 
parochiaal werk.
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Collège de Courtrai. 22 et 23 nov. 1886. [...]
Dans la section préparatoire, — classes de M.M. Patou216 et Hoef
fel217 — , il s’est fait un heureux changement, il est donné moins 
d’élèves au premier, plus au second. C ’est ainsi que les nouvelles 
recrues venant de la campagne ont mieux l ’occasion d’apprendre le 
français, se trouvant mieux mêlés à des élèves qui parlent cette langue 
en famille218. [...]
Collège de Nieuport. 30 nov. 1886. [...]
M. Delescluze fait bien apprendre la grammaire en théorie : ses élèves 
sont bien loin d’en avoir la pratique. Sauf deux, tous les autres 
donnent des devoirs écrits dans un français impossible à tous les points 
de vu. [...]

216 A. Patou was lekenleraar aan het college te Kortrijk. Hij gaf er les aan de 4e Franse 
kks en was 00k muziekleraar.

217 H. Hoeffel, eveneens lekenleraar, was titularis van de 5e Franse klas en mu
ziekleraar.

218 Principaal Dehulster van Kortrijk was zelf zeer bekommerd om de goede frans- 
talige vorming van zijn leerlingen. Op 27 augustus 1886 en op 24 augustus 1887 
maakte hij bij Faict zijn beklag over leraars die slecht Frans spraken : de eerste 
klacht betrof Ch. Lowagie, plaatsvervangend leraar in de 2e Franse klas, de 
tweede betrof de jonge leraar C.Dejonghe; zie B .A .B ., C486. De ,,gelukkige 
wijziging”  waarvan Dambre in zijn inspectierapport sprak was te danken aan 
Dehulster, die in september 1886 aan Faict had voorgesteld om een ingangs- 
examen in te richten voor de middelbare afdeling van het college die ver beneden 
het peil van de rijksmiddelbare scholen bleef. Omdat de lagere broedersschool 
van Kortrijk een slechte naam had, o.a. omdat het Nederlands er niet werd 
onderwezen, verkozen de ouders hun kinderen onmiddellijk naar het college te 
sturen, waar ze echter niet allemaal konden worden opgevangen in de twee 
voorbereidende klassen en zodoende te weinig voorbereid en met onvoldoende 
kennis van het Frans werden toegelaten tôt de middelbare school, die alszodanig 
diende als doorgangsstadium naar de Latijnse afdeling. Faict ging akkoord met 
een streng ingangsexamen en drong aan op het naleven van het officieel pro
gramma voor het rijksmiddelbaar onderwijs. Hij eistte 00k dat in de lagere 
broedersschool Nederlands zou worden onderwezen zodat ze meer leerlingen 
kon aantrekken ; A. Dehulster aan J . J .  Faict, 10 september 1886, B. A .B ., C486 
en J . J .  Faict aan A. Dehulster, 18 september 1886, B .A .B ., Acta, 1886, p.364- 
365. Op i7april 1886 was het gemeentebestuur van Kortrijk met Faict overeenge- 
komen om het college voor een période van vijf jaar te patroneren. Deze overeen- 
komst werd vernieuwd op n  juni 1892 voor een période van tien jaar (van 1891 tôt 
1901), en daarin werd o.m. bepaald dat de taalwet van 1883 op het middelbaar 
onderwijs moest worden toegepastin het Kortrijksecollege ; B. A .B ., C487. Inde 
teksten betreffende de Vlaamse beweging in het college van Kortrijk is 00k nog 
enige informatie te vinden over de taalsituatie in deze instelling ; zie teksten 102a 
en 102b.
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Collège de Menin, 20 et 21 déc. 1886. [...]
M. Devaere219 manque un peu de formes. Sa classe est difficile à faire 
au commencement de l ’année. C ’est là que débutent les enfants qui 
arrivent des écoles rurales : ils ont à apprendre le français avec des 
élèves qui [ont] déjà passé une année ou plus au collège, mais sur 
lesquels ils l ’emportent souvent en flamand et en arithmétique. Il 
paraît que M. Devaere se tire assez bien de ces difficultés. [...] A .L. 
Dambre.

87. Een ongunstig oordeel over het optreden van een surveillant te 
Diksmuide.

Inspectieverslag van (A.L. Dambre) ; i886-i88y. B .A .B ., C499. 
I n s p e c t io n  d ’é t é . A n n é e  s c o l a ir e  1886-1887. [ . . . ]

Dixmude. 15 juin 1887. [...] au soir, me trouvant au jardin pendant 
l ’étude des élèves réunis, j ’entendis le surveillant provisoire faire en 
flamand une sortie violente, assez grossière de ton et de langage, 
contre les élèves, qui répondirent plusieurs fois par un rire peu res
pectueux. Rien d’étonnant dans ce résultat! Quelques méprises de ce 
genre couleraient un homme. [...]

88. De visie van Hollandse katholieken op de vernederlandsing 
van het onderwijs in Vlaanderen bevestigt Faict in zijn over- 
tuiging dat de Franse voertaal supérieur is.

88a. Brief van volksvertegenwoordiger D. De Haerne aan J . J .  Faict;
Sint-Joost-ten-Node, 5 september i88y. B .A .B., C 6 0 2 - 6 0 J .  

Monseigneur — [...] Maintenant, Monseigneur, je crois devoir com
muniquer à Votre Grandeur le résultat d’une démarche que j ’ai faite 
auprès d’un savant Jésuite hollandais, le Père Van Gestel220, pour 
connaître son opinion sur l ’enseignement du français dans les écoles 
de Hollande et dans les nôtres. U me donne une réponse qui mérite, je 
crois, l ’attention de Votre Grandeur, dans le conflit qui existe à cet

219 Camille Victor De Vaere (Oostrozebeke 7 april 1856 - Oudenburg 11  mei 1940). 
Was van 1882 tôt 1898 leraar aan de voorbereidende afdeling van het college te 
Menen.

220 Hadr. Van Gestel (Geldrop 30 januari 1830 - Maastricht 20 augustus 1900). Trad 
in 1849 binnen in de orde van de Jezuïeten. In 1888 was hij professor te 
Maastricht.
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égard entre flamands. Il dit que la langue véhiculaire de l ’enseigne
ment en Hollande est le hollandais, sauf que dans les universités on 
permet l ’usage du latin; mais que le Hollandais prévaut. Dans les 
collèges catholiques, ajoute-t-il, on est plus porté pour le français que 
dans les autres, surtout dans ceux des Jésuites. On y prescrit aux élèves 
de certaines classes de parler le français entre eux, parceque c’est une 
langue universelle.
,,En Belgique, dit le Rév. Père, on fera bien de se servir dans l ’enseig
nement des deux langues. Conseiller de ne faire usage que du flamand 
dans l ’enseignement, ce serait une vraie folie”
Telle est l ’opinion des catholiques hollandais sur cette importante 
question. J ’ai cru devoir, Monseigneur, vous la faire connaître.
J ’ai l ’honneur d’être, Monseigneur, de Votre Grandeur le très res
pectueux serviteur. D. De Haerne Rept.

88b. Antwoordvan J . J .  FaictaanD. De Haerne ; Brugge, ioseptem- 
ber i88y. B .A .B ., Acta, 1887, p .371-372.

[...] Je Vous remercie de m’avoir fait connaître l ’opinion du R.P. Van 
Gestel sur l ’emploi du flamand comme langue véhiculaire, dans l ’en
seignement des collèges. Cette opinion ne m’étonne guère. S ’il est très 
vrai que scientifiquement la langue flamande est un véhicule de loin 
supérieur au français.dans l ’enseignement du latin et du grec; il est 
incontestable qu’au point de vue de la formation des sons et de 
l ’éducation extérieure, le français ou toute autre langue se parlant des 
lèvres est indispensable aux Flamands et aux Hollandais dont la langue 
est plutôt gutturale.
Rappelez-vous, je vous prie, vos années de professorat, et les peines 
infinies qu’on a, dans nos collèges pour dégrossir les élèves, surtout de 
la campagne. Laisser à ces jeunes gens la liberté de parler le flamand, 
qui dans leur bouche, sera un jargon, c’est les condamner à ne se 
former jamais.
Vous savez du reste que, dans les maisons du diocèse, le français est le 
véhicule principal, et le flamand le véhicule accessoire.
Pour les motifs qui précèdent, il en sera encore longtemps ainsi et je ne 
souffrirai pas qu’on entrave l ’application de ce système, seul capable 
d ’élever nos jeunes gens à la hauteur des exigences sociales. J .J .  
Evêque de Bruges.
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89. Vlaamsvoelend politicus aangespoord om het bisschoppelijk 
taalbeleid in de colleges te verdedigen voor een vlaamsgezind 
publiek.

Brief van J . J .  Faict aan senator J .  Lammens221 ; Brugge, 10 sep- 
tember 1888. B .A .B ., Acta, 1888, p .386-387.

J ’apprends avec plaisir que Vous Vous proposez de parler à la réunion 
du Davidsfonds à Thielt.
Connaissant l ’autorité de votre parole je Vous serai particulièrement 
reconnaissant des ménagements dont Vous voudrez user à l ’égard des 
étudiants de mes collèges.
Comme Evêque, je  suis obligé de défendre aux élèves les conversations 
en flamand durant les récréations. Sans quoi le très grand nombre de 
mes prêtres ne saura pas parler convenablement le français, plus tard ; 
et, tout d’abord ils seront incapables de remplir les fonctions de 
professeur.
Bien plus ; autorisés à ne plus se gêner en rien, quant au langage, nos 
élèves n’entendraient plus se gêner davantage, quant aux bonnes 
manières, au maintien à la mise etc.
Vous ne Vous figurez pas la peine que nous avons à former nos 
étudiants, pour la plupart campagnards.
Je sais à quel point Vous êtes ami de l ’autorité ; et je Vous remercie a 
l ’avance de l ’appui que Vous voudrez donner à la mienne, à l ’occasion 
de votre discours de Thielt222. J .J .  Evêque de Bruges.

9 0 . F a i c t  b e v e s t i g t  u it d r u k k e li jk  d a t  d e  c a t e c h is m u s  in  h e t  

N e d e r la n d s  m a g  w o r d e n  u it g e le g d  in  d e  la g e r e  h u m a n i o r a -  

k la s s e n .

Brief van J . J .  Faict aan F. De Brouwer222 223 ; Brugge, 4 oktober 
1889. B .A .B ., Acta, 1889, p -jss -

221 Jules Lammens (Gent 20 maart 1822 - Gent 4 februari 1908). Was katholiek 
senator voor het arrondissement Kortrijk van 1880 tôt 1900. Lammens zag in het 
behoud van het Nederlands een middel om de christelijke aard en zeden van het 
volk te bewaren. Hij nam in 1897 voor de senaat de verdediging op van de 
gelijkheidswet.

222 Lammens voldeed aan de wens van Faict en sprak voor het Davidsfonds eerder 
vergoelijkend over de taalsituatie in het college van Tielt ; L. Vos-G evers, Irt het 
spoor..., p. 227-228.

223 François Marie De Brouwer (Brugge iomei i846-Maredsous7april 1927). 1870: 
priesterwijding ; 1871 : professor aan het groot seminarie te Brugge ; 1884 : supe-



[...] Dubium non est quin in classe 6, 5 et 4 catechismum lingua 
flandrica explicare omnino liceat224. Dentur autem istae explicationes 
lingua simplici ast litteraria. Si forte in istis scholis alumni sint qui 
flandricam linguam ignorent, hi lingua materna catechismum doceri 
debent; nisi aliunde linguam flandricam discere teneantur225. J .J .  
Episcopus Brugensis.

Vertaling van tekst 90.

[...] Ongetwijfeld mag in de 6e, 5e en 4e klas de catechismus geheel in 
het Vlaams uitgelegd worden224. Deze uitleg dient echter in een- 
voudige, maar wetenschappelijk juiste bewoordingen gegeven te 
worden. Indien er soms in deze klassen leerlingen zitten, die geen 
Vlaams kennen, moeten zij catechismusonderricht krijgen in hun 
moedertaal, tenzij zij uit anderen hoofde verplicht zijn de Vlaamse taal 
te leren225. J .J .  Bisschop van Brugge.

91. Een overzicht van de bisschoppelijke taalvoorschriften voor de 
Westvlaamse colleges levert een argument voor de bestrijding 
van het amendement Coremans.

Brief van J . J .  Faict aan senator P. Bethune226; Brugge, 15 fe- 
bruari 1890. B .A .B ., Acta, 1890, p.yy-y8.

Je m’empresse de répondre à votre aimable lettre d’hier. Il s’agit des 
classes latines. Dans les classes préparatoires, le flamand et le français 
s’alternent.
Donc, sur 20 heures par semaine, 1 heure flamand ex professo ; pré
ceptes, explications d’auteurs. Il est à remarquer que depuis 1884, 
grâce aux progrès de l ’enseignement primaire, les élèves entrant en 6™e 
savent mieux le flamand.
/ heure de catéchisme et prières, tout en flamand. De plus: pour les

rior van het klein semfnarie te Roeselare ; 1894 : pastoor-deken te Menen ; 1897: 
pastoor-deken te Ieper; 1918 : op rust gesteld.

224 Zoals bepaald was in de bisschoppelijke verordeningen van 20 juli 1878 ; zie tekst

33:
225 Faict gaf deze wenk aan De Brouwer nadat in De Vlaamsche Vlagge en in een 

vertoog van de Oud-Hoogstudentenbond van West-Vlaanderen van 1889 gepro- 
testeerd was tegen de verfranste catechismuslessen te Roeselare ; L. Vos-G evers, 
In het s p o o r p. 229-230.

226 Katholiek senator voor het arrondissement Kortrijk.
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mathématiques, la géographie et l ’histoire, les professeurs sont tenus 
de donner la terminologie en flamand.
Moralement tous les 15 jours devoirs flamands, narrations, descrip
tions, lettres, vers, discours.
Les traductions du latin et du grec se font alternativement en français 
et en flamand.
Chaque élève est obligé à déclamer quelquefois en flamand. 
Résultat: Depuis 5 à 6 ans, dans le concours diocésain des élèves de 
toutes les rhétoriques du diocèse, les discours flamands l 'emportent 
sur les discours français et latins221 * * * * * 227. J .J .  Evêque de Bruges.

92. Gunstige balans van Faict’s taalpolitiek op het einde van zijn 
episcopaat.

Rapport van inspecteur A .L. Dambre aan J .J .  Faict; Brugge, 20 
juli 189J. B .A .B., C499.
R a p p o r t  s u c c in c t  su r  l a  s it u a t io n  d es  c o l lè g e s  é p isc o p a u x  
DU DIOCÈSE DE BRUGES PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 1892-1893 228-  

[...] La connaissance du français se maintient à un bon niveau. Le 
flamand est la langue la mieux connue des élèves, qui s ’efforcent de la 
bien écrire et d’éviter les trivialités. [...]

3 .2 .2 . VLAAM SE BEW EGING IN  DE CO LLEGES

93. Waakzaamheid geboden voor vlaamsgezind leraar te Pope- 
ringe.

Brief van J . J .  Faict aan principaal A. Vervaeke 229; Brugge, 7 
maart 1884. B .A .B ., Acta, 1884, p. 1 13 -114 .

221 Bethune had om deze inlichtingen gevraagd omdat er een parlementair débat aan
de gang was over het amendement Coremans, dat de wet van 1883 van toepassing
wilde maken op het katholiek onderwijs. Op basis van de door Faict verstrekte
informatie verklaarde de Kortrijkse senator in het parlement dat de goedkeuring
van het amendement Coremans overbodig was voor de Westvlaamse colleges ;
L. Vos-G evers, In het spoor..., p. 228.

228 Een ander deel van dit rapport is gepubliceerd onder Vlaamse beweging in de
colleges, tekst 103.

229 Vervaeke onderhield goede betrekkingen met de Davidsfondsafdeling van Pope- 
ringe. Op 13 september 1887 vroeg hij aan Faict of hij het college mocht ter
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Confidentialiter te monitum volo R. Dnum 230 ad supplendas vices Ri. 
Dni. Laevens231 ideo ad te missum quia egebas sacerdote, nimio 
linguae flandricae amore obcaecatum esse. Cave igitur et vigila ne 
juvenis, multis aliunde praeditus dotibus, alumnorum capita accendat 
et stabilitum ordinem perturbet. [...] J .J .  Episcopus Brugensis.

Vertaling van tekst 93.

Ik wil er U vertrouwelijk voor waarschuwen dat de Eerwaarde 
Heer230, die de plaats van de Eerwaarde Heer Laevens231 moet inne- 
men, en naar U is gezonden, omdat gij een priester nodig had, te zeer 
door liefde voor de Vlaamse taal is verblind. Waak er derhalve voor en 
Jet erop dat de jonge man, die anderzijds vele gaven heeft, de hoofden 
van de leerlingen niet op hol brengt en de gevestigde orde verstoort, 
[...] J .J .  Bisschop van Brugge.

94. Een nieuwe aanpak van het flamingantisme te Roeselare.

Inspectieverslag van A .L . Dambre; zomer 1883. B .A .B ., C499. 
C o l l è g e s  d u  d io c è s e . I n s p e c t io n  d ’é t é  1885. [ . . . ]

Petit séminaire de Roulers. 18 et 19 mai 1885. [...]
Le dernier numéro de la ,, Vlagge”  (vacances Pâques 1885) a, paraît-il, 
fait au dehors plus de sensation qu’au petit séminaire. M. Vanderhey- 
de232, surveillant, qui s’y trouve particulièrement attaqué, ne s’em
porte pas moins bien233. M. le sup.234 m’a d ’ailleurs assuré que 
généralement les élèves donnent leur confiance à leurs professeurs. 
Quant à lui il ne compte nullement faire des sorties contre les flamin-

beschikking stellen voor de feesten die het Davidsfonds op 28 september van dat 
jaar wilde organiseren ter gelegenheid van de inhuldiging van een monument voor 
deken De B o; B .A .B ., C494.

230 Misschien J . J .  Denecker die in 1884 surveillant van de externen werd in het 
Sint-Stanislascollege te Poperinge en er van 1886 tôt 1894 surveillant van de 
internen was.

231 L .C . Laevens was van 1882 tôt 1886 surveillant van de internen te Poperinge.
232 Charles Vanderheyde (Oostende 26 april 1858 - St. Rruis bij Brugge 6 september 

1931). 1881 : priesterwijding en surveillant van de internen in het klein seminarie 
te Roeselare; 1892: onderpastoor te Menen; 1896: onderpastoor te Brugge; 
1904 : pastoor te Ruiselede ; 1908 : pastoor te Brugge ; 1924 : op rust gesteld.

233 De Vlagge had scherp gereageerd tegen een kleinerende opmerking van Vander
heyde over de vlaamsgezinde beweging onder de leerlingen ; EEN , Een hands- 
volle studenten..., De Vlaamsche Vlagge, X I, 2, paasvakantie 1885, p. 73 ; L. en 
L. Vos-G evers, Dat volk moet herleven, p. 52.

234 François Marie De Brouwer.
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gants, mais plutôt exploiter le bon côté du mouvement pour étouffer 
ainsi plus sûrement le mauvais, c.à.d. la tendance au mépris de la 
discipline et de l ’autorité, le sans-gêne et la rusticité. [...] A .L . Dam- 
bre chan.

9$. Nonchalante geest onder leraars te Brugge.

Brief van H. Rommel, principaal van het Sint-Lodewijkscollege 
te Brugge aan J J .  Faict; Brugge, i j  augustus 1886. B.A .B., 
C480.
E x po sé  d e  l a  s it u a t io n  d u  c o l l è g e  S. Louis À B r u g e s  a u  13 
AOÛT 1886.

[ • • • ]
B. Après la question du nombre vient celle de la qualité des membres 
qui forment le personnel enseignant235. Cette partie de mon rapport 
est particulièrement grave et délicate.
Il me paraît hors de contestation qu’à l ’envisager dans son ensemble 
notre personnel laisse à désirer, et n’est pas, à plusieurs égards, à la 
hauteur de sa mission. Voici quelques détails à ce sujet, 
a/ Il règne parmi les membres du corps enseignant un laisser aller 
déplorable pour ce qui concerne le décorum, le savoir faire, les bien
séances. Il existe parmi les professeurs je ne sais quel esprit, qui est un 
mélange de vulgarité et de dissipation, un parti-pris de parler le 
flamand, assez indifférent en lui-même, mais qui a pour conséquence 
de nuire au bon ton et d’empêcher ces Messieurs de mettre au jour 
devant leurs élèves, cette distinction de langage qui à elle seule est un 
excellent enseignement de la politesse. Par suite de ces défauts les 
relations de plusieurs professeurs avec leurs élèves perdent en dignité, 
et l ’ensemble de l ’éducation y trouve un obstacle réel, contre lequel 
protestent les parents, et qui me semble prendre de jour en jour de plus 
grandes proportions. [...] De l ’aveu de ceux qui causent de cette 
question le choix du personnel est évidemment la cause de ce que 
déplorent tous les amis de notre établissement236. [...] H. Rommel 
principal.
235 Het lerarencorps van het Sint-Lodewijkscollege zag er in 1885-1886 uit als volgt : 

econoom : D. Lescouhier ; surveillanten : A. Cardoen en A. Van Nieuwenhuyse ; 
leraar retorica: J . Craeynest; leraar poësis : V. Beheyt; leraar 3e Latijnse: 
V. Hoornaert ; leraar 4e Latijnse : C. Van den Berghe ; leraar je Latijnse : J. Del- 
porte; leraar 6e Latijnse: M. Van Hoonacker; vakleraars : E .Van Robays, 
R. Vervaeke en C. Tillieux.

236 Op 9 september 1886 deelde Faict aan Rommel mee dat er vanzelfsprekend wat
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96. Sommige leraars van Nieuwpoort actief in het Davidsfonds.

Brief van V. Beheyt237, principaal van het Sint-Bernarduscollege 
te Nieuwpoort aan J J .  Faict; Nieuwpoort, /y septemher 1886. 
B.A .B ., C48J.

Monseigneur — [...] M. Dele[s]cluze est un excellent professeur : sous 
sa direction les élèves apprennent à travailler sérieusement. Cependant 
à cause de sa sévérité quelque peu excessive il [est] plutôt craint 
qu’aimé. Il est en outre secrétaire de la musique du Davidsfonds et 
aide pour une grande part à en couvrir les frais.
M. Dilger de Bruges fait bien marcher sa classe, les élèves y travaillent 
et le professeur est bien vu. Peut-être pourrait-il se montrer un peu 
plus sérieux. Il dirige pendant l ’hiver avec le plus grand succès les 
pièces du Davidsfonds. [ ...]238 Victor Beheyt.

97. Het Sint-Amandscollege te Kortrijk : een zorgenkind van de 
bisschop 239.

moest gedaan worden om de geest onder de leraars te verbeteren maar dat hij liefst 
zo weinig mogelijk leraars wilde verplaatsen; B .A .B ., Acta, 1886, p. 346.

237 Victor Beheyt (Menen 25 maart 1852 - Kortrijk 10 januari 1921). 1876 : priester- 
wijding en studies te Leuven; 1877: leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te 
Brugge; 1886: principaal te Nieuwpoort; 1893: principaal van het Sint-Vin- 
centiuscollege te Ieper; 1897: pastoor te Rollegemkapelle ; 1900: pastoor te 
Ingelmunster ; 1908 : pastoor te Kortrijk.

238 In zijn verslag van 15 septemher 1887 schreef Beheyt ongeveer hetzelfde over De 
Lescluze. Over Dilger deelde hij nog mee dat deze zich tijdens de verkiezings- 
strijd bezighield met het opstellen van ’t Reusje als tegenhanger van Het beertje 
van de logie en dat dit veel bijdroeg tôt het succès van de plaatselijke katholieke 
partij. Faict scheen niet zo erg gelukkig te zijn met de buitenschoolse activiteiten 
van de leraars. Op 7 septemher 1889 schreef Beheyt aan de bisschop : , .Suivant les 
instructions que Votre Grandeur m ’a données j ’ai tâché de débarasser Messieurs 
les professeurs de toute besogne étrangère au collège. Nous ne nous occupons 
plus que de la préparation à l ’examen électoral et des fêtes du Davidsfonds. Pour 
ce dernier point Monsieur Dilger est un auxiliaire puissant je dirais presque 
indispensable.” ; de twee brieven van Beheyt bevinden zich in B .A .B ., C483.

239 Zolang G. De Houck principaal was van het college van Kortrijk leek Faict 
tevreden te zijn over de gang van zaken in deze instelling. De Houck schreef vanaf 
1883, in tegenstelling tôt voorgaande jaren (zie tekst 48), meer geruststellende 
berichten over de poësisleraar Karel Fonteyne, die hoewel hij vlaamsgezind 
was, zich zeer gereserveerd en wijs tegenover de leerlingen gedroeg; zie per- 
soneelsverslagen 1883-1884 en 1884-1885, B .A .B ., C  486. A . Dehulster, die De 
Houck in 1886 als principaal opvolgde, schreef eveneens lovend over Fonteyne,
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97a. Brief van A. Dehulster aan J J .  Faict; Kortrijk 24 september
1886. C486.

Monseigneur— [...] Votre Grandeur a bien voulu m’apprendre qu’un 
élève de Courtrai a présidé une réunion à Oostroosebeke où il a été 
question du denier flamand240. Mon surveillant241 me dit que le 
denier a existé, mais il croit que depuis Pâques il ne fonctionne plus. 
J ’aurai soin à la rentrée de veiller moi-même.
Les flamingants paraissent s’agiter beaucoup, cette semaine-ci a eu 
lieu une réunion provoquée par les étudiants d’Iseghem au hameau 
Abeele. On me dit qu’il y en a eu d’autres encore en différents 
endroits. Toutefois je puis difficilement obtenir des détails parce que 
nos externes ne sont pas mêlés à tout cela. [...] Arsène Dehulster.

dat deze zich inzake vlaamsgezindheid niet overdreven opstelde en de richdijnen 
van de principaal volgde en bovendien een zeer bekwaam leraar was ; zie per- 
soneelsverslagen van 27 augustus 1886en 25 augustus 1887, B .A .B ., C 486. Faict 
had echter minder vertrouwen in de nieuwe principaal van Kortrijk en riep hem 
voortdurend ter verantwoording over de vlaamsgezinde sfeer op het college. Op 
18 september 1886 lichtte hij Dehulster in over flamingantische werking van de 
leerlingen. Dehulster gaf daarop het hoger gepubliceerd antwoord. Faict waar- 
schuwde de principaal op 27 september 1886 dat hij wist dat de flamingenten in 
het geheim ,,samenzweerden”  en dat hij die geest van onafhankelijkheid en 
kritiek niet kon dulden in de colleges. Op 17 februari 1887 sprak de bisschop 
tegenover Dehulster nogmaals zijn ongerustheid uit over het feit dat de leerlingen 
en een van de leraars zich enthousiast inzetten voor het gebruik van het Vlaams en 
waarschuwde voor de gevolgen : ordeverstoring en teruglopen van het aantal 
leerlingen;B.A.B., Acta, 1886, p. 365, 379 en 1887, p.67. Nochtans schreef 
inspecteur A .L . Dambre op 20 februari 1887 een gunstig verslag op basis van de 
inspectie die hij op 22 en 23 november 1886 in het Kortrijkse college had 
uitgevoerd : „ . . . i l  faut convenir que la marche est bonne. Dans sa conversation 
comme dans ses actes, M. De Hulster ne paraît partager aucun engouement pour 
le flamingantisme de certains collégiens. ”  ; Inspectieverslag van 20 februari 1887, 
B .A .B ., C499.

240 Op de Vlaamse landdag te Antwerpen in 1886 was besloten tôt het oprichten van 
de Vlaamsche Penning, een steunfonds dat diende om de actie voor de verneder- 
landsingvan het onderwijste bekostigen. Op 24 september 1886 schreef Faict 00k 
aan principaal H. Verriest dat hij moest onderzoeken of er niet heimelijk een 
Vlaamsche penning was ingericht in het Sint-Vincentiuscollege te Ieper ; B .A .B ., 
Acta, 1886, p. 374.

241 Waarschijnlijk P.A . Lecoutre.
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97b. Brief van G. De H ouck242, deken te Kortrijk aan J J .  Faict;
Kortrijk, 18 augustus 1888. B .A .B ., C486.

Monseigneur — [...] Il me semble que le collège marche bien. M. le 
principal ne s’épargne pas ; et il est ferme. Il a fallu dans le cours de 
cette année en venir à des renvois d ’élèves, et on a agi sans faiblesse. 
Pourtant, les sympathies qu’on attribue au nouveau chef pour le 
mouvement flamingant ne lui ont pas rendu sa position de principal 
plus facile. En effet les flamingants, qu’ils soient élèves ou profes
seurs, ont des tendances fâcheuses, qu’il n’est pas aisé de mettre en 
harmonie, ni avec la discipline ni avec les bonnes études. Il vaut mieux 
les combattre. [...] G. De Houck, curé-doyen.

98. De leerlingen mogen naar de Breidelfeesten in Brugge243 gaan 
maar moeten er zich waardig gedragen.

Brief van J .  J .  Faict aan principaal H. Verriest; Brugge, 9 augustus
1887. B .A .B ., Acta, 1887, p .j2 9 ~ jjo .

Admone, quaeso, alumnorum tuorum aliquos, qui, missis cartis pos- 
talibus, aliorum collegiorum socios excitaverunt ut Brugas veniant et 
in congressu Flandrico plausus strepitum edant, ut turmatim non 
itinerentur, atque Brugis et ubique se exhibeant dignos se et collegio 
suo. [...]244 J .J .  Evêque de Bruges.

242 Oud-principaal De Houck was de vertrouwensman van Faict en informeerde hem 
geregeld over de toestand in het Kortrijkse college. Op 2 juli 1887 had de bisschop 
de Kortrijkse deken verzocht om na te gaan of principaal Dehulster op de 
prijsuitdeling van plan was een vlaamsgezinde verklaring af te leggen, wat ergernis 
zou wekken bij het ,,meer gezond denkende deel van de leraren”  en bij de ouders, 
en om hem te verwittigen indien het nodig zou zijn Dehulster te waarschuwen ; 
B. A .B ., Acta, 1887, p. 279. Het antwoord van De Houck op dit verzoek is niet 
bewaard. Faict informeerde bij De Houck 00k in 1890 naar de situatie in het 
Kortrijkse college; zie verder tekst 102a, voetnoot 254.

243 Op 15 augustus 1887 vond in Brugge de officiële inhuldiging plaats van het 
monument voor Breidel en De Coninck in aanwezigheid van de koning en de 
koningin. Ter gelegenheid van deze feesten had de Oud-Hoogstudentenbond van 
West-Vlaanderen een Vlaamse landdag georganiseerd. De feestelijkheden 
duurden enkele dagen.

244 Faict schreef op dezelfde dag een gelijkaardige brief aan C. Busschaert, principaal 
van het Sint-Jozefscollege te Tielt en aan de Kortrijkse principaal A. Dehulster, 
bij wie hij er nog aan toevoegde : (vertaling uit het Latijn), .Indien het in mijn of 
uw macht zou liggen de leerlingen te verbieden deel te nemen aan het Vlaams 
congres dat weldra te Brugge zal worden gehouden, zou ik het graag verbieden,
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Waarschuwt U, alstublieft, enkelen van Uw leerlingen, die door het 
zenden van postkaarten hun vrienden van andere colleges hebben 
aangespoord om naar Brugge te komen en op het Vlaams congres door 
handgeklap lawaai te maken, dat zij niet groepsgewijze reizen en zich 
te Brugge en overal gedragen op een manier die henzelf en hun college 
waardig is. [ ...]244 J-J- Bisschop van Brugge.

99. Gezelle wordt aangespoord om de vlaamsgezinde leerlin- 
genbeweging verder te beteugelen.

Brief van J . J .  Faict aan G. Gezelle, onderpastoor te Kortrijk; 
Brugge, 22 februari 1889. B.A .B., Acta, 1889, p. 64.

Ex corde tibi gratulor ob honorificam adscriptionem tuam inter 
Equités Ordinis Regalis, optime sane meritam. Nec dubitandum quin 
inde Litterae nostrae Flandricae verum incrementum solidamque ac- 
cepturae sint gloriam.
Perge intérim quo coepisti245 ; et una mecum collegiorum nostrorum 
scholares, quantum verbis et nomine vales, contra caecum ev0uoiao- 
pov huic aetati proprium ast periculo non expertum, tutari non cessa. 
J .J .  Episcopus Brugensis.

Vertaling van tekst 99.

Van harte feliciteer ik U met Uw eervolle opname onder de Ridders 
van de Leopoldsorde, iets dat stellig ten voile verdiend is.
Er hoeft dan 00k niet aan getwijfeld te worden dat onze Vlaamse

V erta lin g  v a n  tekst 98.

omdathetinveleopzichtendaarhunplaatsnietis” . Op 17 augustus i887schreef 
Faict aan de Brugse principaal Rommel : , ,  J'espère que vous veillerez énergique
ment à ce que St. Louis ne devienne pas un rendez-vous de flamingants à 
l ’occasion des fêtes qui vont suivre.”  ; B .A .B ., Acta, 1887, p. 329 en 334.

245 Faict bedoelde hier waarschijnlijk de uitval die Gezelle tegen de blauwvoeterij had 
gedaan op de huldedag voor L. De Bo teTieltin september 1885 ; zie 00k tekst 67 
voetnoten 30 en 33. Kort na deze viering, op 6 oktober 1885, had Faict deken 
Verraes van Tielt gelukgewenst voor de onverhoopt goede afloop ervan. De 
bisschop drukte de wens uit dat velen het voorbeeld van wijsheid en bescheiden- 
heid van de overleden De Bo zouden navolgen. Verder hoopte hij dat een van de 
voornaamste winstpunten van dit feest en van de gehouden redevoeringen zou 
zijn dat de leerlingen van de colleges en van het groot en klein seminarie zich in het 
vervolg rustig zouden kunnen wijden aan hun studie en vorming ; B .A .B ,,Acta, 
1885, p. 417.
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letteren hierdoor waarlijk in aanzien zullen stijgen en blijvende roem 
zullen verwerven. Ga intussen door op de weg die U bent ingesla- 
gen245 en houd niet op om samen met mij, zoveel als U kunt door Uw 
woord en Uw aanzien, de leraren en leerlingen van onze colleges te 
behoeden voor die blinde ,,drijverij”  die eigen is aan deze tijd, maar 
niet vrij van gevaar. J .J .  Bisschop van Brugge.

ioo. De bisschoppelijke maatregelen van 1877 tegen de studen- 
tenbeweging worden opnieuw in herinnering gebracht246.

Brief van J . J .  Faict aan superior F. De Brouwer; Brugge, j i  
maart 1890. B .A .B ., Acta, 1890, p. 155-156.

Oro te velis, coram alumnis maioribus ante discessum eorum ad ferias 
minores, legere decretum meum ioae augusti 1877.
Minores feriae ubique finiantur, feria IV, 23 aprilis.
Art. 2do decreti, sub nomine meetings intelligenda sint conventicula 
quae landdagen vocant, in quibus auctoritas nostra non raro irreve- 
renter impetitur247.
Iudica, quaeso, annon expédiât indicto conventiculo, in particulari 
monere alumnos quosdam et parentes eorum248. J . J . Episcopus Bru- 
gensis.
Litterae eiusdem tenoris directae sunt ad omnesR.R.D.D. Principales 
collegiorum huius dioecesis249, exceptis Principalibus collegiorum 
Avelghemiensis, Dixmudensis, Mouscroniensis et Neoportuensis250.

246 Zie voor deze maatregelen tekst 44a.
247 Op 29 april 1889 had Faict reeds aan pastoor Loncke van Waregem gevraagd dat 

hij de uitgever van Het Zondagsblad van Waereghem (L. Du Catillon) zou 
aanmanen tôt meer terughoudendheid in het aanbevelen van de landdag te Ant- 
werpen: (vertaling uit het Latijn) „Daar het [...] mijn mening is en moet zijn, 
zoals U gemakkelijk begrijpt, dat de leerlingen van de seminaries en colleges zich 
volkomen afzijdig moeten houden van dergelijke bijeenkomsten en zich houden 
bij de studie die past voor hun leeftijd” ; B .A .B ., Acta, 1889, p. 140. Op 16 
september 1889 schreef de bisschop aan onderpastoor Van Den Driessche van 
Egem : (vertaling uit het Latijn) „D e rédacteur van de Waregemse krant schijnt 
geneigd tôt heftigheid vooral bij het verdedigen van de Vlaamse taal. De leerlingen 
van de colleges moeten rustigaan hun studie gelaten worden ; B. A .B ., Acta, 1889, 
P- 329-

248 De rechtstreekse aanleiding voor Faict om zijn verbod te vernieuwen was de
aangekondigde gouwdag te Roeselare op 13 april 1890. Op 5 april 1890 schreef de
bisschop nogmaals naar De Brouwer om hem te verzoeken de namen door te

338



Ik verzoek U, indien U wilt, ten overstaan van de oudere leerlingen 
voor hun vertrek voor de kleine vakantie mijn decreet van io augustus 
1877 voor te lezen. De kleine vakantie moet overal eindigen op 
woensdag, 23 april.
In het tweede artikel van het' decreet moeten onder de benaming 
meetings de kleine bijeenkomsten verstaan worden, die men land- 
dagen noemt, waarop ons gezag niet zelden onbeschaamd wordt 
aangevallen247.
Beoordeel, alstublieft, of het niet dienstig is om, wanneer er een 
bijeenkomst is aangekondigd, speciaal sommige leerlingen en hun 
ouders te waarschuwen248. J. J. Bisschop van Brugge.
Brieven van dezelfde strekking zijn verstuurd aan aile Eerwaarde 
Heren directeurs van de colleges van dit diocees249, met uitzondering 
v a n  de directeurs v a n  Avelgem, Diksmuide, Moeskroen en 
Nieuwpoort250.

V erta lin g  v a n  tekst io o .

geven van de leerlingen die zijn verbod zouden overtreden evenals van de leraars 
die aanwezig zouden zijn op de gouwdag, vooral als ze aan de optocht van het 
station naar de stad zouden hebben deelgenomen. Faict wilde van De Brouwer 
00k graag te weten komen welke priesters er aanwezig waren geweest op de 
begrafenis van Emiel Demonie (in januari 1890) ; B .A .B ., Acta, 1890, p. 164.

249 We vonden alleen een gelijkaardige brief aan de directeur van de normaalschool te
Torhout waarin Faict schreef : (vertaling uit het Latijn) ,,Ik  vertrouw erop dat 
niemand van de leerlingen van de normaalschool aanstaande zondag op de bijeen
komst te Roeselare aanwezig zal zijn, dit te meer, omdat uw leerlingen moeten 
inzien dat die zogenaamde voorvechters onze taal nogal slecht kennen. J .J .
Faict aan L. Meersseman, 8 april 1890, B .A .B ., Acta, 1890, p. 170. De Ieperse 
principaal J . Dupont ontving van Faict een bijna identieke brief als De Brouwer 
(zie tekst 101).

250 Waarschijnlijk was er minder vlaamsgezindheid in deze laatste vier instellingen 
omdat er slechts een gedeeltelijke of helemaal geen klassieke humaniora bestond 
(Nieuwpoort, Diksmuide en Moeskroen hadden twee Latijnse klassen, in Avel
gem waren enkel lagere beroepsklassen).
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io i. Geen vlaamsgezinde werking in het college te Ieper.

Brief van principaal J .  Dupont251 aan J .J .  Faict; Ieper, 4 mei
j #90 252. B.A .B ., C484.

Monseigneur — [...] quant au landdag de Roulers j ’ai averti quelques 
élèves en particulier, qui se sont montrés immédiatement très dociles 
et très soumis. J ’ai donné ces avertissements en particulier, me basant 
sur le passage suivant de la lettre de Votre Grandeur :, ,Iudica, quaeso, 
annon expédiât, indicto aliquo conventiculo, in particulari monere 
alumnos quosdam et parentes eorum.”
Monseigneur, tous nos élèves et en particulier ceux des classes supé
rieures sont très bien disposés. Ils sont dociles et soumis à leurs 
surveillants et à leurs professeurs. Je n’ai pas encore eu la moindre 
difficulté avec personne. Il n’y a pour ainsi dire pas question de 
,,mouvement flamand” . C ’est sans doute pour cela que, depuis que je 
suis principal, le pamphlet ,,de Knodse” 253 et ,,de Vlagge”  ne man
quent pas de nous attaquer tantôt clairement, tantôt sournoisement. 
Leur but est sans doute d’exciter les élèves et les professeurs ; mais 
leurs attaques tombent d’elles-mêmes et n’entraînent pas de difficultés 
au collège. C ’est pour ne pas créer des difficultés qui jusqu’ici n’exis
tent pas que j ’ai jugé prudent d ’agir comme je l ’ai fait, dans l ’intime 
conviction, qu’en agissant ainsi, je me conformais en tout à la volonté 
et aux désirs de Votre Grandeur.
Je suis, avec le plus profond respect, Monseigneur, de Votre Gran
deur, le très humble et très obéissant serviteur, J . Dupont.

251 Jules Dupont (Sint-Eloois-Winkel 1850-Leuven 1913). i874:priesterwijdingen 
leraar aan het Sint-Vincentiuscollege te Ieper; 1888 : principaal van dit college; 
1893 : intrede in de orde van de Benedictijnen.

252 Dit schrijven was een antwoord op de vraag die Faict op 3 mei 1890 aan Dupont 
gesteld had : (vertaling uit het Latijn) „ Is  het waar, dat mijn verbod, opgelegd aan 
de leerlingen, om deel te nemen aan de vergadering te Roeselare niet aan uw 
leerlingen is overgebracht?” ; B .A .B ., Acta, 1890, p. 218-219.

253 De Knodse, studentenmaandblad dat van 1888 tôt 1900 verscheen te Eernegem en 
was opgericht door vlaamsgezinde leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege te 
Brugge. Het blad verloor vanaf 1893 geleidelijk zijn studentenkarakter.
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102. Nieuwe moeilijkheden in het vlaamsgezinde college te Kor- 
trijk.

102a. Brief van J . J .  Faict aan A. Dehulster; Brugge, 1 1  november 
1890. B .A .B ., Acta, 1890, p. 521.

[...] Depuis des mois il me revient de différents côtés 254 que l 'esprit de 
discipline et du comme il faut est fortement en baisse, parmi vos 
élèves. Ils parlent le flamand entr’eux et avec leurs maîtres, lisent la 
Vlagge etc., qu’ils soutiennent de leurs deniers; ne rêvent que de la 
moedertaal, des oude Vlaamsche zeden, et à ce prix, ne se gênent en 
rien ; et s’imaginent qu’il suffira plus tard de le vouloir, pour être du 
coup, des héros, à l ’instar des vainqueurs de la bataille des éperons. 
Je vous prie de me dire tout ce que vous expérimentez et savez à ce 
sujet, et de m’exposer les mesures prises et à prendre, pour modifier 
une situation qui me paraît alarmante. J .J .  Evêque de Bruges255.

102b. Brief van J . J .  Faict aan A. Dehulster ; Brugge, 18 november 
1890. B .A .B., Acta, 1890, p. 530-531.

Litterae tuae, utcumque prolixae, gratae et acceptae mihi fuerunt. 
Perlegi eas et luminis non parum ex eis percepi.
Profecto si R .D . V .256 eo quo describis modo procedit, errât ; cumque 
data occasione paterne monebo.
Verum absit a mente tua ut suspiceris quaerelas aut accusationes fuisse 
ab eo ad me perlatas. Perlatae fuerunt, ut verum fatear, a quibusdam 
parentibus, ob defectum educationis in suis filiis, anxiis, ab anxiis 
quoque concivibus, collegio addictissimis et timentibus immerito ne

254 Op 3 november 1890 bedankte Faict de econoom van het college van Kortrijk, 
J . A. Verschaeve, voor de inlichtingen die deze op 1 november had meegedeeld 
aan de bisschop : „E n  m’écrivant, vous avez rempli un grave devoir. Du reste, 
soyez bien tranquille, et continuez à dormir sur vos deux oreilles ; tout en me 
rendant au besoin les services que je réclame de votre fidélité. ”  ; B .A .B ., Acta, 
1890, p. 509. Op dezelfde dag schreef Faict aan de Kortrijkse deken G. De 
Houck: (vertaling uit het Latijn) „B ij deze verzoek ik U vertrouwelijk zeer 
discreet een onderzoek in te stellen omtrent de geest van de leerlingen van het 
college, van wie men zegt dat zij zich buitenmate overgeven aan hartstocht voor 
de Vlaamse taal, terwijl de leraren er het zwijgen toe doen. Wilt U het verslag van 
het gedane onderzoek naar mij opsturen?” ; B .A .B ., Acta, 1890, p. 508.

255 Het antwoord van Dehulster is ons niet bekend maar we vernemen iets van de 
inhoud uit de schriftelijke reactie daarop van de bisschop ; zie volgende tekst.

256 Zeer waarschijnlijkspreekt Faict hier over de Kortrijkse econoom J . Verschaeve.

3 4 1



schola media aliquando collegium adaequet, sive praevaleat257. 
Praecipue igitur cura tua in eo sit ut alumni et cooperatores tui verae 
humanitatis laude gaudeant ; sint pii, modesti atque in studiis assidui, 
sint simplices et obedientes.
Concionem flandricam in festo Omnium Sanctorum258 simpliciter 
improbo. Meditationes vero tempore Exercitiorum alternatim datas, 
gallice, et flandrice, illis alumnis qui gallice intelligunt aut intelligere 
debent, habeo, quin velim, tanquam non seriam innovationem. 
Tandem advigila, quaeso, ut, recreationis tempore, alumni gallice 
loquantur. J .J .  Episcopus Brugensis.

Vertaling van tekst 102b.

Uw brief, hoe uitvoerig 00k, was mij zeer welkom. Ik heb hem 
aandachtig gelezen en er is mij veel duidelijk door geworden. 
Inderdaad, als de Eerwaarde Heer V .256. optreedt op de door U 
beschreven wijze, is hij op een dwaalspoor en zodra de gelegenheid 
zich voordoet, zal ik hem vaderlijk vermanen.
Het zij echter verre van U te vermoeden dat er grieven of beschul- 
digingen door hem aan mij zijn overgebracht. Zij zijn overgebracht, 
om U de waarheid te zeggen, door bepaalde ouders die zich erover 
verontrusten, dat de vorming van hun zonen achteruitgaat en 00k 
door verontruste medeburgers, die het college zeer zijn toegedaan en 
vrezen dat ten onrechte de middelbare school op een goede dag het 
college evenaart of zelfs overvleugelt257.
Uw bemoeiingen moeten er dus vooral op gericht zijn dat Uw leerlin- 
gen en medewerkers vreugde scheppen in de lof van de ware ,,huma- 
nitas” . Laat hen godvruchtig, bescheiden en volhardend in de studie 
zijn, laat hen eenvoudig en gehoorzaam zijn.

257 Faict bedoelt hier de rijksmiddelbare school die negen jaar voordien was opge- 
richt en blijkbaar volop in opkomst was. Deze rijksinstelling betekende niet aÜeen 
een bedreiging voor het college maar nog meer voor de middelbare school die aan 
het college was gehecht en waar het peil, ondanks maatregelen die Faict in 1887 
had genomen om de situatie te verbeteren, laag bleef. Principaal Dehulster deelde 
op 26 juni 1891 aan de bisschop mee dat de leerlingen vooral zwak waren in het 
Frans en weet dit aan leraar Bruno Vanderstichele (leraar te Kortrijk van 1888 tôt 
1892), die geen gezag had en een uitgesproken flamingant was, ,,excédant la 
mesure de l ’amour que l ’on doit à la langue maternelle. Les élèves Courtraisiens 
voulant le caractériser à la fois comme flamingant et comme professeur sans 
autorité l ’ont surnommé „D e Leeuw van Vlaanderen” ; B .A .B ., C486.

258 Op 1 november.
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Een Vlaamse bijeenkomst ter gelegenheid van het feest van Allerheili- 
gen258 keur ik eenvoudigweg ai.
Het feit dat de meditaties tijdens de retraite afwisselend in het Frans en 
in het Vlaams worden gegeven voor die leerlingen die Frans kennen of 
het moeten kennen, beschouw ik, al zou ik het willen, niet als een 
ernstige vernieuwing.
Tenslotte verzoek ik U er op te letten dat de leerlingen tijdens de 
recreatie Frans spreken. J .J .  Bisschop van Brugge.

103. Faict mag een rustige levensavond tegemoet gaan.

Rapport van inspecteur A. L. Dambre aan J .J .  Faict ; Brugge, 20 
juli 1893. B .A .B ., C499.
R a p p o r t  s u c c in c t  s u r  l a  s it u a t io n  d e s  c o l l è g e s  é p is c o p a u x

D U  D I O C È S E  D E  B R U G E S  P E N D A N T  L ’A N N É E  S C O L A I R E  18 9 2 -1 8 9 3  2 5 9 . 

[...] L ’esprit des élèves, leur conduite et leur tenue sont réellement 
louables. La discipline est bien observée. Les insubordinations, même 
individuelles, sont rares. Tel est le témoignage de M.M. les Principaux 
qui attestent de même que le mouvement flamand s’apaise dans les 
collèges. [...]

3 .2 .3 . DE H U M AN IO RAH ERVO RM IN G V A N  BISSCHOP 
W AFFELAERT 260

104. De Westvlaamse collegedirecteurs geven op verzoek van 
Waffelaert inlichtingen en suggesties voor de hervorming 
van het humanioraprogramma261.

259 De informatie die dit rapport geeft over taaltoestanden en moedertaalonderricht 
vindt men in tekst 92.

260 Gustave Joseph Waffelaert (Rollegem 27 augustus 1847 “ Brugge 18 december 
1931). Werd op 25 juli 1895 tôt bisschop van Brugge gewijd.

261 Waffelaert had de Westvlaamse collegedirecteurs om deze inlichtingen en sug
gesties verzocht in een circulaire van 22 juli 1895 ! B. A .B ., C499. Op basis van de 
binnengekomen antwoorden werd een samenvattend rapport opgesteld waarin, 
wat de studie van het Nederlands betreft, slechts werd vermeld dat de voorbe- 
reidende afdelingen zich speciaal moesten toeleggen op het aanleren van de Franse 
taal. Uit het rapport van H. Rommel (zie tekst 104e) werd 00k weerhouden dat 
het voor een verzorgde taalkundige vorming van de leerlingen nuttig was hen te
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104a. Antwoord van H. Devroe 262, superior van het klein seminarie 
te Roeselare, aan G .J. Waffelaert ; Roeselare, 24 oktober 1895. 
B.A .B., C474.

Monseigneur — [...] La discipline, sauf l ’un ou l ’autre point (emploi 
du français), est bien observée. [...]
IL Cours latins. [...]
Français et flamand. Donner, en poésie par exemple, une histoire 
succincte de la littérature française et flamande. [...]
Question des langues.
Prières du matin et du soir en flamand.
Donner des devoirs de style en proportion égale.
Est-il avantageux de permettre aux élèves l ’emploi du flamand à 
certains jours? [...] H.Devroe sup.

104b. Antwoord van A. Vervaeke, principaal van het Sint-Stanislas- 
college te Poperinge aan G  J .  Waffelaert; Poperinge, 25 oktober 
1895. B .A .B ., C494.

Monseigneur — [...]
I. Instruction. [...]
3. Programmes et état de l ’enseignement.
Le programme (imparfaitement) suivi dans la section primaire est celui 
de l ’enseignement primaire libre. Nos élèves ne sont pas à la hauteur 
de ce programme. Il faut en attribuer la cause et à la prépondérance 
que nous sommes obligés de donner à l ’enseignement de la langue 
française et à l ’insuffisance de la connaissance des méthodes.

verplichten gewoonlijk een vreemde taal te spreken. Het samenvattend rapport 
stelde 00k voor om sommige leraars speciaal te vormen in de moderne talen ; 
B .A .B ., C499. In het nieuwe humanioraprogramma van 18 september i896werd 
bepaald dat het Nederlands de voertaal moest zijn in de lessen van Engels en 
Duits, wat een verbetering betekende tegenover de richtlijnen die door Faict 
gegeven waren (zie tekst 91). In 1898 werd die nieuwe maatregel echter afgezwakt 
door de supplémentaire zin : „sauf à donner en français le notions essentielles aux 
élèves moins familiarisés avec le flamand.” . Een uitgebreide bespreking van de 
humaniorahervorming van Waffelaert vindt men bij R. V anlandschoot, De 
hervorming der humaniora door de Brugse bisschop Waffelaert in 1896, Ideologi- 
sche achtergronden, (Standen en Landen LVIII), p. 227-257.

262 Léo Henri Devroe (Zwevegem 15 november 1856 - Gullegem 28 februari 1940). 
1883 : priesterwijding en leraar aan het klein seminarie te Roeselare ; 1887 : prin
cipaal van het Sint-Aloysiuscollege te Menen; 1894: superior van het klein 
seminarie te Roeselare ; 1908 : pastoor te Pittem ; 1912 : pastoor te Brugge ; 1925 : 
op rust gesteld.
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Dans la section moyenne, le gouvernement nous impose en vertu du 
patronage, le programme des écoles moyennes de l ’état. Les élèves qui 
entrent dans cette section sont ou des élèves sortis de notre section 
primaire ou des élèves nouveaux sortis d’autres écoles primaires. Les 
premiers n’ont pas reçu des notions assez complètes sur les matières 
propres à l ’enseignement primaire et ils sont spécialement arriérés en 
arithmétique ; les autres connaissent à peine les rudiments de la langue 
française. D ’ailleurs il manque dans cette section un professeur, 
puisqu’elle compte trois cours et seulement deux professeurs. Inutile 
d ’ajouter que dans ces conditions nous nous trouvons dans l ’impossi
bilité d’exécuter le programme gouvernemental.
Le programme obligatoire dans la section des humanités est le pro
gramme diocésain combiné avec celui des athénées pour ce qui 
concerne les mathématiques, les sciences naturelles, l ’histoire et la 
géographie. L ’enseignement des langues grecque, latine, flamande et 
française répond au programme ; celui de la religion est insuffisant. 
[...]
IX. Enseignement de la langue flamande.
Il serait désirable qu’aux fins d’arriver à l ’unité de grammaire et à 
l ’unité de prononciation, on rendit obligatoire l ’enseignement du 
Néerlandais tel qu’il est accepté comme langue littéraire par les meil
leurs écrivains hollandais et un grand nombre d’écrivains belges. [...] 
A. Vervaeke pr. coll.

104c. Antwoordvan J .  Veys263, principaal van het Sint-Aloysiuscol- 
lege te Diksmuide aan G .J. Waffelaert; Diksmuide, 27 oktober 
1895. B .A .B ., C48j .

Monseigneur — [...] Le collège de Dixmude comprend six cours 
français et deux classes latines ;[ ...]  Bien avancés dans les mathémati
ques, nos élèves le sont généralement moins en langue française : le 
motif en est que d’une part, un très grand nombre de nos étudiants 
nous arrivent des écoles de campagne, où le français est souvent 
complètement négligé et que d’autre part, par ces temps de crise 
agricole, nos élèves peuvent à peine faire deux ans de pension. Les

263 J.A . Veys (Torhout 20 juli 1845 - Gits 21 mei 1909). Was van 1880 tôt 1898 
principaal van het college te Diksmuide.
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moyens de remédier à cet état d ’infériorité ne sont nullement négligés. 
Ainsi j ’insiste fréquemment auprès de Messieurs les professeurs et 
surveillant, pourqu’ils veillent à ce que les élèves parlent assidûment le 
français ; en même temps j ’ai soin de faire remettre indistinctement à 
tous les élèves un petit recueil de conversations, ayant traité aux jeux 
les plus usuels. [...]
Les prières sont dites matin et soir en flamand, pourque les élèves les 
connaissent plus sûrement et prennent l ’habitude de les réciter, une 
fois qu’ils ont quitté le collège. [...] J . Veys princ.

i04d. Antwoord van I.L . Goemaere264, principaal van het Sint-Jo- 
zefscollege te Moeskroen aan G .J. Waffelaert; Moeskroen, 29 
oktober 1895. B .A .B ., C489.

Monseigneur — Pour répondre au désir exprimé dans la circulaire du 
22 juillet dernier, j ’ai l ’honneur d’informer votre Grandeur que l ’état 
actuel du collège St. Joseph est florissant : nous avons 80 internes, 14 
demi-internes, environ 125 externes.
Il règne dans les différentes sections un excellent esprit de piété et 
d ’étude ; l ’esprit de discipline gagne tous les jours ; français, wallons et 
flamands sympathisent d’une façon étonnante.
Pour la question d ’enseignement, nous trouvons une difficulté spé
ciale au commencement de l ’année scolaire, en ce que dans certaines 
classes il y a des élèves flamands sachant peu ou point de français à côté 
d’élèves français ne sachant pas un mot de flamand. On y obvie en 
séparant français et flamands pour les leçons de flamand ; en outre les 
élèves flamands ont des leçons spéciales de français, tandis que les 
français ont des leçons spéciales d’histoire et de géographie de France. 
Il est cependant certaines améliorations, soit générales à tous les 
collèges, soit spéciales à Mouscron, que je me permets de soumettre à 
l ’appréciation de votre Grandeur :
1. Avoir pour les classes françaises, comme pour les classes latines, un 
programme d’études, conforme à celui du gouvernement ;[...]  Laisser 
toutefois la faculté d’adopter ce programme aux besoins spéciaux de 
certaines localités : ainsi à Mouscron, dans les cours moyens, il y a à 
s’arrêter plus particulièrement à l ’enseignement de l ’histoire et de la

264 Isidore Louis Goemaere (Wijtschate 20 februari 1857 - Poperinge ifjmaart 1929). 
1881 : leraar aan het Sint-Jozefscollege te Moeskroen; 1895: principaal van dit 
college ; 1908 : pastoor te Poperinge.
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géographie de France, à cause de la présence d’élèves français. [...] 
En concluant [...] dois-je ajouter que si, au lieu d’augmenter, on 
supprimait les classes latines, le collège St. Joseph perdrait singulière
ment dans l ’estime de la population ici même, et surtout à Tourcoing, 
Roubaix, Lille [...] I.L. Goemaere principal du collège St. Joseph 
Mouscron265.

104e. Antwoord van H. Rommel, principaal van het Sint-Lode- 
wijkscollege te Brugge aan G .J. Waffelaert ; Brugge, 3 1  oktober 
1893. B .A .B ., C482.

[...] Beaucoup de nos jeunes gens sont parfaitement bien éduqués par 
leurs parents, et ne manquent pas de distinction, mais beaucoup aussi, 
sortant de conditions sociales inférieures, rompent difficilement avec 
leurs habitudes familiales. Quelques fois même le langage ou les 
allures des derniers ont réagi sur les enfants appartenant à un meilleur 
milieu, et ont donné occasion à de justes plaintes de la part de certains 
parents, habitués à plus de réserve et de dignité. Que faire pour 
prévenir des inconvénients de cette nature? Imposer l ’obligation de 
parler une langue étrangère, c’est quelque chose en vue d’épurer le 
langage, par l ’effort même que suppose cet exercice, et nous l ’exigeons 
de la part de nos enfants. Mais encore faut-il que ces enfants eux-mê
mes entendent parler convenablement cette langue autour d’eux. 
Malheureusement, je regrette de devoir constater que, depuis 20 ans, 
plus d’un professeur est moins apte que ceux du temps jadis à parler le 
français avec correction et élégance.
A mon humble avis et à ce point de vue spécial, ce serait une faute de 
trop diminuer, pour ces Messieurs, les occasions où ils sont obligés de 
s'adresser en français aux élèves. Et voilà pourquoi, tout en souhaitant 
que de temps en temps on fasse des sermons flamands, au collège, 
(p. ex. aux jours de grandes fêtes, ou en prêchant la Passion pendant le 
carême,) il ne me semble point opportun de supprimer le français 
comme langue véhiculaire habituelle des instructions religieuses, mé

265 Op 29 juni 1884 had Th. Moulaert, de voorganger van Goemaere, eveneens reeds 
verslag uitgebracht over de spéciale situatie in het college van Moeskroen ; 
B. A .B ., C  489. Voor de inhoud van deze brief verwijzen we naar het artikel van 
F.Santy, Taaltoestanden en moedertaalonderricht in het katholiek middelbaar 
onderwijs. Het Sint-Jozefscollege in Moeskroen 1831-1940, — De Leiegouw, 
X X I, 1979, p. 227-250.
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ditations, conférences, allocutions dans les Congrégations, etc. [...] 
Voici quelques notes rapides sur les traditions et les programmes 
actuels, [...] les moyens d ’encouragement, etc. etc. [...]
2. Une [...] amélioration à introduire consisterait à marquer d’un 
astérisque, au programme des études, les passages ou auteurs à tra
duire en flamand. [...]
4. Il me semble, en particulier, désirable d’éditer deux cours parallè
les d ’Histoire de Belgique : d ’abord un cours sommaire, d ’une cin
quantaine de pages, à répéter tous les ans en entier, pour permettre aux 
élèves d’avoir une vue d ’ensemble de toute la matière ; puis un cours 
plus développé, où l ’on entrerait dans les principaux détails de l ’his
toire. Le système actuel, qui répartit les leçons sur l ’Histoire de B. 
entre les six classes des humanités, empêche d’avoir une vue de l ’en
semble de notre histoire nationale. C ’est un grave défaut. Ce cours ne 
serait-il pas convenablement donné en flamand? [...] H. Rommel 
chan.

104L Antwoord van J .  De Berdt266 267, principaal van het Sint-Jozefs
college te Tielt aan G .J. Waffelaert; Tielt, 1  november 1895. 
Overgenomen uit ’t Halletorentje (Oudleerlingenblad van het 
Sint-Jozefscollege te Tielt), X IV , j ,  september 1967, p. 139- 
1 4 1 261.
R a ppo r t  su r  l ’é ta t  d e  l ’e n s e ig n e m e n t  et  d e  l ’é d u c a t io n  a u

COLLÈGE DE T h IELT.
I. L ’Enseignement.
A. Dans les classes latines. [...] Les langues et littératures françaises et 
flamandes sont suffissament étudiées. On connaît cependant moins de 
français que de flamand. On le parle moins bien. On parle le flamand 
malgré la règle qui prescrit l ’usage du français. [...]

266 j u]es D e Berdt (Dranouter 13 augustus 1858 - Harelbeke 19 juli 1937). 1881 : 
studies te Leuven ; 1882 : priesterwijding ; 1883 : leraar aan het Sint-Jozefscollege 
te Tielt ; 1892 : principaal van dit college ; 1906 : pastoor te Heule ; 1934 : op rust 
gesteld.

267 De tekst werd in ’t Halletorentje gepubliceerd door F. D emeulemeester, o.s.b. 
onder de titel Principaal Jules De Berdt als opvoeder. Hij bevond zich in 1964 nog 
in het bisschoppelijk archief van Brugge in de bundel Colleges algemeen (nu 
nr. 499), die door Demeulemeester zorgvuldig werd geclassificeerd. Op dit ogen- 
blik bevindt de tekst zich niet meer in deze bundel evenmin als in de bundel 
betreffende het Sint-Jozefscollege van Tielt (C493).
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B. Dans les classes françaises. Généralement on obtient des résultats 
au moins aussi bons dans les classes françaises que dans les classes 
latines. La langue flamande est parfaitement apprise. Les élèves l ’écri
vent correctement et, dans les classes moyennes, également. La langue 
française est également bien étudiée. La récitation et la prononciation 
laissent cependant beaucoup à désirer. [...]
Aperçus de quelques améliorations à faire dans les études d’humanités 
et moyennes.
I. Dans le programme. [...] Une chose désirable et désirée par tous les 
intéressés, ce serait le rétablissement au programme des écoles pri
maires, de la langue française convenablement étudiée. Nos sixièmes 
sont embarassées tous les ans par le défaut de connaissance du français 
chez des arrivants que leur âge ou d’autres considérations désignent 
pour les humanités. La cause du mal c’est le vice dans le programme 
des écoles primaires. [...]
III. Dans le règlement d’ordre intérieur. Les prières du matin et du 
soir devraient être les prières ordinaires du chrétien, et celles-ci dites 
en langue maternelle. Il n’est par rare de trouver des élèves qui ne 
sachent plus leurs prières dans aucune langue avec l ’exactitude néces
saire. L ’enseignement de la religion pourrait être donné en flamand à 
l ’exception du cours d ’apologétique (Demonstratio christiana). [...]
J . De Berdt principaal.

104g. Antwoord van S. Dequidt268, directeur van het Sint-Leo- 
instituut te Brugge aan G .J. Waffelaert; Brugge, Allerheiligen 
(1 november) 189y  B .A .B., C478.
R a p p o r t  d r essé  à  l a  su it e  d e  l a  lettre  d u  22 ju il l e t  1895. 

Monseigneur — [...]
I. Etat actuel de L ’Institut St. Léon269.

268 Serafin Dequidt (Alveringem 3 januari 1858 - De Panne 1 juli 19 11). 1881 : leraar 
aan het bisschoppelijk college te Veurne ; 1893 : directeur van het Sint-Leo-insti- 
tuut te Brugge ; 1906 : pastoor te De Panne.

269 Het Sint-Leo-instituut bestond in 1895 tût een voorbereidende afdeling, onder- 
verdeeld in drie graden en 6 klassen en een middelbare afdeling, bestaande uit een 
7e, 6e, je, 4e, en 3e beroepsklas. Dequidt stelde aan de bisschop voor om in het 
bisdom een volledige moderne humaniora op te richten zodat de leerlingen die na 
de lagere middelbare afdeling nog wilden verder studeren niet verplicht waren om 
naar athenea of broederscholen te gaan waar zij in contact kwamen met Waalse 
leerlingen die lichtere zeden hadden en minder christelijk waren dan de Vlamin- 
gen.
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A. Enseignement. [...]
Dans la section préparatoire, l ’enseignement se règle sur le pro
gramme officiel de l ’enseignement primaire, modifié en ce sens que la 
langue française et le catéchisme ont une part plus large que dans le 
programme susdit. [...] Il peut paraître étrange que, dans le degré 
supérieur de la section préparatoire, le nombre d ’élèves surpasse 
notablement celui des années antérieures.
La raison en est que bien des élèves nous viennent de la section 
supérieure des écoles rurales, des Frères, etc. Or l ’enseignement 
primaire dans ces établissements a le flamand comme langue véhicu
laire; même l ’étude de la langue française est un accessoire de peu 
d’importance. D ’où il résulte que des élèves souvent intelligents et 
ferrés sur les programmes officiels ne connaissent pas le français et ne 
peuvent comprendre le professeur dans le cours qui, d ’autre part, leur 
conviendrait. C ’est là une difficulté toujours renaissante qui nous 
oblige à placer les élèves de cette catégorie dans une classe où le 
flamand et le français s’entr’aident comme langues véhiculaires. Cette 
nécessité constitue toutefois une anomalie désagréable au professeur 
et nuisible au développement méthodique de l ’enfant. [...] Ser. De- 
quidt Directeur de l ’Institut St. Léon.

i04h. Antwoordvan V. Beheyt, principaal van het Sint-Vincentius- 
college te Ieper aan G .J. Waffelaert; Ieper, 10 november 1895. 

C484.
R a p p o r t  c o l l è g e  Y p r e s .

Monseigneur — Depuis la rentrée des élèves au mois de septembre le 
collège St. Vincent à Ypres a ses quatre cours français ayant chacun 
son titulaire. Le quatrième cours est composé d’enfants qui nous 
viennent des écoles gardiennes de la ville ; ces enfants ont au moins 
huit ans, savent lire et écrire et possèdent déjà les premiers éléments 
des langues française et flamande. [...]
Entrent dans le deuxième cours les élèves formés au collège plus les 
élèves qui nous viennent des écoles primaires munis de leur diplôme. 
C ’est dans cette classe surtout qu’on les formera au français en même 
temps qu’on reprendra et développera toutes les notions de l ’enseig
nement primaire. Aussi suis-je convaincu que pour l ’année prochaine 
le collège possédera un premier cours français dans la vraie acceptation 
du mot, préparant sérieusement les élèves aux études professionnelles 
et humanitaires. [...]
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Depuis un certain temps les Messieurs qui nous arrivent du séminaire 
connaissent si peu le français et ont si peu de distinction ; n’y  a-t-il rien 
à faire à cela au séminaire ? Oh, J ’ai déjà entendu tant de plaintes à ce 
sujet. [...] V. Beheyt.
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3.3 BISDOM G EN T

105. Status quaestionis van het onderwijs in het bisdom Gent : bij 
de leerlingen laat vooral de kennis van het Frans te wensen 
over.

Inspectieverslag van A. Segers270 aan H .F. Bracq; Gent, 3 
augustus 1885. B .A .G ., Fonds Bracq, X X II, f ,  103. 

Monseigneur — Conformément aux ordres de Votre Grandeur, j ’ai 
l ’honneur de Lui adresser le rapport sur la situation de l ’enseignement 
moyen dans le Diocèse de Gand à la fin de l 'année scolaire 1884-1885. 
[...] Au point de vue de l ’éducation extérieure, de la politesse, les 
établissements diocésains, il ne faut pas se le dissimuler, laissent 
souvent beaucoup à désirer. Un grand nombre d ’élèves sont gauches, 
parfois grossiers, dans leur maintien et dans tout leur extérieur; ils 
n’observent pas suffisamment les bienséances à table, en société, dans 
les rapports avec leurs compagnons et leurs supérieurs. Cela tient 
avant tout au manque d ’éducation première, d’éducation de famille : 
nos élèves — les internes surtout — se recrutent principalement dans 
nos campagnes flamandes et rapportent, il est vrai, de ce milieu les 
grandes qualités qui distinguent nos excellentes populations : l ’esprit 
foncièrement religieux, le respect de l ’autorité, l ’application soutenue 
au travail, mais aussi, surtout ceux qui ont été trop souvent en société 
des domestiques, les défauts qui les caractérisent : la timidité, dégéné
rant souvent en gaucherie une certaine grossièreté dans les goûts, les 
manières, le langage (grossièreté qui peut mener à de mauvaises consé
quences au point de vue des moeurs), et aussi, parfois, une propension

270 Richard Alphonse Segers (Appels 26 januari i850-Gent6m ei 1909). i87j:leraar 
aan het college te Eeklo; 1880: superior van het bisschoppelijk college te Ge- 
raardsbergen; 1884: diocesaan inspecteur van het middelbaar onderwijs; 1890: 
president van het groot seminarie te Gent; 1891: titulaire kanunnik; 1897: 
vicaris-generaal van het bisdom Gent; 1901 : directeur van de Zwartzusters te 
Gent.



assez forte à la dissimulation, à la feinte. [...] Ensuite, il faudra qu’on 
soit sévère relativement à l ’usage de la langue française. Dans les 
conversations, l ’élève se persuade trop aisément qu’il lui suffit de bien 
apprendre sa grammaire et de savoir écrire plus ou moins correcte
ment le français : il se donne peu de peine pour apprendre à le parler. 
Ici encore une fois il s’agit d’encourager beaucoup les élèves, car il ne 
faut pas se dissimuler que l ’obligation de parler français même en 
temps de récréation les astreint à une certaine attention, à une certaine 
réflexion qui ne laisse pas, au début surtout, que d’avoir son côté 
pénible271. [...]
Les remarques que je viens de faire ont une portée tout à fait générale. 
Je me permettrai maintenant de faire quelques remarques particulières 
sur différentes branches d’enseignement, et, pour procéder méthodi
quement, je commencerai par les classes d ’enseignement moyen du 
second degré (écoles moyennes, pensionnats et classes préparatoires 
des collèges.) [...]
Pour la grammaire flamande, on a le tort souvent de la rendre difficile 
comme à plaisir, en faisant apprendre à l ’élève une foule de règles dont 
il ne comprend pas la portée et qu’il observe naturellement, étant 
donné qu ’il a appris la langue sur les genoux de sa mère. On doit partir 
de ce principe que l ’élève connaît déjà la langue flamande, l ’ayant 
apprise par l ’usage. Il ne faut donc pas la lui apprendre comme à un 
étranger ainsi que l ’on fait pour les autres langues : il s’agit seulement 
de développer et d’étendre les connaissances qu’il possède déjà, sur
tout les connaissances lexicologiques, et de redresser l ’usage là où il est 
fautif. En un mot, l ’enseignement de la grammaire flamande doit être 
en grande partie négatif, c ’est-à-dire qu’il doit viser surtout à mettre 
l ’élève en garde contre les fautes qu’il commet habituellement. C ’est 
parce que les professeurs n’ont pas toujours tenu compte de cette

271 Ch. Massez, superior van het bisschoppelijk college te Geraardsbergen, was 
eveneens zeer bekommerd om de Franse voertaal in de colleges. In een verslag van 
6 april 1885 over het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen schreef hij aan 
zijn bisschop : ,,Ce qui laisse le plus à désirer parmi les élèves c ’est l ’usage de la 
langue française, et le jeu qui est prescrit pendant les récréations. Au reste nous 
nous efforçons tous de remédier à ce mal dans la mesure du possible.”  In de 
verslagen van 28 april en 10 september 1886 over het Sint-Catherinacollege 
herhaalde Massez dezelfde klacht; B .A .G ., Dossier colleges, Geraardsbergen.
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vérité que souvent l ’élève, après avoir appris des centaines de pages 
remplies de règles et d ’exceptions, après avoir peiné et travaillé pen
dant plusieurs années, est surpris à commettre encore les mêmes fautes 
qu’au début de son étude.
Pour le français, il y a cette remarque à faire, que les connaissances 
lexicologiques de l ’élève ne sont généralement pas assez étendues. 
L ’enseignement de cette langue se meut [?] dans un cercle trop res
treint de mots et d’expressions ; de là le style ordinairement demeure 
raide, sec, uniforme, pauvre, en un mot et souvent est guindé, l ’élève 
ne disposant pas d’un matériel lexicologique suffisant pour adapter 
l ’expression aux différentes situations qu’il s’agit de décrire, aux 
différents sentiments qu’il s’agit de rendre. [...]
Je passe maintenant à l ’enseignement moyen du premier degré. [...] 
Les langues étrangères sont assez bien enseignées. Les méthodes 
cependant devraient être un peu améliorées, surtout en ce qui 
concerne l ’allemand. On doit surtout s’attacher à faire remarquer aux 
élèves les dissemblances que cette langue présente avec le flamand, 
quant aux ressemblances, elles sont faciles à saisir, et généralement le 
jeune Flamand parvient à lire cette langue-sœur en peu de temps ; mais 
le plus souvent aussi il confond les formes avec celles de sa langue 
maternelle, même après plusieurs années d'étude, et commet ainsi une 
foule de fautes d’orthographe et de syntaxe. On pourrait, dans une 
certaine mesure, obvier à cet inconvénient en tenant compte de l ’ob
servation que je viens d ’émettre.
Je me résume en disant que, dans ses grandes lignes, notre enseigne
ment est bon ; que les professeurs ont du zèle, de dévouement, et, 
pour la plupart, des connaissances suffisantes pour s’acquitter avec 
fruit et succès de leur mission. Ce qui peut laisser le plus à désirer ce 
sont les connaissances pédagogiques et méthodologiques dans le pro
fesseur, et, dans l ’élève, la facilité d ’élocution et la connaissance de la 
langue française. Sous ces deux derniers rapports je crois que nos 
établissements diocésains ne sauraient soutenir la comparaison ni avec 
les collèges de la Compagnie de Jésus ni avec la plupart des athénées 
royaux272.

272 Over structuur, inhoud en méthode van het moderne talenonderricht in de 
athenea raadplege men R. Maréchal, Histoire de l’enseignement et de la mé
thodologie des langues vivantes en Belgique des origines au début du X X e siècle. 
Enseignement secondaire officiel.
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Ensuite, l ’enseignement des branches accessoires, l ’histoire et la géo
graphie — l’histoire surtout — demande une certaine amélioration et, 
peut-être, une meilleure préparation de la part d’un grand nombre de 
professeurs. Il faut dire toutefois que, dans les collèges diocésains, le 
poste de professeur d’humanités est relativement difficile, puisque le 
même professeur doit enseigner presque toutes les branches alors que 
dans les athénées, par exemple, non seulement les mathématiques mais 
encore les langues modernes, le flamand compris, l ’histoire et la 
géographie etc. sont confiées à des professeurs spéciaux273. Vu cette 
situation et l ’importance qu’a prise l ’enseignement dans la vie mo
derne, il serait à souhaiter peut-être que les Messieurs destinés à 
donner l ’enseignement des humanités — à tout le moins ceux destinés 
à le donner dans les classes supérieures — pussent s’y préparer d’une 
manière immédiate et spéciale. [...] A. Segers chan. inspect.

106. Het Nederlands en Frans talenonderricht in de Oostvlaamse
instellingen.

Inspectierapporten van A. Segers; 1885274. B.A. G., Fonds
Bracq, X X II, f, 103.

Gysegem (inspection du 26 juin 1885) [...]
Dans le cours de commerce, les élèves n’ont pas reçu des notions 
commerciales assez étendues. Ils devraient, du reste, être un peu plus 
avancés en français. [...] La lecture flamande est un peu négligée dans 
cette Institution: j ’ai demandé qu’à l ’avenir on fasse plus de cas de 
cette branche. [...]

273 Ondanks deze handicap kon A. Demals, superior van het gepatroneerd college te 
Eeklo, op 5 september 1885 aanBracqmeldendatindewedstrijdvan 1884, tussen 
de officiële middelbare onderwijsinstellingen, een leerling van retorica een eer- 
volle vermelding had gekregen voor Franse taal en een leerling van de 3e Latijnse 
voor Nederlands opstel; B .A .G ., Dossier colleges, Eeklo.

274 Toen de tekst van dit boek persklaar was kregen we in het bisschoppelijk archief 
van Gent nog inzage in het niet-gerepertorieerde Dossier colleges waarin we 
gelijkaardige inspectierapporten vonden voor de jaren 1887, 1888 en 1889. Zij 
bevatten o.m. informatie over Nederlands en Frans talenonderricht in de bis- 
schoppelijke instellingen van Gijzegem, Aalst, Zottegem, Ledeberg, Ge- 
raardsbergen, Dendermonde, Gent (Sint Lievens), Eeklo, Deinze, Sint-Niklaas 
(Sint-Jozef) en Oudenaarde. Daaruit konden we geen teksten meer opnemen. De 
informatie die deze verslagen bieden is trouwens, zoals 00k blijkt uit de hier 
gepubliceerde fragmenten, zeer summier.
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Lokeren. 6 novembre i88$. [...]
J ’ai fait introduire quelques modifications jugées nécessaires dès l ’an
née passée dans le programme des études. On donnera notamment 
plus d’exercices de lecture flamande. [...]
Petit séminaire de Sint Nicolas 9 novembre 1885. [...]
En général les élèves aiment beaucoup le flamand et l ’apprennent bien. 
Les explications du catéchisme sont données en flamand. Dorénavant 
même on donnera une courte explication en cette langue dans les deux 
classes supérieures où l ’on se contentait auparavant de faire réciter le 
texte.
Alost (Saint-Martin). 18 novembre 1885. [...]
Je constate que l ’on a réalisé de grands progrès sous le rapport surtout 
de la prononciation française et de la politesse. [...]
Sottegem. 27 novembre 1885. [...]
M. De Schinkel275. Classe très bien tenue. Le professeur me semble 
avoir beaucoup d’ordre et de méthode. Les élèves ont fait de grands 
progrès déjà sous le rapport de la lecture en français.
M. Van den Berghe276. Il y  a des progrès à réaliser encore au point de 
vue de la lecture. Flamand: bien. [...]
Ledeberg. 2 décembre 1885. [...]
M. Claeys277. Cette classe n’est pas très forte. Les élèves sont un peu 
arriérés pour le flamand aussi bien que pour le français. [...]

107. De Gentse diocesane inspectie opteert voor een geleidelijke 
overgang van de nederlandstalige lagere school naar de 
franstalige humaniora.

Inspectieverslag van A. Segers aan H.F. Bracq; Gent, 12 au- 
gustus 1886. B .A .G ., Fonds Bracq, X X II, f ,  roj.

Monseigneur — [...] Le goût de la langue et des lettres flamandes va 
toujours se développant chez les professeurs aussi bien que chez les 
élèves : c’est une situation dont il y a lieu de se féliciter : seulement il

275 Pierre Lievin De Schinckel (Zevergem 14 november 1858 - Landegem i j  mei 
1943). Was van 1885 tôt i887leraar van de derde klas te Zottegem. Daarna was hij 
leraar en van 1896 tôt 1903 superior te Lokeren.

276 Charles Gustave Van den Bergh (Beveren 1 1  maart 1859 - Erwetegem 7 januari 
1922). Van 1884 tôt 1886 leraar aan de tweede Franse klas te Zottegem.

277 Edmond Claeys (Bassevelde 15 september 1855 - Gent 22 juni 1927). Van 1879 tôt 
einde 1885 leraar te Ledeberg. In 1885 gaf hij les aan de derde Latijnse.
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faudra se garder des excès et ne pas s’attacher à cette étude d’une 
manière trop exclusive aux dépens des autres branches.
Quant à faire servir la langue flamande de langue véhicule, comme on 
dit, j ’estime que le moment n’est pas venu d’appliquer ce principe 
dans toute son étendue. L ’élève flamand, pour parvenir à parler le 
français d'une manière quelque peu convenable — ce qui est après tout 
une nécessité sociale et le désir de tous les parents — a besoin de 
beaucoup d’exercice; or, un des exercices les plus efficaces pour le 
familiariser avec cette langue, c’est certainement son usage habituel en 
classe; d’autant plus que, par suite de cet usage, il a un sujet de 
conversation en français tout préparé pour ses récréations et ses pro
menades.
Dans la supposition que l ’on enseigne toutes les branches en flamand, 
1 ’élève d ’abord est privé de l 'exercice de la langue française en classe, et 
ensuite, il sera d’autant moins porté à parler français à la récréation ou 
à la promenade, le sujet ordinaire des conversations des élèves quelque 
peu sérieux roulant sur les matières vues en classe ; or, l ’obliger à en 
parler dans une langue autre que celle au moyen de laquelle on les lui 
enseigne, c’est lui imposer un travail d’esprit trop pénible.
Je crois néanmoins qu’il serait utile, dans les classes inférieures des 
pensionnats, de ne pas substituer trop tôt la langue française à la 
maternelle pour l ’enseignement des branches accessoires dont les 
élèves ont appris les premières notions en flamand, à l ’école primaire. 
Ceci vaut notamment pour l ’arithmétique, pour l ’histoire, pour la 
géographie. Si les élèves, comme c’est souvent le cas, sont obligés de 
suivre ces branches en français, sans connaître suffisamment la langue, 
il résulte de là une grande perte du temps, et leurs progrès sont arrêtés 
évidemment jusqu’au moment où ils comprennent. Je ne verrais donc 
aucun inconvénient, au contraire, je verrais de l ’avantage positive
ment à ce que, surtout dans les maisons où il n’y a que des élèves 
flamands, toutes ces branches soient enseignées dans la langue mater
nelle jusqu’à ce que les enfants entendent suffisamment le français 
pour être en état de profiter pleinement de l ’enseignement donné en 
cette langue. [...] A. Segers chan. insp.
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108. Bisschoppelijk voorstel over de voertaal in de Oostvlaamse 
diocesane colleges.

Nota van (H.F. Bracq); september 1886. B .A .G ., Fonds Bracq, 
X X II, f ,  103.

I. Faut il prescrire l ’usage du latin en récréation dans nos collèges ? 
On a supprimé cet usage parce que les élèves parlaient un mauvais 
latin, et par là
On a ôté l ’usage du latin. Non seulement nos élèves ne parlent pas 
élégamment, correctement, mais ils ne parlent pas et par là rendent la 
connaissance de la langue presque nulle.
Il faudrait 4 jours de latin, 2 jours de flamand correct, 1 jour de 
français.
Avant de prescrire le latin, il faudrait expliquer l ’utilité, la nécessité de 
la prescription.
II. La catéchisme appris en flamand, récité correctement, sera expli
qué en flamand. [...]278

109. Het Davidsfonds wil de Gentse bisschop gunstig stemmen 
tegenover het streven van de katholieke Vlamingen naar de 
vernederlandsing van het onderwijs.

Brief van F. De Potter, secretaris van het Davidsfonds aan H. C. 
Lambrecht279; Gent, 1 j  maart 1888. B .A .G ., Fonds Lam- 
brecht,

278 In oktober 1886 legde Bracq deze voorstellen aan de diocesane inspectie voor ; zie 
Latijnse nota in B. A .G ., Fonds Bracq, X X II, f, 103. Ze werden blijkbaar vlug in 
concrète voorschriften omgezet. Op 3 november 1886 schreef A. Stillemans, 
superior van het klein seminarie van Sint-Niklaas, aan Bracq : , ,Conformément 
au désir de Monseigneur, les professeurs parlent et interrogent considérablement 
plus en latin. Nous profitons de toutes les occasions pour engager les élèves en 
public et en particulier, à donner tous leurs soins à l ’étude et à l ’usage de la langue 
latine” ; B .A .G ., Dossier colleges, Klein seminarie Sint-Niklaas.

279 Henri Charles Lambrecht (Welden 26 januari 1848 - Denderleeuw 2 juli 1889). 
Was bisschop van Gent van 17 juni 1887 tôt aan zijn vroegtijdige dood. Tijdens 
zijn kort episcopaat maakte Lambrecht zich zeer geliefd bij de vlaamsgezinden 
vooral door zijn redevoering op 26 november 1888 bij de jaarlijkse prijsuitreiking 
van de Gentse davidsfondsafdeling aan de leerlingen die uitmuntten in het Ne- 
derlands. Lambrecht stelde in deze toespraak dat de Vlamingen aan hun eigen taal 
een ereplaats moesten geven en het Frans niet mochten beschouwen als een 
moedertaal; zie L. W ils, Honderd jaar Vlaamse beweging, p. 140. Lambrecht
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Monseigneur — De Zeer Eerw. Heer kanunnik Cantaert280 heeft mij 
gisteren, met één woord, Uwe verwondering en Uwe ontevredenheid 
uitgedrukt over zekere artikelen van Het Recht, in welke de hooge 
geestelijkheid, in ’t algemeen, en Gij, in het bijzonder, wordt gelaakt 
voor het onderwijs, naar het oordeel van gemeld blad al te zeer 
verfranscht, in sommige katholieke scholen.
Die aanvallen, Monseigneur, moeten U niet te zeer verwonderen ; de 
opstellers van Het Recht zijn, voor ailes, Vlamingen, jong, zonder 
ervaring ; overigens, het is de geestelijkheid niet alléén, die door hen 
wordt aangevallen : het Hoofdbestuur van het Davidsfonds, dus 
voornamelijk de heer professor Willems281, algemeene voorzitter, en 
Uwe ootmoedige dienaar, als algemeen geheimschrijver, zijn er meer 
dan ééns op vrij heftige manier over den hekel gehaald, omdat het van 
oordeel is dat het ongepast, ondoelmatig en in zeer vele gevallen 
onrechtvaardig zoude zijn in opstand te komen tegen de hoogere 
Geestelijkheid. Verleden jaar, op de algemeene vergadering van het 
Davidsfonds, had er over dit punt eene nogal lange redewisseling 
plaats, en ik voorzie de herhaling daarvan in de zitting der Paaschva- 
cantie.
Het is tengevolge eener stemming, gevolgd op de bedoelde beraadsla- 
ging, dat het Hoofdbestuur van het Davidsfonds eenige dagen geleden 
eenen brief heeft gezonden aan Zijne doorluchtige Hoogwaardigheid 
Mgr. Goossens, om Hem, en de andere Hoogwaarde Bisschoppen 
van het Vlaamsche land, te bedanken voor de verbeteringen, op hun 
bevel reeds in een aantal onderwijsgestichten ten opzichte onzer

noteerde op dezelfde dag (26 november 1888) in zijn Memoriale anni : (uit het 
Latijn vertaald) „ Ik  ben aanwezig geweest bij de prijsuitreiking gegeven door het 
Davidsfonds. Ik heb daar verklaard wat ik vind van de Vlaamse kwestie.” ; 
B .A .G ., Fonds Lambrecht, 6. Ign. De Beucker dankte op 28 november „den 
vlaamschgezinden bisschop van Gent”  voor de dienst die hij aan de Vlaamse 
beweging bewezen had; B .A .G ., Fonds Lambrecht, 51.

280 François Cantaert (Kwaremont 18 januari 1845 - Gent 30 april 1908). 1868: 
leraar aan het college te Zottegem ; 1870 : leraar aan het college te Oudenaarde ; 
1871 : superior van het Sint-Lievensinstituut te Gent en erekanunnik van het 
bisdom Gent; 1889: inspecteur van het middelbaar onderwijs voor meisjes ; 
1896: titulair kanunnik te Gent.

281 Pieter Willems (Maastricht 6 januari 1840 - Leuven 23 februari 1898). Hoogleraar 
in de klassieke filologie aan de Leuvense universiteit. Van 1878 tôt aan zijn dood 
voorzitter van het Davidsfonds.
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moedertaal ingevoerd, en om hen te bidden op dien weg niet stil te 
blijven282 283.
Deze wensch, Monseigneur, is die van geheel het Vlaamsche Volk, 
dat, meer dan ooit, overtuigd is van de dringende noodzakelijkheid 
om zijne te lang verwaarloosde taal weer in eere te brengen, niet enkel 
om de taal zelve, maar om de onloochenbare voordelen, zoowel van 
geestelijken als van stoffelijken aard, welke hare grondige kennis en 
beoefening zal medebrengen.
Intusschen, de houding van Het Recht wordt afgekeurd door vele 
katholieke Vlamingen, zonder dat deze de macht hebben het blad van 
houding te doen veranderen. Eigenlijk is het geen katholiek, maar 
hoofdzakelijk een ,,meeting”  blad. Buiten Antwerpen is het weinig 
gekend.
Gelief, Monseigneur, de verzekering mijner eerbiedigste gevoelens te 
aanvaarden. Frans De Potter.

no. De landdagbeweging maakt haar eisen bekend aan bisschop 
Lambrecht.

Verzoekschrift van de Vlaamse landdag te Gent aan H .G . 
Lambrecht; 9 september i8882S3. B .A .G ., Fonds Lambrecht, 
S8-
V l a a m s c h e  t a a l g r ie v e n .

De Vlaamsche landdag, op 9 september 1888 te Gent gehouden, drukt 
den wensch uit :
Onderwijs.
1. Dat het staatsbestuur ten spoedigste maatregelen zou nemen om 
het onderwijs in Vlaanderen op echt vaderlandsche wijze, ’t is te 
zeggen, Vlaamsch van de laagste klas der lagere school tôt de hoogste 
klas der hoogeschool, in te richten.

282 Misschien wordt hier de brief bedoeld die vermeld wordt in voetnoot 59 bij tekst 
7 ib.

283 Dit gedrukt vertoog werd samen met een —  eveneens gedrukte — begeleidende 
brief, ondertekend door de voorzitter van het landdagbestuur A. Prayon-Van 
Zuylen, op 31 oktober 1888 naar Lambrecht gestuurd. In de begeleidende brief 
stond te lezen : , ,  Wij drukken de hoop uit, dat Gij die wenschen, voor zooveel zij 
U  aangaan, met de noodige aandacht zult gelieven te onderzoeken, en twijfelen 
niet of dit onderzoek U overtuigen zal dat hetgeen er gevraagd wordt met de 
vereischten der rechtvaardigheid en de ware belangen van het vaderland 
strookt.” .



z. Dat in elk geval nog dit jaar voor de gestichten van middelbaar 
onderwijs, gelegen in het arrondissement Brussel, eene bijzondere 
regeling ingevoerd worde, gesteund op de volkomene gelijkstelling 
van Walen en Vlamingen, ’t is te zeggen van Vlaamsch en Waalsch 
regiem.
3. Dat afzonderlijke opzieners gelast worden met het toezicht op het 
middelbaar onderwijs in de Vlaamsche gewesten.
Dat niemand tôt welk ambt 00k in het middelbaar onderwijs in de 
Vlaamsche provinciën toegelaten worde, zonder bewijs gegeven te 
hebben eener behoorlijke kennis van het Nederlandsch.
Dat de leraars van het Nederlandsch in ailes, dit is, lesuren, bezol- 
diging, getal klassen en leerlingen, met de leeraars van het Fransch 
gelijk gesteld worden. Dat ten spoedigste leergangen van Duitsche en 
Engelsche letterkunde bij onze hoogescholen ingericht worden.
4. Dat onmiddelijk in de hoogescholen van Brussel, Gent en Leuven, 
Vlaamsche leergangen van strafrecht en strafvordering zouden inge
richt worden.
5. Dat, indien het wenschelijk is de verfransching der officiëele scho- 
len te beletten, het niet minder noodig is de bisschoppelijke gestichten 
van onderwijs, en bijzonderlijk de vrije meisjesscholen, te ver- 
vlaamschen en de aandacht van wien het behoort op de tegenwoordige 
misbruiken te roepen.
6. Dat in aile scholen, in de vrije gestichten zoowel als in die van staat 
en gemeente, benevens Belgische uitgaven in Fransche taal, 
Vlaamsche prijsboeken zouden uitgedeeld worden, en dit in eene 
betamelijke verhouding. [...]284 285

i i i . Bisschop Stillemans wordt aangespoord om te reageren tegen 
de Vlaamse studentenbeweging en de voortschrijdende ver- 
nederlandsing in de colleges.

Brief van Ch. Massez265, superior van het klein seminarie te 
Sint-Niklaas, aanA. Stillemans; SintNiklaas, 2 december 189/. 
B .A .G ., Fonds Stillemans, 106.

Monseigneur — [...] Ailleurs, comme ici, je n’en doute pas, il y  a des

284 Daarna volgden taalgrieven betreffende bestuurszaken, rechterlijke zaken, leger 
en buitenlandse zaken.

285 Charles Marie Joseph Massez (Ronse 27 maart 1843 ~ Gent 1 april 1919). Was 
achtereenvolgens leraar aan het Sint-Lievensinstituut te Gent (1867-1868), leraar
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professeurs qui se mettent, à tout propos, à parler le flamand, en classe 
et hors de la classe. Les élèves n’en sont que plus portés à faire de 
même ; et la réputation de nos collèges, sous ce rapport, ne peut que 
perdre.
Je ne sais si Votre Grandeur trouvera opportun de s’occuper du 
,,Studentenbond” . C ’est toujours une société, qui tient à rester se
crète pour bien des choses ; avec plus ou moins d’esprit d ’opposition, 
surtout ce qui touche au flamand ; ayant ses organes périodiques, ses 
assemblées générales pendant les vacances ; se persuadant volontiers 
qu’on a ou qu’on aura à compter avec elle! [...]
A  mon humble avis, on ferait bien aussi de moins se préoccuper de la 
versification française et flamande, de s’occuper davantage et plus 
longtemps de la versification latine, et de ne faire compter pour l ’excel
lence, en fait de vers, que les vers latins. C ’est d’ailleurs ce qui se fait, si 
je ne me trompe, dans les établissements de l ’état et chez les Jésui
tes286. Les vers flamands et français ont empiété sur les vers latins ; et, 
comme conséquence, les élèves sont de plus en plus portés à croire que 
la classe de seconde, à laquelle on donne malheureusement le nom de 
classe de poésie, n’a d’autre but que de leur apprendre à rimailler dans 
ces deux langues. [...] Ch. Massez.

1 12. Stillemans houdt streng de hand aan de Franse voertaal in de 
colleges.

Voorbereidende nota van (A. Stillemans) voor de directeursver- 
gadering van 6 december 189p. B .A .G ., Dossier colleges. 
R é u n io n  d e  M.M. l e s  s u p é r ie u r s  d e s  c o l l è g e s  e t  d e s  p e n 
s io n n a t s . [ . . . ]

Les professeurs [...] doivent exiger que les élèves parlent en classe le 
français et fassent attention à la structure des phrases. Eux-mêmes

aan het Sint-Catharinacollege te Geraardsbergen (1868-1884), superior van dit 
college (1884-1888) en superior van het klein seminarie te Sint Niklaas (1888- 
1901). Daarna werd hij diocesaan inspecteur van het middelbaar onderwijs en 
professor aan het groot seminarie te Gent. Massez werd 00k reeds vermeld in 
voetnoot 271 bij tekst 105.

286 In i87odeelde C . De Beck s.j. in een hoger gepubüceerde brief (tekst 59) meedat 
het Vlaams in de praktijk niet meetelde voor de prijs van uitmuntenheid, ondanks 
het voorschrift van de provinciaal dat dit moest gebeuren vanaf het schooljaar 
1865-1866, te beginnen met de laagste humanioraklas.
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doivent donner l ’exemple, soigner leur langage et éviter de mêler le 
flamand au français, de parler le flamand à tout propos de façon à 
porter les élèves à faire de même.
M.M. les supérieurs et aussi M.M. les professeurs avertiront les élèves 
qui se négligent qu’on refusera à l ’examen du séminaire ceux qui 
parlent le français d’une façon trop défectueuse287. [...]

287 Bisschop Stillemans hield hier dus duidelijk rekening met de opmerking die de 
superior van het klein seminarie van Sint-Niklaas enkele dagen voordien daarover 
had gemaakt; zie vorige tekst, nr. m .
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3 .4 . BISDOM LU IK

113. Vicaris-generaal Rutten acht een beter nederlandstalig on- 
derwijs noodzakelijk en doet daartoe concrète voorstellen.

Rapport van (M.H. Rutten) aan zijn bisschop V.J. Doutre- 
loux2S6; ongedateerd (einde 1885 o f begin 1886 ?) 269. B .A .L ., 
Fonds Rutten, 33.

Monseigneur — J ’ai l ’honneur de présenter à Votre Grandeur le 
rapport qu’elle m’a demandé sur les modifications à introduire dans 
l ’enseignement moyen au point de vue du flamand.
I. Avant tout, je dois dire que des modifications sérieuses à l ’organi
sation actuelle de l ’enseignement moyen, au point de vue du flamand, 
sont absolument nécessaires. Votre Grandeur en sera convaincue 
comme moi, si elle prend en considération les faits suivants, qu’il est 
facile de constater, et qui sont évidemment la conséquence de la 
situation peu satisfaisante du flamand dans nos établissements : sémi
naires, collèges et pensionnats de religieuses.
i er fait. L ’aristocratie flamande et la classe riche sont totalement fran
cisées, à peu d’exceptions près. Les nobles et les riches ne savent pas le 
flamand ; ils estiment généralement qu’il suffit de connaître un peu de 
patois pour pouvoir donner des ordres aux serviteurs et ouvriers. 
Dans ces familles tout est français. On fait cependant apprendre aux 
enfants des langues étrangères et l ’on se procurera à cet effet des 
bonnes anglaises et allemandes ; mais du flamand, qui est la langue du 288 289

288 Victor Joseph Doutreloux (Chênée 18 mei 1837 - Luik 24 augustus 1901). Was 
van 1879 tôt aan zijn dood bisschop van Luik. Hij was de zoon van een Waalse 
vader en een Limburgse moeder, afkomstig van Hasselt. Nadat hij op zeven jaar 
wees was geworden werd hij opgevoed bij een 00m in het Nederlands-Limburgse 
Papenhoven, waar hij zijn eerste vorming kreeg in o.m. het Frans en het Neder- 
lands ; A. D eblon, P. G erin en L. Pluymers, Les archives diocésaines de Liège, 
P- 92' 93-

289 Waarschijnlijk liet Doutreloux dit rapport opstellen n.a.v. het verzoekschrift van 
de Nederduitsche Bond van 17 oktober 1885 (zie tekst 63) maar het is niet 
duidelijk of hij dit deed onmiddellijk na de ontvangst van het verzoekschrift, of 
nadat hij op 4 november 1885 zijn schriftelijk akkoord had betuigd met de 
mondelinge verklaring die Goossens aan de afgevaardigden van de Nederduitsche 
Bond wilde geven (zie tekst 64c). Het is 00k mogelijk dat het rapport pas werd 
opgesteld nadat de bisschoppelijke beloften betreffende de vernederlandsing van 
het onderwijs openbaar werden gemaakt in januari 1886 (zie tekst 69).
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peuple au milieu duquel ces enfants sont appelés à vivre, il n’en est 
jamais question. A proprement parler, il n’existe plus à l ’heure pré
sente d’aristocratie flamande. Dans le Limbourg il n ’est pas une 
famille noble ou de rang équivalent, dont les membres parlent ou 
soient capables de parler le flamand !
2e fait. La classe moyenne, c.à.d. les avocats, magistrats, médecins, 
notaires, professeurs, artistes, officiers, fonctionnaires quelconques, 
négociants enrichis, bourgeois aisés, rentiers et propriétaires ... en un 
mot, la classe sociale qui généralement est instruite et a fait les études 
moyennes, sans être arrivée au même degré de francisation que la 
première catégorie, marche rapidement dans la même voie.
Dans les villes flamandes, même dans les villages, l ’on n’entendra 
pour ainsi dire plus parler le flamand par les personnes appartenant à la 
classe moyenne et instruite. A Hasselt, à St. Trond, à Tongres etc. la 
langue usuelle de ces personnes est exclusivement le français. Elles 
n’oseraient, elles ne pourraient parler le flamand parce qu’elles n’en 
savent qu’un patois plus ou moins dégrossi. Par suite beaucoup de 
familles honorables, et celles-là surtout qui se trouvent à la tête de la 
bourgeoisie par leur éducation, leur position ou leur fortune, de 

flamandes qu’elles étaient il y  a un demi-siècle, sont devenues au
jourd’hui de véritables familles françaises. Le père, la mère, les en
fants, les amis et habitués de la maison, ne parlent en n’emploient plus 
entre eux que le français. Le nombre s’en est multiplié au point, que 
pour avoir comme auditeurs la classe riche et la classe moyenne il faut 
que les sermons dans les petites villes flamandes, soient prêchés en 
français. Un sermon de charité en flamand n’attirerait guère que les 
ouvriers et les servantes. Les personnes qui prétendent à quelque 
position respectable dans le monde dédaigneraient de s’y rendre et la 
collecte charitable ne s’en repentirait que trop.
3 e fait. Dans le Limbourg, province essentiellement flamande, les 
hommes publics à quelque parti qu’ils appartiennent sont générale
ment incapables de parler et d’écrire convenablement en flamand. S ’il 
existe une exception, c’est que cet homme public, ou bien a fait ses 
études ailleurs que dans nos établissements, ou bien a complété par des 
études personnelles la lacune de l ’enseignement qui lui a été donné. En 
1879, quand il fallut des orateurs flamands pour expliquer au peuple 
l ’abominable projet de loi scolaire, aucun homme public du Limbourg 
n’a osé prendre la parole en flamand. Nos sénateurs, représentants, 
conseillers provinciaux, juges, avocats, chefs de parti, prompts à 
prononcer de grands discours en français, avouaient à l ’envi qu’ils
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étaient incapables de parler en flamand. Sans mes discours de St. 
Trond et de Maeseyck, les meetings convoqués en ces deux villes, au 
lieu de provoquer l'enthousiasme, eussent été pour les neuf dixièmes 
des auditeurs une indigne mystification. Actuellement les délibéra
tions du conseil provincial, des conseils communaux de toutes les 
communes importantes du Limbourg, les débats de tous les tribu
naux, même de justice de paix, etc. continuent à se faire exclusivement 
en français. C ’est un signe disent les adversaires du mouvement fla
mand, que le peuple préfère le français ; — Non, c ’est un signe que les 
hommes publics du Limbourg ne savent que le français et, par consé
quent, ne se servent que du français. Tant pis pour le peuple, s’il n’y 
comprend rien!
4e fait. De tous nos prêtres flamands qui se sont contentés de suivre 
les leçons que le règlement leur prescrivait et qui en cela comme -en 
tout ont excellé par une docilité parfaite,pas un n ’est en état de parler 
et d ’écrire correctement le flamand. J ’en ai entendu qui avouaient ne 
pas comprendre un auteur flamand quelque peu littéraire dans son 
style. Toute expression ou tournure étrangère à leur patois, était pour 
eux de l ’inconnu.
De tous nos prêtres flamands, d’autre part, qui connaissent plus ou 
moins bien leur langue maternelle, pas un ne dira qu’il doit cette 
connaissance aux leçons reçues dans le cours de ses études dans nos 
établissements; mais tous déclareront qu’ils doivent ou bien à la 
circonstance d’avoir fait leurs études moyennes en Hollande, ou bien 
fleurs études personnelles faites d ’une manière surérogatoire et parfois 
en dépit du règlement, de savoir passablement la langue flamande. 
5e fait. Ceux-là même qui se sont donné la peine d ’étudier à part leur 
langue maternelle, constatent avec regret que leurs plus généreux 
efforts n’ont pas pu combler complètement la grave lacune de 
l ’enseignement reçu. Il se sentent impuissants, en effet, chaque fois 
qu’il s’agit de soutenir une conversation en langue littéraire, ou de 
prendre la parole sur une matière spéciale quelconque, ou de devoir 
parler à l ’improviste. Ils connaissent la langue flamande, ses règles et 
ses richesses ordinaires; ils n’en ont pas l ’usage et n’ont jamais eu 
l ’occasion d’apprendre la terminologie propre à chaque matière spé
ciale. Où est le flamand, même très flamingant, qui sans une étude 
préalable de la terminologie oserait parler en flamand sur la politique, 
le droit, l ’économie sociale, l ’agriculture, les sciences naturelles, l ’hy
giène, les mathématiques, l ’histoire, la géographie, le dogme même et 
l ’apologétique chrétienne.
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Toutes ces matières et quantité d’autres sont assez familières aux gens 
instruits pour qu’ils puissent en parler en français sans difficulté au 
point de vue de la langue ; mais un flamand quelque instruit qu’il soit, 
ne pourra disserter sur aucune de ces matières à moins de se servir des 
termes propres français ou bien de consacrer quelques heures à la 
recherche des termes propres flamands et à l ’effort nécessaire pour les 
mettre dans sa mémoire.
II. Quelle est la cause de cette situation qui tend, comme on le voit, à 
faire de la langue flamande une langue inférieure, méprisée, laissée au 
peuple seul, et à créer par suite une ligne de démarcation entre les 
classes supérieures et les classes populaires ?
La cause principale, si pas unique, des faits que j ’ai signalés, c’est 
l ’insuffissance de l ’enseignement du flamand aux élèves flamands dans 
nos établissements d’enseignement moyen. N ’est-ce pas dans ces 
établissements que les hommes publics, les prêtres, les riches et les 
gens aisés de toute catégorie ont fait leur éducation ? Ne sauraient-ils 
pas écrire et parler le flamand aussi correctement que le français si on le 
leur avait appris ? Quand ils sont entrés en 7e ou en 6e, ils ne connais
saient guère que quelques mots de français, mais ils avaient acquis à 
l ’école primaire une connaissance relativement assez avancée de la 
langue maternelle ; si au sortir de la rhétorique ils sont parfaitement au 
courant du français tandis qu’ils sont restés stationnaires ou même ont 
rétrogradé en flamand, n’est-ce pas évidemment à l ’enseignement 
qu’ils ont reçu qu’il faut l ’attribuer? Il en est de même des mères de 
famille, dames pieuses, demoiselles charmantes qui aujourd’hui avec 
leurs parents, époux ou enfants ne parlent plus que le français, qui 
affectent de ne pas comprendre les sermons flamands ou de ne pas les 
trouver assez de leur goût, qui ne prient plus qu’en français et doivent 
avoir un confesseur français, qui ne lisent plus que le français et ne 
savent chanter que les romances françaises à la mode etc... Toutes ces 
dames plus françaises que flamandes sortent des pensionnats de nos 
excellentes religieuses. Les grand-mères ne savaient tout au plus qu’un 
mot de français; les mères ont été l ’apprendre au pensionnat et le 
savent mieux que le flamand ; les petites filles, élevées déjà en français 
dans leur famille, achevées ensuite au pensionnat, ne savent ou ne 
veulent plus savoir que le français. Telle est la gradation et telle est la 
situation dûe à la manière d’instruire les jeunes filles flamandes géné
ralement adoptée dans les pensionnats de religieuses. Il avait raison le 
tribun flamand qui s’écriait naguère avec douleur et avec quelque 
amertume : , , qu’on nous rende au foyer les mères flamandes d ’autre
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fois et nous y conserverons les moeurs flamandes d ’autrefois! Mais 
hélas! les pensionnats nous les ont enlevées!”
Quelle est donc l ’organisation de l ’enseignement du flamand dans nos 
établissements pour aboutir à de semblables résultats ?
La voici en peu de mots : i°  Depuis la classe préparatoire jusqu’à la 
rhétorique incluses, toutes les classes se donnent, toutes les branches 
s’enseignent en français. Si l ’élève flamand, admis en 7e ou en 6e, n’est 
pas à même de comprendre le professeur, ,,tant mieux !”  dit-on, ,,la 
nécessité le forcera à apprendre d ’autant plus vite le français.”  On a 
beau objecter qu’il perdra probablement une année d’étude et devra 
doubler sa classe, qu’il oubliera le flamand, qu’il n’est pas raisonnable 
d’agir de la sorte alors surtout que la majorité ou la presqu'unanimité 
des élèves sont flamands ... Ces objections ne sont généralement pas 
écoutées(*). Les élèves flamands n’ont qu’à se tirer d ’affaire comme 
ils peuvent290.
20 Les élèves flamands, pendant tout le cours de leurs humanités, 
n’entendent jamais une conversation en bon flamand ; ils ne reçoivent 
aucune explication de quelle matière que ce soit en flamand; les 
langues leur sont enseignées non par le flamand mais par le français 
qu’ils doivent apprendre d’abord ; le règlement leur défend de jamais 
dire un mot de flamand ; on ne leur donne jamais un exercice d ’élocu
tion ou de déclamation en flamand ; ils ne reçoivent aucune notion 
sérieuse de la littérature flamande, ne peuvent pas même lire les bons 
auteurs flamands, soit parce qu’on ne leur en laisse pas le temps, soit 
parce que ces livres ne sont pas à leur disposition ; le catéchisme même 
qu’ils savaient en flamand, ils doivent maintenant l ’apprendre en 
français ; pendant la première année de leur séjour au collège, ils ne 
reçoivent aucune instruction religieuse dont ils puissent profiter sauf 
les avis particuliers de leur confesseur ...
30 Toute l ’organisation de l ’enseignement du flamand se réduit à 
donner aux élèves flamands deux leçons de flamand par semaine !!

(*) L ’organisation de l ’enseignement du flamand chez les filles n’est 
pas meilleure, elle est même plus défectueuse.

290 Deze situatie wijzigde zich niet in de eerstvolgende jaren. In een circulaire van 1 
april 1890 liet Doutreloux aan zijn collegedirecteurs weten dat de Vlaamse leerlin- 
gen pas tôt de 6e Latijnse mochten worden toegelaten indien zij voldoende Frans 
verstonden om de lessen met vrucht te volgen ; B .A .L ., Fonds Doutreloux, 42.
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Mais il faut encore remarquer que généralement a) ces leçons sont de 
3/4 d’heure, b) se donnent à des moments peu favorables, en dehors du 
temps consacré aux branches principales ; c) sont souvent omises pour 
toutes sortes de motifs ; d) ne sont pas toujours prises au sérieux par les 
élèves et quelques fois même par le professeur.
D ’ailleurs, ces leçons données comme choses accessoires, dont les 
résultats n’auront aucune influence sur le succès ou l ’insuccès de la 
classe calculés uniquement d’après les progrès faits en latin, en grec, en 
français et en mathématiques (je ne sache pas que jamais le flamand soit 
entré en ligne de compte pour les flamands), ces leçons, si limitées 
quant au temps et quant au nombre, peuvent-elles être prises au 
sérieux? Si elles empêchent les élèves d’oublier totalement ce qu’ils 
ont appris de flamand à l ’école primaire, n’auront-elles pas atteint le 
maximum de résultat qu’elles sont de nature à donner ? Que peut-on 
faire en 3/4 d’heure sinon: faire apprendre une page de grammaire, 
expliquer deux, trois lignes d ’un auteur, corriger un ou deux devoirs 
de peu d’étendue?
Je défie un élève quelconque d’apprendre d’une manière satisfaisante 
sa langue maternelle, s’il se soumet pendant la durée de ses études 
moyennes au régime que je viens de décrire, et qui n’est malheureuse
ment que trop exactement celui qu’on impose aux élèves flamands 
depuis un demi-siècle. (*) Les faits que j ’ai signalés plus haut y 
trouvent leur entière explication.
Cependant, rien n ’est plus fréquent que d ’entendre dire que les fla
mands exagèrent leurs griefs et leurs demandes. Qu’il y  ait des exagé
rations, c ’est possible, c’est dans la nature des choses ; mais que les 
flamands n’aient pas de graves raisons de se plaindre et qu’il n’aient 
pas droit à de sérieuses améliorations, il serait injuste de le prétendre. 
Que l ’on renverse un instant la situation et que l ’on impose aux élèves 
wallons une organisation d’enseignement flamande de haut en bas, 
que l ’on se mette à ne plus parler et à ne plus écrire à Liège qu’en 
flamand; qu’à la maison de ville, à l ’hôtel provincial, au gouverne
ment, au chemin de fer, au bureau de poste, chez les notaires, rece
veurs, avocats, médecins etc. etc. tout soit flamand et qu’un étudiant 
flamand de l ’université de Liège vienne vous signaler comme une

(*) Par contre on m’a répondu dans un collège ou sur 200 élèves il y 
avait 3 ou 6 wallons, que certaines classes ne pouvaient se donner en 
flamand parce que ces élèves ne comprendraient pas le professeur !
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exigence exagérée, insupportable de la part des wallons que les affiches 
officielles de l ’université soient en flamand et enfrançais au lieu d’être 
exclusivement en flamand!! ... Mais, j ’entends déjà l ’éclat de rire: 
,,c ’est absurde, c’est impossible, une situation pareille ne subsisterait 
pas une minute !”  Certes, elle ne subsisterait pas un jour au détriment 
des wallons et ceux-ci auraient raison de ne pas la supporter, elle 
subsiste depuis un demi-siècle au détriment des flamands et quand 
ceux-ci trouvent que c’est assez et qu’il y aurait lieu enfin de leur faire 
quelques concessions on est très prompt hélas ! à les traiter d ’exagérés. 
Je lisais, il y a quelques semaines, un article de revue très sérieux et très 
bien pensé. L ’auteur constatait l ’insuffisance des connaissances fran
çaises de la plupart de nos jeunes gens au sortir de la rhétorique. Il 
l ’attribuait à la multiplicité des branches et au temps considérable que 
l ’on accorde à des études qu’il aurait fallu réserver pour l ’enseigne
ment supérieur. Il n’avait pas tort. Mais s’il en est ainsi pour les élèves 
wallons qui depuis leur enfance n’ont jamais fait qu’étudier la langue 
française soit directement soit indirectement, comment ne pas recon
naître qu’il est absolument impossible aux élèves flamands de connaî
tre leur langue maternelle avec le système suivi jusqu’à présent.
III. Je devrais, peut-être, réfuter ici l ’objection qui consiste à dire, 
qu'après tout il n’y a pas grand mal à ce que le français devienne la 
langue usuelle même des flamands, que l ’unité de la patrie y gagnerait 
ainsi que la facilité des relations. Mais, je pense que Votre Grandeur 
envisage de plus haut la question flamande et i°) que pour elle il y a un 
grand mal à ce qu’un peuple perde sa langue puisque la langue est 
l ’élément le plus vivace de toute nationalité ; 2°) que l ’unité de la patrie 
n ’a rien à gagner à la transformation lente et fatale de la partie flamande 
en une espèce de Pologne ou d'Irlande ; 30) que les facilités tant vantées 
ne seront jamais obtenues par le peuple qui n’a pas le temps ni le 
moyen d’apprendre le français, et qu’elles se transformeraient ainsi 
pour ce même peuple en insupportables entraves ; 40) que la langue 
flamande, non seulement est un élément puissant de nationalité et un 
obstacle à notre absorption par la France, mais sert encore de rempart 
contre l ’invasion des impiétés modernes qui se propagent principale
ment par la langue française ; 50) qu’il y a un intérêt social très grand à 
ce que les classes supérieures puissent entrer en communication avec 
les classes inférieures, exercer sur ces dernières une légitime influence 
et les élèves à un niveau supérieur de civilisation ; 6°) que cet intérêt 
social a pris un caractère spécial d ’urgence depuis que l ’on s’efforce de 
répandre dans le peuple les principes anarchiques du socialisme et de
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tant d’autres théories subversives de tout ordre ; 70) que la dignité et 
l ’efficacité du ministère sacerdotal ne peut que gagner à ce que les 
prêtres flamands sachent parler, instruire, catéchiser, prêcher dans un 
langage correct, clair, exact et convenable ; 8°) qu’il y aurait injustice à 
refuser à un peuple ce qui en somme est son droit de droit de conserver 
sa langue et sa vie nationale ; le droit d ’être traité sur un pied d’égalité 
avec les autres citoyens du pays ; 90) que non seulement il y aurait 
injustice mais imprudence grave, tant au point de vue politique que 
religieux, de refuser toute satisfaction à des réclamations légitimes qui 
demain peut-être seront formulées par tout un peuple et exigées avec 
violence ; io°) que la vraie sagesse gouvernementale ne consiste pas à 
résister obstinément à toute demande de la part des inférieurs, mais à 
examiner si elle est juste, à y satisfaire dans les limites de la justice et de 
l ’opportunité, et à ne pas provoquer la colère par des refus non 
motivés ; 1 1°) qu’il y a intérêt majeur à ce que la cause flamande reste 
en même temps une cause catholique et à empêcher que les ennemis de 
l ’Eglise retournent le sentiment national flamand contre la religion, 
ainsi qu’ils ont su se faire du sentiment national italien un levier contre 
le pouvoir temporel du St. Siège291. Jusqu’ici les intérêts religieux et 
flamands sont étroitement unis ; il importe qu’ils le restent pour le 
bien spirituel et temporel de notre patrie ; or ils le resteront à tout 
jamais si le peuple flamand voit la religion, par ses chefs, prendre en 
mains la cause juste de sa langue nationale. Persuadé, Monseigneur, 
que toutes ces graves raisons sont appréciées par votre Grandeur avec 
cette impartialité et cette juste mesure qu’elle apporte à toutes choses, 
je n’insiste pas et je crois pouvoir passer immédiatement à la proposi
tion des mesures actuellement réalisables.
IV. Le problème à résoudre est celui-ci: organiser l ’enseignement 
moyen de telle sorte.
A. Que les élèves flamands, tout en acquérant une connaissance en
tièrement satisfaisante du français, soient en état, après leurs humani
tés, — i° de parler et d’écrire correctement en flamand ; — 20 de tenir 
convenablement une conversation en flamand ; — 30 de prendre au 
besoin la parole en flamand et de prononcer un discours aussi bien en 
flamand qu’en français;
B. Que les jeunes filles flamandes, au sortir du pensionnat, — i° sa

291 De Italiaanse eenmaking kwam tôt stand onder leiding van liberaal-geïnspireerde 
nationalisten en werd in 1870 beëindigd met de inneming van de pauselijke staten.
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chent parler et écrire correctement en flamand comme en français ; — 
20 ne soient pas tentées de négliger les prédications qui se font en 
flamand ou de transformer leur future famille en famille française ; — 
3° soient capables de lire les auteurs flamands et en aient le goût au lieu 
de ne se plaire que dans la lecture de la littérature française moderne, 
généralement peu recommandable. Il faut en outre que le but sus-in
diqué soit atteint sans détriment pour les élèves wallons.
L e  f l a m a n d  d a n s  l ’e n s e ig n e m e n t  m o y e n . A v a n t -p r o je t .
1° Dans les établissements où les élèves sont tous ou presque tous 

flamands (collèges de Brée, de Peer, ...)
a) La langue flamande est une branche principale. Les classes se 
donnent aux heures principales et les points des concours comptent 
pour le prix d’excellence comme ceux des autres branches principales.
b) Dans chaque classe il y a au moins deux leçons de flamand par 
semaine.
c) La leçon de religion et les leçons d'anglais et d'allemand se donnent 
en flamand. L ’arithmétique se donne en flamand jusqu’en j e inclusi
vement mais avec indication de la terminologie française. Les autres 
branches se donnent en français, à partir de la 5e on indique les termes 
propres en flamand.
d) Les travaux de rédaction se font partie en flamand, partie en 
français, dans une proportion variable à déterminer selon les circon
stances. En 4e et en 3e, les versions latines se font tantôt en français, 
tantôt en flamand.
e) Les instructions religieuses et les méditations se font en flamand 
pendant la ie moitié de l ’année scolaire, en français pendant la 2de 
moitié. Les retraites se donnent en flamand.
f) Des exercices d’élocution et de déclamation se donnent en flamand 
et en français.
g) U est toujours défendu aux élèves de parler 1 e patois flamand ; mais 
il leur sera permis à certains jours ou à certaines heures pro arbitrio 
superiorum 292 de parler le flamand littéraire.
11° Dans les établissements où les élèves flamands sont en grand 
nombre ainsi que les élèves wallons, (séminaire de St. Trond)
a) La langue flamande est une branche principale pour les flamands. 
Les classes de flamand se donnent à des heures principales autant que 
possible, les points des concours comptent pour le prix d ’excellence. 292

292 Volgens de beslissing van de oversten.
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S ’il n’y a qu’un prix d’exellence pour toute la classe, on comptera aux 
élèves wallons les points gagnés par eux également pour la langue 
flamande qui est obligatoire pour tous.
b) Dans chaque classe il y  a au moins deux leçons de flamand par 
semaine. En poésie et en rhétorique la participation aux exercices de 
l ’académie flamande est obligatoire pour les flamands et remplace 
Vune des leçons de flamand.
c) En 7e et en 6e, les professeurs de classe auront soin d’expliquer en 
flamand, en même temps qu’en français, ce que sans cela les élèves 
flamands ne comprendraient pas.
Dans toutes les classes, on indique en flamand les termes propres à 
chaque matière.
En poésie on donne une connaissance sérieuse de la littérature fla
mande.
d) La leçon de religion, sauf le cours supérieur, se donne en flamand 
pour les flamands.
e) Des devoirs de rédaction en flamand sont donnés chaque semaine 
soit par le professeur de la classe, soit à son défaut par le professeur 
spécial de flamand.
f) La retraite est donnée en flamand aux élèves flamands de 7e, de 6e et 
de 5e ; à des moments déterminés dans le courant de l ’année des 
sermons et des méditations sont faits en flamand pour les mêmes 
élèves.
g) Il y a des exercices spéciaux d’élocution et de déclamation pour les 
élèves flamands p.e. alternativement avec les exercices généraux qui 
ont lieu en français. [ ...]293
Remarques. i°Les mesures proposées ne nuiraient pas à l ’enseigne
ment du français. L ’expérience à déjà parlé à cet égard dans quelques 
établissements.
20 Quoique aucune de ces mesures ne soit excessive en soi, il sera 
peut-être plus opportun de ne les mettre en pratique que successive
ment et de doser les remèdes à une situation gravement défectueuse. 
30 II va de soi que d’autres mesures plus sages ou plus pratiques 
peuvent être trouvées et dès lors doivent être préférées à celles-ci. 
40 Ce qui est nécessaire, c’est que l ’on fasse quelque chose de sérieux et 
que l ’on passe sur les objections de tout genre, mais au fond peu 
solides, qui ne manqueront pas d’être produites.

293 Passage weggelaten waarin Rutten vernederlandsingsmaatregelen voor het 
meisjesonderwijs bespreekt.
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Habitués depuis toujours au système actuellement en vigueur, beau
coup de personnes n’en sentent ou n’en veulent pas sentir les défauts et 
parmi celles-ci, il se rencontre beaucoup trop de parents flamands et 
d’hommes influents flamands de tout rang et de toute condition.

1 14. Rutten wil de bisschoppelijke beloften tôt vernederlandsing
van het onderwijs onmiddellijk omzetten in effectieve maat-
regelen in het klein seminarie te Sint-Truiden.

Brief van vicaris-generaal M.H. Rutten aan V.J. Doutreloux ;
Luik, 17  augustus 1886. B .A .L ., Fonds Rutten, 33. 

Monseigneur — Permettez-moi d’exposer brièvement le plan de M. le 
Directeur de St. Trond294. Après les promesses publiques faites par 
l ’épiscopat par rapport à l ’organisation sérieuse de l ’enseignement du 
flamand295, après celle que j ’ai été autorisé à faire dernièrement à la 
jeune société flamingante de Hasselt296, — vu d’autre part l ’évidente 
nécessité d ’une réforme et la haute opportunité d’une réforme immé
diate pour que le mouvement flamand n’échappe pas à la direction du 
clergé, — j ’ose espérer que Votre Grandeur voudra bien examiner le 
projet ci-dessous et, si possible, l ’accueillir favorablement. Son exé
cution est plus facile qu’on ne le croirait a priori et ne nécessiterait 
aucun sacrifice extraordinaire. Grâce à son adoption, le principal 
établissement du diocèse serait enfin en possession minimum d ’une 
organisation sérieuse et satisfaisante de l ’enseignement du flamand. Si 
je dis minimum, ce n’est pas pour demander davantage, mais pour 
montrer qu’on ne peut se contenter de moins si l ’on veut faire une 
œuvre solide et féconde.
Celle-ci, du moins, donnerait des résultats satisfaisants tandis que ce 
qui existe actuellement n’aboutit à rien de sérieux pour les élèves 
wallons et est complètement défectueux pour les flamands.

294 Nestor Fraipont (Burdinne 9 januari 1844 - Thimister 25 januari 1917).
295 Zie teksten 64c en 69.
296 Waarschijnlijk de studentenvereniging De Jonge Klauwaarts, in 1884 opgericht 

door vlaamsgezinde Ieerlingen van het Sint-Jozefscollege van Hasselt.
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Projet.
A. Pour les flamands.
i° Depuis la 7e jusqu’en Rhétorique inclusivement, cha
que semaine deux heures de leçon au lieu de deux fois 3/4
d’h.

7 X 2  =
20 En philosophie 1 h. de leçon et 1 h. d’académie =  
30 Tous les quinze jours pour les flamands 1 h. de décla

mation

14 heures 
2 heures

1 heure

Total 17 heures
Rem. a) Les heures seraient fixées partie de 8 à 10 du matin, partie à 
d’autres moments, elles ne seraient plus invariablement reléguées aux 
moments les plus défavorables et les plus fréquemment empêchés.
b) Chaque classe aurait ses deux heures et l ’on ne devrait plus, comme 
maintenant unir 6e et 5e, 4e et 3e etc. au grand détriment des progrès.
c) Le flamand serait branche principale comme le français.
d) Ce plan ne supprimerait ni une leçon ni un exercice de français. 
B. Pour les Wallons.
i°  Depuis la 6e jusqu’en rhétorique inclusivement 2 h.
par classe 6 X 2 =  12 heures
20 En philosophie deux heures pour chaque cours, mais
de ces deux heures l ’une serait commune aux deux cours
et consacrée aux exercices de rédaction, d’explication
d’auteurs, d’élocution etc. Donc en philosophie 3 heures

Total 15 heures
Remarque, a) Les classes de flamand aux wallons seraient fixées aux 
mêmes heures que celles de flamand aux flamands sans cela il serait 
impossible de prendre des heures de 8 à 10 ou de 2 à 4 puisqu’une 
moitié des élèves resterait inoccupée.
b) Il résulte de là comme aussi du nombre total des heures de flamand 
( 1 7 +  15 =  32) qu’il faut nécessairement deux professeurs de flamand, 
dont l ’un serait pour les flamands, l ’autre pour les wallons.
c) Le flamand serait aussi branche principale pour les wallons comme 
le français pour les flamands. Au bout de six ans les wallons arrive
raient ainsi à savoir quelque chose du flamand pour peu qu’ils eussent 
de la bonne volonté. Or, celle-ci viendrait sûrement par la force des 
choses, à la suite d’une organisation sérieuse comme celle que je viens 
d ’esquisser.
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Remarque finale. Puis qu’il faut et que Votre Grandeur veut arriver à 
organiser sérieusement le flamand, pourquoi ne pas commencer cette 
année par St. Trondf On continuera les années suivantes pour les 
autres établissements où la chose sera nécessaire. L ’effet de cette 
organisation serait heureux et produirait une impression éminemment 
favorable dans tout le pays flamand. [ ...]297 Puisse Votre Grandeur 
accueillir favorablement l ’une ou l ’autre de ces propositions, je le 
souhaite de tout mon cœur; j ’y verrai l ’aurore d ’un avenir heureux 
pour le peuple flamand et sa langue nationale. De Votre Grandeur le 
très dévoué et très humble M. Rutten.

11 $. De Limburgse studenten dringen bij hun bisschop aan op een 
grotere vernederlandsing van het onderwijs.

Brief van de Limburgse gouwgilde298 299 van Leuven aan V.J. 
Doutreloux; ongedateerd (k o rtn a i4 april 1887). B .A .L ., Fonds 
Doutreloux, onderwijs 2" .

Aan Zijne Hoogeerweerdigheid den Bisschop van Luik — Den 24sten 
April 1887 heeft de ,,Limburgsche Gouwgilde”  van Leuven de stu
denten uit de Limburgsche onderwijsgestichten te Hasselt in verga- 
dering bijeengeroepen. Ons doel was rechtzinnig den toestand der 
Vlaamsche taal in de onderwijsgestichten van Limburg op te zoeken. 
Na bekomen inlichtingen, wierd er met algemeene goedkeuring voor- 
gesteld een verzoekschrift aan Zijn Hoogeerweerdigheid den Bis
schop te zenden, ten einde hem den toestand bloot te leggen.

297 Rutten deed verschillende voorstellen om een tweede leraar Nederlands aan het 
klein seminarie te benoemen zonder dat dit daardoor meer belast werd. Het leek 
hem het beste om Thomas Lambrechts, leraar aan het Sint-Jozefscollege te 
Hasselt, tôt leraar Nederlands van de Waalse leerlingen te Sint-Truiden te be
noemen en deze in Hasselt te laten vervangen door een andere beschikbare leraar, 
Michel Froidmont. Thomas Lambrechts was zeer waarschijnlijk een oudere broer 
van de Limburgse letterkundige en zanger, Lambrecht Lambrechts (beiden wer- 
den in Hoeselt geboren, Thomas in 1860, Lambrecht in 1865).

298 In 1886 hadden de Limburgse vlaamsgezinde studenten van Leuven zich verenigd 
in een Limburgse gouwgilde.

299 In het Fonds Doutreloux hebben de nummers 42 tôt 53 betrekking op het 
onderwijs. Op het ogenblik dat wij de gepubliceerde brief vonden was deze nog 
niet in één van deze dossiers verwerkt.
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i°/ Elèves flamands apprennent mainte
nant le catéchisme enflamand en 6e et je, 
—  mais en 4e et 3e doivent l ’apprendre en 
français. La réforme devrait être com
plétée300.

Wij weten dat Zijne Hoog- 
eerweerdigheid begeert dat het 
godsdienstig onderwijs bij 
middel der Moedertaal on- 
derwezen worde. Wij waren 
verheugd te vernemen dat dit 

jaar in ’t seminarie van Sint-Truiden in de 7e, 6e en 5e klassen de 
catechismus voor de Vlamingen in ’t Vlaamsch gegeven wordt, en dat 
hetzelfde in meest aile gestichten zoo geschiedt voor de laagste klas
sen. Doch het spijt ons te moeten bestatigen dat leerlingen die den 
enkelen catechismus in hunne Moedertaal geleerd hebben, den dub- 
belen of grooten catechismus in ’t Fransch moeten aanleeren zodra zij 
in eene hoogere klas komen. Weinig voordeel zullen zij daar uit 
trekken. Niet alleen wordt er niets van geleerd, tenzij wat volzinnen in 
’t geheugen gebracht, om min of meer aan de vereischten van den 
prijskamp te voldoen. Maar wat die leerlingen reeds konden van 
vroeger jaren vergeten zij ; nog erger, zij krijgen eenen afkeer voor het 
godsdienstig onderwijs, dat hun geheugen afmartelt met door eene 
vreemde taal te moeten beginnen, wat door de Moedertaal reeds 
voltrokken was.

Wij vertrouwen dat de zaken 
in haren natuurlijken gang 
zullen gebracht worden. Wij 
denken dat toch in de chris- 
telijke opvoedingsgestichten 
niets meer zal gedaan worden, 
wat eenigszins het godsdien
stig gevoelen in de herten der 

leerlingen kan verzwakken. Zal het versterkt worden door ’t onder
wijs van den godsdienst in eene vreemde taal ? Door de christelijke 
onderrichtingen, sermonen en conferentiën in eene vreemde taal te 
houden ? Het Fransch is toch eene vreemde taal voor ’t grootste deel 
Vlamingen, bijzonder voor die uit de laagste klassen. Het Fransch 
sermoon is nogtans eene kwaal die bijna in aile gestichten heerscht. Te 
Tongeren bij de E.H . Josephieten wordt er zelfs in ’t Fransch gepre- 
dikt den dag der eerste communie, ofschoon de 2/3 der kinderen dan 
nog geen Fransch verstaan, ofschoon er veel ouders komen die het

20/ Dans la plupart des établissements, 
même là où il n’y a pas ou presque pas 
d ’élèves wallons, on prêche habituelle
ment en français devant un auditoire 
dont les 2/3 ou les 3/4 ne comprennent 
pas encore cette langue.

3°o p)e franstalige annotaties in de marge werden aangebracht door vicaris-generaal 
Rutten, zeer waarschijnlijk ten behoeve van zijn bisschop.
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Fransch niet kennen. ’t Is ’t zelfde geval te Sint-Truiden in ’t semina- 
rie, doch ’t getal Vlamingen voor de eerste communie is er gewoonlijk 
kleiner dan hetgeen der Walen. In de colleges van Hasselt en Sint- 
Truiden301 wordt er in de kapel en in de congregatie altijd in ’t 
Fransch gepredikt, ofschoon er daar weinig of geen Walen zijn, 
bijzonder niet te Hasselt. ’t Zelfde gebeurt bij de Ursulinen van 
Hasselt en Maaseik en bij Zusters der H. Kindsheid te Hasselt en bij de 
Zusters van Wellen.
,,De Moedertaal is de natuurlijke tolk, ons door God geschonken tôt 
uitdrukking onzer inwendigste gevoelens en gewaarwordingen” , zegt 
Hoogleeraar P. Willems. Nogtans is het kind gedwongen de gebeden, 
(met luider stem).in eene vreemde taal te doen van den dag, dat het in ’t 
gesticht komt.
In 1867 zegde Mgr. de Montpellier te Gent hetgeen volgt: ,,Ja, de 
Vlamingen dragen schitterend de kroon van ’t katholiek geloof : ’t is 
hun roem, hun heil en ik wensch er hun geluk over. Maar laat mij toe 
dat ik bij die gelukwenschen 00k eenen raad voege : weest Vlamingen, 
blijft Vlamingen zooveel als gij zult kunnen, en overal waar gij zult 
kunnen, in uwe zeden, in uwe letterkunde, in uw onderwijs, in uwe 
oude vaderlandsche en Godsdienstige gewoonten. ’t Is een Waalsche 
Bisschop, en een die de Walen geerne ziet, die U dezen raad geeft !”  
Ja, Hoogeerweerde Heer Bisschop, wij willen blijven ’t geen Mgr. de 
Montpellier verlangde, wij willen Vlamingen blijven, Vlamingen van 
hert en ziel ; en wij willen dat al de inboorlingen van de Vlaamsche 
gewesten zoo zijn. Maar ongelukkiglijk in vele gestichten is men er op 
uit om ailes behalve Vlamingen van ons te maken.
30 L ’enseignement du flamand très im- Het getal uren aan ’t onderwijs
parfait. Faits nombreux. der Vlaamsche taal toegewijd

is onbeduidend. In ’t 
H. Jozefsgesticht van Hasselt bijvoorbeeld worden er slechts 1 3/4 ure 
wekelijks aan de Moedertaal besteed, integendeel 4 uren aan de Fran- 
sche taal. Wij zeggen niet dat 4 uren Fransche les te veel is, maar wij 
derren302 beweren dan 1 3/4 ure wekelijks veel te weinig is om de 
Moedertaal bekwamelijk aan te leeren. Nogtans moeten wij aanstip- 
pen dat verleden jaar in dit zelfde gesticht 2 uren voluit wierden

301 Het college van Sint Truiden, niet te verwarren met het klein seminarie in deze 
gemeente.

302 durven.
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toegewijd aan de studie der Vlaamsche taal, en de E.H . Bestierder303 
heeft goed gevonden daar nog een vierde uurs van af te trekken. Met 
zulk gedrag kunnen wij geene vrede hebben en wij begrijpen het des te 
minder, dat eenieder moet bekennen dat de welhebbenden tôt de 
werklieden moeten gaan, willen zij den invloed van woelzieke geesten 
en opstokers kortvleugelen. Hoe zullen wij tôt den werkman gaan ? 
Welk wapen moeten wij gebruiken om hem ’t eerst te winnen ? ’t Is de 
Moedertaal. De edelmoedige opzichters der patroonschappen te 
Luik, Rijsel en Paris hebben maar al te wel begrepen hoe men het volk 
van ’t bederf moet aftrekken304. En wie van hen, die onze gestichten 
verlaten, is de Moedertaal vrij machtig genoeg, om met goed gevolg 
het woord te voeren of de pen in de hand te nemen ? Niet een, tenzij 
men den tijd aan andere vakken toegewijd, in ’t geheim besteedt aan de 
kennis, die meer noodzakelijk is.
Te Tongeren bij de E.H . Josephieten worden er ook maar 2 uren 
Vlaamsche les gegeven. Verheugd kunnen wij 3 gestichten melden 
waar onze taal op eene weerdige wijze verzorgd wordt : ’t zijn de 
gestichten H. Lambrecht van Peer, H. Michiel van Bree, en de Nor- 
maalschool voor Jufvrouwen te Hasselt.
Te Bree en te Peer worden 6 uren Vlaamsch gegeven in de voorbe- 
reidende klas en 3 uren voor de andere klassen. Het Fransch wordt er 
daarom niet verwaarloosd, men besteedt er zelfs nog meer uren aan. 
Verleden jaar stond het in ’t seminarie van Sint-Truiden ellendig met 
het Vlaamsch ; 3/4 uurs wekelijks kreeg men les in iedere klas. Dit jaar 
heeft men er voor de Vlamingen nog zooveel bijgedaan, en de Walen 
zijn in de laagste klassen verplicht het Vlaamsch te leeren. Het zou 
geraadzaam zijn den regel die in ’t seminarie van Sint-Truiden bestaat 
in aile gestichten van Limburg toe te passen, te weten : het onderwijs 
der Vlaamsche taal is verplichtend voor elken leerling. Zijn Hoogeer-

303 Paul Noelmans (24 augustus 1843 - 23 januari 1920). Wasvanaf i869leraaraanhet 
Sint-Jozefscollege te Hasselt en vanaf 1882 directeur van deze instelling.

304 Het lag voor de hand dat de studenten dit sociaal argument hanteerden tegenover 
Doutreloux, die in 1886, 1887 en 1890 internationale sociale congressen voor de 
katholieken bijeenriep te Luik. De briefschrijvers bleken zich vooral te laten 
inspireren door de Franse vertegenwoordigers op dit congres van het paternalis- 
tisch geïnspireerd corporatisme, namelijk de industrieel Léon Harmel en graaf 
Albert de Mun, en door de bloeiende paternalistische werken te Luik, onder 
leiding van o.m. Léon Colbnet, die samen met Doutreloux het eerste sociaal 
congres te Luik opende ; R . R ezsohazy, Origines et formation du catholicisme 
social en Belgique 1842-1909, p. 75, 106, 130.
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weerdigheid weet beter dan iemand dat zelfs voor een Waalschen 
priester de kennis der Vlaamsche taal van groot nut is. Voor die in de 
wereld blijven is deze kennis niet minder nuttig en ja dikwijls noodza- 
kelijk, en dagelijks nog neemt de invloed toe van ’t Vlaamsche volk en 
zijne taal. Nogtans te Tongeren bij de E.H . Josephieten is het 
Vlaamsch voor de Walen niet verplichtend, en te Sint-Truiden in ’t 
college ook niet zoomin als bij de Ursulinnen dezer stad. En te 
Dalheim (Daalhem)305 wordt het Vlaamsch niet onderwezen, of- 
schoon er rond de 1 5 Vlamingen zijn, ofschoon één der leeraars bereid 
is het onderwijs op hem te nemen. Dat tenminste die Vlamingen in 
gelegenheid gesteld worden om hunne taal te leeren !306

’t Is niet genoeg de grond- 
regels der taal te kennen; als 
wij katholieken binnen eenige 
jaren niet voor de liberalen 
willen onderdoen zal het 
noodig zijn gansch het onder
wijs op de Moedertaal te 

gronden, tenminste sommige vakken bij middel der Moedertaal te 
geven en voor andere de vakwoorden in beide talen. Het geschiedt nog 
in het gesticht van Peer en gedeeltelijk te Bree. In Peer wordt de 
geschiedenis en de aardrijkskunde in ’t Vlaamsch gegeven ; ’t Fransch, 
’t Latijn, ’t Grieks, ’t rekenen, de teekenkunst, de zang, de declamatie 
half in ’t Vlaamsch en half in ’t Fransch.
In Bree wordt de geschiedenis in ’t Vlaamsch gegeven in de je  en 6e. In 
de je  wordt ailes bij middel van ’t Vlaamsch gegeven, alsook ’t 
Duitsch in aile klassen.
Waarom zou te Hasselt in Sint-Jozef hetzelfde niet kunnen ingevoerd 
worden. Er zijn klassen waar geen enkel Waal in is. ’t Ware noodig 
daar het atheneum niet alléén te zien vervlaamschen ; in ’t atheneum 
wordt de wet van 1883 stipt toegepast.
Het aanleeren van ’t Duitsch bij middel van ’t Fransch is zoo eene 
onnatuurlijke zaak dat de leeraar van Sint-Jozef dikwijls gedwongen is

305 Het gaat hier om een lagere school in het Waalse gedeelte van het bisdom Luik.
306 Op 21 augustus 1890 deelde G. Dobbelstein, directeur van het Waalse Maria- 

Theresiacollege te Herve, aan Doutreloux mee dat het volstrekt onmogelijk was 
om Nederlands te geven in het college, tenzij dit een verplicht vak zou worden in 
de plaats van Duits, zoals dit naar zijn mening in Sint-Truiden en Beringen 
gebeurde. Met deze laatste regeling zou de gemeenteraad van Herve echter nooit 
instemmen; B .A .L ., Fonds Doutreloux, 42.

40 Les élèves flamands n’apprennent 
rien en flamand —  ne connaissent la ter
minologie d ’aucune science en flamand. 
Louable exception pour tous les points 
les collèges de Peer et de Bree.
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het Vlaamsch te gebruiken ofschoon de schoolboeken in ’t Fransch 
zijn. Te Sint-Truiden in ’t seminarie worden de Vlamingen ook in ’t 
Duitsch onderwezen bij middel van ’t Fransch.
’t Ware te wenschen, dat de Vlamingen hunne Latijnsche en 
Grieksche stukken zoowel in ’t Vlaamsch als in ’t Fransch mochten 
overzetten, gelijk het gedaan wordt in meenige gestichten van andere 
bisdommen, bv. : te Aarschot, Sint-Niklaas, Turnhout, Den- 
dermonde, Nieuwpoort enz.
’t Zou rechtveerdig wezen dat de prijskamp van Vlaamsche taal ook in 
de uitmuntendheid meetelde ; de leerlingen zouden het dan ook niet 
meer aanzien als een vak dat mag verwaarloosd worden. In ’t Sint-Jo- 
zefsgesticht van Hasselt schijnt men dezen maatregel niet in te voeren 
uit vrees om eenige Walen te benadeeligen. Wij vinden den maatregel 
’t beste, die ’t minste persoonen benadeeligt. Te Tongeren bij de E.H. 
Josephieten is verleden jaar deze hervorming ingebracht, en zelfs te 
Sint-Truiden in ’t seminarie voor de laagste klassen. Men zou het dus 
voorzeker daar in ’t gemeentecollege en te Hasselt in Sint-Jozef 
kunnen doen, waar ’t getal Walen veel kleiner is.
5° Antipathie de certains supérieurs Maar ’t geen bijzonderlijk 
pour la langue flamande?? moet aanzien worden in de

opvoeding is de geest, die 
gansch het onderwijs doorademt, die ’t hert van den jongeling vormt. 
En wij verklaren het rechtuit: die geest is niet Vlaamsch in onze 
onderwijsgestichten, (met uitzondering van twee : in dat van Peer en 
in de normaalschool van Hasselt). Men zoekt er om zoo te zeggen iets 
anders van onze jongelingen te maken als Vlamingen, ’t geen zij 
nogtans zouden moeten blijven niet alleen in taal maar in volksgeest, 
overleveringen, zeden en gebruiken, De verbastering zou eerst en 
vooral uit de christelijke opvoedingsgestichten moeten gebannen 
worden, alvorens men ’t bederf wil bestrijden in stad en dorp.
De studenten, die nog wilskracht genoeg hebben om deze verbaste
ring te ontwijken, hoeven natuurlijk op geene aanmoediging van 
bestierders of leeraars te hopen ; tenzij somtijds van een of twee, die ’t 
dan toch zelf moeten bekoopen. Te Antwerpen en in andere steden 
strijden de studenten van ’t Atheneum openlijk met hunne leeraars aan 
’t hoofd307; de invloed van die liberale jonkheid, die eens in ’t

307 In juni 1885 ontstond in het Koninklijk Atheneum te Antwerpen, met medewer- 
king van enkele leraars, een actieve Vlaamse Kring, die o.m. bereikte dat admini- 
stratieve berichten, een deel van de programmai en de strafbriefjes tweetalig 
werden.
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werkelijk leven zal treden, wordt verbazend groot. In de katholieke 
gestichten integendeel wierden tôt hiertoe de studenten kortgehou- 
den. Moest hetzelfde in Limburg gebeuren, ’t zou voorzeker den 
godsdienst niet voordelig zijn. Het geraadzaamste is het gevaar te 
voorkomen. Dat men daarom ’t geen men de Studentenbeweging 
noemt met geen klein oog aanzie, dat bestierder en leeraars zich aan ’t 
hoofd stellen, de studenten verlangen niets anders. Gebeurt er dat, 
dan kan men rust hebben voor het toekomende. Het volk zal gedwee 
mee gaan met de mannen, die zijne taal spreken, die het volk en zijne 
taal grootachten ; zoo zullen in ons Limburg de liberalen van allen 
invloed verstoken blijven.
Het doet ons leed dat men in ’t H. Jozefgesticht van Hasselt de gansch 
tegenovergestelde richting inslaat. De E.H. Bestierder van ’t semina- 
rie van Sint-Truiden308, die een Waal is, heeft veel meer eerbied en 
genegenheid voor onze taal en rechten als de E.H . Bestierder van 
H. Jozef van Hasselt. Wij zijn zoo vrij Zijne Hoogeerweerdigheid te 
doen kennen dat de onbegrijpelijke en betreurensweerdige handels- 
wijze van dien Heer onverdragelijk wordt. Wij willen onze gods- 
dienstvijanden geene wapens in de handen geven, daarom hebben wij 
op onze vergadering geene openlijke klacht tegen een of ander per- 
soon toegelaten.
6° Règlements concernant l ’usage de la Bij de E.H . Josephieten van 
langue flamande en conversation. Tongeren is er ook te veran-

deren. Men moet er 5 centie- 
men boete betalen (men 

verzekert ons dat het zelfs 10 centiemen is) iederen keer dat er een 
Vlaamsch woord over de lippen komt. Wat heden van grooter belang 
is als het overtollig aanleeren van het Fransch, dat is te zorgen dat de 
kweekelingen van de vrije gestichten de Moedertaal niet enkel goed 
schrijven maar ook goed kunnen spreken. ’t Is wonderlijk dat wij 
nogmaals het goede voorbeeld moeten zoeken in een gesticht waar de 
Walen misschien in meerderheid zijn, en waar een Waalsche Bestier
der aan ’t hoofd staat : namelijk ’t seminarie van Sint-Truiden. Daar 
mogen de Vlamingen toch vrij hunne taal spreken des zondags. Wij 
hoeven de handelwijze in ’t gesticht Sint-Matemus van Tongeren 
geenen naam te geven, wij denken eventwel dat daar kon ingevoerd

308 N . Fraipont.
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worden, ’t geen op een ander bestaat ; Sint-Jozef van Hasselt mocht 
hier ook het voorbeeld van ’t seminarie volgen, alsook ’t college van 
Sint-Truiden, waar men verplicht is ’s zondags namiddag in de studie- 
zaal te gaan schrijven309 voor Vlaamsch gesproken te hebben.
In het pensionaat des H. Kindsheid te Hasselt is het Vlaamsch spreken 
ook verboden op boete van i centiem.
Geldafpersingen voor ’t spreken eener taal, belastingen op de 
Moedertaal, dat bestaat nergens als in België voor de kinderen van ’t 
Dietsche volk. Wij hebben er niets tegen dat rechtmatige straffen 
worden aangewend om ’t zuiver spreken der taal ; het beste middel om 
het te bekomen is voorzeker les in de uitspraak te geven gelijk het voor 
andere talen gedaan wordt.
Een middel om eerbied en genegenheid voor de Moedertaal te doen 
ontstaan of te ontwikkelen is voorzeker van tijd tôt tijd te hooren 
Vlaamsch spreken door den bestierder, ’t zij in ’t openbaar, ’t zij in ’t 
bijzonder, en alzoo een weinig minder gewag te maken van „la langue 
officielle” , ’t Is maar te Peer, te Bree, en te Hasselt in de Normaal- 
school dat zooiet gebeurt.

In vele gestichten spreekt men 
de ouders in ’t Fransch aan, 
zelfs als zij er maar een weinig 
van kennen. Dat is heel verne- 
derend voor de ouders en het 
werkt mee tôt het oud deuntje, 
dat men met Fransch alleen de 

wereld door kan. ’t Is nochtans het tegenovergestelde ; te weten : ,,in 
’t Vlaamsch land kan men zonder Vlaamsch niets goeds verrichten” , 
dat door de overheid moest vooruitgezet worden ; want, zoohaast er 
spraak is van vervlaamsching van ’t onderwijs, dan beroept zich de 
overheid op den wil der ouders, die Fransch zouden verlangen, en 
men heeft zorg de ouders hun verkeerd verlangen niet in het oog te 
doen springen.
Een groot getal ouders in Limburg kennen geen Fransch, ’t is daarom 
hoog vernederend voor hen altijd Fransche stukken uit de gestichten 
te krijgen.
Overal, waar dat er bestaan zijn de strafbriefkens, de afwezigheids- 
berichten, de kaarten der week, en de rekeningen in ’t Fransch. Buiten

7° Pour les rapports officiels avec les 
parents — bulletins — notes — pros
pectus— lettres— invitations etc. etc. — 
sont en français — et cependant beau
coup de parents n’en comprennent rien.

309 Strafwerk maken.
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eene uitdrukkelijke miskenning onzer taal brengt het de ouders nog 
dikwijls in moeielijkheden : zij kunnen zelf de stukken over het gedrag 
van hun kind niet lezen.
De driemaandelijksche staat van vorderingen (bulletins) is ook overal 
in ’t Fransch, uitgenomen te Bree. Hetzelfde geldt voor de diploma’s. 
’t Is nogmaals ’t zelfde voor de uitnoodigingsbrieven tôt de prijs- 
uitdeelingen. Maar hoe zou het ook anders ? Ailes wat ter gelegenheid 
der prijsuitdeeling gedaan wordt is Fransch. In twee of drie gestichten 
nogtans doet men er een Vlaamsch zangstuksken bij om de Vlamingen 
te paaien.
8° Livres de prix tous en français. Pas un Men noodigt ouders,
livre flamand sur 50 — même aux élèves bloedverwanten en vrienden
flamands! Les livres français ne peuvent uit> opdat z[j ooggetuigen
être lus par les parents, etc. 1 j  t. 1r r zouden zijn van de beloomn-

gen aan de leerlingen voor 
hunnen vlijt en arbeid ge- 

schonken. Veel der uitgenoodigden verstaan geen Fransch, integen- 
deel allen om zoo te zeggen verstaan Vlaamsch (eene uitzondering 
voor ’t seminarie van Sint-Truiden). Waarom wordt er dan op de 
prijsuitdeelingen geen Vlaamsch gehoord ? Men voldoet liever den 
ïust van eenige pronkers, die slechts daar gaan waar Fransch gespro- 
ken wordt, die voldoet men liever als de ouders en bloedverwanten, 
eenvoudige lieden, die veeltijds thuis moeten blijven omdat zij op de 
prijsuitdeeling gansch in den vreemde zouden zitten. Want, er wordt 
niet alleen een Fransch stuk gespeeld, de redevoering door de eene of 
de andere uitgesproken is ook nog in ’t Fransch, in eene taal vreemd 
aan de landstreek (te Bree, te Peer en te Sint-Truiden bij de Ursulinen 
is het in ’t Vlaamsch). Het prijsboeksken is ook opgesteld in ’t 
Fransch, diensvolgens worden de namen met de prijzen in ’t Fransch 
afgeroepen, ja de prijzen zelf zijn in ’t Fransch, tôt de kaartjes toe die 
men er inplekt om den prijs aan te duiden.
In de meeste jongensgestichten worden slechts Vlaamsche boeken 
gegeven voor de prijzen verdiend in de Vlaamsche taal, dat maakt 2 of 3 
in elke klas, en te Sint-Truiden in ’t seminarie 1 Vlaamsch boek in elke 
klas tegen 40 of jo Fransche. De meerderheid der Fransche is wel een 
weinig te groot.
In de gestichten van Peer en Bree is het beter, er worden meer 
Vlaamsche als Fransche boeken gegeven. Maar in de meisjesgestichten 
is het daarom ook slechter, daar wordt geen een Vlaamsch boek als 
prijs gegeven.
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Men zou waarlijk zeggen dat de bestierders de Vlaamsche boeken in 
den ban geslagen hebben, zij moesten anders weten dat de Vlaamsche 
boeken in ’t algemeen eene betere, eene zedelijker strekking hebben 
dan de Fransche. Het wordt overigens zelf door mannen uit Frankrijk 
bekend.
Blanc Saint-Bonnet zegt in zijne Restauration française310 : ,,11 faut 
poser en fait que sur cent mille volumes produits en ce moment par la 
librairie française, il en est plus de quatre-vingt mille dont la lecture est 
couramment interdite à l ’enfance et à la famille dans le reste de 
l ’Europe.”
Onlangs schreef er de Pontmartin 311 nog over in ,,Le Correspon
dant.”  En aile prijsboeken komen ons bijna uit Frankrijk toe, 99 op 
honderd. FI et zou wel een wonder zijn dat het groot getal prijsboeken 
altijd uit het klein getal goede boeken gekozen wordt, en dat er nooit 
geen van de tachtig duizend zedelooze tusschenslibbert. Zelfs onder 
de boeken van ,,La Bibliothèque de la jeunesse chrétienne”  zijn er 
onbetamelijke, die aanvallen, lasteren en verkleinen al wat het 
Vlaamsch volk dierbaar is.
Niets als Fransche prijzen te geven, aanzien wij als eene miskenning 
onzer letterkunde.
Er wordt gezegd dat de prijzen als belooning gegeven worden ; het kan 
slecht zijn. Van eene belooning moet men kunnen genieten. De 
kleinen kunnen van eenen Franschen prijsboek niet genieten, zij 
kunnen hem niet lezen. En eens groot genoeg om Fransch met vrucht 
te lezen, bezien zij den kinderboek niet meer.
Wil men met de Vlaamsche leerlingen den spot niet drijven of hen 
benadeeligen zou het goed zijn in de laagste klassen meer Vlaamsche 
dan Fransche boeken te geven, en in de hoogste klassen zooveel 
Vlaamsche als Fransche. Wierden er Vlaamsche boeken gegeven dan 
hadden de prijzen nog een tweede nut. Broeders en zusters zoowel als 
de ouders zouden den boek kunnen lezen. Wij weten dat studenten, 
die twee of drie Vlaamsche prijzen hadden, het genoegen smaakten

310 Antoine Joseph Blanc de Saint-Bonnet (Lyon 1815 - Saint-Bonnet 1880). Een 
levensvreemde filosoof die zich afzette tegen de verlichtingsideeën. Uit reactie 
tegen de Franse februarirevolutie van 1848 schreef hij De la restauration française.

311 Bedoeld wordt waarschijnlijk : Armand Augustin de Pontmarin, in 18 11 geboren 
te Avignon. Hij was een Frans antiliberaal schrijver en journalist.
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hunne prijzen de gansche parochie door te zien reizen om gelezen te 
worden. De belooning van deze studenten was voorzeker ver- 
tiendubbeld.
Vlaamsche prijzen zijn dus nog een middel om de lezing van gevaar- 
lijke boeken te vermijden.
In sommige gestichten zijn er verschillige leeraars die onze taal gansch 
onmachtig, en ’t geen erger is, haar weinig genegen zijn. Wij kunnen 
dat niet begrijpen, te meer wijl jaarlijks bekwame priesters in ’t 
Walenland als kaplaan312 genoemd worden, die sterk in ’t Vlaamsch 
zijn, en voorzeker in ’t Fransch, anders wierden zij daar niet gezet ; ja, 
onze opmerkzaamheid doet ons bekennen dat de beste Vlamingen in 
’t Walenland worden gezonden. Ons dunkens zouden zij in Limburg 
meer goed kunnen stichten als in ’t land van Luik ; of, zoo wij het mis 
waren, en dat die priesters in de Waalsche streken onontbeerlijk zijn, 
zouden wij derren vragen al de Vlamingen tôt echte, sterke Vlamingen 
of vlaamschgezinden op te kweeken. Zoo zouden wij er in Limburg 
ook een goed getal hebben om bastaardij en bederf tegen te werken en 
uit te roeien.
Hoogeerweerdigheid, dat is de toestand van ons onderwijs. Overdre- 
venheid hebben wij met zorg van kant gelaten; zelfs vele zaken 
hebben wij te zwak afgeteekend, omdat wij slechts willen aanklagen ’t 
geen waar wij zeker van zijn en ’t geen wij kunnen bewijzen.
Wij zijn overtuigd dat Zijne Hoogeerweerdigheid dit verslag gewillig 
zal in aanmerking nemen en onderzoeken, en wij hopen dat Zijne 
Hoogeerweerdigheid rechtmatig aan de uitgedrukte verlangens zal 
voldoen.
Eene volkomene verbetering of herstelling is moeielijk, doch niet 
onmogelijk, daarom stellen wij een groot en onbeperkt vertrouwen in 
de rechtschapenheid van Zijne Hoogeerweerdigheid, die ons in ’t 
Dietsche Limburg een onderwijs zal bezorgen, gelijk ieder vrij land 
der wereld het zijne heeft. En zoo een onderwijs, recht uit ’t volk 
opgerezen, zal den stempel dragen van ’s volks eigenaardigheid, zal 
ons mannen opkweeken kloek van hert en ziel, uitgerust tôt den strijd 
voor ’t goede, tôt den strijd tegen ondeugd en bederf. 
Hoogeerweerdige Bisschop, met dit verslag dragen wij tevens U onze

312 Onderpastoor.
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hulde en eerbied op, alsook de verzekering van onze oprechte ver- 
kleefdheid aan den Godsdienst.
Uwe getrouwe dienaars in de H. Kerk; namens ,,De Limburgsche 
Gouwgilde”  van Leuven. De schrijver: Arn. Joz. Hendrix313. De 
voorzitter: Lod. Plessers314.

313 Arnold Jozef Hendrix (Peer 12 mei 1866 - Antwerpen 26 februari 1946). Na 
humaniorastudies in het klein seminarie te Hoogstraten en te Sint Truiden pro- 
moveerde Hendrix in 1888 tôt apotheker te Leuven. Hij was al tijdens zijn 
studentenjaren een actief vlaamsgezinde en richtte samen met Lod. Plessers de 
Limburgse gouwgilde op.

314 Lodewijk Jan Plessers (Niel bij As 6 maart 1862 - Amersfoort 5 augustus 1915). 
Na humaniorastudies in het college te Beringen en aan het Waalse klein seminarie 
te Saint Roch begon Plessers aan zijn priesteropleiding in de afdeling filosofie van 
het klein seminarie te Sint-Truiden, waar hij echter consilium abeundi kreeg 
wegens zijn vlaamsgezindheid. Daarna studeerde hij tôt 1889 rechten te Leuven 
maar hij voltooide deze studies niet. Later werd hij o.m. studiemeester aan de 
athenea van Hasselt, Antwerpen en Brugge. Plessers was de belangrijkste pro- 
motor van de Limburgse studentenbeweging in de jaren 1880. In 1886 richtte hij 
het vlaamsgezinde studententijdschrift De Rabouter uit het Land van Loon op.
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3 .5 . JEZU IET EN

1 1 6. De generaal van de Jezuïeten wenst dat het Nederlands beter 
zou aangeleerd worden in de colleges en in het noviciaat.

Brief van generaal P. Beckx aan J .  Van Reeth 31S; (Rome), 9 
februari 1884. Uittreksel gevoegd bij een brief van generale 
overste Xav. Wernz aan provinciaal E. Thibaut; Rome, 22 mei 
1914. A .J.B ., Vlaamse kwestie, II , 1.

[...] Rva tangit in litteris suis punctum quod jure summi momenti esse 
judicat; scilicet ut, non tantum quovis anno unus saltem formetur 
concionator qui mediocritatem superet, sed etiam ut formentur, qui 
concionari et s. ministerium exercere valeant in lingua flandrica, a 
Nostris, uti etiam aliunde accepi, nimis neglecta. Sint, sui putent, 
Nostros linguae gallicae elegantiis seductos parvi fecisse idioma flan- 
dricum, eo quidem eventu, ut ad populi multitudinem, quae eodem 
utitur, contra errorum modernorum contagionem muniendam multo 
minus egerint, quam a Societatis viris exspectare licuit. Quidquid sit, 
satis constat, perpaucos inveniri inter juniores operarios qui aliquo 
modo antiquorum operariorum egregiorum labores inter populos 
flandricos, quorum P.rovinciae Belgicae Socii non minus debitores 
sunt quam Wallonum, suscipere vel continuare valeant [...] Ut efficaci 
modo huic rei provideatur, jam in Novitiatu316 juvenes nostri exer- 
ceantur in correcta lectione et bona pronuntiatione huius linguae ; in 
Collegiis aliqua brevis lectio quotidie flandrice fieri posset ad men- 
sam ; semel de die recreatio lingua flandrica instituatur317.

315 Joseph Van Reeth (Antwerpen 6 augustus 1843 '  Galle (Ceylon) 11  september 
1923). Was van 31 juli 1882 tôt 31 juli 1888 provinciaal van de Belgische Jezu- 
ïetenprovincie.

316 Te Drongen.
317 Op 19 november 1886 drong Beckx nogmaals bij Van Reeth aan om meer zorg te 

besteden aan het Nederlands : (vertaling uit het Latijn) : ,,Ik  hoor herhaaldelijk 
klachten dat in de colleges van Vlaanderen leraars worden aangesteld, die het 
Vlaams niet kennen : dit maakt hen niet alleen minder geschikt voor hun taak, 
maar bovendien worden er teveel extra lasten op de schouders van andere paters 
gelegd. ”  ; Uittreksel gevoegd bij een brief van generale overste Xav. Wernz aan 
provinciaal E. Thibaut; Rome 22 mei 19 14 ; A .J.B ., Vlaamse kwestie, II, 1.
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Vertaling van tekst 116.

[...] Uwe Eerwaarde raakt in zijn brief een punt aan, waarvan hij 
terecht meent dat het van het hoogste belang is : namelijk dat er niet 
slechts elk jaar minstens één spreker moet worden opgeleid die boven 
de middelmaat uitsteekt, maar ook dat er mensen worden gevormd die 
in staat zijn te spreken en hun priesterlijke bediening uit te oefenen in 
de Vlaamse taal, die door de onzen, zoals ik ook van elders heb 
vernomen, tezeer is verwaarloosd.
Er zijn er die menen, dat onze paters, verleid door de sierlijkheid van 
de Franse taal, weinig waarde hebben gehecht aan het Vlaamse taal- 
eigen, met dit gevolg dat zij veel minder hebben gedaan om de massa 
van het volk, dat zich hiervan bedient, te beschermen tegen de be~ 
smetting van de moderne dwalingen, zoals van leden van de Societeit 
mocht worden verwacht.
Hoe het ook zij, het staat voldoende vast dat er zich onder de jongere 
werkers zeer weinig bevinden, die enigermate de arbeid van de voor- 
treffelijke vroegere werkers onder het volk van Vlaanderen, aan wie de 
leden van de Belgische provincie niet minder verschuldigd zijn dan aan 
de Walen, kunnen in stand houden of voortzetten. [...]
Opdat er op afdoende wijze in deze zaak wordt voorzien, moeten 
onze jongeren reeds tijdens het noviciaat316 worden geoefend in het 
correct voorlezen en het juiste uitspreken van deze taal ; in de colleges 
zou er dagelijks een korte voorlezing in het Vlaams gehouden kunnen 
worden tijdens de maaltijd ; éénmaal per dag moet er een recreatie in 
het Vlaams ingesteld worden317.

n  7. Het Nederlands vakonderricht wordt belangrijker in de 
Vlaamse Jezuïetencolleges en krijgt ook een plaats in de 
Wàalse instellingen.

Circulaire van provinciaal J .  Van Reeth ; 19 februari 1885. 
A .J.B ., Onderwijs, A 2 j.

[...]
Langue flamande.
5. a. Dans nos collèges des provinces flamandes, on enseignera le 
flamand dans toutes les classes, et on y attachera dans les concours la 
même importance318 qu’au français. Le professeur tâchera de multi

318 j ) e vage formulering ,,a peu près la même importance”  werd dus niet langer 
behouden; zie tekst 59 en voetnoot 198 bij die tekst.
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plier les exercices de flamand, en substituant parfois cette langue au 
français dans les versions écrites, les traductions cursives, les analyses 
littéraires etc.
6. b. Dans nos collèges des provinces wallonnes, la langue flamande 
sera enseignée en ire et 2de préparatoire (je  et 8e)319 et dans tous les 
cours professionnels. De plus il y aura des cours facultatifs de flamand 
pour les élèves de 6e et je latines.
[...]320 J. Van Reeth s.j.

i i 8. Hoe de Jezuïeten reageren op de aanklachten van de Vlaam- 
sche Katholieke Landsbond.

il8a. Brief van generaal L. Martin321 aan provinciaal L .D el-  
vaux 322; Fiesole, 26 augustus 1893. A .J.B ., Vlaamse kwestie, II, 
1 .

Reverende in Christo Pater — [...] De usu linguae flandricae tuendo et 
promovendo, hue perlata sunt quaedam documenta tum scripta, tum 
typis édita; praeter alia, vehemens expostulatio contra Superiorem 
Instituti Antverpiensis ad S. Ignatii323, data Bruxellis die 2 Octobris 
1892: cujus exempla dicuntur missa fuisse ad R f11 V?"1 et singulos 
Belgii episcopos324. Insuper, proxima die 27 Julii litteras ad me nomi- 
natim dederunt Adolphus de Ceuleneer, professor Universitatis Gan- 
davensis, et Edmundus Fabri, nomine foederis quod vocant ,,Vlaam- 
sche Katholieke Landsbond” 325. Cujus epistolae haec summa est: 
,,In Collegiis Societatis sermo flandricus docetur ceu alienus, universa 
autem puerorum institutio gallicapotius est ac minime nationalis, cum 
summo populi et religionis detrimento. Quum igitur nostri conatus

319 Deze maatregel was al van kracht sedert 18 september 1877 ; zie tekst 59 voetnoot 
198.

320 Deze maatregelen werden gepubliceerd in de Dispositions concernant l'enseig
nement, 1885, p. 12. In dezelfde Dispositions, p. 23 werd een andere wijze van 
puntenberekening voorgesteld om de franstalige leerlingen in de Jezuïetencolle- 
ges van het Vlaamse land te pousseren zo vlug mogelijk, ten laatste na twee jaar, de 
normale lessen Nederlands te volgen. Deze regeling was eerder bekend gemaakt 
in een ongedateerde circulaire van provinciaal Van Reeth; A .J.B ., Onderwijs, 
A  27.

321 Ludovicus Martin (Melgar de Fernamental - Burgos 19 augustus 1846 - Rome 18 
april 1906). Provinciaal van 2 oktober 1892 tôt aan zijn dood.

322 Léopold Delvaux (Oret 9 januari 18 3 2 -Bergen i4mei 1900). Was provinciaal van
de Belgische Jezuïetenprovincie van 31 juli 1888 tôt 15 augustus 1894.
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omnes apud Patres Belgas irriti ceciderint, a te enixe postulamus ut in 
Collegiis Antverpiensi, Gandavensi, Alostano, Bruxellensi et Turn- 
holtano, exsecutioni mandandam cures legem latam anno 1883 ; quae 
in Scholis publicis accurate observatur.”  Ex R? V? audire cupio, utrum 
et quomodo respondendum existimet. Equidem hisce denuntiationi- 
bus parum commoveor. Attamen consulto opus esse puto, quum res 
forte aliquanto gravior sit quam prima specie videatur. Suspicor enim 
nonnullum esse periculum, ne Provinciae confletur invidia, ne colle- 
gia damnum patiantur, immo ne studia ilia et aemulationes linguarum 
in Nostros etiam paulatim irrepant. Quare pergratum mihi faciet R? 
V?, si edocere me velit quo loco haec quaestio in praesenti se habeat. 
[...] L. Martin s.j.

Vertaling van tekst 118a.
Eerwaarde Pater in Christus — [...] Over het handhaven en bevorde- 
ren van het gebruik van de Vlaamse taal zijn hier enige documenten 
aangekomen, deels geschreven, deels gedrukt ; onder andere een hef- 
tige aanklacht tegen het hoofd van het hoger instituut St. Ignatius te 
Antwerpen323, gedateerd te Brussel op 2 oktober 1892 : men zegt dat 
exemplaren hiervan gezonden zijn naar Uwe Eerwaarde en ieder van 
de Belgische bisschoppen324.
Bovendien hebben op 27 juli jongstleden Adolf De Ceuleneer, hoog- 
leraar aan de universiteit van Gent, en Edmond Fabri mij persoonlijk 
een brief overhandigd uit naam van de zogenaamde ,,Vlaamsche 
Katholieke Landsbond” 325. Deze brief komt in wezen hierop neer : 
,,In de colleges van de Societeit wordt de Vlaamse taal onderwezen 
alsof het een vreemde taal is ; derhalve is de algemene instelling van de 
jongens veeleer Frans en zeer weinig nationaal tôt zeer grote schade 
voor het volk en de godsdienst. Daar immers al onze inspanningen bij 
de Belgische paters op niets zijn uitgelopen, dringen wij er bij U met 
aile nadruk op aan ervoor te zorgen dat in de colleges te Antwerpen, 
Gent, Aalst, Brussel en Turnhout uitvoering wordt gegeven aan de 
wet, die in 1883 is aangenomen en die op de openbare scholen 
nauwkeurig in acht wordt genomen. ”  Van Uwe Eerwaarde wens ik te 
vernemen, of en hoe U meent dat er geantwoord moet worden.

323 Edmond Leroy was superior van het Sint-Ignatiusgesticht te Antwerpen van 9 
september 1891 tôt 22 januari 1895.

324 Meer hierover in tekst 81 en in voetnoot 193 bij tekst 83.
325 Deze brief is gepubliceerd bij L. Vos-G evers, In het s p o o r p. 268-269.
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Ik voor mij ben weinig onder de indruk van deze aantijgingen. Toch 
meen ik dat er een beslissing nodig is, daar de zaak toevallig heel wat 
ernstiger is dan op het eerste gezicht lijkt. Ik vermoed immers dat er 
zeker gevaar bestaat, dat het misnoegen tegen de Provincie toeneemt, 
dat de colleges schade lijden, dat zelfs die partijdigheid en wedijver 
tussen de talen onderling ook langzamerhand bij de onzen bin- 
nensluipt.
Het zal mij een zeer groot genoegen doen, indien Uwe Eerwaarde mij 
wil laten weten, hoe het op dit ogenblik met deze kwestie gesteld is. 
[...] L. Martin s.j.

il8b . Brief van L. Delvaux aan L. Martin; Brussel, 4 september 
1 8 9 J .  A .J.B ., Vlaamse kwestie, II, 1 .

Mon très révérend père en J.C . — J ’adresse à V .G ., le plus tôt 
possible, quelques mots au sujet des réclamations concernant l ’usage 
de la langue flamande dans l ’enseignement de nos collèges. Les auteurs 
de ces réclamations sont pour la plupart des jeunes gens exaltés à peine 
sortis des collèges ; ils veulent faire du bruit autour de leur nom pour 
attirer l ’attention et chercher à parvenir. M. De Ceuleneer, un des 
signataires, est, il est vrai, professeur à l ’université de Gand, où il ne 
jouit d ’aucune autorité. C ’est un brave homme, mais peu à même 
d’exercer de l ’influence ; dans les classes d’humanités, il était un élève 
fort médiocre ; grâce à des circonstances favorables il est parvenu à être 
nommé professeur à l ’université, où il n’est nullement estimé ni 
comme professeur ni comme homme de talent. Il profite de toutes les 
circonstances pour attirer l ’attention sur lui ; ainsi, il y a trois ans il a 
voulu mener une campagne contre l ’étude de la langue grecque, afin de 
la faire supprimer. Il n’y a pas lieu de s’émouvoir de ses déclamations. 
Je n ’ai pas reçu le pamphlet qu’ils ont imprimé tout particulièrement 
contre l ’Institut St. Ignace; cela se passait pendant la congrégation 
générale ; c ’est le R. P. Maertens 326, alors vice-provincial, qui en a pris 
connaissance, et, après avoir pris l ’avis des Consulteurs327, il a jugé

326 Alfred Maertens (Gent 26 september 1838 - Frascati 16 augustus 1926). Rector 
van het college te Doornik sedert 1890 en raadgever van de provinciaal sedert 
1888.

327 In 1892 waren de raadgevers van de provinciaal behalve A. Maertens : Ph. Liagre 
(rector van het college te Brussel), Alph. Van de Weyer (rector van het college te 
Aalst) en de socius Edm. Procès.

3 9 2



bon, et avec raison, de ne faire aucune réponse: c ’est également la 
ligne de conduite qui a été adoptée par les évêques. Ces Messieurs, qui 
ont la prétention de former un parti et d ’imposer leurs volontés ou 
plutôt leurs caprices aux évêques et aux Ordres religieux enseignants, 
sont formalisés de ce que l ’on ne fasse pas plus de cas de leurs 
démarches : ils ne désirent rien tant que de soulever des polémiques, 
afin de se mettre en vue, mais comme on ne leur fait pas l ’honneur 
d’une réponse, le silence se fait autour d’eux.
Le fait de l ’Institut St. Ignace est fort simple ; quelques élèves, huit ou 
neuf, malgré la défense formelle qui en avait été faite, ont, en affirmant 
qu’on n’oserait pas les renvoyer, assisté à des réunions publiques ou 
meetings, où, sous prétexte de traiter de l ’usage de la langue flamande, 
on s’insurge contre l ’autorité religieuse; le R.P. Supérieur a fait acte 
d ’autorité et a renvoyé ces élèves; cela a causé un peu d’émoi, il est 
vrai, mais cela a contribué à affermir le maintien de la discipline parmi 
les élèves et obtenu les éloges des gens de bien et des parents eux-mê
mes. Du reste, partout dans nos collèges on a fortifié l ’étude de la 
langue flamande ; nous avons agi de concert avec l ’autorité ecclésiasti
que: il y a deux ans, le cardinal de Malines m’avait appelé pour 
s’informer de ce que nous ferions dans nos collèges pour l ’étude de la 
langue flamande, et il a adopté notre manière de faire pour ses propres 
établissements. Les exigences de ceux qu’on appelle ici flamingants 
sont déraisonnables ; ils voudraient que l ’enseignement se donnât en 
flamand ; or dans tous nos collèges, même en plein pays flamand, un 
grand nombre d'élèves ne connaissent pas la langue flamande, et quant 
aux autres, leurs parents recommandent tout particulièrement qu’on 
apprenne le français à leurs enfants, parceque sans la connaissance de 
cette langue on ne peut pour ainsi dire occuper une position convena
ble, car dans l ’administration, le gouvernement, les tribunaux, les 
conseils Provinciaux, les Chambres, le Sénat etc. la langue usuelle est 
le français.
En outre pour satisfaire aux exigences de ces Messieurs il nous faudrait 
le double de personnel, ce qui nous est impossible, nous ne pouvons 
déjà pas suffire pour satisfaire aux nécessités actuelles. Je le sais fort 
bien, le Gouvernement dans quelques-uns de ses collèges a divisé les 
humanités en humanités françaises, humanités flamandes et enfin en 
humanités grecques et latines ; mais le ministre de l ’instruction publi
que nous avouait confidentiellement que cela avait été fait moins en 
vue des nécessités des études, que dans des vues politiques afin de 
procurer des places à un assez bon nombre de candidats solliciteurs et
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de se les attacher. Ces Messieurs parlent de rendre l ’enseignement 
national ; mais leurs prétentions, si elles se réalisaient, auraient préci
sément pour effet de détruire l ’esprit national ; dans la plus grande 
partie de la Belgique on parle le français, qui est pour ainsi dire la 
langue universelle du pays; or avec leur système ils aboutiraient à 
détruire l ’union, en accentuant la séparation entre les deux races 
flamandes et françaises, qui se partagent la Belgique, et il n’y a déjà que 
trop d’antipathies : au lieu de favoriser l ’union, ils fomenteraient donc 
l ’esprit de désunion et de haine ; ils oublient leur histoire national ; ils 
perdent de vue qu’un des principales causes de la révolution de 1830 a 
été une mesure portée par le Gouvernement de cette époque et en 
vertu de laquelle on voulait imposer la langue flamande à toute la 
Belgique.
Je ne fais que résumer ici les avis émis dans la consulte de province328, 
qui a de nouveau examiné cette question. Je ne sais si V .G . jugera 
opportun de répondre à ces Messieurs ; si Elle croit devoir le faire, je 
crois utile d’ajouter que l ’on doit se méfier d ’eux; ils abusent des 
réponses qu’on leur envoie.
Il ne paraît pas du reste qu’il y ait à craindre pour le succès de nos 
collèges, en effet le nombre d’élèves augmente d’année en année, ce 
qui prouve que nous avons la confiance des familles; les collèges 
ecclésiastiques qui sont ceux qui nous font le plus concurrence, ils 
consacrent moins de temps que nous à l ’étude de la langue flamande : 
quant aux collèges du gouvernement en général la catégorie d’élèves 
qui les fréquentent ne nous convient pas, et même nous avons pour 
principe de ne pas accepter les élèves qui ont été dans ces établisse
ments. [...] Leopoldus Delvaux s.j.

118c. Briefvan (L . Martin) aanA. De Ceuleneer;Fiesole, ioseptem- 
ber 1893. A .J.B ., Vlaamse kwestie, II, 1.

J ’aurais voulu depuis longtemps répondre à vos lettres et vous remer
cier des brochures que vous avez eu la bonté de m’envoyer. Mais 
indépendamment des affaires sans nombre qui se disputent mes jour
nées, j ’ai dû prendre des informations, et réunir tout ce qui était de 
nature à éclairer sous ses différents aspects, la question qui vous‘ 
occupe. Tout bien pesé, je ne trouve pas que j ’aie qualité pour entrer

328 Dezelfde raadgevers als in 1892. In augustus 1893 werd Alph. Van de Weyer 
rector van het college te Turnhout.
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dans un pareil débat, moins encore pour le trancher. Veuillez, Mon
sieur, agréer mes excuses, ainsi que l ’hommage de ma profonde es
time.
Votre humble serviteur329

119. Bemerkingen betreffende het moedertaalonderricht in een 
enquête over het onderwijs in de Jezuïetencolleges 33°.

119a. Antwoord van L. Van Bambeke331, leraar aan het Sint- 
Jozefscollege te Aalst aan provinciaal J .  Janssens332 ; Aalst, 14 
september 1896. A .J.B ., Onderwijs, E 2.

Mon Révérend Père — [...]
5. Déclamation [...] De plus, de l ’avis général, il serait juste que dans 
les collèges flamands chaque élève fût libre de déclamer dans sa langue 
maternelle. Le professeur traduirait le passage — en choisissant le 
texte original tantôt dans la littérature flamande, tantôt dans la litté
rature française — ou bien indiquerait deux passages de ton à peu près 
semblable. [...] L. Van Bambeke s.j.

119b. Antwoord van (J. Van Mierlo 333, poësisleraar aan het Sint-Jo- 
zefscollege te Aalst) aan J .  Janssens; ongedateerd (Aalst, augus- 
tus o f september 1896). A .J.B ., Onderwijs, E 2.

329 De tekst die we in het A .J.B . vonden was een niet-ondertekende copie van de 
brief die aan De Ceuleneer werd verstuurd.

330 Op 25 juli 1896 stuurde provinciaal J. Janssens een circulaire aan de Jezuïeten
colleges waarin de rectoren, studieprefecten en leraars werden uitgenodigd om 
hun bedenkingen te formuleren over het uurrooster, de puntenverdeling, de 
wedstrijden, de toelatingsnormen tôt de humaniora, het wettelijk getuigschrift 
(nodig voor het bekomen van het bekwaamheidskiesrecht sedert de grond- 
wetsherziening van 1894), over bepaalde vakken, inzonderheid wiskunde, fysica, 
scheikunde en aardrijkskunde, en over de Dispositions concernant l'enseignement. 
In augustus en september 1896 ontving de provinciaal antwoorden uit aile col
leges. Uit verscheidene colleges kwamen meerdere antwoorden (van de rector, 
studieprefect of van een leraar).

331 Léo Van Bambeke (Gent 13 mei 1869 - Brussel 29 juni 1950). Was in 1896 leraar 
Engels en catechese in het Sint-Jozefscollege te Aalst.

332 Joseph Janssens (Sint-Niklaas 4 september 1826 - Drongen 3 februari 1900). Deed 
zijn intrede in de Jezuïetenorde in 1845. Was van 20 juli 1876 tôt 1 augustus 1884 
en van 15 augustus 1894 tôt 1 februari 1898 provinciaal van de Belgische Jezuïe- 
tenprovincie.

333 Jozef Van Mierlo (Turnhout 27 december 1858 - Brugge 8 november 1928). 
Sedert 1895 leraar poësis in het Sint-Jozefscollege te Aalst.
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[...] Admission en sixième: En entrant en sixième dans les collèges 
flamands, les élèves devraient connaître l ’analyse grammaticale et 
l ’orthographe françaises et flamandes334. Ils devraient aussi pouvoir 
s ’exprimer assez facilement dans ces langues. [...]
Dispositions concernant l ’enseignement : dans les explications littérai
res il serait désirable qu’on eût une plus grande latitude dans l ’emploi 
de la langue latine et dans quelques collèges, de la langue flamande.

119c. Antwoord van A. Jaspers335, studieprefect van het O .L .V .- 
college te Antwerpen aan J.Janssens; ongedateerd (Antwerpen, 
augustus o f september 1896). A J .B . ,  Onderwijs, E 2. 
P r in c ip e s  d ir e c t e u r s  d e  n o t r e  e n s e ig n e m e n t  m o y e n . [ . . . ]  

XI. A côté du latin et du grec, une place importante doit être faite au 
français, au flamand et aux mathématiques élémentaires, qu’il 
convient de considérer comme branches intégrantes.
Pour le français et le flamand l ’objectif principal est la connaissance 
pratique de la langue (la lire, la parler, l ’écrire en perfection) ; l ’objectif 
secondaire est la connaissance des chefs-d’œuvre. [...]

ii9d . Antwoord van (L. Koeckelkoren336, studieprefect in het Sint- 
Michielscollege van Brussel) aan J.Janssens; ongedateerd, 
Brussel (augustus o f september 1896). A .J.B ., Onderwijs, E 2. 
C o l l è g e  St . M ic h e l . [ . . . ] 337

b) La seule langue moderne obligatoire c’est le flamand338. Or, dans

334 De studieprefect van het O .L. V.-college te Antwerpen, A. Jaspers, schreef op 4 
september 1896 iets gelijkaardigs aan de provinciaal. In een ongedateerd en niet 
ondertekend antwoord afkomstig uit het Sint-Barbaracollege te Gent, werd aUeen 
een voldoende kennis van de Franse spelling en van grammaticale ontleding nodig 
geacht om toegang te krijgen tôt de humaniora; A .J.B ., Onderwijs, E 2.

335 August Jaspers (Berchem 26 januari 1854 - Antwerpen 16 februari 1920). Trad in 
1874 in de orde van de Jezuïeten.

336 Léon Koeckelkoren (Sint-Joost-ten-Node j  juli 1841 - Charleroi 20 juli 19 11). 
Trad in 1859 in de orde van de Jezuïeten.

337 Koeckelkoren vond dat de leraars overbelast werden en wilde in het gepubliceerde 
deel van de brief aantonen dat het benoemen van spéciale leraars moderne talen dit 
probleem niet oploste.

338 Op 14 september 1896 deelde Koeckelkoren aan de provinciaal mee dat deze enige 
verplichte moderne taal volstond voor het certificaat van middelbaar onderwijs. 
In een weggelaten gedeelte van de hierboven gepubliceerde brief drukte hij echter 
de wens uit dat Engels en Duits verplichte vakken zouden worden in de 4e en 3e 
Latijnse en in de poësis.
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les collèges Wallons et surtout dans les collèges semi-Wallons, pas de 
cours plus difficile à donner que ce cours de flamand i° à cause de la 
répugnance que les élèves éprouvent pour cette langue, 2° à cause de la 
force inégale des élèves en cette matière. Il y en a qui parlent et écrivent 
très bien le flamand, d’autres le parlent et le comprennent à la lecture 
sans pouvoir l ’écrire, d’autres enfin ne savent ni le parler ni l ’écrire. 
De là grande difficulté d ’obtenir l ’ordre et l ’attention en classe. Aussi, 
pour éviter tout désordre, on confie autant que possible ce cours au 
professeur titulaire de la classe qui d’ordinaire a plus d’autorité sur ses 
élèves qu’un professeur étranger, ou bien, s’il ne possède pas cette 
langue, on le prie de demeurer en classe pour surveiller les élèves 
pendant la leçon. Par conséquent, aucun soulagement pour les pro
fesseurs de ce côté là339. [...]

119e. Antwoord van (A. Coemans340, jezuïet-theologant te Leuven) 
aan J.Janssens; ongedateerd (Leuven, augustus o f september 
1896). A .J.B ., Onderwijs, E 2.
LES DESIDERATA. [ . . .]

14. Beaucoup de professeurs sont très embarassés pour l ’enseigne
ment du flamand. Comment apprendre aux élèves à parler une langue 
que soi-même on n’a presque jamais l ’occasion de parler? Cette 
difficulté est commune aux flamands qui s’entretiennent difficilement 
dans la connaissance de leur langue et aux wallons qui n’arrivent 
qu’avec grand peine à un bien modeste résultat. [...]

339 Bij de laatste zin stond in de marge geannoteerd : ,,Dans les athénées les élèves 
sont divisés en 2 sections, la section flamande et la section wallonne” .

340 August Coemans (Gent 25 maart 1864-R.ome i2maart i94o).Tradin i88 iinde 
orde van de Jezuïeten. In 1896 volgde hij het 4e jaar van de opleiding théologie te 
Leuven.

3 9 7





BIJLAGE

M ID D ELBA RE O N D ERW IJSIN STELLIN G EN  
V O O R JO N G E N S

IN  H ET VLAAM SE LA N D  EN  BRU SSEL 1830-1914

Bij het opstellen van deze tabel werd gebruik gemaakt van Rapport 
triennal sur l’état de l’enseignement moyen en Belgique, Almanach 
royal de Belgique, Un siècle d ’enseignement libre, diverse kerkelijke 
jaarboeken, oud-leerlingenbladen en schoolgeschiedenissen, aange- 
vuld met gegevens uit eigen onderzoek in kerkelijke archieven, his- 
torische studies over het onderwijs, en seminarie-oefeningen over 
taaltoestanden in middelbare scholen, die in 1977-78 en 1978-79 aan 
de KU-Leuven werden gemaakt op basis van plaatselijke schoolar- 
chieven. Voor de provincies Antwerpen en Brabant was de belang- 
rijkste informatiebron A. T ih o n , Le clergé et l’enseignement moyen 
pour garçons dans le diocèse de Malines (1802-1914), waarin op be- 
wonderenswaardige wijze een schat aan informatie werd verwerkt. 
Toch is deze lijst niet definitief. Al wie zich met de geschiedenis van 
het middelbaar onderwijs — of van het onderwijs in het algemeen — 
bezighoudt moet ervaren dat het Rapport triennal en andere officiële 
uitgaven onvolledig en onnauwkeurig zijn. Ze zouden moeten wor- 
den gecorrigeerd met onderzoek van plaatselijke school- en gemeen- 
tearchieven en vervolledigd met gegevens uit studies die al over afzon- 
derlijke onderwijsinstellingen verschenen, zoals Tihon dat deed voor 
Antwerpen en Brabant. Een dergelijk onderzoek viel buiten het be- 
stek van deze studie. Niettemin achtten wij het nuttig het hiernavol- 
gend overzicht op te stellen. In afwachting van een verbeterde en meer 
complété lijst kan deze nuttig zijn bij de lectuur van de gepubliceerde 
teksten en dienen als werkinstrument voor verder onderzoek.

In de tabel wordt — in overeenstemming met de bepalingen van de 
wet van 1850 — een onderscheid gemaakt tussen instellingen van 1 e en 
2e graad. De instellingen van ie graad waren hogere middelbare 
scholen van het lange type met een klassieke humaniora (7 jaar) en een 
moderne humaniora ( 5 tôt 7 jaar) die voor 18 8 7 professionele afdeling 
werd genoemd. Daarnaast bestonden er instellingen van 2e graad. Dat 
waren lagere middelbare scholen met drie studiejaren en eigen finali-
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teit, waarin geen klassieke talen werden onderwezen. Voor de of- 
ficiële, de gemeentelijke en de gepatroneerde instellingen stelden zich 
geen problemen bij het maken van een onderscheid tussen beide 
onderwijstypes. Maar voor de vrije instellingen was het onderscheid 
tussen lagere professionele klassen en een middelbare afdeling niet 
altijd even duidelijk. In het Rapport triennal worden als vrije instel
lingen van ie graad beschouwd ,,les institutions ou l ’on enseigne le 
grec, le latin ou les mathématiques supérieures” .

Aile scholen waar klassieke talen werden onderwezen — ook die 
maar een paar studiejaren telden — moeten daarom beschouwd wor
den als instellingen van ie graad, evenals de scholen met volledige 
professionele afdeling. Vrije onderwijsinstellingen waar uitsluitend 
lagere beroepsklassen bestonden of die behoorden tôt het onderwijs 
van het korte type, aanzagen we als instellingen van de 2e graad. Als 
dergelijke 2e graadsklassen door de uitbouw van een volledige profes
sionele afdeling, of door toevoeging van Latijnse klassen, overgingen 
naar de ie graad, werd dat in de tabel gesignaleerd. Het ging dan 
immers om een omschakeling naar een ander onderwijstype. Het 
omgekeerde echter, het toevoegen van enkele beroepsklassen aan een 
bestaande Latijnse humaniora, werd in regel niet vermeld. Wij menen 
immers dat er dan in de katholieke scholen meestal geen sprake was 
van het invoeren van een nieuw type onderwijs, maar dat enkel de 
basis werd gelegd voor een later volledig uit te bouwen moderne 
humaniora van zeven jaar. Deze toegevoegde klassen kunnen niet 
worden gelijkgesteld met de driejarige cyclus van de officiële mid
delbare scholen, en horen dus niet thuis in de 2e graad. De situatie was 
anders in sommige gepatroneerde katholieke colleges, die naast een 
volledige klassieke humaniora een lagere middelbare school van het 
korte type binnen hun muren hadden. Hier bestonden immers wel 
twee aparté middelbare opleidingen met volledig eigen finaliteit naast 
elkaar, en daarom vermeldden we ze ook — net zoals de met elkaar 
gelieerde athenea en rijksmiddelbare scholen — als twee aparté instel
lingen.

De lagere hoofdscholen werden niet in de lijst opgenomen, even- 
min als de privé-instellingen, op enkele uitzonderingen na. De col
leges van Nederlands-Limburg, die voor de scheiding van de beide 
Limburgen in 1839 bestonden of werden opgericht, kregen integen- 
deel wel een vermelding.
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ANTWERPEN
RI J  K GEMEENTE GEPATRONEERD BISSCHOPPELJJK CONGREGATIE

le graad ic  graad ie graad 2e graad ie graad 2c graad te graad ze graad ■e graad 2e graad

Antwerpen 1850- i « î 2-(K.B. 1851) 1830-1850 St. Jan Berchmans 
1889-

St. Norbertus 
1874-
Si. Edmondus 
ca. 191

J e z .:  O.L. Vrouw 
1840-

J e z .:  St. Ignatius 
1852-
(vanaf 1902: H.O.)

Br. Christ. Sch. :  
St. Henri eus 1906- 
Br. O .L .V . v. 
Barmh. :
St. Elooi 1906-

Berchem St. Stanislas 
1903- -

Boechout Br. Christ. Ond. : 
St. Gabriel 1903-

Boom i 86 i -(K..B. 1859) O.L. Vrouw 1879-

Deume collège du P. 
Lardeur 1832-1836

Geel St. Aloysius 
1830-

Herentals St. Jozef 
1820-

Hoogstraten klein seminarie 
>8) 5*

Lier i 852-(K.B. 1850) 1831-1852 St. Gummarus 
1880-

Mechelen 1881 - i8 j4- 1830-1840/
1863-1877/
(.878-879:

privé-inst.)
1879-1881

1852-1854 Pitzemburg
1840-186)

klein seminarie 
1830-
St. Lodewijk
1838-1857
St. Rombout 1863-

(+ Pensionnat du 
Bruel 1869-1890)

Br. O .L .V . v. 
Barmh. :
St. Vincentlus a 
Paulo 1899-

Br. O .L . V. v. 
Barmh. :  St. 
Vincentius a Paulo 
1851-
Br. O .L .V . v. 
Barmh. :  Extern. St. 
Libérais 1869-1914

Merksem Br. v. L iefde: St. 
Edward 1896-1911

Mo) 1831-1846 St. Jan Berchmans 
1900-

Br. v . L iefde: St. 
Lodewijk 1878-1893

Oorderen 1879-ca 1887

Turnhout i8j2-(K.B. 1851} (De Nefinst.
1817-1845:
privé-inst.)

fez . :  St. Jozef 
1845-

Br. v . L iefde: 
St. Victor 1899-

Westerlo 1844-1849



BRABANT
RIJK GEMEENTE GEPATRONEERD BISSCHOPPEUJK CONGREGATIE

te graad te graad te graad 2e graad te graad 2e graad te graad 2e graad le graad te  graad

Aarschot i 8}2-{K.B. 1850) college
Peeters
1814-1850

college Peeters
1850-1856
St. Joaef 1876-

Alsemberg Br. O .L .V . v. 
Barm h.: St. Victor 
ca 1878-

Anderiecht O.L. Vrouw v. 
Kuregem 1908-

O.L. Vrouw v. 
Kuregem 1905-1908

Br. O .L .V . v. 
Barm h.: St. Niklaas 
ca 19 1i-

Asse St. Maarten 
1853-1858

Brosse) 1850- 1830-18(0 A 1851- 
B 1851- 
C 1907*

St. Lodewijk 1858- Jtz . :
St. Michiel 1835- 
Br. Christ. Sch. : 
St. Joris ca 1894-

Jo z .:
St. Jan 1839-1858 
Br. Christ. Sch. : 
St. Joris ca 1882- 
ca 1894
Br. Christ. Sch. : 
St. Jozef 1887-

Diest i 8 j 2-(K,B. 1850) 1815-1840
1850-

Broynseels-
college
1840-1850

St. Jan Berchmans 
1885-

Kruisheren : 
1852-1885

Elsene 1883- 1881-1883
(K.B. 1881)

1864-1881 St. Bonifatius 
1871-

Salezianen :
S. Phillipe de Neri 
1910-

Euerbeek Je t .  : St. Michiel 
1905-

Br. O .L .V . v. 
Barmh. :
St. Stanislas 1892- 
Br. Chr. Ond. : St. 
Antonius ca 1909-

Halle i 8(2-(K.B. 1851) O.L. Vrouw 1879- Jo z . :  O.L. Vrouw 
1832 of 1833-1842

Jette St. Pieter 1902-

Laken 1881 -(K. B. 1881) 1879-1881 Br. Christ. Sch. : 
O.L. Vrouw ca 1909-

Leuven 1881- «8j2-(K.B. 185 1) 1804-183;
1850*1881

Ten hoogen 
heuvel
1837-1850

St. Pieters 1890- (College Peeters 
1833-1842)

Jo z . :
H. Drievuldighcid 
1850-

Jo z ..
H. Drievuldigheid 
1842-1850

Overijje Br. Christ. Sch. : 
St. Antonius 
ca 1905-

Schaarbeek i 88 i-(K.B. 1881) 1913- 1865-1881 H. Maria 1897- St. jan 1834-1839 
H. Maria 1880-1897



BRABANT
(vervolg) RIJK GEMEENTE GEPATRONEERD BISSCHOPPELIJK. CONGREGATIE

ic graad 2e graad te graad 2e graad 1e graad 2e graad ic graad 2e graad ie graad 2e graad

Sint-Giilis 1880- Br. Christ. Sch. : 
St. Jan Baptise 
1895-

Sint-jans-Molenbeck Br. Christ. Sch. : 
St. Jan Baptist 
1896-

Sint-Joost-ten-Node ■*7 )- St. Joost 1880-

Ternat St. Jozef 1894-

Tîencn 1830-1841/1846- St. Vinccnrius 
a Paulo 
1841-1846

O.L. Vrouw 1888- jo z .:
St. Stanislas 
1840-ca. 1850

Ukkcl St. Picter 1905-

Vilvoorde i88j-(K.B. 1881) O.L. Vrouw 1877 
of 1878-

Zoutleeuw 1882-1895
{K.B. 1881)

O



LIMBURG* R I  J  K GEMEENTE GEPATRONEERD BISSCHOPPELIJK CONGREGATIE

1e graad ze graad te graad ze graad te graad ze graad 1e graad ze graad te graad ze graad

Beringen 1849-1862 1831-1849/
1862-

Br ce 1881-1884 1872*1876 1865-1872 St. Michiel 1881-

Borgloon Hiêrorrymieten : 
St. Jozef ca 1887-

Hiêronymieten: 
St. Jozef 1878-

Hasselt i 8 j i - 1881- 1830-1851 St. Jozef 1881- Br. OnbevUkte 
Orttvangenis
ca 1874-1881

Maaseik i852-<K.B. 1S51) Kruitheren:
H. Kxuis 1855-

Neerpelt St. Hubertus 
1910-

St. Hubertus 
1910-

Pecr St. Lambertus 
1879-

Roermond 1830-

Rolduc klein seminarie 
1831-1843

St.-Troiden i 8 ) i - { K . B .  1 8 5 1 ) 1831-1837 St. Trudo 
1837-1910 
(wordt dan 
externaat 
klein
seminarie)

klein seminarie 
1843-

Sîttard 1831-

Tongtren 1881- 1852- 1830-1878 O.L. Vrouw 1894- Pensionaat O.L. 
Vrouw 1851-1858

Jo z . :  St. Matemus 
1879-1894

Venio 18)4-

Venray i8 )7 -

VPeert 1 8 3 1 - 1 8 ) 7 ■8 )7 -

a De gegevem ovct de insteilingen in Nederiands-Limburg betreffen enke! de période 1830* 1839.



WEST-
VLAANDEREN RIJK GEMEENTE GEPATRONEERD B1SSCHOPPELIJK CONGREGAT1E

te graad 2e graad ie graad 2e graad ie graad te graad te graad 2e graad le graad ae graad

Avelgem St. Jan Berchmans 
1872-

Blankenberge i883-<K.B. 1881) St. Pieter 1890-

Brugge 1850- i8j i -(K.B. 1851) 1830-1850 Duinencollege
1834-1846
Si. Louisinst. 
1841-46/1847-51 
Si. Lodewijk 1846- 
St. Léo 1896 St. Léo 1890-1896

Xaverianen : 
ca. 1890- 
Mmderbroeders: 
St. Laurent 1885- 
Benedktijnen :
St. Andries 1910-

Xaverianen:
St. Franciscus 
Xaverius 1872-1890 
Benedictijncn :
St. Andries 
voor t9©t-1910

Diksmuide St. Aloysius 1859-

Heist Xaverianen :
St. Jozef ca 1908-

Iq>er 188 i*t 884 i 852*(K.B. 1851) 1830-1833/
1840-1881/
1884*1893

St. Vincendus 
1833-1840

St. Vincendus 
1840-

Ingelraunster Lazaristen 
ca 1908

Izegem St. Jozef 
1894-

Kortrijk i882-(K.B. 1881) 1851*1854 St. Amands 
1833-

St. Amands 
1854-

Ongesch. Karmet. 
St. Albertus 1888-

Br. Christ. Sch. 
Inst. v. d. 
Voorzienigheid 
ca 1896-

Menen i88)-(K.B. 1881) St. Aloysius 
1837-1850

St. Aloysius 
1832-1837/1850-

Moeskroen St. Jozef 
1833-1844/1881-

Frères de la S. 
Union des Sacrés 
Carwrj; 1867-1881

Nîeuwpoort i 8 * j - St. Bernardus 
1879-

Oostende i88z-{K.B. 1882) 1878-1882 1869-1878 1842-1878 O.L. Vrouw 1878-

Poperinge St. Stanislas 
1831-1850/

St. Stanislas 
1855-

St. Stanislas 
1850-1855

Roeselare klein seminarie 
1830-

Tïelt St. Jozef 
1830-

St. Jozef 
1872-

Torhout St. Jozef 
1846-1848

St. Jozef 1848-

Vcume i 85i -(K.B. 1851) Latijosche
Schoole
1831-1851

O.L. Vrouw 
Onbevlekt 
Ontvangen 1851-



OOST-
VLAANDEREN RIJK GEMEENTE GEPATRONEERD BISSCHOPPELIJK CONGREGATÏE

le graad 2e graad ie graad te  graad ie graad i t  graad te graad 2e graad 1e graad îe  graad

Aaist i 8j î -{K.B. 1851) St. Maarten 1881- je z . :  St. Jozef 
1831-

Br. Christ. Sch.: 
St. Lieven 
1855-1881

Deinze St. Hendrik 1860-

Dendermonde 188 1881) 1861-187} H. Maagd 1860- Congr. priesters 
H . Maagd:
H. Maagd 
1834-1860

Eeklo Congr. pr.
H . Maagd: 
O.L.V. v. 
Bijstand 
1840-1848, 
1855-1860 
St. Vincentius 
1860-1887

St. Vincentius 
ca 1857-1887

St. Vincentius 
1887-

St. Vincentius 
1887-

Congr. pritsters 
H . Maagd:
O.L.V. v. Bijstand 
1848-1855

Eksaarde Ongeschoeide 
Karmel. :
St. Theresia 1903-

Gent 1850- i852-{K.B. 1852) ï^3 3 ~*8 jo St. Lieven 
ca 1890-

St. Barbara 
1831-1833 
St. Lieven 1865- 
St. Joris 1879-

Jez . : St. Barbara 
i8}}*
Br. Christ. Sch.: 
St. Amandus 
ca 1890-

Augustijnen : 
ca i855-ca 1881 
Br. Christ. Sch.:
St. Amandus 1863- 
Br. Christ. Sch. : 
ca 1878-03 1882 
Br. Christ. Sch. :
St. jan Baptist 
ca 1905-

Geraardsbergen ca 1884- St. Cathariiu 
1830-1850

St. Catharina 
1850-

J0 2 . :  St. Jozef 
ca 1890-

Joz . :
St. Jozef 1836-

Gîjzegem St. Aloysius 
1856-ca 1900

Ledeberg St. Gregonus 
ca 1899-

St. Gregonus 
1877-

Lokeren t8 8 i-{K.B. îSS3) 1863-1875 St. Lodewîjk 1850- Dominicanen: kort 
voor 1891-1901 
Hièronymieten :
St. Jozef 1901-

Maldegem Hièronymieten : 
ca 1891-03 1897 

Joz . :
ca 1848-ca 1853
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ie graad ze graad te graad ze graad 1e graad ze graad te graad 2e graad te graad ze graad

Melle Joz. : ca 1890- Jo z . :  1837-ca 1890

Ninove i88i-(K .B . 1881) 1873-1881 St. Aloysius 1873-

Oosukker Br. O .L . V. v. 
Lourdes :
St. Vincentius a 
Paulo 1888-

Oudenaarde 1884-1888 1831-1834 1865-1873 O.L. Vrouw 1860- Congr. priesters 
H . Maagd: 
O.L. Vrouw 
1844-1860

Roborst Jo z . :  1835-1845

Ronse i 8 î 2-(K.B. 1851) St. Antonius 1851-

Sint-Niklaas i883-(K.B. 1883) kleîn seminarie 
1830-

(+ St. Jozef 
1840-)

Hiêronymieten: 
O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen 1856-

Temse Br. v . L iefde: St. 
Willibrord 1896-

Wetteren Br. v. Liefde: 
St. Pieter 1896-

Zelzate 1882-1888

Zottegem O.L. Vrouw van 
Deinsbeke 1862-
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Acker, P. Van den : 304, 304n 
Adriaensen, A .J. : 250,23077, 251, 25m,

256, 257
Aertselaer, J .C . Van: 296, 296» 
Anseele, E .C . : 310, 3 ion 
Ar'enbergh, F. Van: 83, 8377, 84, 85 
Axters, J. : 160, 16077

Backx, P .J. : 222 
Baekeland, H. : 312 
Baelden, P.F. : 157, 1 3 7 7 7  

Ballaer, P .J.M . Van: 213, 253^ 273, 
27J11, 274n, 275^ 278^ 283, 299, 
299n, 30on, 301, 303, 303^ 304n 

Bambeke, L. Van: 395,J93«
Barbe, Th. : 160, i6on, 166, i66n, 167, 

180, i8on
Beck, C. D e: 190, 19077, 198, }6in  
Becker: io2n
Beckx, P .J. : 114 , 188, 18877, i89n, 191, 

19m , 205, 214, 388, 388n 
Beers, J. Van: 135, i j j n  
Beheyt, V. : 324^ 333^  334.3 3 4n , 35°> 

35i
Belin, E .J. : 224, 225 
Bellamy, J . : 64n 
Bellefroid, A. : J7n 
Bénard, Th. : 195, i95n 
Benoit, P. : 214 
Berchmans, J . : i89n 
Berdt, J..D e : 348,348» , 349 
Bergh, Ch.G. Van den: 356,33677 
Berghe, C. Van den: 333n 
Bethune, P .V .J. : 2 1 1 , 3 i 3 , j / j « ,  330, 

33ln
Beucker, J .I . De : 206, 207, 22on, 222, 

222n, 224n, 226,226», 228, 229, 229n, 
232, 233^  235, 23én, 238n, 239, 239n,

240, 241, 24m, 244, 246n, 248, 248n, 
249. 359n

Bilderdijk, W. : 64n, i9én
Blanc de Saint-Bonnet, A .J. : 385, 38377
Bo, L .L . D e: 115 , 12 9 ,12911, 163, i6jn,

234n, 337n 
Bols, J . : 116  
Bolsens, P. : 312
Bommel, C. Van : 44,46, 47,56,3677, 57, 

57n> 58
Bonaventure, J . : 1 i4n 
Bosmans, J.H . : 75n 
Bossaert, F. : 195, i95n 
Bossaert, G .R .B . : 157, 13777 
Bossuet, J.B . : 87
Boudeweel, F .J. : 155, 13377, 156, ijén  
Boussen, F .R . : 44, 47, 59, 3977, 60, 6on, 

6 1, 630, 6411, 6jn, 93n 
Bouten, J.J.M . : 237, 2 j/n  
Brabandere, P. D e: 2330 
Bracq, H .F. : 117 , i6on, 186, i86n, 224, 

225, 231, 352, 3530, 35jn, 356, 358, 
358n

Breidel, J . : 46, 3360 
Broeckaert, J . : 196 
Broers, F. : 221, 22m 
Brouwer, F.M . D e: 329, 32977, 33on, 

332, 3320, 338, 338n, 3390 
Bruneel, L .B . : <?3n
Bruynseels, Ch. : 68, 6977, 72, 73, 8on, 

8in, 87, 87n, 95 
Budaeus (Budé), G. : i04n 
Buis, K .: 317,31777, 318, 32m 
Burlet, J. de : 250, 2500, 251, 3 17,31777, 

318, 319, 32m 
Busschaert, C. : }}6n 
Bijns, A. : 1960 
Byvoet, J.H . : 317
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Caeneghem, K. Van: 317
Callebert, K .B. : 115 , 157, 1 3 7 7 7

Caloen, (familie) Van: i83n
Cantaert, F. : 359, 3 3 9 7 1

Cardoen, A. : 333n
Carne, A. D e: 17411
Catillon, L. D u: 338n
Cats, J . : 57n
Catulle, J . : 169, 16977
Ceuleneer, A. D e :31377, 317, 390, 391,

3.92, 394» 395n 
Chapsal, C .P. : 57 
Chauliac, F. : 222 
Chombart, A .L .J. : 169, 16917 
Cicero, M.T. : 87, i04n 
Claerhout, J . : 204 
Claes, H. : 222, 224n 
Claessens, P. : 242n 
Claeys, E. : 356, 33677 
Claeys, H. : 309, 30917 
Clément, C .J. (principaal Kortrijk) : 

>35"
Clerck, F .G . D e: 297,297», 298 
Clerinx, A .G .Fl. : 270, 270», 273 
Cleynhens, F .H . : 241, 24177 
Cleynhens, P.M. : 241, 24 m , 248, 249, 

300n, 3i2n
Cnapelynck, J . A. : 175, 1 7 3 7 7  

Coemans, A. : 397, 39771 
Collinet, L . : 379n
Coninck, A .C . D e: 226, 226n, 227, 

227n, 228, 2 2 8 7 1 ,  229, 229n, 232, 235, 
236n, 239, 239n 

Coninck, P. D e: 46, 336a 
Coninckx, S.M. : 64n 
Conscience, H. : 46, 4én, 115 , 129, 133, 

I33n, I34n» I96» I96n 
Cools : 249
Coppens, P. : 188, 18871 
Coremans, E. : 12 1, 201, 210, 215, 240, 

240n, 248, 248n, 249n, 263, 264, 278n, 
320, 330, 33m  

Corte, J.B . D e: 46, 4671 
Costere, J . D e: 190, i9on 
Cracco, D. : 46, 4671, 64a 
Craeynest, J . : 333n 
Cranen, J. : i92n
Crespelle, C. : 188, 18877, 190, 191

Crets, J . : 273^ 274n 
Cuppens, A. : 77717
Cursters, F. : 259, 259n, 26on, 261, 312 
Cypers, D. : 184, 18 4 7 7

Daens, A. : 248n, 249n 
Daens, P. : 249n
Dambre, A .L . : ijon  1 3 0 7 7 ,  153, iJ3n , 

322, 323, 324, 325, 32én, 327, 331, 332,
333» 335n» 343 

Dartoo, K. : i62n 
Dautzenberg, J.M . : 196 
David, J.B . : 45, 46, 47, 114 , 115 , I29n, 

133» r3 3 n > D 4» i 34n» 135» D 6"» HS» 
i45n, i 5on

Daxhelet, M. : 280, 28on 
Dechamps, A .J. : i84n 
Dechamps, V.A. : i44n, 184, 18477 
Dehulster, A .:  i j i , 13177, 152, ij2n , 

326n, 334n, 335, 335^  336, 33Ôn, 341, 
34m, 342n 

Dejonghe, C. : 326n 
Delbaere, R .I.B . : 166, 16677 
Delbar, H .J. : 118 , 119 , 15 8 ,13877, iS9n, 

160, iéon, 161, i6 in , 162, ié2n, i63n, 
164, i64n, 165, i65n, 166, i66n, i67n, 
168, i68n, 169, i69n, 170, i7on, 17 1, 
17m , 173, i73n, 174, i74n, 178, 179, 
i79n, 180, i8on, 18 1, 18m , 182, i82n 

Deleu, P .J. : 169, 16977 
Delporte, J . : 333n 
Delrue, J .I . : 124, 12477, 125 
Delvaux, L. : 214, 390,39077, 392, 394 
Demal, J . J .  : J7n 
Demals, A. : 186, 18677, 3 jjn  
Demonie, E. : 115 , 165, 16377, i68n, 

339n
Denecker, J . J .  : 332, 332n 
Dequidt, S .: 349,349” , 35°
Dessein, P. : 171
Devolder, J .E . : 209
Devos, J.G .M . : ijén , i58n, 163, 1 6 3 7 7

Devroe, L .H . : 344, 3 4 4 7 7

Dewulf, C. : 168
D ’Haene, E .J. : 46, 4 6 77

D.’Haenens, J . : 312
Dhondt, J . : 312
D ’Hoop, L. : 147, 14777
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D ’Hoore, G .B. : 183, i8 jn  
D ’Hulster, F. : 19 m 
Dierick, A .A . : 168, i68n, 169, 170, 

17411
Dilger, J .L .E . : 1 5 1 ,/ ;/ » ,  152, 324, 334, 

334n
Dobbelstein, G. : 38011 
Dorpe, Van : 49n 
Dorpe, L .I. Van: 175, 273» 
Doutreloux, V .J. : 224, 225, 231, 359, 

364, 36411, 368n, 370, 371, 374, 376, 
377n, 378, 379n, 38on, 386 

Driessche, H. Van den: 338n 
Drijvers, F. : 249n, 2jyn  
Duchêne, F. : i97n 
Dupont, J . : 339, 340,34cm 
Duquesnoy, J . : 325,323»
Durieu, H. : 125, 123x1, 127, 129 
Duyse, P. Van: 46, 46n, 196

Erasmus, D. : 102, lo in , io4n 
Erens, J . : J7n
Erven, P.F. Van: 77, 7712, 8on, 90, 104 
Esopus : 243
Eynde, H .L. Van den: 260, 26022

Fabri, E. : 308,308», 390, 391 
Faict, J . J .  : 114 , ii4n, 117 , 118 , 122, 

128, 22822, I34n, 144, i44n, 145, 146, 
147, 148, 149, i49n, 150, ijon, 151, 
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341, 34m, 342, 342n, 343, 344n, 359 

Falerius, C. : i04n 
Feith, R. : 64n
Felicien (generale overste Jozefieten) : 

1 i4n

Ferdinande, A. : 247 
Feskens, J . :  213, 214, ij^ n  
Flamen, G .H . : 145, 743», 163 
Fonteyne, K .: 176, i j6 n , 334n 
Force, J.D . La : 242, 24m , 243, 25m,

253. 253n 
Fortius, J . : i04n
Fraipont, N. : 374, 37411, 382, 3820 
Franciscus van Assisië : 140 
Fredericq, P. : 216 
Froidmont, M. : 376n 
Frutsaert, A .J. : i38n, i74n 
Frutsaert, B. : 6}n

Geluwe, J .C . Van: i24n 
Genechten, L .A .M .J. Van: 264, 264», 

266, 302n
Gestel, H. Van: 327,32711, 328 
Gezelle, G. : 115 , 118 , 138, 238», i39n, 

i43n, 156, ij6n, 158, i58n, 159a, 163, 
167, ié7n, ijyvi, 212, 234, 234^ 235, 
235n, 337. 337n

Ghequiere, A .:  161, 16 m , 162, 16m , 
163, i63n, 164, ié4n, i72n 

Gheyn, D .M .A .G .A . Van den: 297, 
297»

Gilles, D. : 25 in
Goemare, LL . : 346,346», 347, 347n 
Goethals, P. : 190, 790», 194, 195 
Goossens, P.L. : i44n, 205, 206, 207, 

2 11, 212, 213, 214, 220,220», 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 236n, 
239, 239n, 240, 241, 24m, 242, 245,
245n. 246. 246n. 247> 247n> 248. 249. 
249n, 250, 251, 23m , 253, 253n, 255, 
25jn, 257, 2j8n, 259, 2Ô2n, 264, 266, 
269, 270, 27m, 272, 273, 275, 278, 279, 
279n, 281, 284, 286, 287, 289n, 290, 
291, 292, 293, 294, 295, 29jn, 296, 297, 
298, 299, 299n, 300, 30on, 301, 302, 
3°2n, 303, 303^ 304, 304n, 305, 305^ 
306, 307, 307^ 308, 309, 310, 3 1 1 , 312,
3 12n> 3 1 3. 3 1 3n. 3r4> 3r4n, 3G . 3 1 5n> 
316, 317, 319», 320, 32on, 321, 32m ,
359. 3*>4n> 393 

Gryse, E. D e: i6on, i74n 
Gulikers: 57, 57n



Haecke, L. Van: 115 , 1380 
Haerne, D .P.A . D e: 63n, 112 , 115 , 116, 

13 1, 131x1, 137, 138, 208, 327, 328 
Hallaux, J .I . : 296, 29611 
Harmel, L. : 379n
Hee, A. Van: 115 , 159 ,159», ifon, i63n 
Helleputte, J . :  305,303x1, 309n, 3i5n 
Hemel, J.B . Van: 47, 74, 74», 76, 8on, 

8in, 86, 87, 93, 94, 100, io2n, 103 
Henderickx, A. : 222n, 277n, 278n 
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Hooft, P.C . : 57n, i96n 
Hoonacker, M. Van: 333n 
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Huys, V .L. : 115 , 139, 139x1, i40n

Isacq, J . A. : 174, 17411, 175

Jacobs, F .K .J. : 235, 233x1 
Jacobs, H .J. : 297, 29711 
Jacobs, Ph.M.V. : 240, 24011, 2870 
Jacops, J . : 25 in, 292, 29211, 295, 29jn, 

299n, 301
Janssens, J . :  19m , 395. 39}n , 396, 397 
Janssens, J.A . : 251, 25 in 
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Jentil, J .A . : 255, 23311, 256 
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REGISTER VAN  GEO GRAFISCH E N AM EN, 
IN STELLIN G EN , V EREN IG IN G EN , PERS EN  

PERIO D IEKEN

Instellingen dienen gezocht te worden bij de gemeente waar ze gevestigd zijn. Namen 
van verenigingen werden integendeel alfabetisch gerangschikt. De verwijzing naar 
een bladzijde waar zowel een gemeentenaam als een in die gemeente gevestigde 
instelling vermeld wordt, gebeurt slechts éénmaal, en wel bij de instelling.
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-gemeentecollege : 40, 42n 
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2030, 209, 216, 291, 381, 38m, 387n 
-O.L.V.-college (Jez.): 4m , 42n, 45n, 

54n, n in , n8n, i9on, 19m , i93n, 
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203n, 214, 287, 307, 307^ 3130, 390, 
391, 39m, 392, 393

-Sint-Jan-Berchmanscollege : 217, 25 jn, 
286, 286n, 287, 288, 290, 29on, 291, 
292> 3 Dn, 39i

-Sint-Norbertusgesticht : 122, 2030,
234, 234^ 23jn, 270, 270n, 287 

Antwerpen, provincie: 42, 43, n i ,  119, 
120, 202, 206, 2 11, 212, 213, 214, 2j3n, 
278n, 283n, 295n, 302n, 317, 321 

Antwerpsche gouwbond (Kath. VI. Stu- 
dentenverb.) : 2j9n, 273n, 274n 
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203n, 204, 223n, 338, 339, 339n 
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H  et beertje van de logie: 334n 
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118 , 122, 124, 124m 128, i28n, 1290, 
13m , 134, 1340, 135, 142, 144, 1440, 
146, 147, 149, ijon, 153, 155, i56n, 
172, i83n, 204, 205, 207, 208, 2 1 1 , 215, 
217, 218, 219, 223m 225, 231, 233n, 
234, 235, 236, 246, 312, 322, 324, 330, 
33! >.33ln> 332> 337. 337" , 338, 338" , 
339, 343, 349" ,

Brussegem : 66n
Brussel : 43, 50, 51, 52, 53, 9m, 123, 137, 

i45n, i6in, 1690, i93n, 198, 202, 204, 
216, 22<>n, 229n, 235, 235n, 237, 2730, 
286n, 30jn, 317, 317m 320, 32on, 390, 
392, 395m 39én 
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n  in, i9on, 203n, 391, 396 
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Brussel, arrondissement: 42, n i ,  120, 

202, 2 1 1 , 217, 251, 295, 295m 321, 361 
Burdinne : 374n

Calaguris : 89n 
Calcutta: i9on 
Carthago: io2n 
Celles-Molenbaix : i48n 
Charleroi : 39én 
Chênée: T,6i,n
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Collection de Précis historiques: 19311 
Congregatie van de Priesters van de H.
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Dalheim (Daalhem) : 380, 38cm 
Damme: ij5n
Davidsfonds: 12 1, 206, 230, 23cm, 24on

247n> 3° 9n> 3 ! 4n> 358» 359. 359n 
-afdeling Brugge : 247n 
-afdeling Gent: 23on, 3i4n, 3j8n, 359n 
-afdeling Mechelen : 279, 279n 
-afdeling Nieuwpoort: 334, 334n 
-afdeling Poperinge: 33m , 332n 
-afdeling Tielt : I54n, 16511, 329, 329n 
-afdeling Tienen : 264 
Deerlijk: ij9n
Deinze, Sint-Hendriksinstituut : 203n, 

355n
Denderleeuw: 3j8n 
Dendermonde: 3 ijn  
-H . Maagdcollege (Congr. Priesters H. 

Maagd/bissch.) : 4m, 42n, m n , 203n, 
35511, 381

-rijksmiddelbare school : 203n 
De Panne: 178, 349n 
Desselgem : 324n 
Deurne : 99n, 26on 
Diest: 95, i84n, i89n, 237, 271 
-gemeentecollege / Bruynseelscollege : 

40, 42n, 69n, 8on, 87, 87n, 88, 94n, 
non, 203n

-Kruisherencollege : 1 1  in, 203n 
-rijksmiddelbare school: non, 203n 
-Sint-Jan-Berchmanscollege : 270, 27on, 

302n
Dietsche Stemmen: 309, 309n 
Diksmuide: i24n, i53n, i56n, 327 
-Sint-Aloysiuscollege : 147, i47n, 15 m, 

203n, 204, 223n, 338, 339, 3390, 345, 
345n

Dion-le-Val : 29én
Dispositions concernant l ’enseignement: 

i9° n> 19 1 . I9 ln> I94n. ! 95. 39on. 
395n> 396

Dominicanen: i6in 
Doornik : i88n, 225 
-O.L.V.-college (Jez.) : 392n 
Doornik, bisdom: 225, 231, 23 m 
Dranouter: 348n 
Drongen : 54n, 39$n 
-noviciaat Jezuïeten : i9on, i92n, 388, 

388n, 389 
Dudzele: ij9n 
Duffel : 214 
Duitsland : 94, 289n

Eeklo
-O .L .V . van Bijstand-college (Congr. 

Priest. H. Maagd, gepatr./vrij) : 40, 
4m , 42n, 1 ion, i86n 

-Sint-Vincentiuscollege (gepatr. / 
bissch.) : non, 186, i86n, 2030, 352n

3 5 5n
Eernegem: 1490, i66n, 34on 
Egem: 174, 338n
Eigen Taal Eigen Zeden (Antwerpen) : 

27on, 2720, 287, 2870, 288 
Eindhoven : 3o8n 
Ekeren : 25on 
Elsene: 237, 3170
-koninklijk atheneum : 203n, 209, 217 
-Sint-Bonifatiusinstituut : 203n, 23 7n, 

26411, 286n, 295n, 296, 29én 
Elverdinge : 1 29n 
Engeland: 214 
Erwetegem : 3 j6n 
Etterbeek: i63n

Fédération des Cercles Catholiques et 
des Associations Conservatrices : 2480 

Fiesole : 390, 394
Frankrijk: 94, 130, 2890, 308, 313, 347,

37°. 385 
Frascati : 392n

Galle (Ceylon) : 388n 
Gazet van het kanton Vilvoorden : 27911 
G eel: 105, 237, 25711 
-Sint-Aloysiuscollege : 40, 42n, 44, 670, 

68, 68n, 6911, 8on, 83, 830, 94n, 106, 
107, non, 116 , 184, 1840, 2030, 238,
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23811, 250, 2jon, 251, 25 m, 252, 26011, 
27011, 27911 

Geldrop: 32711 
Geluwe: i39n, 15m  
Gent: 47, 52, 5211, 53, 12711, 143, 14311, 

i6on, 17m , 17211, i86n, 19211, 1930, 
19511, 22911, 23011, 24011, 30511, 30911, 
31011, 312, 32911, 352, 356, 35611, 358, 
360, 378, 39211, 39511, 39711 

-gemeentecollege : 40, 4211 
-groot seminarie: 18711, 35211, 36211 
-koninklijk atheneum : 1 ion, 203n, 209 
-rijksmiddelbare school : 1 ion, 203n 
-rijksnormaalschool : 204 
-rijksuniversiteit: 204, 3i5n, 361, 390, 

391> 392
-Sint-Amandscollege (Br. Christ. Scho- 

len) :• 203n
-Sint-Barbaracollege (Jez.) : 4m , 42n, 

54n, m n , i88n, 190, i9on, 192, 197, 
198, 2030, 391, 396n 

-Sint-Jorisinstituut : 203n 
-Sint-Lievenscollege: 203n, 355n, 359n, 

36m
-vrije middelb. school (Augustijnen) : 

11 in
Gent, bisdom: 39, 41, 49n, 94, 116 , 122, 

186, i86n, i87n, 205, 207, 208, 217, 
218, 231, 234, 235, 239, 352, 352n, 354, 
355. 358. 359n> 362 

Geraardsbergen : i43n 
-rijksmiddelbare school : 203n 
-Sint-Catharinacollege (gepatr./bis- 

sch.) : 40, 42n, non, i86n, 2030, 352n, 
353n> 355°. 3<^n

-Sint-Jozefsinstituut : 42n, m n , 2030 
Gierle : 92n
Gilde van Sinte Luitgaarde : 247n 
Gits : '34 5 n
Gullegem : i68n, 344n 
Gijzegem, Sint-Aloysiusinstituut : 1 ion, 

203n> 35 5. 35 5n

Halle
-O.L.V.-college : 2030, 24m, 2950, 

298, 298n
-rijksmiddelbare school: non, 203n 
Het Handelsblad: 224, 2250, 2390

Handzame : i69n 
Harelbeke: i57n, 348n 
Hasselt: 364n, 365, 376 
-gemeentecollege: 40, 42n, 570 
-instituut van de Zusters v.d. H. Kinds- 

heid Jesu : 378, 379, 381, 383 
-instituut van de Zusters Ursulinnen : 

378
-koninklijk atheneum : non, 203n, 209, 

380, 387n
-rijksmiddelbare school : 2030 
-Sint-Jozefscollege: 2030, 208, 2i8n, 

271, 3740, 3760, 378, 379n, 380, 381, 
382, 383 

Heestert: 1240 
Hemiksem : 237, 2}yn 
Herentals : 82, 116 , 2460 
-Sint-Jozefscollege: 40, 42n, 44, 6jn, 

68n, 76, 76n, 8on, 94n, 99, 99n, 100, 
1 ion, 203n, 286, 2970 

Herselt: 83n
Herve, Maria-Theresiacollege : 38on 
Heule : 348n 
Hoeselt: 376n 
Hofstade : 228n 
Hoogstraten : 237, 296n 
-klein seminarie : 40, 42n, 44, 67n, 68n, 

77, 77n, 78, 78n, 8on, 90, 94n, 104, 105, 
non, 122, 203n, 238, 2380, 257, 257n, 
259n, 2Ô2n, 292n, 3870 

Houtem (Veurne) : i5 5n, 1570 
Houthulst: i66n

Ieder ’t zijn: 260, 26on 
Ieper: i24n, 13m  
-gemeentecollege : 40, 42n, 1 ion 
-koninklijk atheneum : 2030 
-rijksmiddelbare school : 1 ion, 2030 
-Sint-Vincentiuscollege (gepatr. I 

bissch.): 40, 42n, 62, 62n, non, 1140, 
119 , 137, 140, i4on, 14m , 155, i55n, 
i56n, i59n, 1630, 176, 1770, 1780, 
18 in, 203n, 325, 3340, 3350, 336, 337, 
340, 34on, 350 

Ierland: 245, 370
Ingelmunster : 168, i68n, 169, i69n, 

170, 17m , 3340 
Ingooigem: i59n, i66n
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Italie: 94, 371, 37m 
Itegem : 7611, 99
Izegem: 5911, 14411, 168, i68n, 169, 

ï7on, 335

Jemeppe: 29711
Jezuïeten: 41, 4m , 44, 45, 49, 4911, 54, 

114 , 117 , i6on, 177, 178, 188, i88n, 
189, 190, 19011, 19m , 192, 193, 19311, 
195, 19611, 19711, 198, 205, 213, 217, 
218, 219, 21911, 28811, 29511, 30211, 
31311, 314, 315, 328, 354, 362, 388, 
38811, 389, 390, 39011, 391 i 392, 393, 
394. 395. 395n> 396n, 39711 

Jong Antwerpen: 272, 27211, 287, 28711 
Jong Brabant: 272, 27211 
De jonge Klauwaarts (Hasselt) : 374, 

374n
De jonge Klauwaarts (Mechelen) : 27511 
Journal historique et littéraire: i33n 
Jozefieten: 41, 46n, 113 , ii4n, 217, 218

De Kabouter uit het Land van Loon: 
212, 387n 

Kalmthout: 25jn 
Kapucijnen: 1630, i72n 
Kaster: i68n 
Kasterlee : 25on
Katholiek Vlaamsch Studentenverbond : 

212, 213, 259n, 26on, 2730, 279n, 
30on, 305, 305^ 308, 309, 309^ 3 11, 
312, 3i2n, 362

Katholieke Burgersgilde (Brugge) : 247n
Keerbergen: 2j9n
Keiem : i76n
Kemmel: i66n
Kempen: 40, 4m, 252
Kibanga: i59n
De Knodse: 212, 340, 34on
Knokke: 176a
Koekelare: i57n
Koksijde: 15m
Kontich: 83n
Kortrijk: 62n, i25n, i42n, i j jn ,  156, 

i68n, 176, i9on, 234, 3i3n, 32jn, 
326n, 334n, 335, 336, 337 

-rijksmiddelbare school : 203n, 342,
3 4 2 n

-Sint-Amandscollege : 40, 42n, 46, 46n, 
non, ii4n, 122, 124, 13m , i35n, 
i45n, 148, i48n, 1490, 15 m, i57n, 
i 73n. !75. 17611, 2° 3n> 2I2> 32é> 334. 
33511, 336n, 341, 34m, 342, 342n 

Kortrijk, arrondissement: 13m , 329n, 
3 3 0 11

Kroatië : 3o6n
Kwaepenninck: 118 , i68n, i77n, 179, 

i7 9 n ,  i8 2 n  

Kwaremont : 3 59n

Laken, rijksmiddelbare school : 2030 
Het Land van Aalst: 249, 2490 
Landegem: 356n 
Langemark: i59n 
Las Brozas : i05n
L e d e b e r g ,  S in t - G r e g o r iu s c o l le g e  : 2 0 3 0 ,

3 5 5 n > 3 5 6 , 3 5 6 n 
Leffinge: i28n, i66n 
Le Havre: 3i9n 
Leiden: 5 6 1 1 ,  32on
Leuven:47, 81, 830, 97, 18 in, 196, 224,

273n> 3° 4> 3° 5. 3° 8> 34on> 397. 397n 
—college Ten Hoogen Heuvel : 40, 42n, 

6 7 0 . , 68n, 79, 79n, 8on, 94n, 98n 
-gemeentecollege : 1 ion 
-H.-Drievuldigheidscollege (Joz.) : 42n, 

m n , ii4n, 203n
-katholieke universiteit : 59n, 98n, 99n, 

1 1 4 ,  i 2 9 n ,  I 3 3 n ,  i5 o n ,  1 5 3 0 ,  16 3 0 ,  

i68n, i76n, x82n, 1830, 1870, 206, 
2 11 , 228n, 230, 2350, 2440, 246, 25on, 
259, 2590, 292n, 3050, 3o8n, 3i5n, 
334n, 359n. 361, 376n, 3870 

-koninklijk atheneum : 2030, 209 
-rijksmiddelbare school: non, 203n 
Leuven, arrondissement: 42, n i ,  120, 

202, 2 11 , 251, 295n, 321 
Leuze: i88n
Liberale Vlaamsche Bond (Brussel) : 

222n
Lichtaart: 2500
Lichtervelde : i68n
Lier: i33n, 249, 260, 273n
-,,gepatroneerd”  college: 40, 42n, 83n
-rijksmiddelbare school : 1 ion, 203n
-rijksnormaalschool : i35n, 24m
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-Sint-Gummaruscollege : 20311, 259,
25911, 26011, 261, joon 

Liersche Taalgilde: 25911, 260, 26011, 
261, 30511 

Lille: 347
Limburg: 39, 42, 5711, m ,  120, 202, 

212, 218, 317, 365, 366, 376, 382, 386 
Limburgsche gouwgilde (Leuven) : 

2i8n, 376, 37611, 387, 38711 
Lo : 15611, 15911 
Lochristi: i86n 
Loker: 14911 
Lokeren
-rijksmiddelbare school : 20311 
-Sint-Lodewijksinstituut : non, 203n, 

356, 356n
Luik : 56, 56n, 57n, 22on, 364^ 374,

379. 379n
-groot seminarie : i77n, 200n 
-rijksuniversiteit 1369 
Luik, bisdom: 39, 45, 56, 56n, 58, 116, 

200, 20on, 205, 207, 218, 2i8n, 225, 
23 ‘ . 235> 239> 364, 3640, 379, 38on 

Luik, provincie: 386 
Lyon : 385n

Maaseik : 366
-H.-Kruiscollege (Kruisheren) : m n , 

203n, 2i8n
-instituut van de Zusters Ursulinnen : 

378
-rijksmiddelbare school : 1 ion, 203n 
Maastricht: 327n, 359n 
Maredsous: 329a 
Marheeze : 49n 
Massenhoven : 237
Mechelen : 66, 66n, 77n, 78n, 80, 94, 

i84n, i88n, 220, 22on, 223, 224, 228n, 
242n, 251, 257, 262n, 264n, 292, 292n, 
295, 298n, 302

-Bisschoppelijke normaalschool : 241, 
24 ln> 243, 303, 303n 

-gemeentecollege Pitzemburg : 40, 42n, 
44, 45, 8on, 91, 9m, 94n, 103, non, 

13311
-groot seminarie: 74n, 213, 2360, 238, 

242, 258n, 275n, 278, 278n, 289n 
-klein seminarie: 39, 42n, 47, 67n, 68n,

74, 74n, 75, 75n, 76, 8on, 86, 87, 9m, 
93, 94n, 100, 102, non, 115 , 118 , 203n,
2I7. 23r> 236n> 237. 238> 238n> 239. 
255n, 258n, 266, 266n, 269, 2770 

-koninklijk atheneum : 203n, 209, 280, 
28on, 282

-lagere school van de Dames van Maria : 
282, 28 2n

-Lemmensinstituut : 283^ 305n 
-Pensionnat du Bruel : 74n, 238, 238n 
-rijksmiddelbare school: non, 203n, 

280
-Sint-Libertusinstituut (Br. O .L.V . van 

Barmh.) : 2030
-Sint-Lodewijksinstituut : 40, 42n, 1 ion 
-Sint-Romboutscollege : 116 , 203n, 214,

217, 238, 24m, 2530, 273, 2730, 274, 
274n, 275, 276, 281, 282, 283, 2830, 
304, 304n, 305n, 306, 3o6n, 315

-Sint-Vincentius-a-Paulo-instituut (Br.
O .L.V . van Barmh.): m n , 203n 

Mechelen, aartsbisdom: 40, 44, 45, 47, 
66, 66n, 67, 74, 74n, 80, 94, 99n, 119, 
i44n, i5on, 184, i84n, 205, 208, 217,
218, 226n, 228n, 229n, 231, 234, 235, 
241, 24m, 242n, 243, 244n, 245, 248, 
251, 255> 257> 258n> 259> 266n, 2Ô7. 
293, 294, 295n, 299, 299n, 302

Mechelse Courant: 304n 
Meerhout 12550
Meetingpartij : 212, 222n, 2400, 3220 
Meetkerke: 1450
Melgar de Fernamental (Burgos) : 39on 
Melle: 1840
-Jozefieteninstituut : 41, 42n, 46, 46n, 

m n , 184, 2030
Menen: 54n, 14 m, 1550, 1580, i6on, 

16411, 3250, 3300, 332 
-rijksmiddelbare school : 2030 
-Sint-Aloysiuscollege (gepatr. / bissch.) : 

40, 42n, 6in, non, 1540, 2030, 327, 
344n

Met Tijd en Vlijt (Leuven): i82n, 2400 
Meùlebeke: 1480 
Moere: 1590
Moeskroen: i42n, 1580, 338, 339, 339n, 

346, 3460, 347, 3470 
-Lagere school (Frères de la Sainte
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Union des Sacrés Cœurs) : i68n 
-Sint-Jozefscollege (Frères de la Sainte 

Union des Sacrés Coeurs/bissch.) : 
ij3n , ij4n, i6on, i65n, 20jn, 217 

Mol
-,,gepatroneerd”  college: 40 
-Sint-Lodewijksgesticht (Br. van 

Liefde) : 20jn 
Molenbaix : i48n 
Molendorp (Oostende) : i49n 
Mortsel: 3i5n

Namen :52, 53, 225 
Namen, bisdom : 225 
Nationaal Vlaamsch Verbond : 215, 

22én, 3 12n, 317, 3i7n, 318, 319, 320, 
32on, 32m

Nederduitsche Bond : 206, 207, 209, 
221, 22in, 222, 222n, 223, 224, 226, 
22én, 228, 229," 236, 239n, 24on, 2440, 
248n, 279n, 287n, }6^n 

Nederland : 226n, 32on, 323, 327, 328, 
366

Niel : 305 
Niel-bij-As : 387n
Nieuwpoort: 15 1, 15 m, 338, 339, 3390 
-rijksmiddelbare school : non, 152, 

203n
-Sint-Bernarduscollege : 117 , i49n,

i5on, 15 1, 15 m, 203n, 204, 223n, 324, 
324n> }26, 334, 334^ 381 

Nieuwsblad van Yperen en van het A r
rondissement: 1 5f>n 

Ninove
-rijksmiddelbare school : 2030 
-Sint-Aloysiuscollege : 203n 
Nijvel: 79n, 3i7n 
Nijvel, arrondissement: 295n

Oekene : i48n
Oeselgem : i48n
Ons Leven: 2<)on
Ons Recht: 29jn
Onze Vlaamsche Wekker: i68n
Oostende: 15 m, 153n; i66n, i69n, 332n
-koninklijk atheneum : 203n
-O.L.V-college (gepatr./bissch.) : 40,

42n, non, i38n, i54n, 174, i74n, 
i7én, 203n

Oostrozebeke : 1630, 3270, 335 
Oost-Vlaanderen: 41, 42, n i ,  112 , 120, 

202, 2340, 317 
Ophoven : 20on 
Opwijk: 2490, 25 jn 
Oret : 39on,
Otegem: ij4n
Oud-Hoogstudentenbond van West- 

Vlàanderen : 330n, 33én 
Oudenaarde
-O.L.V-college (Congr. Priest. H. 

Maagd/bissch.) : 4m , 42n, m n  186, 
i86n, 203n, 355n, 3590 

-rijksmiddelbare school : 2030 
Oudenburg: 327n 
Overijse: 23 5 n, 2970

Papenhoven : 36411 
Parijs : 52, 53, 7on, 1950, 379 
Passendale: 59n, 1490 
Peer: J7n, 387n
-Sint-Lambertuscollege : 2030, 208,

2i8n, 372, 379, 380, 381, 383, 384 
Het Pennoen: i73n 
Pittem : 1760, 344n 
Ploegsteert : 1480 
Polen: 245, 278, 3o6n, 370 
Pollinkhove : 15m
Poperinge: i24n, i29n, 15 m, 1560, 

17411, 3240, 3460
-Sint-Stanislascollege (gepatr. / bissch.) : 

40, 42n, 630, non, n4n, i2 jn , 137, 
138, i38n, 14 1, 14m , i j jn ,  175, 175^  
203n, 324, 32jn, 332n, 344 

Proven : 1480 
Putte : 75n

Ramsel : z }jn
Het Recht: 213, 279, 2790, 3040, 305, 

359. 360
R ech tdoor7.ee: 278, 278n 
Redemptoristen : i69n, 177, 178 
Retie : 26on 
’t Reus je :  3340
Roeselare: 15 m, 162, i64n, 168, 169,
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338n, 339° .  34° . 34° "
-klein seminarie : 39, 4m , 4611, 4911, 6on, 

64, 6411, 6511, non, 114 , ii4n, 118, 
n8n, 119 , 1240, 128, i28n, i29n,
i3©n, 138, i38n, i39n, i40n, i42n,
144, i44n, 145, i45n, i48n, ijon,
i 53n> 156". 1 J7n, 158, i58n, ij9n,
160, i6on, i6in, i63n, 164, 165, i6jn, 
i66n, i6yn, i68n, i69n, i7on, 173, 
i 73"> i74n. 177n’ r78. i 79"> l8°. 
i8in, i82n, 203n, 325, 32jn, 33on, 
332, 332n, 3370, 344, 334n 

Roeselare, arrondissement: 13m  
Rolduc (Kerkrade), klein seminarie: 39,

44. 56> 56" . 57. 57n 
Rollegem : i42n, 161, i6in, 162, i69n,

I7Sn> 334" . 343"
Rome :49n, 68, 69, i59n, 188, 189, i9on, 

228n, 388, 388n, 39on, 397n 
Ronse : 36m
-rijksmiddelbare school : 1 ion, 203n 
-Sint-Antoniuscollege : 1 ion, 203n 
Rotterdam : i02n 
Roubaix : 347
Ruiselede: 1290, i4 jn , 1480, ij6n, 

i83n, 3320
Rumbeke: 1480, i83n 
Rumst: 242n, 262 
Rijsel : 379

Saint-Bonnet: 3850
Saint-Roch (Ferrières), klein seminarie : 

20on, 3870 
Salamanca: iojn 
Schaarbeek: 286n, 296 
-Ecole centrale de commerce et d ’in

dustrie : 42n
-H.-Maria-instituut: 203n, 295n, 297, 

297"
-rijksmiddelbare school : 2030 
Schild en Vriend (Mechelen) :274n 
Schuiferskapelle : Ô2n 
Sinaai : 305n 
Sint-Eloois-Vijve : ij4n 
Sint-Eloois-Winkel : ijôn, 34on 
Sint-Gillis (Brussel) : 24on 
-gemeentelijke middelbare school : 

2030, 210

Sint-Joost-ten-Node: 13m , 327, 3960 
-gemeentelijke middelbare school : 

2030, 210
-Sint-Joostinstituut: 2030, 2950, 297 
Sint-Katelijne-Waver : 228n 
Sint-Kruis (Brugge) : i7on, 3320 
Sint-Niklaas: i86n, 196, 3950 
-instituut O .L.V . Onbevlekt Ontvan- 

gen (Hieronymieten) : in n , 2030 
-klein seminarie: 39, 42n, 4jn, non, 

1 i J ,  122, 187, i87n, 203n, 214, 356, 
3j8n, 361, 3620, 363n, 381 

-rijksmiddelbare school : 2030 
-Sint-Jozefsinstituut: i47n, 3 j Jn 
Sint-Truiden : J7n, 365, 366 
-instituut van de Zusters Ursulinnen:

380, 384
-klein seminarie: 42n, 45, 46, 58, non, 

116 , 177TÏ, 200, 2000, 2030, 208, 217,
27 !> 372> 374. 376> 37é"> 377. 378> 379.
381, 382, 383, 384, 387n 

-rijksmiddelbare school : non, 203n 
-Sint-Trudocollege (gemeent. / gepatr.) :

40, 42n, 44, 1 ion, 2030, 208, 2i8n, 271, 
378, 3780, 380, 38on, 381, 383 

Sint-Vincentius-a-Paulo- 
vereniging (Lier) : 261 

Snellaertskring: 305, 3050 
Société Lyrique (Diest) : 271 
Stabroek: 297n 
Staden : i49n
Standaerd van Vlaenderen: i4on 
Stavele: i48n
De Student: 119 , 206, 212, 213, 236n, 

2530, 255, 256, 258, 2590, 260, 26on, 
261, 262, 263, 264, 2640, 265, 267, 268, 
270, 271, 27m, 272, 277, 2770, 278, 
2780, 279, 280, 285, 288, 288n, 289, 
2890, 293, 304, 304n, 305, 3050

De Tassche: i68n 
Tessenderlo: 760 
De Thaliaszonen (Tienen) : 264 
Thimister: 3740
Tielt: i29n, 1440, i48n, 1540, 329, 3370 
-Pensionaat van de Dames van de H. 

Familie: 1420
-Sint-Jozefscollege: 40, 42n, 59n, 6on,
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6 m, 6jn, non, ii4n, n8n, i24n, 
i34n, i4on, 142, i42n, i55n, 17m, 
i73n, 203n, 204, 329^ 336n, 348, 348n 

Tienen: 79n, 265
-gemeentecollege : 40, 42n, non, 203n, 

265
-O .L.V-college: 264, 264^ 265, 265n, 

266, 279n, 302n
-Sint-Stanislascollege (Joz.) : 42n, 11  in,

ii4n, 203n
De Toekomst (Tienen) : 264 
Tongeren: 365
-gemeentecollege : 40, 42n, 1 ion 
-koninklijk atheneum : 203n 
-rijksmiddelbare school : n o , 203n 
-Sint-Maternuscollege (Joz.) : 203n,

208, 377, 379, 380, 381, 382 
Torhout: i57n, 34jn 
-Sint-Jozefsinstituut : 40, 42n, non, 

i24n, 203n, 204, 223n, 339n 
Tourcoing : 347 
Turnhout: 273n, 395n 
-D e Nefinstituut : 4m , 67n, 68n, 8on, 

87n, 92, 92n, 94n
-rijksmiddelbare school: non, 203n 
-Sint-Jozefscollege (Jez.) : 40, 42n,

n in , 114, 188, 189, i9on, i92n, 203n, 
205, 381, 391, 394

Ukkel : i jy a
Utile Dulci (Sint-Truiden) : 45 
Utrecht: 77n

Vedrin : 20on
Verviers, Sint-Franciscus-Xaveriuscol- 

lege (Jez.) : i90n 
Veurne : J9n, 116
-Latijnsche Schoole / O.L.V.-college : 

40, 42n, 6on, <>2n, 65n, non, ii4n, 
i28n, 130, i3on, i47n, i57n, i69n,
203n, 349n

-rijksmiddelbare school : 1 ion, 203n 
Vichte: i25n 
Viersel : 226n 
Vilvoorde: 22én
-O.L.V.-instituut : 203n, 29jn, 297, 

297n, 298
-rijksmiddelbare school: 203n, 210

Vlaams Rechtsgenootschap (Leuven) : 
244n

Vlaamsch ende Vroom (Izegem) : i68n 
Vlaamsche Bond (Antwerpen) : 244n 
Vlaamsche Bond (Mechelen) : 206, 22on, 

22m
Vlaamsche Christene Volkspartij : 226n, 

24511
Vlaamsche Katholieke Landsbond : 214, 

287^ 305, 307^ 312, 3i2n, 3 13 ^  
3 i4n, 3 Un. 39° . 391 

Vlaamsche Penning: 207, 335n 
Vlaamsche Strijdersbond (Leuven) : 244 
Vlaamsche Studentenbond : i72n, i73n 
De Vlaamsche Vlagge: 118 , i72n, 173, 

i73n, i76n, i77n, i78n, i82n, 33on, 
332, 332n, 340, 341 

Vlaamsche Volkspartij : 316, 3i6n 
Vlaamsche Volksraad : 320, 32on 
De Vlaamsche Wacht: i}6n  
Vladslo: i48n 
Vlaemsch Verbond : 1430 
Vlamertinge: 15 on, i77n 
Vooruit: 3 ion
De Vrije Vlamingen (Brugge) : 247n

Waasten : i48n 
Wakken: ij9n 
Waregem: i3on, ijon, 338n 
Waver, klein seminarie : 67n, 68n, 79n, 

8on, 94n, 239n, 242, 242n 
Weert: 242
-gemeentel. / gepatr. college : J7n 
Welden : 358n
Wellen, instituut van de Zusters Ur- 

sulinnen : 378 
Wervik: i39n, 14m , ij5n  
Westerlo : é9n
-  „gepatroneerd”  college: 40, 42n 
Westnieuwkerke : 1570 
Westouter: ij4n
Westvlaamsche gilde (Gilde van West- 

vlaamsche Gebroeders) : i68n, i75n, 
i7Ôn

Westvlaamsche gouwbond (Kath. VI.
Studentenverb.) : 212, 214 

West-Vlaanderen : 42, 43, 44, 60, 65n, 
n i ,  112 , 114 , 118 , 119 , 120, ij8n,
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17m , 202, 23411, 317 
Wevelgem : 14011, 15m  
Willemsfonds : 113,  121,  i43n 
Wilsele : 31911 
Wingene : 14911 
WittePaters: 15911 
Wommelgem : 30311 
Woodfordbridge : 15 311 
Wulveringem : 17511 
Wijtschate: 15911, 34611

Zammel : 25911
Zarren : 14011
Zedelgem : 15611, 15911
Zelzate, rijksmiddelbare school : 20311

Zevekote: 17511 
Zevergem: 35611 
Zichem: i88n, 270 
Zillebeke: 13911 
Zoerle-Parwijs : 7411 
Zomergem : 30911
H  et Zondagsbladvan Waereghem : 33811 
Zottegem: 19011
-instituut O .L.V . van Deinsbeke : 203n, 

35Sn> 356, 356n, 359n 
Zoutleeuw : 27on 
-rijksmiddelbare school : 203n 
Zusters der Armen: i86n 
Zusters van Liefde: i59n, i68n, i78n 
Zwevegem : 344n
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PUBLICATIONS DU CENTRE INTERUNIVERSITAIRE 
D’HISTOIRE CONTEMPORAINE 

UITGAVEN VAN HET INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR 
HEDENDAAGSE GESCHIEDENIS

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE ET MAÇONNIQUE —
KERK- EN MAÇONNIEKE GESCHIEDENIS

A. Simon, Notes sur les archives ecclésiastiques. 1957. (Cahiers-Bijdragen 2.)
fr. 60 (abonnement fr. 50)

A. S imon, Inventaires d’archives. (Papiers Villermont. Archives de la nonciature à Bruxelles.
Archives des églises protestantes.) 1957. (Cahiers-Bijdragen 3.) fr. 60 (abonnement fr. 50) 

A. S imon, Inventaires d ’archives. (Evêché de Namur. Château de Gaesbeek. Famille Van Meenen. 
Cure de Sainte-Gudule, Bruxelles. Famille Croij. Eglise Evangélique, Verviers) 1958. (Cahiers- 
Bijdragen 5.) Epuisé

A. Simon, Inventaires d’archives. (Famille Licot. Papiers de Missiessy. Nonciature de Bruxelles. 
d’Ansembourg. Rédemptoristes (Bruxelles). d’Anethan. de Béthune, ’t Serstevens. Evêché de 
Liège.) 1960. (Cahiers-Bijdragen 14.) Epuisé

A. Deblon, P. Gêrin, L. Pluymers, Les archives diocésaines de Liège. Inventaires des fonds 
modernes. 1978. (Cahiers-Bijdragen 85.) fr. 300 (abonnement fr. 225)

A. Simon, Réunions des Evêques de Belgique, 1830-1867. Procès-verbaux. I960. (Cahiers-Bijdra
gen 10.) fr. 260 (abonnement fr. 215)

A. S imon, Réunions des Evêques de Belgique, 1868-1883. Procès-verbaux. 1961. (Cahiers-Bijdra
gen 17.) fr. 270 (abonnement fr. 230)

A. S imon, Evêques de la Belgique Indépendante (1830-1940). Sources d’Archives. 1961. (Cahiers- 
Bijdragen 21.) fr. 160 (abonnement fr. 135)

Sources de l'histoire religieuse de la Belgique. — Bronnen voor de religieuze geschiedenis van 
België. 1968. (Cahiers-Bijdragen 54.) fr. 330 (abonnement fr. 280)

M. Walckiers, Sources inédites relatives aux débuts de la J.O.C. (1919-1925). 1970. (Cahiers-Bij
dragen 61.) fr. 460 (abonnement fr. 390)

W. Rombauts, Het Paasverzuim inhet Bisdom Brugge (1840-1911). Bijdrage tôt de geschiedenis van 
het kerkelijk leven in West-Vlaanderen. 1971. (Bijdragen-Cahiers 62.)

fr. 460 (abonnement fr. 390)
E. Witte, avec la collaboration de F.V. Borné, Documents relatifs à la franc-maçonnerie belge du 

XIX* siècle. 1830-1855. 1973. (Cahiers-Bijdragen 69.) fr. 1.400 (abonnement fr. 1.190)

PRESSE — PERS
A l’échelon national — Op nalionaal vlak

A. J. VERMEERSCHen H. Wouters, Bijdragen tôt de geschiedenis van de Belgische Pers, 1830-1848.
1958. (Bijdragen-Cahiers 4.) Uitverkocht

J. Willequet, Documents pour servir à l'histoire de la presse belge, 1877-1914. 1961. (Cahiers-Bij
dragen 16.) fr. 140 (abonnement fr. 120)

R. Van EENOoen A .J. Vermeersch, Bibliografisch repertorium van de Belgische pers, 1789-1914.
1962. (Bijdragen-Cahiers 23.) fr. 140 (abonnement fr. 120)

R. Van EENOOen A. J. Vermeersch, Bibliografisch repertorium van de Belgische pers — Réper
toire bibliographique de la presse belge, 1789-1914. II, 1973. (Bijdragen-Cahiers 74.)

fr. 280 (abonnement fr. 240)
J. Lory, Panorama de la presse belge en 1870-1871. 1963. (Cahiers-Bijdragen 32.)

fr. 60 (abonnement fr. 50)
M. Leroy, La presse belge en Belgique libre et à l’étranger, en 1918. 1971. (Cahiers-Bijdragen 63.)

fr. 570 (abonnement fr. 490)



J. Leclercq-Paulissen, Contribution à l’histoire de la presse toumaisienne depuis ses origines 
jusqu’en 1914. 1958. (Cahiers-Bijdragen 6.) fr. 110 (abonnement fr. 95)

M. De Vroede, De Vlaamse Pers in 1855-1856. I960. (Bijdragen-Cahiers 12.)
fr. 120 (abonnement fr. 100)

R. Van Eenoo, De pers te Brugge, 1792-1914. Bouwstoffen. 1961. (Bijdragen-Cahiers 20.)
fr. 370 (abonnement fr. 315)

L. Wils, De liberale Antwerpse dagbladen: 1857-1864. 1962. (Bijdragen-Cahiers 26.)
fr. 100 (abonnement fr. 85)

M. De Vroede, De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tôt 1860. 1963. (Bijdragen-Cahiers 28.)
fr. 350 (abonnement fr. 300)

E. Voordeckers, Een bijdrage tôt de geschiedenis van de Gentse pers in de negentiende eeuw. 1964.
(Bijdragen-Cahiers 35.) fr. 1020 (abonnement fr. 870)

H . L iebaut , Repertorium van de pers in het arrondissement Aalst ( 1840-1914). 1967. (Bijdragen-Ca
hiers 41.) fr. 290 (abonnement fr. 245)

A. J. Vermeersch, Répertoire de la presse bruxelloise, 1789-1914. — Repertorium van de Brusselse 
pers, 1789-1914. (A-K). 1965. (Cahiers-Bijdragen 42.) fr. 740 (abonnement fr. 630)

H. GAUSen A. J. Vermeersch, Répertoire de la presse bruxelloise, 1789-1914. -  Repertorium van de 
Brusselse pers, 1789-1914. (Il, L-Z). 1968. (Cahiers-Bijdragen 50.)

fr. 1150 (abonnement fr. 980)
E. Voordeckers, Drukkers en pers in het arrondissement Roeselare (1847-1914). 1965. (Bijdra

gen-Cahiers 43.) fr. 320 (abonnement fr. 270)
M. L. Warnotte, Etude sur la presse à Namur, 1794-1914. 1967. (Cahiers-Bijdragen 44.)

fr. 565 (abonnement fr. 485)
H. Degraer, W. Maervoet, F. Martens, F. S imon, A.-M. Simon-VanderMeersch, Repertorium 

van de Westvlaamse pers, 1807-1914. 1968. (Bijdragen-Cahiers 48.)
fr. 670 (abonnement fr. 570)

H. De Borger, Bijdrage tôt de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium, 1794-1914. 1968.
(Bijdragen-Cahiers 49.) fr. 1150 (abonnement fr. 980)

A. Thys, met medewerking van G. Bum tÊen A.M. Simon-Van derMeersch, Repertorium van de 
pers in de provincie Antwerpen (behoudens de stad Antwerpen en de kantons Mechelen en Puurs). 
1969. (Bijdragen-Cahiers 58.) fr. 600 (abonnement fr. 510)

R. Messens, Repertorium van de Oostvlaamse pers (met uitzondering van Gent en het arrondissement 
Aalst) 1784-1914. 1969. (Bijdragen-Cahiers 59.) fr. 780 (abonnement fr. 665)

P. G êrin et M. L. Warnotte, La presse liégeoise de 1850 à 1914. Répertoire général. 1971, 
(Cahiers-Bijdragen 65.) fr. 1170 (abonnement fr. 1000)

M. R y c x  d  H u i s n a c h t ,  Répertoire de la presse de l'arrondissement de Nivelles au XIX1' Siècle. 1970.
(Cahiers-Bijdragen 66.) fr. 520 (abonnement fr. 445)

P. Ryckmans, Drukkers en pers te Mechelen, 1773-1914. Repertorium. 1972. (Bijdragen-Cahiers 
70.) fr. 1220 (abonnement fr. 1040)

A. Cordewiener, Etude de la presse liégeoise de 1830 à 1850 et répertoire général. 1972. (Cahiers- 
Bijdragen 71.) fr. 600 (abonnement fr. 510)

M. S imon-Rorive, La presse socialiste et révolutionnaire en Wallonie et à Bruxelles de 1918 à 1940. 
1974. (Cahiers-Bijdragen 75.) fr. 400 (abonnement fr. 360)

J.-P. Delhaye, La presse politique d ’Ath des origines à 1914. 1974. (Cahiers-Bijdragen 77.)
fr. 300 (abonnement fr. 255)

P. Gêrin, Presse populaire catholique et presse démocrate chrétienne en Wallonie et à Bruxelles 
(1830-1914). 1975. (Cahiers-Bijdragen 80.) fr. 600 (abonnement fr. 510)

C. L uc-Joris, La presse de Huy (1830-1914). 1975. (Cahiers-Bijdragen 82.)
fr. 500 (abonnement fr. 425)

Ph. Mottequin, Répertoire de la presse de la province de Luxembourg (1760-1940). 1977. (Ca
hiers-Bijdragen 84.) fr. 600 (abonnement fr. 510)
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W. Nauwelaerts, Bijdrage tôt de geschiedenis van de pers in het arrondissement Leuven. Reperto- 
rium (1773-1914). 1978. (Bijdragen-Cahiers 86.) fr. 700 (abonnement fr. 600)
F. Joris, Etude de la presse verviétoise de 1818 à 1850. 1978. (Cahiers-Bijdragen 87.)

fr. 650 (abonnement fr. 550)
P. Lefèvre, Répertoire des journaux et périodiques de l’arrondissement de Mons (1786-1940). 1980. 
(Cahiers-Bijdragen 88.)

Monographies — Monografieën

M. BLANPAiN.Le ,,Journal de Bruxelles” . Histoire interne de 1863 à 1871. 1965. (Cahiers-Bijdragen 
39.) fr. 90 (abonnement fr. 80)

J. Vander Vorst-Zeegers, Le , .Journal de Bruxelles”  de 1871 à 1884. 1965. (Cahiers-Bijdragen 
36.) fr. 480 (abonnement fr. 410)

M. L. Warnotte, ,,L’Ami de l’Ordre” , Quotidien catholique namurois de 1839 à 1914. 1968.
(Cahiers-Bijdragen 51.) fr. 210 (abonnement fr. 180)

N. Piepers, ,,La Revue Générale” de 1865 à 1940. Essai d'analyse du contenu. 1968. (Cahiers-Bij
dragen 52.) fr. 170 (abonnement fr. 145)

D. Lambrette, Le journal ,,La Meuse” , 1855-1955. 1969. (Cahiers-Bijdragen 55.)
fr. 220 (abonnement fr. 190)

J.-L. De Paepe, ,,La Réforme", organe de la démocratie libérale (1884-1907). 1972. (Cahiers- 
Bijdragen 64.) fr. 425 (abonnement fr. 380)

BIBLIOGRAPHIE — BIBLIOGRAFIE

M. De Vroede, Bibliografische inleiding tôt de studie van de Vlaamse Beweging, 1830-1860. 1959.
(Bijdragen-Cahiers 8.) Uitverkocht

J. Dhondt et S. Vervaeck, Instruments biographiques pour l’histoire contemporaine de la Belgique.
1960. 2e éd. (Cahiers-Bijdragen 13.) fr. 140 (abonnement fr. 120)

D. De Weerdt, Publications officielles de la Belgique contemporaine, 1963. (Bijdragen-Cahiers 30.)
fr. 650 (abonnement fr. 555)

P. Gérin, Bibliographie de l’histoire de Belgique, 1789-1831. 1960. (Cahiers-Bijdragen 15.)
Epuisé

S. Vervaeck, Bibliographie de l’histoire de Belgique, 1831-1865. 1965. (Cahiers-Bijdragen 37.)
fr. 460 (abonnement fr. 390)

J. DEBELDERet J. Hannes, Bibliographie de l’histoire de Belgique, 1865-1914. 1965. (Cahiers-Bij
dragen 38.) fr. 460 (abonnement fr. 390)

ARCHIVES ECONOMIQUES — EKONOMISCHE ARCHIEVEN

M. Colle-Michel, Les archives de la S.A. Cockerill-Ougrée des origines à nos jours. 1959.
(Cahiers-Bijdragen 9.) fr. 60 (abonnement fr. 50)

M. Colle-Michel, Les Archives de la S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz des origines à 
nos jours. 1962. (Cahiers-Bijdragen 24.) fr. 110 (abonnement fr. 95)

M. Colle-Michel, Les archives de la Société des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille-Montagne.
1967. (Cahiers-Bijdragen 46.) fr. 150 (abonnement fr. 130)

H. Coppejans-Desmedt, Bedrijfsarchieven op het stadsarchief van Gent. -  Inventaris van de fondsen 
de Hemptinne en Voortman. 1971. (Bijdragen-Cahiers 67.) fr. 115 (abonnement fr. 100) 

Ph. Mottequin, Réunions du comité des directeurs des travaux des charbonnages du Couchant de 
Mons, patronnés par la Société Générale, 1848-1876. Procès-verbaux. I. Textes. 1973. (Cahiers- 
Bijdragen 72.) fr. 1100 (abonnement fr. 935)

Ph. Mottequin, Réunions du comité des directeurs des travaux des charbonnages du Couchant de 
Mons, patronnés par la Société Générale, 1848-1876. Procès-verbaux. II. Tableaux. 1973. (Ca
hiers-Bijdragen 73.) fr. 500 (abonnement fr. 425)

J. Laureyssens, Industriële Naamloze Vennootschappen in België, 1819-1857. 1975. (Bijdragen- 
Cahiers 78.) fr. 1300 (abonnement fr. 1100)



B. G ille, Crise politique et crise financière en Belgique. Lettres adressées à la maison Rothschild à 
Paris par son représentant à Bruxelles (1838-1840). 1961. (Cahiers-Bijdragen 19.)

fr. 670 (abonnement fr. 570)
B. G ille, Lettres adressées à la maison Rothschild de Paris par son représentant à Bruxelles 

(1843-1853). 1963. (Cahiers-Bijdragen 33.) fr. 630 (abonnement fr. 535)

SOURCES SUR LES CLASSES SOCIALES —
BRONNEN BETREFFENDE DE SOCIALE LAGEN

S. Vervaeck, De samenstelling van de gegoede stand te Mechelen op het einde van de XVIIIe eeuw 
en irr het begin van de XIXe eeuw (1796-1813). Een methodologisch onderzoek, 1960. (Bijdra- 
gen-Cahiers 11.) Uitverkocht

S. Vervaeck, Enkele bronnen uit de Franse tijd. Hun belang voor de sociale geschiedenis. 1962.
(Bijdragen-Cahiers 22). fr. 170 (abonnement fr. 145)

K. Vanden A beele, De gedwongen lening van het jaar IV te Leuven. Bronnenmateriaal voor sociale 
geschiedenis onder Frans Bewind. 1963. (Bijdragen-Cahiers 31.) fr. 140 (abonnement fr. 120) 

H. Balthazar, J. De Belder. J .  Hannes. J .  Verhelst, Bronnen voor de sociale geschiedenis van de 
XIXe eeuw (1794-1914), 2e uitg. 1965. (Bijdragen-Cahiers 18.) fr. 265 (abonnement fr. 225)

HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER —
GESCHIEDENIS DER ARBEIDERSBEWEGING
H. Wouters, Dokumenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging: 1831-1853. 1964.

(Bijdragen-Cahiers 27.) 3 delen. fr. 1970 (abonnement fr. 1675)
H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging, 1853-1865. 1966.

(Bijdragen-Cahiers 40.) fr. 540 (abonnement fr. 460)
H. Wouters, Dokumenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging ten tijde van de Ie 

Internationale 1866-1880. 1971. (Bijdragen-Cahiers 60.)
3 delen. fr. 3400 (abonnement fr. 2900)

L. Linotte, Les manifestations et les grèves dans la province de Liège de 1831 à 1914. 1964.
(Cahiers-Bijdragen 34.) fr. 280 (abonnement fr. 240)

L. L inotte, Les manifestations et les grèves à Liège de l'an IV à 1914. 1969. (Cahiers-Bijdragen 53.)
fr. 260 (abonnement fr. 215)

J. Bayer-Lothe, Documents relatifs au mouvement ouvrier dans la province de Namur au XIXe 
siècle. Première partie, 1794-1848. 1967. (Cahiers-Bijdragen 45.) fr. 320 (abonnement fr. 270) 

J. Bayer-Lothe, Documents relatifs au mouvement ouvrier dans la province de Namur au XIXe 
siècle. Deuxième partie, 1849-1886. 1969. (Cahiers-Bijdragen 57.)

fr. 320 (abonnement fr. 270)
C. Oukhow, Documents relatifs à la Première Internationale en Wallonie. 1967. (Cahiers-Bijdragen 47.)

fr. 690 (abonnement fr. 590)
F. Mahieu-Hoyois, L'évolution du mouvement socialiste borain (1885-1895). 1972. (Cahiers-Bij

dragen 68 .) fr. 315 (abonnement fr. 270)
D. E. Devreese, Documents relatifs aux militants belges de la Première Internationale. 1865-1877. 

(Sous presse) (Cahiers-Bijdragen 79.)

STATISTIQUES — STATISTIEKEN
N. Caulier-Mathy, Statistiques de la province de Liège sous le régime hollandais. 1962. (Cahiers- 

Bijdragen 25.) fr. 240 (abonnement fr. 205)
J. Hannes, De economische bedrijvigheid te Brussel, 1846-1847. Contrôle en aanvulling op de 

nijverheidstelling van 15-10-1847. 1975. (Bijdragen-Cahiers 81.) fr. 350 (abonnement fr. 300)



ARCHIVES POLITIQUES — POLITIEKE ARCHIEVEN

H. Haag, Les archives personnelles des anciens ministres belges.-1963. (Cahiers-Bijdragen 29.)
fr. 60 (abonnement fr. 50)

M. Dechesne, Le parti libéral à Liège, 1848-1899. 1974. (Cahiers-Bijdragen 76.)
fr. 300 (abonnement fr. 255)

M. S imon-Rorive, Résultats des élections législatives (Chambre des Représentants et Sénat) en 
Wallonie de 1848 à 1893. 1977. (Cahiers-Bijdragen 83.) fr. 500 (abonnement fr. 425)

DIVERS — VARIA
Neuf rapports sur les sources de l'histoire contemporaine de la Belgique — Negen verslagen betref- 

fende de bronnen van de Belgische hedendaagse geschiedenis. 1957. (Cahiers-Bijdragen 1.)
fr. 85 (abonnement fr. 75)

W. Theuns, De organieke wet op het middelbaar onderwijs (1 juni 1850) en de Conventie 
van Antwerpen. 1959. (Bijdragen-Cahiers 7.) fr. 80 (abonnement fr. 70)

F. Balace, La guerre de sécession et la Belgique. Documents d’archives américaines 1861-1865. 
1969. (Cahiers-Bijdragen 56.) fr. 560 (abonnement fr. 480)

MÉMOIRES I. VERHANDELINGEN I.
R. D e v l e e s h o u w e r ,  Les Belges et le danger de guerre (1910-1914). 1958.

fr. 370 (abonnement fr. 315)

VERHANDELINGEN IL MÉMOIRES IL
D. De Weerdt, De Gentse textielbewerkcrs en arbeidersbeweging tussen 1866 en 1881. Bijdrage 

tôt de sociale geschiedenis van Gent. 1959. fr. 310 (abonnement fr. 265)

MÉMOIRES III. VERHANDELINGEN III.
C. Lebas, L’union des catholiques et des libéraux de 1839 à 1847. Etude sur les pouvoirs exécutif et 

législatif. I960. fr. 420 (abonnement fr. 360)

VERHANDELINGEN IV. MÉMOIRES IV.
R. Van Eenoo, Een bijdrage tôt de geschiedenis der arbeidersbeweging te Brugge (1864-1914) 

1959. fr. 440 (abonnement fr. 375)
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