
NIEUWSBRIEF 2001 

HET TIENDE MUSEUMJAAR 
Tienmaal dankjewel voor uw trouwe steun, tien jaar lang! 

Bij de start voorspelden zwartkijkers dat een museum openhouden met vrij
willigers, geen lang leven beschoren was. Ook het bezoek zou wel rap ver
minderen! 
De vrijwilligers bleven en blijven enthousiast maar we kunnen niet ontken
nen dat het bezoek op zondag langzaam maar zeker aan het teruglopen was. 
Gelukkig, dankzij onze tijdelijke tentoonstellingen en educatieve werking is 
het tij gekeerd. 

Dankzij uw jaarlijkse steun kunnen wij dat allemaal realiseren! 
Alle leden en medewerkers van de Stichting werken totaal belangeloos en 
hopen ook dit jaar opnieuw op uw milde bijdrage te mogen rekenen. 

STEUNFONDS MUSEUM RENE DE CLERCQ 

Beschermend lid: vanaf 1.000 fr. 
Steunend lid: vanaf 500 fr. 
Gewoon lid: 300 fr. 

Alle bijdragen, hoe klein ook zijn welkom. Alle leden ontvangen een bewijs 
van hun storting. Wij hebben, vers van de pers, voor onze beschermende le
den een mooie brochure van de musea in de Leievallei: van Wervik tot 
Sint-Martens-Latem. 
Schrijf uw bijdrage over op bankrekeningnummer 463-5147011-71 van de 
Stichting René De Clercq, Vichtesteenweg 15, 8540 Deerlijk. 
WIJ DANKEN U VAN HARTE! 
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- I 

In 1816 richtte het nieuwe Nederlandse bewind in Gent een rijksuniversiteit op. Het La
tijn was er de voertaal. Er waren evenwel uitzonderingen: bv. de katholieke priester Johan
nes Schrant doceerde vaderlandse geschiedenis en Nederlandse letterkunde in het Neder
lands. Na de scheuring in 1830 mochten de professoren colleges geven in de taal die het 
dichtst bij de noden van de studenten aanleunde, het Frans dus. Deze toestand werd in 
1835 gelegaliseerd. De prille Vlaamse Beweging was te zwak om met enig effect te reage
ren. In 1873 verkreeg de liberale atheneumleraar Jacob Heremans een volwaardige leer
stoel Nederlandse letterkunde aan de Gentse universiteit. Tien jaar later werd hij opge
volgd door Paul Fredericq, een belangrijk protagonist in de discussie over de verneder
landsing, die voor René De Clercq als professor-mentor zal fungeren. 

Professor Paul Fredericq (18SQ.1920), mentor van de 
jonge De Clercq, was germanist en historicus. Zijn terug
houdendheid inzake het territorialiteitsprincipe en plei
dooi voor de rechten van de Franstaligen in Vlaanderen 
(wellicht o.m. onder invloed van Pirenne zijn leerling, la
tere collega en vriend, tevens professor van René De 
Clercq) was typerend voor de teloorgang van het eens zo 
toonaangevend liberaal flamingantisme. 

De Oercq kwam in 1896, vers van het college, terecht in de Gentse arena. De socialisten 
stonden er electoraal op hun hoogtepunt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1895. 
De strijd voor de evenredige vertegenwoordiging van het pas verworven meervoudig alge
meen stemrecht (dé hefboom voor elke democratische hervorming, ontvoogding en 
emancipatie) woedde volop en de antisocialistische arbeidersbeweging van Arthur Verhae
gen werd opgestart. De taalwet Coremans op het Middelbaar Onderwijs (1883) en de Ge
lijkheidswet (1898) die het Nederlands principieel op gelijke voet plaatste met de eerste 
landstaal stonden volop in de actualiteit. Allerlei polemieken werden voor, tijdens en na 
het stemmen gevoerd o.m. over de gebrekkige toepassing en de niet door straffen af
dwingbaarheid in de praktijk. Het Gentse stadsbestuur was decennia lang in handen van 
de liberalen en landelijk waren de katholieken (de Gentenaar De Smet-De Naeyer was 
eerste minister van 1896 tot 1907 met een onderbreking van januari tot juli 1899) al se
dert 1884 aan de macht. In deze context werd de idee gelanceerd om van de vervlaam
sing van de rijksuniversiteit het sluitstuk te maken van de Vlaamse eisen. Een steeds com
pleter wordende maatschappij (industrie, techniek, democratie) vereiste een hoger niveau 
van kennis, vaardigheid en dus ook van studie in de breedte en de diepte. De flamingan
ten beseften dat ze deze (misschien wel laatste) trein niet mochten missen en werden er 
zich steeds meer van bewust dat alleen een nieuwe culturele en economische elite, die 
Vlaams handelde en Vlaams dacht, vanuit een voorbeeldfunctie het volk hogerop kon til
len. Die kop moest erop! zoals men het in die dagen plastisch verwoordde. 
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Zoals reeds gezegd was de vervlaamsing aanvankelijk een echte utopie, de obstakels ble
ken fundamenteel maar de strijd zelf had een enorme agitatie- en mobilisatiewaarde voor 
de beweging, en verhoogde spectaculair de eenheid en het zelfbewustzijn. Deze strijd 
werd ook symbolisch voor de stelling van de nieuwe generatie Vlaamsgezinden: taalhomo
geniteit voor Vlaanderen, geen tweetaligheid. 

Het was de hoogleraar botanica Mac Leod die de 
kat de bel aanbond met een artikel Taal en kennis 
in Nederlands Museum (februari 1895) waarin hij 
poneerde dat het Nederlands even goed als het 
Frans geschikt was als voertuig voor de wetenschap
pelijke geest. Op verzoek van het XXXIIIste Neder
lands Taal en Letterkundig Congres werd in 1896 
de Eerste Hogeschoo1commissie opgestart onder 
voorzitterschap van Max Rooses met als onder
voorzitter Pol de Mont en als leden o.m. Léonce 
du Catillon. Professor Mac Leod was verslaggever. 
Doel was de wenselijkheid te onderzoeken van een 
Nederlandstalige universiteit in Vlaams België. Een 
belangrijk detail was dat René De Clercqs profes
soren, Paul Fredericq en Jozef Vercoullie, ge
vraagd waren maar niet meededen omdat de zaak 
in goede handen wasl. In augustus 1897 kwam de 
commissie met een verslag op de proppen waarvan 
de uitwerking uiterst explosief bleek. Men opteerde 
voor een trapsgewijze maar complete vernederland
sing van de vier faculteiten zonder de technische 
leergangen voor ingenieurs opleiding. Alle nieuwe 
professoren zouden in het Nederlands moeten do
ceren en het actuele korps zou verzocht maar niet 

verplicht worden de cursussen in het Nederlands te geven. In een bevraging onder het 
professorencorps stemden 34 tegen, 6 voor en 4 onthielden zich. 
De reactie werd onmiddellijk georganiseerd met de oprichting van de "Association fla
mande pour la vulgarisation de la langue française", de aJ.p.l.v.l.f. of gemeenzaam de vul
garisateurs genoemd o.l.v. professor Albéric Rolin. Hierin werden naast de Fransspreken
de Gentse elite (vlas- en katoenbaronnen) van de "Association libérale" en de "Cercle ca
tholique" o.m. de Gentse bisschop mgr. Stillemans, Anseele en Cyriel Buysse gemobili
seerd. De vulgarisateurs motiveerden hun afkeer als volgt: 
a) de huidige professoren zijn onvervangbaar omdat er geen bekwame Nederlandstaligen 
op dat niveau te vinden zijn. 
b) wat doet men met de 104 buitenlandse studenten? 
c) de ultieme consequentie van de vernederlandsing is de scheiding van België. Men zal 
trouwens zo een fractionering van het land krijgen dat belangrijke gedeelten niet meer 
deelachtig zullen zijn aan de grote Franse cultuur (culture latine ). 
d) de Gentse universiteit zal geen wetenschappelijke in- en uitstroom meer kennen en in
tellectueel doodbloeden. Publicaties van Gentse geleerden zullen niet meer worden gele
zen. 
e) de vernederlandsing zou voor de stad Gent (vnl. de middenstand) een verlies van l,S 
miljoen frank betekenen . 
Andere argumenten van de tegenstanders: voor notariaat, apotheek en medicijnen heeft 
vernederlandsing geen zin omdat er geen Nederlandstalige terminologie, wetgeving noch 
boeken beschikbaar zijn; flaminganten zijn in feite postjesjagers die zelf uit zijn op leer
stoelen aan de universiteit (dit laatste verwijt zal steeds weerkeren, zeker na de geforceer-
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Arnold Vantieghem, Jan Dhaluin en Mieke Dekeyser bij de vleugelpiano op het appartement van Ria 
Vervoort te Amsterdam op 18 mei 1983. 

Rudy Merlin aan de piano tijdens het inspelen op 26 februari 2000. 
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Onze activiteiten van 2000 en onze plannen voor 2001 

INSPELEN PIANO EN ZANGAVOND zaterdag 26 februari 2000. 
Het relaas vindt u verder in deze Nieuwsbrief. Wij organiseren op vrijdag 23 februari 
2001 om 20 uur in d'Iefte te Deerlijk de negende Vlaamse zangavond "rond de piano 
van René De Clercq". 

MUSEUMDAG zondag 21 mei 2000 van 10 tot 20 uur. 
Voor de tweede maal gaat er in Vlaanderen een Open-museumdag door. Wij doen mee. 
De campagne staat in het teken van 'Cultuur is gezond'. De musea van Zuid-West-Vlaan
deren waarvan onze vereniging stichter en promotor is, geven elk een verschillende soort 
fruit aan alle bezoekers. Er komen méér dan 40 geïnteresseerde bezoekers die volop ge
nieten van de boeiende rondleidingen en videovoorstellingen. 
Een succes in heel Vlaanderen waar alle musea samen 80.000 bezoekers tellen. 

PLECIITIGHEID AAN HET GRAF - 12 juni 2000, sterfdatum van René De Clercq. 
Ic Dien en Volksunie richten elk jaar deze plechtigheid in en wij verlenen onze medewer
king. Dit jaar is het 2de Sinksendag en toch .. . komt er veel veel volk opdagen. Een stem
mige herdenking met veel respons in de pers. Volgend jaar zijn wij er weer. 

MIDZOMERMARKT - 22 juni 2000. 
Een jaarlijks feest van de Middenstand Deerlijk. Heel het centrum is verkeersvrij met mu
ziekoptredens en straatanimatie. Het museum wordt omgetoverd tot het "Estaminet 't 
Damberd". Veel medewerkers, zelf gebakken taart met koffie en bier van 't vat. De mu
ziekgroep TAMBOER zorgt voor de ambiance met markt- en straatliederen terwijl oud 
en jong zich amuseert met de oude volksspelen. Daarbij nog zeer mooi weer... een waar 
succes, ook voor onze fmancies. 
Volgend jaar heeft de midzomermarkt plaats op zondag 24 juni 2001. 

VERHUIS ARCHIIEF. 
Het heemkundig archief in het gemeentehuis is te klein geworden. De Heemkring 'Dorp 
en Toren' krijgt een nieuwe locatie: de oude onderpastorij in de Tulpenlaan. Nu kunnen 
we gemakkelijker inventariseren en mensen ontvangen. Er staat een PC, geschonken door 
een bestuurslid, die veel mogelijkheden biedt o.a. het maken en drukken van geillustreerde 
gedichten enz. Er komt later ook nog een scanner en een muziekklavier met -programma. 

OPEN MONUMENTENDAG - OPENING TENTOONSTELLING 't JAER 1900. 
We stellen vast dat alle (grote) musea tijdelijke tentoonstellingen moeten organiseren om 
hun 'kijkcijfers' op peil te houden. Ons nieuw materiaal laat ons nu toe om tijdelijke 
tentoonstellingen in te richten én tezelfdertijd de permanente collectie van het museum 
toegankelijk te houden. 
Joost Vandommeie, de jongste kleinzoon van René De Clercq, opent om 10 uur onze 
tijdelijke tentoonstelling 't Jaer 1900. Tien panelen tonen het leven tijdens de vorige eeuw
wende met accenten op de plaatselijke geschiedenis en natuurlijk ook op het leven en 
werk van René De Clercq. 
De tentoonstelling loopt van 10 september tot einde oktober. In totaal mogen we meer 
dan 800 bezoekers verwelkomen. Er is ook een ludieke zoekwedstrijd die veel bijval kent. 
We kunnen zeggen: een succes! 
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Help ons zoeken 

In ons archief ontbreken nog enkele werken van René De Clercq. 

Wij zoeken: 
Gedichten, Jules Vermaut, Kortrijk, 1896, 67 p. 
Halewijns Straf, A. Siffer, Gent, 1898, 20 p. 
Echo's, A. Siffer, Gent, 1900, 131 p. 
Ideaal. Een sonnettenkrans, A. Siffer, Gent, 1900, 60 p. 
De internationale roeiwedstrijd te Terdonck, Sevens, Gent, 1900. 
Liederen voor 't Volk, V. Delille, Maldegem, 1903, 143 p. 
Halewijn, Opera in drie bedrijven en vijf taferelen, in De Vlaamsche Gids 2 (1906), 
122·145. 
De hoeven, drama in drie bedrijven, gebroeders Janssens, Antwerpen, 1913, 58 p. 
Vaderlandsche liederen, Vlaamsche Drukkerij, Anderlecht, 1917, 40 p. 
Van aarde en hemel, vermeerdere uitgave, S.L. Van Looy, Amsterdam, 1924, 103 p. 
A book of homage to Shakespeare to commemorate the three hundredth anniversary of 
Shakespeare's death, edited by Israel Gollancs, Oxford, 1916 (bevat een vertaald gedicht 
van De Clercq op p. 465). 
Anthologia Belgon Poieton Il, Hoi Phlamandoi, Athene, 1970 (bevat een vertaald gedicht 
van De Clercq op p. 64). 

Wij zoeken ook tijdschriften waarin De Clercq publiceerde: 
De Toorts (1916-1921). 
De Vlaamsche Vlagge. 
De Student, tijdschrift voor leerlingen aan Vlaamsche colleges (periode 1896). 
Jong Vlaanderen, Katholiek Vlaamschgezind maandblad (begin jaar 1900 tot 1903?). 
De witte kaproen, maandblad Gent (van november 1910 tot september 1914). 
De Vlaamsche Stem, dagblad in Amsterdam (1915-1916). 
De Noorderklok, jaargangen 1927, 1928, 1929. 
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