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Op 21 februari 1852, in de poësisklas van het Gentse atheneum, hebben drie leerlingen van Jacob Frans Heremans een Vlaamse
kring opgericht. De kenspreuk werd 't Zal wel Gaan. Heremans' invloed was doorslaggevend. Als medestichter van "Het Taelverbond" (1845), "Het Vlaemsch Gezelschap" (1846) en het "Willemsfonds" (1851) en als mede-inrichter van het eerste Nederlandsch
Congres te Gent (26 augustus 1849), was Heremans een spilfiguur
van een nieuwe politieke generatie in Vlaanderen. Het ontwaken ervan gebeurde in de jaren 1840 en liep met eigen specifieke kenmerken parallel met een breed Europees proces van economische
krisis en sociaal-politieke verschuivingen. De politieke typologie van
Heremans kan dan ongeveer zo gesitueerd worden : een Vlaanderen
waarvan het traditioneel economisch kader structureel in krisis
kwam en nu blijvend achterop liep op Wallonië; in dit krisisklimaat
een emancipatorisch streven van een kleine en middenburgerij , die
met een Vlaamse grieventrommel de vorming van een politieke
doorbraakpartij overwoog; de woelingen van 1848 - zeker de revolutionaire en republikeinse stromingen uit Frankrijk - werkten
remmend en mits een reeks toegevingen van de regering, werd de
loyale inschakeling in een monarchistisch België mogelijk; Heremans koos daarbij de liberale pool, die tussen 1830 en 1848 een
steeds scherpere identiteit kreeg op ideologisch en politiek-institutioneel vlak.
Zijn leerlingen, stichters van 't Zal wel Gaan, Julius Vuylsteke, Victor Van Wilder en Isidoor Haemelinck, werden met de
invloed van Heremans' politiek voorbeeld volwassen in een Europa
na 1848 : triomfjaren van de stedelijke, liberale bourgeoisie, gouden
expansieperiode van de industriële maatschappij , de tijd van Jules
Veme.
Vuylsteke bracht in 1853-54 het atheneuminitiatief over naar
de Gentse rijksuniversiteit, waar toen 318 studenten ingeschreven
waren in vier faculteiten en een bijzondere school voor burgerlijke
bouwkunde. Vanaf dat moment begon de tot op heden onafgebroken geschiedenis van het Taalminnend Studentengenootschap onder kenspreuk 't Zal wel Gaan ; de oudste nog levende studenten-
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vereniging, de eerste Vlaams-strijdende kring aan de Rijksuniversiteit te Gent.
Het is de bedoeling niet hier de uitvoerige geschiedenis van
125 jaar 't Zal wel Gaan te schrijven. Enkel over die start fase wil
ik iets verder uitweiden, omdat wij er veel van de dynamische en
contradictorische elementen in aantreffen, die verklaren waarom
een zo bejaarde kring in vele momenten van zijn leven de allure
had en de rol opnam van een (soms marginale) voorhoede .
De eerste 't Zallers werden immers naast hun "taalminnend
streven" meteen geconfronteerd met nieuwe krachtlijnen in het
maatschappelijk proces. Enerzijds verzwaarde het offensief van de
Kerk tegen de ontwikkeling van vrij onderzoek en ontvoogd cultuurleven. Anderzijds zocht een jonge arbeidersbeweging naar ideologische en organisatorische cohesie na de platgeklopte illusies
van 1848. 't Zallers werden meteen actieve participant in dit dubbel proces. Een zachte anarchistische onderstroom - in een collegiaal comité was iedereen om beurt vergaderingsvoorzitter - vergemakkelijkte misschien de uiteenlopende opties van de leden.
Met een offensieve kerk was het conflict vlug onafwendbaar.
't ZalIers namen in 1855-56 de verdediging op van de professoren
Laurent en Brasseur, wanneer de kerkelijke autoriteiten een hevige
campagne tegen de inhoud van hun cursussen ontketenden. In
1857 kwam de banvloek van de paus tegen de literaire almanak,
die vanaf 1854 door het 't Zal werd uitgegeven (eerst onder de
naam "Noord en Zuid") : "Septentrio et Meridies, Miscellanea
Academica, in lucem edita Gandavi ab alumnorum societate philologica vulgo dicta : " 't sal wel gam", ex consensu alumnorum
variarum Hollandiae et Belgii universitatum".
Op 13 december 1858 was er opschudding in de stad voor
de eerste burgerlijke begrafenis. Het was deze van de jonge Adolf
Dufranne (1833-1858), lid van 't Zal en samen met een andere
't ZalIer, Emiel Moyson, nauw betrokken bij het ontstaan van de
eerste Gentse vakbonden in de gemechaniseerde katoennijverheid,
de "Broederlijke Wevers" en de "Noodlijdende Broeders" (katoenspinners). Francis Bilen, de ongeletterde voorzitter van de katoen-
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spinners, sprak voor het graf van Dufranne en zeker tot 1867
zou Bilen, vaak samen met Moyson, deelnemen aan landdagen
en andere bijeenkomsten van de jonge Vlaamse Beweging.
Als "Klauwaert" en als "Geus" waren dus 't ZalIers betrokken bij belangrijke voorhoedegevechten van maatschappelijke en
levensbeschouwelijke conflicten, die tot de meest fundamentele
van onze hedendaagse geschiedenis kunnen gerekend worden.
Het zou vals zijn te beweren dat 't Zal uitsluitend deze radikale voorhoede-elementen bijeenbracht. Ik verwijs terug naar de
typologie van Heremans : uiteraard was een groot deel van de
leden meer gematigd en conform gericht. Het waren kinderen van
hun tijd, liberale burgerheertjes. De in bijlage opgenomen brief
van Julius Vuylsteke aan zijn makkers De Clercq, Claeys en Fredericq brengt hiervan een merkwaardige getuigenis. Juist echter
blijft de vaststelling dat 't Zal wel Gaan meteen het basiskenmerk
vertoonde om in het intellektuele vormingsmilieu van de universiteit antenne en zender te zijn van ideologische en maatschappelijke mobiliteit.
Dit brengt ons erg dicht bij de paradoxale, maar zeer treffende flaptekst van Ludo Simons voor de "Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging" : "De Vlaamse Beweging bestaat niet. De term
Vlaamse Beweging is een fictieve benaming voor een samenspel van
factoren, vlechtwerk van historische gebeurtenissen die door de
toeschouwer moedwillig geïsoleerd worden uit een bredere context ... ".
Precies in 't Zal wel Gaan is de "Klauwaert" nooit geïsoleerd
uit zijn bredere maatschappelijke context. Dit betekent dat 't ZalIers zeer vaak en in verschillende generaties zijn opgetreden tegen
een verengd flamingantisme dat door zijn gebrek aan maatschappelijke visie en openheid gemakkelijk op de weg van de duisternis
bleef hangen. " 't Is nacht alwaar zich de ooge keert : de Priester
heerscht, de Waal regeert" (V. in de eerste almanak, 26 december
1854). Daarom scheen de "Geus" soms harder te moeten roepen
dan de "Klauwaert " , maar daarom ook werd binnen 't Zal zelf
- en later tussen oud-Iedenbond en jong 't Zal _ . bitsig gediscu-
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teerd en veel erger soms over de steeds wisselende inhoud en strategie van een progressieve, Vlaamse en vrijzinnige strijd.
Dit maald de geschiedenis van 't Zal wel Gaan boeiend en belangrijk. Honderden afgestudeerden hebben sinds 1852 in 't Zal wel
Gaan een' politiek-levensbeschouwelijke vormings- en confrontatiebasis gevonden. Vele keren stond 't Zal wel Gaan vooraan in belangrijke momenten van onze geschiedenis.
Om deze reden en vooral ook omdat wij voor de geschiedenis
van 't Zal wel Gaan over een ongewoon rijke en zeldzame archiefdocumentatie beschikken, is het wenselijk dat weldra een uitvoeriger wetenschappelijk onderzoek gepland wordt. In deze kleine
studie wil ik het houden bij enkele hoofdlijnen en bij het aanduiden van het belangrijkste documentatiemateriaal.
De allereerste 't Zallers-generatie bezweek onder de incidenten
in de jaren 1856-1857. Slechts enkelen, onder verantwoordelijkheid
van Emiel Moyson, dierven het nog aan de tweede literaire bundel
"Noord en Zuid U" te laten verschijnen. In 1859 bestond de vereniging niet meer, maar in 1860-1861 werd de draad heropgenomen
(officieel opnieuw gesticht op 15 november 1860). In de almanak
van 1861 schreef Jan Kazimier Ledeganck (een neef van Karel Lodewijk Ledeganck ?) het politieke introductiestuk : "Waal en Vlaming. Twee stammen - twee talen - twee regten".
Tot ca. 1870 bleef het vrij kalm, maar in het laatste kwart
van de vorige eeuw begon ook in 't Zal wel Gaan de boeiende tijd
van confrontatie met een maatschappelijke stroomversnelling.
Dit uitte zich op velerlei vlakken : in het liberale kamp
groeiende tegenstellingen tussen radikalen en doctrinairen; op regeringsvlak in 1870 het einde van de liberale regeringstijd; in 18781883 een radikaal liberaal interregnum met het losbarsten van een
harde schoolstrijd; de Frans-Duitse oorlog en de Commune van Parijs in 1870-1871; teloorgaan van de Eerste Internationale en vernieuwd elan in de .vorming -van arbeiderspartijen; een groeiend aantal studenten (van 424 in 1869 naar een top van 917 in 1883) en in
dat studentenpubliek een groeiende katholieke aanwezigheid (in
1872 verscheen voor het eerst "L'Etudiant Catholique", orgaan van
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de pas opgerichte "Gé catholique" (Association générale des Etudiants catholiques; in 1887 kwam de Vlaams ~katiio1ieke organisatle
"de Rodenbach's vrienden") enz ... Midden versnellingsverschijnselen kreeg ook de Vlaamse Beweging een ander karakter, te beginnen
met de politieke beroering rond de eerste taalwet van 17 augustus
1873.
In deze atmosfeer verhoogde de combattiviteit en het ledental
van 't Zal.
Typisch voorbeeld hiervan was de agitatie rond de inrichting
van een internationaal studentenfeest in 1883, waar 't Zal had gevraagd om alle stukken in beide landstalen op te stellen. De "Cercle
walion" van de R.U.G. keurde dit af of eiste dat alles dan ook in het
Waals werd vertaald. Een hele reeks incidenten vertroebelde de
voorbereiding van het kongres, niet in het minst de twistvraag welk
Waals dialect dan wel moest gebruikt worden. Uit een breed verspreid manifest van 't Zal deze passage : "En gij, Vlaamsche Volk,
onthoudt dit voorbeeld van onverdraagzaamheid : dat het voor U
eene les en eene heilzame vermaning zij. Verdedig immer en overal
het beginsel uwer nationaliteit en de rechten uwer moedertaal, de
zekerste waarborg van uw volksbestaan!"
Heel belangrijk was ook het versterkte optreden van Vlaamse
liberalen. Grote rol hier speelde Paul Fredericq, die de leerstoel
"Nederlandse letterkunde" overnam van J.F. Heremans (overleden
op 13 maart 1884).
Op het jubelfeest van de 25ste studentenalmanak werd besloten op 6 juli 1885 een "Bond der oud-leden" op te richten. Fredericq organiseerde de vorming ervan, samen met een commissie van
17 man (waaronder natuurlijk Julius Vuylsteke en ook Prosper
Claeys, Karel De Clercq, Leo Baekelandt, J.O. De Vigne, Ad. Hoste,
Julius Mac Leod ... ). Vanaf dat ogenblik heeft de Bond een voorname rol gespeeld, op zichzelf als een Vlaams-liberale drukkingsgroep en op het jonge 't Zal waarmee de Bond meer dan eens in
scherp conflict zou komen.
De rol van 't Zal in deze periode is wel het best bekend : het
actieve en leidende optreden in de organisatie van de Algemene

10
Vlaamse Studentencongressen (eerst op 1 november 1899), in het
Algemeen Nederlands Verbond (Hippoliet Meert, 1895), in de atheneumbonden (Heremans' Zonen op het Gentse atheneum, 1885 en
op vele plaatsen elders in Vlaanderen), in het "Hooger Onderwijs
voor het Volk" (de University Extension-beweging, Pieter Tack,
1892) enz ...
Van wezenlijke invloed is het grote referendum van 't Zal geweest over de inrichting van een hogeschool in het Vlaamse land
met het Nederlands als voertaal. In de almanakken van 1897 en
1898 is het resultaat ervan opgenomen. Het is een uniek document
van meer dan 100 bladzijden, waarin de verklaringen zijn opgenomen van vele belangrijke Belgische politici en academici. Ik pluk er
enkele uit ter illustratie :

eh. BuIs, burgemeester van Brussel:
"... Alleen diegenen, welke het bestaan en de faam miskennen van
de Hoogescholen in Holland, zullen beweren dat de Nederlandsche
taal niet toelaat uit al de bronnen des wetenschap te putten ... "

Paul Fredericq :
" ... Slechts in twee streken van Europa werd, bij mijn weten, het
Latijn als taal van 't Hooger onderwijs niet vervangen door de moedertaal, maar door eene andere vreemde spraak : in Russisch-Polen
en in Vlaamsch-België".
A. Seresia, hoogleraar rechtsfaculteit :
" ... ik blijf Belg bovenal, en aangezien een Nederlandsche Hoogeschool in België tot geen ernstige ontwikkeling kan komen zonder
verscheuring van mijn vaderland, vind ik deze inrichting niet
wenschelijk ... "

Tournaux-Detilleux, senator en voorzitter van de "Ligue wallonne
beIge" :
" ... que l'on entende maintenir la langue flamande comme langue
véhiculaire du pays, je suis Ie premier à Ie réclamer, mais je ne veux
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pas que l'on substitue à ce patois, une langue littéraire, Ie Néerlandais, que jamais I 'on n'a parlé dans nos provinces ... "

Emile Vandervelde, B.W.P.-volksvertegenwoordiger :
"Votre question me prend au dépourvu. Je ne connais pas les arguments que vous faites valoir en faveur de la création d'une Université de langue Néerlandaise, et ne puis vous donnel' à eet égard,
qu'une opinion absolument provisoire.
A première vue, je vous avoue que l'utilité de semblable création
ne me paraît pas démontrée. Je n'ai pas connu à l'Université un
se uI camarade, qui eût un grand avantage à suivre des cours flamands plutot que des cours français. "
Henri Pirenne :
"A n'envisagel' qu'au point de vue scientifique la question que
vous me faites l'honneur de me poser, je ne vois, je l'avoue, aucune
utilité mais beaucoup d 'inconvénients, à substituer par la loi et la
contrainte administrative, Ie flamand au français dans l'enseignement universitaire. Cal', dans Ie temps et au milieu des circonstances
spéciales ou nous nous trouvons, Ie Français n'est pas seulement la
langue dont les savants belges se servent presque sans exception,
mais encore celle qui est la plus familière aux étudiants, soit à cause
de leurs études, soit en raison de la condition sociale de la plupart
d'entre eux. Sans doute, c'est là une situation des faits qui peut
changer un jour. Mais tant qu'elle existera, on ne pourra imposer
à l'Université l'emploi exclusif du Flamand sans rendre presque
impossible un recrutement sérieux du corps professoral pour un
grand nombre de sciences, et sans provoquer en même temps
l'exode des élèves.
Je n'hésiterais pas toutefois à me résigner à ces conséquences
désastreuses, si Ie Français était en Flandre ce qu'est l'Allemand en
Bohème ou Ie Magyar dans les parties roumaines de la Hongrie,
c'est-à-dire une langue apportée par l'étranger, maintenue par la
violen ce et odieuse et déprimante comme elle. Mais il en va, Dieu
Jllerci, tout différemment. C'est bien longtemps avant Napoléon I,.
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avant Charles Quint, avant les ducs de Bourgogne eux-mêmes que,
par Ie jeu pacifique et régulier de la vie sociale, la "Waelsche taal"
s'est doucement infiltrée chez nous. Voilà sept-cents ans qu'elle a
reçu droit de cité dans les grandes communes flamandes à cöté du
"Thiois", et qu'elle n'a cessé d'y être depuis lors, pour toute une
partie de la population, une seconde langue nationale",
De confrontatie met deze meningen kan een indruk geven van
de intellectuele en politieke passies, die opgewekt werden door het
vraagstuk van de vernederlandsing.
De peliode rond de eeuwwisseling heeft vooral zo'n diepgaande betekenis omdat het de enige periode is geweest waarin veel
vlij zinnige flaminganten in al hun politieke attitudes door de dynamiek van de Vlaamse Beweging gedetermineerd werden. De gevolgen ervan zijn moeilijk te onderschatten.
Binnen 't Zal zelf is in dit verband de scheuling te vermelden
door de ruzie rond de Fonteyne-kwestie in maart 1904 (stichting
van "Ter Waarheid" met o.m. Antoon Picard, Jules en Alfons Van
Roy, Hendlik de Man, J.O. De Gruyter, P. Kenis). Ook de ruzie
Fredericq-Mac Leod over de strategie van de vernederlandsingsstrijd (1905) is er 'een weerspiegeling van. Ten slotte was er het
cruciale vraagstuk van de verhouding tot het socialisme. Dit verdient in verdere navorsingen zeker speciale aandacht. Met de breuklijn van de Eerste Wereldoorlog werd immers duidelijk welke onherstelbare verminking het vrijzinnige Vlaamse kamp had getroffen.
Zo is het opvallend hoe groot het aantal vlijzinnigen - ex-leden van
't Zal - is geweest dat op één of ander vlak een rol heeft gespeeld
in het activisme. Zelfs wanneer ik maar enkele van de bijzonderste
en leidinggevende figuren opnoem, komen we aan een impressionante lijst: Willem De Vree se (1869-1938), medestichter van de
Heremans' Zonen in 1885, bestuurslid van 't Zal in 1890, sinds
1895 docent aan de R.U.G.; Alfons, Robert en Jules Van Roy;
Josuë De Decker (1879-1953), voorzitter van 't Zal in 1901; Piet er
Tack (1870-1943), voorzitter van 't Zal in 1893; Hippoliet Meert
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(1865-1924), stichter van het Algemeen Nederlands Verbond; Antoon Picard (1864-1949); Cesar De Bruycker (1878-1924), assistent
van J. Mac Leod; Adriaan Martens (1885-1968), drie maal voorzitter van 't Zal en schoonzoon van Jozef Vercouillie ...
Het is waar dat al deze figuren zeer geïsoleerd waren. Voor velen was de keuze naar één of andere vorm van activisme aarzelend
gebeurd, maar eens de stap gezet was het een vlucht voorwaarts geworden. De grote meerderheid reageerde vijandig of minstens passief. De meesten in het Vlaams-liberale kamp kwamen onder invloed van de oorlog in een sterk passionele Belgisch-patriottische
sfeer. Negen leden sneuvelden aan het front} Paul Fredericq was
samen met Henri Pirenne gedeporteerd naar Duitsland. Vele andere
ervaringen brachten ongenadig bittere afkeuring teweeg van het activisme, waar dus zo veel briljante en opvallende 't Zallers of oudleden een rol hadden gespeeld.
Dit was een eerste element van de verminking in het vrijzinnige Vlaamse kamp.
De hervatting van de werkzaamheden begon op 9 mei 1919
onder voorzitterschap van J. De Braey en met een rede van de
Vlaams-Ïiberale mentor Julius Hoste. Maar dJ;' was meteen aarzeling zoals kan blijken uit een fragment van een brief van Frits De
Bruyne, opvolger van De Braey, aan Maurits Basse (29 april 1919) :
" ... verder heb ik vernomen dat "De Rodenbachsvrienden" opgehouden hebben te bestaan en allen toegetreden zijn tot "Het algemeen verbond van Vlaamse Studenten", kort geleden hier gesticht.
Die groep verwacht van ons het zelfde ! Wat mij betreft, ik ben
er wel voor te vinden gezamentlik op te treden maar kan toch niet
besluiten daarvoor het oude 't Zal met zijn groot verleden op te
geven".
Basse, de nauwgezette secretaris van de oudledenbond, organiseerde de eerste na-oorlogse vergadering (de 30ste sinds de stichting in 1885) met een preciese politieke optie : zeker geen activisten of twijfelgevallen, ook geen leden van de Frontpartij .
Op de vergadering van 12 mei 1920, met 28 oud-leden en
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14 studenten aanwezig, zei Basse : "Als de Frontpartij niet klaar
en duidelijk met de knechten der Duitsche politiek afbreekt, is
haar houding ten minste loensch. Wij willen hier in ons midden geen
loensche menschen of geen die er mee verkeeren. Moest, tegen verwachting, deze vergadering, zelfs eenparig, Activisten of Frontmannen in ons midden aannemen, dan zou ik terstond mijn ontslag nemen. Ik wil van zulk gezelschap niet horen."
Ook hier dus een verminkt uitgangspunt. De correspondentie
van deze eerste na-oorlogse jaren vormt een unieke documentatie :
ze verschaft een revelerend inzicht in de imp~e waarin de vrijzinnige V.B. geraakte, naarmate een radicale
ams-nationale beweging ineen veralgemeend crisisklimaat groeien . g.
Een breuk tussen 't Zal en de Bond was in een dergelijke uitgangssituatie goed te voorzien. De studenten wilden van dezelfde
politieke exclusieven niet w~ten en wanneer de Nolf-wet gestemd
werd kwam grote onenigheid over de aan te nemen houding. Bijkomend punt van herrie was het feit dat 't Zal meer en meer de
zaal "Uilenspiegel", lokaal van de Fronters, als vergader- en feestlokaal gebruikte. De breuk werd totaal wanneer 'in 1925 't Zal
in de verkiezingen ook steun gaf aan de vrijzinnige Fronter Boudewijn Maes.
Wanneer M. Basse, zoals gewoonlijk, in 1926 aan de correspondentieslag begon voor het hernieuwen van de contributie en de
voorbereiding van het 36ste oud-Iedenbanket, moest hij ervaren dat
de breuk met 't jonge 't Zal hard bleef doorwerken. Zeer belangrijk
was de brief van het trouwe en actieve lid dr. Paul De Keyser :
" ... Laat ons als menschen van goeden wil een nieuwe omschrijving
geven van het doel, dat ons in een bond vereenigt. Ik twijfel er aan
of een nieuwe formuleering : vooruitstrevend-democratisch of zoo
iets, aan den toestand kan verhelpen. Iets schijnt mij zonneklaar :
we moeten volkomen onafhankelijk staan tegenover de officiëel~
liberale partij : we zijn het individueel reeds feitelijk. Als bond
van intellectueelen is het onze plicht vóór te gaan, niet achter een
partij, die zelfmoord wil plegen, aan te draven. We moeten ons niet
gebonden achten door partijtucht : als Vlaamschgezinde demo-
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craten moeten we staan met en voor het volk, het kleine, zwoegende volk, als vrijzinnigen voor de waarheid zonder schroom of
vaar tegen de machten van het geld. Laat ons dat zeggen in een
motie ... "
(P. De Keyser aan M. Basse, 19 mei 1926, nr. 55, bundel 1925-30).
Basse reageerde nogal boos en afwijkend en hij kon natuurlijk
wijzen op het vage karakter van de brief. Een erg precies voorstel
was er niet. Op de 36ste algemene vergadering, zondag, 30 mei
1926 in Hotel "Colombophile" aan de Dierentuindreef, kon P. De
Keyser zijn brief kommentariëren, maar men kwam tot geen besluit. Er waren slechts 22 aanwezigen op een ook ingekrompen
totaal van ' 113 leden. Een meerderheid van de 22 volgde Maurits
Sabbe : binnen de liberale partij zijn de vlaamsgezinden steeds een
minderheid geweest, maar steeds invloedrijk. Zo blijft het best :
klauwaart en geus betekende altijd vlaamsgezind en liberaal. Er
waren voor het eerst helemaal geen studenten op de vergadering
aanwezig.
Dit is wat uitvoeriger belicht omwille van de politieke draagwijdte. Zelfs wanneer enkele jongeren en ouderen onmiddellijk
aan het verzoeningsproces begonnen, ging een stuk dynamisme
verloren dat net in deze jaren noodzakelijk was om de Vlaamse
Beweging van een nieuwe gang naar de duisternis af te helpen
houden. Het waren betekenisvolle jaren: taalwetten, de uiteindelijke vernederlandsing van de Gentse universiteit en de doorbrekende krisis. Noch in de B.W.P., noch in de liberale partij vond de
jonge generatie op deze momenten veel steun. En in Vlaams-nationale kringen kwam een verstikkende overheersing van conservatief-katholieke en rechts-nationalistische "tendensen.
Toch is het zo dat dit isolement de interne groeikracht van
't Zal moeilijk kon breken. Alle getuigenissen van oud-'t Zallers
uit de jaren dertig wijzen in dezelfde richting : de vrijzinniggeëngageerde studentengemeenschap beleefde een intense intellektuele kreativiteit. In de tradities van 't Zal heeft het ludieke
element vanaf het prille begin een stimulerende functie gehad.
De rollingen, revues, tonzittingen, baard- en buiszittingen, epossen-
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en roeiwedstrijden verdienen in feite een aparte studie. Ze zijn een
element van de specifieke reihcarnatiekracht van 't Zal wel Gaan.
Ze brengen de beste getuigenis van een aantal essentiële kenmerken
van kreatief vrij onderzoek. Zelfrelativerend cynisme, hyperbolische zwarte humor en anti-houdingen zijn er de kenmerken van.
Deze ludieke kracht was zeer groot in de jaren dertig, misschien als
compensatie voor de duistere tijden.
Soms kon ook deze ludieke kracht blauwe ergernis verwekken
bij sommige leden van de Bond, die het dan bijna niet konden laten
om een beetje vrijzinnige censuur uit te oefenen. Typisch in dit
verband was het incident met de 53ste almanak (1935). Een kolderstuk van het Vee was niet te verzoeken met de opvattingen van het
bestuur van het oud 't Zal. Het ging over een "Bijdrage tot de opheldering van de aanleidende oorzaken van de opstandige beweging der
pastoors in Mexico ofte de geheimnisvolle lijdensweg van Mevrouw
Preuta Profunda", een knettergek stuk dat echter voor 163 oudleden niet te lezen viel, want aan hen werd een gezuiverde almanak
gestuurd!
Deze ludieke kracht ging hand aan hand met scherp politiek
engagement, meer en meer in de anti-fascistische beweging.
Vaak trouwens behoorden de leden van het Vee - het ludieke
anti-bestuur van 't Zal - tot de uiterste linkerzijde . Er is dit mooie
citaat uit een getuigenis onder pseudoniem XXX (Jan Dhondt ?) in
de 59ste almanak (1957, blz . 16-17) :
"Mandryckx - een van de velen, die ervan droomden het 't Zal
te hervormen - (hij "heerste" een tijdlang over het 't Zal, zonder
er, voor zover ik me herinner, een bestuursfunctie uit te oefenen),
Mandryékx dus, door zijn militant commullÎBD!l~, zijn strijq en zijn
dood door de handen van de fascisten, kan best gelden als een symbool voor de studenten van die tijd. Niet dat allen communist waren - bij lange niet, daar zeg ik wel een woord over - maar er zijn
er toch zo veel die gestreden hebben en dood zijn gegaan: gij, Piet
de Moor, die ik eigenlijk weinig heb gekend, maar waarover met zoveel verering werd gesproken. Ge zijt gesneuveld in Spanje, ergens
aan het front tegen Franco, waar ook gevallen is Gus Landau, een
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Pools student (of dat zijn echte naam is of een "veiligheidsnaam"
heb ik nooit geweten).
Ik denk nog soms aan je. En daar zijn er Sabor, de briljante spreker (een jood, maar blond van haar en blauw van ogen), en Pierke
Jacobs dan. Hij was, meen ik wel, voorzitter van het 't Zal. Wat was
hij vinnig en wat lachten we dan met hem! Hij was klein en blond,
en dan was er anderzijds de lange Frans Leenaerts, met zijn brutaal
Antwerps accent - hij was van Nijlen, geloof ik - nog een blonde!
en dan de veel jongere van Meurs . De ene onthoofd, de andere gefusiljeerd, de derde "bij de vlucht" neergeschoten en de vierde in
een kamp omgekomen."
Met deze atmo sfeerschets kan de tussenoorlogse periode afgesloten worden. De mo bilisatie, de "drole de guerre" vanaf september 1939 en dan ten slotte de harde oorlog zelf versmachtte alle
activiteit. Tot in november 1940 vindt men enkele sporen van een
agerend 't Zal tegen het heringericht Gents Studentencorps dat
Nieuwe Orde-gezind was en een goderkennen,d standpunt aan alle
aangesloten kringen wou opleggen.
De Bond hield zijn laatste banket op 4 juni 1939. Naar goede
gewoonte at men voortreffelijk in "La Ducale" in de Vlaanderenstraat : fluweelsoep, tongreepjes op zijn Geil'ts" Pt>olse cromeski's,
graan kuikens met Chambertin en jonge erwtjes, halve Noorse
kreeft met latuwsla en mayonaise, gepralineerd roomijs .
Eventjes kwam men in ereraad nog bijeen op 14 december
1939 om te beslissen over de schulden van het jonge 't Zal, 19381939. De 49ste algemene vergadering werd gepland voor 26 mei
1940, maar toen waren er andere zorgen. 0 27 mei 1940 sneuvelde te Ursel de eerste oud-'t Zaller, Adriaan 'N.a:aclendriessche.
Zo kom ik aan een laatste deel van dit vlugge overzicht. Over
de periode na de Tweede Wereldoorlog is nog weinig kroniekmateriaal voorhanden . Wat volgt is een eerste oriëntatie . Ik meen dat
de laatste dertig jaar een scheidingspunt vertonen in de jaren 19581965.
De eerste periode wordt helemaal beheerst door de gevolgen
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van de oorlog, de Koningskwestie en de schoolstrijd.
De tol die 't Zal aan de naziperiode betaalde was erg zwaar.
Piet De Moor sneuvelde als lid van de Intematiol\lwe Brigade in de
Spaan-se Burgeroorlog. Adrlaan Vandendriessche en Louis Van
Borsel sneuvelden in de 18-daagse veldtocht. Isi Springer sneuvelde in Noord-Mrika. En dan was er een lange lijst politieke gevangenen, geëxecuteerd, vermist of overleden uit ontbering :
Valère Billiet; Emiel Bollengier; Jan De Buck; David De Vries;
Frans D'Hondt; Wilfried Doussy (Neuengamme); Pieter Jacobs
(Sachsenhausen); Frans Leenaerts (gefusilleerd te Brussel); André
Mandryckx; René Marteau; Carlos Van Meurs (geëxecuteerd); Jan
Van Steenweghe.
De strijd tegen fascisme, de inzet voor een klimaat van geestelijke vrijheid en tolerantie werd na de oorlog een hoofdmotief in
't Zal. De herinnering aan de vooroorlogse jaren en aan de gevallen
vrienden tijdens de oorlog werkte diep na. Velen immers, die het er
levend hadden afgebracht, hadden een militante rol gespeeld in het
verzet. Parallel hiermee was ook de kommunistische aanwezigheid
in 't Zal zeer voelbaar, maar er waren voldoende frontelementen
aanwezig om ook socialisten en liberalen een basis te laten vinden
in 't Zal.
Met een Vlaams-nationaal verleden was de breuk totaal. Nog
in oktober 1956 las men in het tijdschrift : "Na de twee wereldoorlogen, die de Nederlandsgezinde Vlamingen in zulke mate in het
fascistisch avontuur hebben gestort, is het TSG (= Taalminnend
Studentengenootschap 't Zal wel Gaan) volkomen vaderlands,
d.w.z. Belgisch gezind ... Dit is allerminst een beletsel om gehecht te
blijven aan de Vlaamse taal en de Vlaamse kultuur. Ons doelwit
blijft de ontvoogding, de ontvoogding van de Vlaming in casu ... De
ontvoogding lijkt ons eerst en vooral een ekonomische noodzaak;
het taalkundige aspect van de zaak lijkt ons sekundair ... ".
Dit zal wel niet het standpunt van iedereen geweest zijn, maar
overwegend was er toch een negatieve-kritische houding tegenover
de Vlaamse Beweging; ook van een AloÏs Gerlo, in deze eerste naoorlogse jaren vooral kommunist en verzetsman.

19
Anti-fascisme en vrijzinnigheid waren de grote bindelementen
waardoor 't Zal deze bijzonderheid vertoonde dat doorheen de
koude oorlog de dialoog bleef bestaan van kommunist tot liberaal.
Tekenend in dit verband is de in het archief bewaarde briefwisseling
tussen Guy Correman (thans uitgever van het "Vlaams Marxistisch
Tijdschrift") en Piet Van Brabant in het begin van de jaren 1950.
't Zal sloot trouwens twee maal aan bij een internationale studentenbond : de kommunistisch geïnspireerde LU.S. en de Amerikaans
geöriënteerde W.U.S. De kracht waarmee in 1952, onder voorzitterschap van Rudi Van Vlaenderen, het eeuwfeest werd gevierd,
toonde hoezeer 't Zal in de Gentse Alma Mater een sterk, maar
geïsoleerd vrijzinnig blok was in een overwegend rechtse KVHVatmosfeer. Over de acties, standpunten en avonturen rond Koningskwestie en schoolstrijd zou ook een aparte studie moeten geschreven worden. Jarenlang slorpten deze politieke vraagstukken de
grootste energie op. Mede hierdoor was el' lange tijd geen enkel conflict met de Bond der oudleden, een zeldzaam verschijnsel na de
woelige jaren van de tussenoorlogse tijd.
De Bond had de activiteiten hel'Opgenomen met de 49ste algemene vergadering op 11 mei 1947 . De pijnlijke repressie- en epuratie-atmosfeer vertroebelde een beetje de start. Het ging deze keel'
gelukkig om zeer weinig in beschuldigingstellingen, waarvan de
meeste enkele jaren later trouwens teruggenomen werden.
Om terug aan te sluiten bij de oude traditie van studiebeurzen
aan jonge, vrijzinnige studenten aan de R.U.G. werd in 1955 in de
school van de Bond een Tony Bergmans-fonds opgericht. Meel' politiek gerichte pogingen om in Vlaanderen een krachtige vrijzinnige
oud-studentenvereniging op te richten mislukten. Wel zou de Bond
in deze jaren '70 nauw betrokken blijven bij de uitbouw van de
Unie van vrijzinnige verenigingen.
De eerste breuklijn van de na-oorlogse periode situeerde ik
rond 1958-1965. In een kroniek voor de 60ste Almanak (1969)
noemde ik deze periode: "Op weg van Heidelberg naar Berkeley".
Ik wil er mee onderlijnen dat in deze jaren de studentenbeweging
een zeer diepgaande mentale evolutie begon te beleven . De uitbarsting ervan kwam in 1968-1969.
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De breuklijn zit dus dieper dan wijziging in politieke attitudes en structuren. Die waren er natuurlijk ook en niet in het minst
begon de vernieuwde belangstelling voor een algemene, Vlaamse
strijd.
In 1958 ontstonden op dat vlak de eerste contacten met het
KVHV, dat zelf ook in volle mutatie verkeerde. In 1960 was 't Zal
mede-inrichter van een grote studentenmanifestatie tegen de talentelling. Overigens zag men in 't Zal van deze jaren een uiterst actieve belangstelling voor een vernieuwd pacifisme (anti-atoommarsen). Ook was (en is) 't Zal nauw betrokken bij de activiteiten
van de Humanistische Jongerenbeweging en bij het vernieuwde
zoeken om de vrijzinnige gemeenschap in Vlaanderen een eigentijdse identiteit en aanvaarde aanwezigheid te geven .
In de spectaculaire groei van de studentenbevolking in de jaren
zestig groeide 't Zal niet meer numeriek aan. Evenmin kan men beweren dat de vereniging een leidende rol opnam, maar wel beleefde
men in 't Zal op de meest duidelijke en doorvoelde wijze wat er in
de studentengeneratie aan het veranderen was. Naar kledij, taalgebruik zelfs, politieke belangstellingsvelden, effectieve acties enz ...
veranderde het studententype kompleet. In 't Zal begon een nieuwe
anarchistische periode : geen God, geen Meester werd een bijkomend devies naast Klauwaart en Geus. De ludieke inspiratie zoals
het creëren van nieuwe epossen ,nam weer toe. In alle universitaire
gebeurtenissen, in de meeste nieuwe subculturele initiatieven kwamen (komen) 't Zallers voor. Dit proces is aan de gang. Wat het
precies betekent, welke weg 't Zal wel Gaan daarin uiteindelijk zal
vastleggen, is nog niet duidelijk. Maar de vereniging leeft nog, en na
125 jaar zelfs helemaal anders dan een zich aan het roemrijke verleden koesterende reçlerijkersklub.
Dit verleden en dit heden zijn beide boeiend . Zij behoren
tot de meest opmerkelijke elementen van de maatschappelijke rol,
die deze universiteit speelde en speelt.
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DE BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN
't ZAL WEL GAAN

De historische introductie mag - het weze nog eens herhaald - slechts beschouwd worden als een oriënterende schets.
Om over 125 jaar boeiende geschiedenis te schrijven missen we
immers de tijd en de plaats. Deze brochure kan daarom een echt
belang krijgen wanneer de bronnen aangeduid worden om dit grotere werk aan te vatten. Bij de voorbereiding van een tentoonstelling
over 125 jaar T.S.G. 't Zal wel Gaan konden we amper vermoeden
hoe rijk en uniek deze bronnencollecties waren. Hierna volgt een
nog onvolledig overzicht van het reeds gekende en min of meer geordende materiaal.

I. WERKEN

1. Belangrijkste bron voor de geschiedenis van 't Zal wel Gaan blijven de almanakken. Er verschenen er tot op heden 60. Een bijna
volledige collectie berust in de universiteitsbibliotheek. Grote delen
van de collectie zijn ook aanwezig op het Seminarie voor Nieuwste
Geschiedenis en op het Archief van de Universiteit, Baertsoenkaai :

1) Noord en Zuid - Academische Mengelingen

Ie deel, 1856.
2e deel, 1858.
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2) -Studentenalmanakken

Ie jaarg. : 1854. (Jaarboeksken )
2e " : 1855.
3e " : 1856.
4e " : 1857.
5e " : 1861.
6e " : 1862.
7e " : 1863. Portret van Prof. Heremans.
"
"Prof. Callier.
8e " : 1864.
ge " : 1865.
"
"Prof. Laurent.
"
"Prof. Van Goetsem.
10e " : 1866.
lle " : 1867.
"
"Prof. Haus.
12e " : 1868.
"
"Prof. Kékulé.
13e " : 1869.
"
"Prof. Van Leynseele .
14e " : 1870.
" " Prof. Fraeys.
15e " : 1871.
"
"Prof. Feurison.
16e " : 1872.
"
"Prof. Allard .
"
"Prof. Dauge.
17e " : 1873.
18e " : 1874 .
"
"Prof. Soupart .
1ge " : 1876.
"
"Prof. Wagner.
20e " : 1878. Portretten van Julius Vuylsteke en Prof. Van Wetter.
21e " : 1879. Portretten van Prof. Andries en Rolin-Jacquemins.
22e " : 1880. Portretten van Prof. A. Callier en Antoon Bergmann .
23e " : 1881. Portret van Prof. W. du Moulin .
24e " : 1884. Portret van Prof. Wolters.
25e " : 1885. Portret van Prof. P. Fredericq.
25e " : 1885. Portret van Prof. P. Fredericq (prachtuitgave).
26e " : 1886. Portret van Prof. Swarts.
27e " : 1887. Portretten van Prof. Boddaert en Emiel Moyson.
28e " : 1888. Portretten van Prof. De Ridder en Julius Sabbe.
2ge " : 1889. Portretten van Prof. Motte en Julius de Vigne.
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30e
31e
32e

"
"
"

33e
34e

"

35e

"

36e
37e

"

"

38e

"

3ge
40e
41e
42e
43e

"
"
"
"

44e

"

45e
46e
47e
48e

"
"
"

"

"

"

4ge
50e
51e

"
"

52e

"

53e

"

"

: 1890. Portretten van Prof. Mac Leod en H. Gondry.
: 1891. Portretten van Prof. J. Vercoullie en de Laveleye.
: 1892. Portretten van Prof. V. Cauwenberghe en A. Gan_ . dry.
: 1893. Portretten van Prof. M. Claeys en J.J. Mulder.
: 1894. Portretten van Prof. V. Rysselberghe en Peter Benoit.
: 1895. Portretten van Prof. Hoffman en Jan van Rijswijek.
: 1896. Portretten van Prof. Hoffman en Max Rooses.
: 1897. Portretten van Prof. Montigny en Julius De Geyter.
: 1898. Portretten van Dl'. F. Vander Haeghen en H. Loveling.
: 1899. Portretten van Prof. Nelissen en Prof.A. Willems.
: 1900. Portretten van Prof. Logeman en K. BuIs.
: 1901. Portretten van Jan Blockx en Prof. de Cock.
: 1902.
: 1903. Bloemlezing uit de almanakken van het T.S.G.
,', '''t Zal Wel gaan".
: 1906. Portretten van Prof. Van Duyse en Prof. De
Bruyne.
: 1907. Portretten van H. Demarez en Dr. Persoons.
: 1909. Portretten van Julius Hoste en A. Buysse.
: 1910. Portretten van L. Franck en Hippoliet Meert.
: 1913. Portretten van Mr. L. Willems, Jan Blockx, Jan
Delvin.
: 1919.
: 1920. Portret van Prof. P. Fredericq.
: 1929. Portretten van Dr. O. De Gruyter en Dl'. F. De
Bruyne.
: 1933. Portretten van Prof. Dr. J. E. VerschaffeIt en
Ch. Callewaert.
: 1935. Portretten van Prof. J. Mac Leod, Prof. Dr. E.
Blancquaert en Rabindranath Tagore.
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54e jaarg. : 1936. Portret van Prof. P. De Keyser.
55e " : 1939. Portretten van Piet De Moor en Prof. M. Basse.
56e " : 1940. Portretten van Dr. Fl. Boonroy en Prof. A.
Schoep.
57e " : 1950. Portret van Prof. Ir. A. Desmet.
58e " : 1952. Portret van Julius Vuylsteke.
5ge " : 1957. Portret van Paul Van Oye.
60e " : 1969. Portretten van Julius de Vigne en Emiel Moyson.

In alle almanakken vindt men activiteitsrapporten, vaak ook van de
Bond der oud-leden. Meestal immers werd het gedrukte rapport van
de statutaire jaarlijkse algemene vergadering van de Bond tevens als
bijlage in de almanak opgenomen.
Daarnaast komen in de almanakken getuigenissen en kronieken voor
over bepaalde periodes van het genootschap.
Belangrijk is :
- R. VAN VLAENDEREN, De Geschiedenis van het T.S.G. 't Zal
wel Gaan , blz. 35-67 in 58e almanak, 1952.
- In de 60e almanak (1969) vindt men bijdragen van Herman
Balthazar, Wim Casteleyns en Ghislain Cloosen over de periode
1955-1967 (blz. 25-49).
2. In de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (Lannoo, Tielt,
1974-1975), vindt men naast (veel te weinig) biografische notities
over oud-'t Zallers : H. BALTHAZAR, Vrijzinnige studentenbeweging, 1830-1945, Il, blz. 1514-1520; R. WILLEMYNS, 't Zal
wel Gaan, Il, blz. 1692-1694.
3. In enkele onuitgegeven licentieverhandelingen vindt men belangrijk materiaal :
-- E. ROBBROECKX, Studentenpers. Een inhoudsanalyse van de
publicaties van twee Gentse filosofische verenigingen: het taal-
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minnend Studentengenootschap '''t Zal wel Gaan" en het "Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond" (R.U.G ., lic. sociale wetenschappen, 1970).
- E.C. COPPENS, Paul Fredericq (1850-1920). Een liberaal Vlaams
intellektueel uit de 1ge eeuw, (R.U.G., Nieuwste Geschiedenis,
1972) (bekroond met de Provinciale Prijs voor Geschiedenis).
4. Literaire fictie gebaseerd op sterk autobiografische gegevens uit
de periode 1965-1967 in : De eerste Wonder Boy paperback, Ie
uitgave, Antwerpen, 1967; 2e uitgave, Gakko, Gent, 1973.
5. Zeer zeker te vermelden is Ernest Sta as, Advocaat van Tony
BERGMANN (1835-1874).
Tony Bergmann behoorde tot de allereerste leden van 't Zal. In
zijn Ernest Staas komen heerlijke bladzijden voor over de eerste
studentenvergaderingen met een scherpe linkerzijde (de montagnards), het centrum en de rechterzijde.
Belangwekkende studie over deze jaren en over T. Bergmann is :
P. FREDERICQ, Tony, 22e Almanak, 1880, blz . 61-81.
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11. ARCHIEF

Archieffondsen van studentenbewegingen zijn erg zeldzaam en
dit is gemakkelijk verklaarbaar. Studentengeneraties wisselen immers zeer snel en de orde op documenten vraagt rust en continuïteit. Daarom is het erg belangrijk, ook voor de algemene geschiedenis van de universiteit, dat zeer veel bewaard is gebleven van 't Zal
wel Gaan . Velen hebben blijkbaar zeer vroeg begrepen van welk
historisch belang zo'n archiefdocumentatie zou zijn . Zeer bewust
leefde dit besef bij de oud-Iedenbond vanaf de start in 1885. Paul
Fredericq, H. Loveling en Maurits Basse hebben elk stuk, van een
feestlintje tot een kleine kwitantie bewaard. Deze drie eerste secretarissen hebben het goede voorbeeld gegeven: van 1885 tot 1940
(de jaren 1938-1940 verzorgd door H .. Janssen' sr.) is alles, stuk voor
stuk, op indices geplaatst" De na-oorlogse secretarissen (Jan Hublé,
R. Thys, Raf. Clara, Hein Picard, Ger Schmook jr. en thans Manu
Robbroekcx) hebben deze eerbied bewaard. Zo is een enorm archief
bewaard gebleven.
Er is echter ook zeer veel studentenarchief bewaard. Dank zij
de privé-fondsen van Prosper Claeys en Paul Fredericq berust nog
een grote rijkdom in de Universiteitsbibliotheek, Rozier. Verderop
is de inventaris ervan opgenomen, opgesteld door Mevrouw
D. Crommar. Daarbij moeten nog-enkele stukken vermeld worden
uit de handschriftenzaal :
nr. 2261 Boek der rekeningen, 1854-december 1860 (handschrift
J . Vuylsteke).
nr. 2276 Lijst der boeken toebehorend aan het T.S.G. (18521857) (handschrift J. Vuylsteke).
In dit handschriftenkabinet zijn ook veel brieven van prominente 't Zallers bewaard.
Wanneer in 1937 Gel' Schmook sr. een belangrijke archiefgift
kreeg van oud-voorzitter Vik Monteny kwam ook in het Antwerpse
Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven een belangrijk fonds
tot stand. Er bestaat een correspondentie in soms heftige tonen over
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de rechtsbestemming van dit fonds. We zullen dit probleem nu niet
aansnijden. Laat ons gelukkig zijn dat er zo veel bewaard is. Ook
van de AMVC-collecties volgt een ruwe inventaris, opgemaakt door
G. Schmook jr.
Dan zijn er de vrij volledige bundels Studentenarchief uit de
periode 1930-1965, bewaard gebleven door de zorgen van vele vooruitziende geesten. Een gedeelte van het jonge archief is verloren gegaan door de brand in het lokaal op de Hoveniersberg, begin van de
jaren '70. Alles samen gaat toch een rijk fonds in depot naar het
mooie universiteitsarchief aan de Baerlsoenkaai.
Ten slotte hebben een aantal oud-'t Zallers reeds de verstandige houding aangenomen om hun kleine privé-<:ollecties over te
maken aan het globale archief. Dank hiervoor aan Prof. Dr. Em.
A. Hacquaerl, Bob Heiremans en Francine Van Dyck.
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VOORLOPIGE INVENTARISSEN
I. ARCHIEF VAN DE R.U.G. (Baertsoenkaai, Gent)

1. EIGEN VERWERVINGEN

1885-1886 Foto: bestuur T.S.G., 1885-1886.
1892 O. De Cavel, voorzitter T.S.G., aan Prof. Dr. A. Wagen er, bestuurderopzichter van de universiteit, 14 mei 1892.
Brief met verzoek om de bestuurlijke berichten ad valvas ook in het
Nederlands te leveren.
1898 Bond der oud-leden : uitnodiging voor algemene vergadering op 15 mei
1898.
1902 J. De Decker, voorzitter T.S.G., aan Prof. Dr. J. VanderIinden, bestuur.
der-opziener van de universiteit, 9 juni 1902.
Brief met verzoek voor correct gebruik van Nederlandse termen in het
reglement van de Universiteitsbibliotheek.
(+ bijhorende correspondentie met J. Vanderhaeghen, hoofdbibliothecaris).
1903 Bloemlezing uit de almanakken van het T.S.G. 't Zal welGaan, met in.leiding van Prof. Dr. Paul FREDERICQ. Gent, boekhandel J. Vuylsteke,
1903,269 p.
1908 2 foto's bestuur T.S.G.
1918 Gentsche Studenten-Almanak voor het jaar 1918, 1e jaargang. Gent,
drukkerij s.v. Mercurius, 1918. (uitgave van vernederlandste universiteit).
1948 Gerard WALSCHAP, Voor ' geestelijke vrijheid . Gent, drukkerij Hoste,
1948 (uitgave T.S.G. en Bond der oudleden; tekst van openingsvergadering, 19 oktober 1948).
1950 57e Gentse Studentenalmanak, uitgegeven door het T.S.G., 128 p.
(2 exemplaren).
1956 Bond der oudleden. Verslag van 62e vergadering, 15 april 1956, restaurant "La Ducale" te Gent.
1957 Bond der oudleden. Verslag van 63e vergadering, 12 mei 1957, restaurant "La Ducale" te Gent.
5ge Gentse Studentenalmanak, uitgegeven door het T.S.G., 143 p.
1958-1959 Bond der oudleden :
- Verslag 64e vergadering, 11 mei 1958, restaurant "Trattoria" te Gent.
- Verslag 65e vergadering, 26 april 1958, restaurant "Flora" te Gent.
(samen gebundeld).
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1959-1960 't Zal wel gaan, jrg. 1959-1960, nr. 2 en nr. 3. (tijdschrift).
1960-1961 Bond der oud-leden:
- Verslag 66e vergadering, 3 april 1960, hotel "St.-Jorishof" te Gent.
- Verslag 67e vergadering, 23 april 1961, restaurant "Venise" te Gent.
(samen gebundeld).
2. GIFT AAN ARCHIEF VAN DE R.U.G. DOOR JONG 't ZAL
EN OUDLEDENBOND
2.1. Archief T.S.G. 't Zal wel Gaan

Doos 1
- - 1932-november 1940 algemene correspondentie.
- 1937 -1938 bundel lidkaarten.
Doos 2
- 1945-11-IV-1952 correspondentie (vnI. een uitgebreide en belangrijke briefwisseling n.a.v. eeuwfeesten).
- 1954-1956 correspondentie (partim).
Doos 3
- 1951-1955 (hfz. 1953-1954) correspondentie (met inhoudsopgave per doe.).
- 1953-55 correspondentie, affiches, pamfletten (met inhoudsopgave per doe.)
- fotomap - Aux étudiants de l'Université de Gand - 30 nov. 1955 (Chinese studentendelegatie te gast bij het T.S.G.).
-1956-57 correspondentie (met inhoudsopgave per doe.).
Doos 4
- 1957-1958 lijsten leden, ereleden, sympathiserende professoren.
- 1953-1961- algemene correspondentie (partim).
-1960-1961 algemene correspondentie (partim).
- 1950-1960 correspondentie i.v.m. het tijdschrift (redactiesecretaris J. De
Boever).
-1964-1965 correspondentie, omzendbrieven (partim), 33 stukken.
- 1961-1970 affiches.
- 1965 kongres V.V.S. te Gent (4, 5 en 6 maart).
Doos 5
- 1961-1962 correspondentie van de voorzitter.
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Doos 6
januari 1961-oktober 1961 algemene correspondentie, omzendbrieven, pamfletten e.d.
1964-1969 algemene correspondentie.
Doos 7
1958-1959 rekeningboek gehouden door Francine Van Dyck.
1-X-1959-maart 1962 1 register: kasboek.
12-XI-1965 tot 17-V-1966 rekeninguittreksels Bank van Brussel.
Doos 8
1952

clichés voor de Almanak.

Doos 9
Tijdschriften van het T.S.G. :
Tijdschrift 't Zal Wel Gaan (Gent), Orgaan van het T.S.G. (Taalminnend Studentengenootschap ) 't Zal wel Gaan .
- jaar 1956 : februari, oktober (nr. 7).
- jaargang 1959-1960 : nrs. 2,3,4 (dubbel), 5 (dubbel).
-jaargang 1960-1961 : nrs. 1 en 3.
- jaargang 1961-1962 : nrs. 1 (2 oktober 1961), 2 (10 december 1961) (dubbel), 3 (15 februari 1962) (dubbel), 4, 5 (april 1962) (dubbel).
- Jaargang 19~3-1964 : nrs. 1 (10 februan 1964), 2 (mam-a ril 1964).
- jaargäng 1964-1965 : nr. 1 (5 dubbels).
- jaargang 1965-1966 : extranummer (eerder een pamflet ter verwelkoming van
de eerstejaarsstudenten) (3 dubbels), nrs. 2-3 (maart-april).
- jaargang 1966-1967 : lustrumnummer (115 jaar) (dubbel).
2.2. Archief van de Bond der oudleden

Doos 1
1885-1886 oprichting en eerste activiteiten van de oudledenbond (6 juli 1885).
1886-1889 correspondentie (secr. P. Fredericq en H. Loveling), o.m. betr. studiebeurzen en :
-le alg. verg., 30-V-1886, lokaal T.S.G., "Taverne bavaroise",
Koornmarkt (cf. ook dossier 1885-1886).
- 2e alg. verg., 22-V-1887, lokaal T.S.G., koffiehuis "Gambrinus",
Onderstraat.
- 3e alg. verg., 29-IV-1888, ibidem.
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- 4e alg. verg. ,' 26 ~V-1889; ibidem.
1889-1891 correspondentie (secr. H. Loveling), o.m. betr. :
. 5e alg. verg., 27-IV·1890, lokaal T.S.G., koffiehuis "Gambrinus",
Onderstraat.
- 6e alg. verg., 19-IV-1891, ibidem.
Doos 2
1892·1895 correspondentie (secr. H. Loveling), vnl. betr. :
- 7e alg. verg., 8-V-1892, lokaal T.S.G., "Deutsches Bierhaus", Paddenhoek.
- 8e alg. verg., 30-IV-1893, lokaal T.S.G., "Café du Progrès", Korte
Dagsteeg.
- ge alg. verg., 29-IV-1894, lokaal T.S.G., koffiehuis "De Valk",
Koornmarkt 22.
-10e alg. verg., 12-V-1895, lokaal T.S.G. in studentenhuis, voordien lokaal "Société des choeurs", Bagattenstraat.
1895-1898 correspondentie (seer. H. Loveling) :
- l1e alg. verg., 3-V-1896, Studentenhuis, Bennesteeg.
- 12e alg. verg., 16-V-1897, ibidem.
- 13e alg. verg., 15-V-1898 (partim), ibidem.
1898-1900 correspondentie (secr. C. De Bruyne), o.m. bètr. :
- 13e alg. verg., 15-V-1898 (partim).
-14e alg. verg., 30-IV-1899, Liberaal Studentenhuis, Bennesteeg.
- 15e alg. verg., 10-VI-1900, koffiehuis "De Snep", St.-Janstraat.
Doos 3
25-III-1901 tot april 1909 correspondentie (se cr. P. Fredericq en M. Basse),
168 stukken (+ namenindex), met o .m. : .
- 16e alg. verg., 19-V-1901.
-17e alg. verg., 23-III-1902.
- 18e alg. verg., 24-V-1903, "Taverne de Vienne", Koornmarkt.
- 1ge alg. verg., 8-V-1904, ibidem.
- 20e alg. verg., 21-V-1905, "Vlaamsch Koffiehuis", Heilig Geeststraat.
- 21e alg. verg., 6-V-1906, "Taverne de Vienne", Koornmarkt.
- 22e alg. verg., 28-IV-1907, lokaal T.S.G., "Taverne de Vienne",
Koornmarkt.
- 23e alg. verg., 14-VI-1908, ibidem.
Doos 4
12-V-1909 tot 15-V-1914 correspondentie (se cr. M. Basse), 268 stukken
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(+ namenindex), met o.m.

:
. 24e alg. verg., 16·V-1909, "Café Central".
- 25e alg. verg., 17-IV-1910, "Taverne de Vienne", Koornmarkt.
- 26e alg. verg., 28-V-1911, "Den Haan", St.-Baafsplein.
- 27e alg. verg., 11-11-1912, ibidem + lustrumfeestmaal in Hotel
"Royal et Victoria", Kouter.
- 28e alg. verg., 18-V-1913, "Den Haan", St.-Baafsplein.
- 2ge alg. verg., 3-V-1914, ibidem.
1886-1902 45 stukken (genummerd B1 tot B45), uit archief P. Fredericq (na
zijn overlijden overhandigd aan M. Basse).
1888-1890 17 ontvangstbewijzen voor bijdrage oudledenbond.
Doos 5
15-V-1914 tot 31-XII-1921 correspondentie, 315 stukken (genummerd +
index).
1-1-1922 tot 31-V-1925 correspondentie, 338 stukken (genummerd + index).
Doos 6
3-VI-1925 tot 16-V-1931 correspondentie, 320 stukken (genummerd
dex).
10-V-1931 tot 13-V-1940 correspondentie, 352 stukken (genummerd
dex).

+ in-

+ in-

Doos 7
1947-1959 7 bundels algemene correspondentie (secretarissen J. Hublé,
R. Thys, R. Clara, N. Hublé-Van Kerckhove, H. Picard).
In deze bundels vindt men ook verschillende documenten van het
jonge 't Zal wel Gaan.
Doos 8
1957 -1962 algemene corrëspondentie. (archief H. Picard).
Doos 9 :
1963-1965 algemene correspondentie + bundel betr. jonge 't Zal (losse stukken, 1957-1964). (archief H. Picard).
Doos 10
1950-1964 1 bundel losse stukken : rekeningen, nota's, lidkaarten, huwelijksaankondigingen, rouwkaarten e.d.
1963-1965 1 bundel met:
- verslag 6ge alg. verg., 12-V-1963, restaurant "Blandinus" (4 ex.,
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stencil).
- verslag 71e alg. verg., 30-V-1965, restaurant "Firmin" (3 ex.,
stencil).
- verslag jong 't Zal, 1964-1965.
- verslag jong 't Zal, 1965-1966.
1959-1960 correspondentie en varia (ongeordend).
1959-1962 correspondentie voor ledenbijdragen, ledenlijsten, varia.
2.3. Studie- en reisbeurzen

Doos 11
1885-1948 register "Rekeningboek aangaande de verleende beurzen en de
ontvangen sommen ter terugbetaling".
januari 1901 tot augustus 1908 correspondentie, 307 stukken (genummerd +
index).
Doos 12
14-X-1913 tot 10-VIII-1946 correspondentie, 159 stukken (genummerd
dex).
1947-1948 Bundel losse stukken.

+ in-

2.4. Reken,ingen

In de meeste bundels algemene correspondentie komen ook rekeningen voor.
Hier zijn enkel de specifieke rekeningbundels genoteerd:
Doos 13
1902-1936 1 register: uitgaven.
1902-1935 1 register: inkomsten (+ ledenlijsten).
Doos 14
1946-1961 rekeninguittreksels postrekening.
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11. UNIVERSITEITSBillLIOTHEEK (Rozier, Gent)

1. TIJDSCHRIFTEN UITGEGEVEN DOOR HET T.S.G. (onder nr. P447)
1. Studentenblad 't Zal wel Gaan (formaat 27/18), ondertitel: KIauwaert en
Geus/orgaan van de Vlaamschgezinde vrijzinnige studenten.

1e jaargang (1914), nrs. 1, 2, 3, 4 en een dubbel nr. 5-6 (13 juni 1914).
redactie : A. Norro.
drukker: A. Vandeweghe, Kortrijksestraat 61, Gent.

2. De 't Zal-wel-Ganer (formaat 4 0 ), ondertitel: Maandschrift van het Taalminnend Studenten-Genootschap 't ZAL WEL GAAN onder de kenspreuk
"Clauwaert en Geus".
1e jaargang, nr. 1 (februari 1929), nr. 2 (april 1929), nr. 3 Ouni 1929).
redactie : ?
beheer: Graanmarkt, 18, Aalst.
drukker : ?
2e jaargang, nr. 1 (december 1929), nr. 2 (januari-februari 1930), nr. 3
(maart-april 1930).
redactie : nrs. 1 en 2 : H. Uyttersprot (Denderbelle ) + redactieleden Paul
Rogghé, N. Van Ceulebroeck en A. Verachtert.
nr. 3 : Walter De Brock, hoofdredacteur + M. Loncke, R. Van
Gavere en N. Van Ceulebroeck.
beheer : Korte Kruisstraat, 3, Gent (Huis Uilenspiegel) (A. Tack en
W.A.E. Stumm).
drukker : ?
3e jaargang, nr. 1 (november 1930).
redactie: Walter De Brock.
beheer: Bloemstraat 16, Gent.
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3: De 't Zal wel Ganer (fonnaat 40 ), ondertitel: Uitgave van het Taalminnend
Studentengenootschap "'t Zal wel Gaan".
1 nr. : 15 januari 1945.
redactie : ?
beheer: ?
drukker: "De Vereenigde fuvaliden", Leeuwstraat, Gent.

4. 't Zal wel Gaan, ondertitel : Blad van het Taalminnend Genootschap ...
Onafgebroken tot 1962,fonnaat 4 0 .
- Tweede jaargang, novembemr. (19'53) en tfebruarinr. (J ,9 54)
"Voor Vrijheid en Democratie" (1).

+ speciaal

redactie en beheer: novembemr. : Piet Van Brabant.
februari nr. : Jef Turf, Eric Standaert, Maurice Vanhoutte.
drukker: Staelens, p .v.b.a., Gent.
- jaargang 1955-1956 : drie nummers.
redactie en beheer: nr. 1 (waarschijnlijk oktober 1955) : Dirk Bossier
(hoofdredacteur) + Frank Roeis, Rik Gysels, Maurice Vanhoutte, Yvan
Heesterbeek en Jan Daems.
nr. 2 (januari 1956 ?) : Dirk Bossier (hoofdredactie) +
Maurice Vanhoutte, Jan Daems en Jef Turf.
nr. 3 (april 1956) : het bestuur.
drukker:
nr. 1 : Staelens p .v.b.a., Gent.
nr. 2 : Primo, Kunststraat, St.-Amandsberg.
nr. 3 : Staelens, p .v.b.a., Gent.
- jaargang 1956-1957 : één nummer (oktober 1956).
redactie: Sportstraat 139, Gent.
beheer : Georges Mannekens.
drukker : Staelens, p.v.b.a., Gent.
(1) "Tweede jaargang" klinkt misleidend. Het editoriaal begint aldus : "'t Zal
steekt terug van wal met een blad !".

nr.
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- jaargang 1957-1958: twee nummers (oktober 1957 en februari 1958).
redactie: Herman Balthazar (hoofdredacteur)
Ganse.
drukker: Typorex, Gent.

+ Linda Sevens en Wim Van

- jaargang 1958-1959 : één nummer (1959, 2e nummer).
redactie: P. De Vlieghere (hoofdredacteur)

+ J. De Boever en Du Lo~p.

- jaargang 1959-1960 : 5 nummers.
redactie: Jaak De Boever (redactiesecret.) + Herman Balthazar, Dirk Bossier, Pascal De Vlieghere, Jean-Pierre Pauwels, Herman Sabbe en Freddy Van
der Cruyssen + vanaf nr. 2 Roland Van Keirsbilck.
- jaargang 1960-1961 : 5 nummers.
redactie:
nr. 1 : hoofdredacteurs (!) : Piet Comelis, Micheline Roelandt, Roland Serbruyns.
nrs. 2, 3, 4 en 5 : hoofdredacteurs: Piet Comelis, Els De Bens, Micheline
Roelandt.
redactieleden : Jan Bemheim, Gust Ghysen, Guy Lefevre, Roland
Serbruyns en Roland Van Keirsbilck (1).
- jaargang 1961-1962 : 3 nummers.
nr. 1 (2 oktober 1961) en nr. 2 (10 december 1961) :
redactie:
hoofdredacteurs: Greet Peeters en Carlos Sabbe;
redactieleden : Jan Bemheim, Piet Cornelis, Els De Bens, Hubert Moriau,
Micheline Roelandt, Guy Lefevre, Roland Van Keirsbilck en Paul Verbeeck.
(Nr. 2 was een veel besproken aflevering : "Wij eisen industrialisatie van
Vlaanderen: zoveel fabriekschouwen als er kerktorens zijn ... !").
nr. 3 (15 februari 1962) :
wijzigingen in redactie en bestuur; verantw. uitgever: Etienne De Schutter.
(1) De nrs. 3,4 en 5 zijn verkeerd gedateerd als jaargang 1961-1962.
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Vanaf jaargang 1959-1960 tot jaargang 1961-1962 is er geen vermelding van
drukker. Waarschijnlijk werd het blad gedrukt op de persen van Typorex.
5. 't Zal wel Gaan (formaat 40 ), ondertitel: Orgaan van het Taalminnend Studentengenootschap ...

jaargang 1963-1964, nr. 1, 10 februari 1964.
gedrukte kaft, maar binnenblz. (14) op stencil.
redactie : Herman de Ponthière.
beheer: Willem Casteleyns (voorzitter).
6. 't Zal wel Gaan (formaat 21,5/13,5), zelfde ondertitel als onder 5.

jaargang 1964-1965, nr. 1.
redactie : J. Deschamps.
7. T.S.G. 't Zal wel Gaan (formaat 4 0 ).

oktober 1965, extra nr. (2 blz.).
drukker: Het Licht S.V.
8. 't Zal wel Gaan (formaat 4 0 ).

- jaargang 1965-1966, nr. 1 en dubbelnr. 2-3 (maart-april 1966).
gedrukte kaft, maar binnenblz. op stencil.
redactie : Rudi De Potter (hoofdred.) en voorzitter Sieg Van der Cruyssen
(nr. 1) en Pol Brock (nr. 2-3).
- jaargang 1966-1967
één lustrumnr. (gedrukte kaft + stencil).
redactie: Manu Robbroeckx (ver. uitg.).
- jaargang 1967-1968 : 3 nummers (oktober 1967, december 1967, april
.
1968).
redactie en verantw. uitgever: Manu Robbroeckx (nr. 1 en nr. 3), Armand
Sermon (nr. 2).
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- jaargang 1968-1969.
december 1968 (1).
verantw. uitg. : Jocelyn Van Eyckûn.
9. 't Zal wel Gaan
- 1969, februari-maart, nr. 1 (formaat 40 , off-set) + stencil met relaas van
bezetting van het faculteitsgebouw op de Blandijnberg.
verantw. uitg. : Manu Robbroeckx . .
-117e jaar, nr. 2-3, oktober 1969 (formaat 34/22).
verantw. uitg. : Manu Robbroeckx.
- 117 e jaar, nr. 4, november 1969 (formaat 34/22).
verantw. uitg. : Moris Cools.
-117e jaar, nr. 5-6, december 1969 (formaat 34/22).
verantw. uitg. : Guy Dubois (2).
10. Anargiesme ! Geen God, geen meester... !, ondertitel Tijdschrift van het
TSG 't Zal wel Gaan (formaat 34/22).
118e jaargang, nr. 1, maart-april 1970.
verantw. uitg. : Brigit De Wilde.
redactie : de anargistiese redaksie.

(1) "Naar alle waarschijnlijkheid is het de laatste maal dat het blad onder deze
vorm verschijnt. De bedoeling bestaat namelijk om tot een studiekring te komen, die dan als resultaat van opzoekingen en diskussies een blad zou uitgeven,
dit in nauwe samenwerking met de humanistiese jeugd ... ".
(2) "Voor de ingewijden is het natuurlijk meer dan duidelijk dat dit tijdschrift
een projektwerk is waar aan een hele groep 't Zaliers hebben meegewerkt ... Als
er toch een verantwoordelijke uitgever wordt vermeld dan heeft dit enkel als
reden : geen last krijgen met ons repressief polisie apparatsje ... Op te merken
valt dat alle, in het tijdschrift vermelde namen louter simbolies zijn. De anarchistiese redaksie".

39
11. Kaai-Art!! Geen God, geen meester, ondertitel: Perjodiese uitgave van het
T.S.G. 't Zal wel Gaan (fonnaat 40 ).
1l8e jaargang, 24 mei 1970.
Verantw. uitg. : Guy Dubois en Moris Cools.
12. Kaai-Art Perjodiekje ! Anarchisties tijdschrift... , ondertitel: Orgaan van
het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel Gaan (fonnaat 22/
15,5).

1lge jaargang, nummer 2, maart 1971.
verantw. uitg. : Guy Dubois.
13. Geen God, geen Meester (Kaajart). T.S.G. 't Zal wel Gaan, tijdschrift,
1973, nr. 1, februari. Vereniging van progressieve, vlaamse en vrijzinnige
studenten van het hoger onderwijs. (fonnaat 40 /stencil).
'
,

verantw. uitg. : Eddy Brugmans (1),
14. Vanaf 1972 verschijnt vrij regelmatig Kaajart en 't Oud-'t Zalleke (uitgave
van de Bond der oudleden. De uitgave beperkt zich tot twee of hooguit
vier gestencileerde blz. zonder kaft. In het huidige U.B.G .-fonds (P447)
zijn slechts enkele specimens aanwezig, maar ter gelegenheid van de tentoonstelling "125 jaar T.S.G. 't Zal wel Gaan" kan gehoopt worden dat deze collectie vervolledigd zal worden. ,

(1) "Waarom het precies zo lang geduurd heeft vooraleer deze KAAJART er
kwam heeft een aantal redenen ,: 1) in december (1972) werd door de ledenvergadering beslist geen 't Zallerke meer rond te zenden; thans heeft
diezelfde ledenvergadering gemeend dat deze. beslissing te betreuren viel en er
opnieuw een kommunikatierriiddel moest , komen tussen de meer aktieve
mensen en de meer passieve elementen.,. De (haha !) redaktie ~ "
'
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2. COLLECTIE 'VLIEGENDE BLADEN"

Inventaris opgemaakt door Mevrouw D. Crommar, bibliothecaris
bij de Centrale Bibliotheek.
2.1. De studentenbew_egjJ!g (stukken ouerdeperiode 1854-19(8)

1854

De originele manuscripten voor de redactie van de "Almanach".
1. Historische tijdrekeningen
2. Bladvullingen + drukproef.
3. Schelde en Leie door Julius.
4. Enige bladzijden uit het leven der vlooien door A.B.
5. De normen door A.G. Zimmerman.
6. Aan Kolonel Fleury door E.C.
7. Aan C*** door J.V.
8. De doodstraf door K.V.A. (met verbeteringen).
9. Oidipus te Kolonos door E.C.
10. De bedelares door F. Versnaeijen.
11. Zomeravond door E.C.
12. Liefdelied door A.G. Zimmerman.
13. Een werkmanshuisgezin door K. Versnaeijen.
14. Inhoud.

1855

1. Inhoud kalender.
2. Ontvangstbewijs van P. Claeys voor de maanden februari , maart en
april 1855. Get. A. Teirlinck.
3. Ontvangstbewijs van P. Claeys voor de maanden juli en augustus
1855. Get! J. Vuylsteke.

1856

1. Programma Soirée musicale van 24-5-1856.
2. Reglement van 't Zal wel Gaan.
3. Ontvangbewijs van P. Claeys voor de maanden september en oktober. Get. J. Vuylsteke.
4. Krantenknipsel van de Gazette van Gent van 29-3-1856 : "Het
Vlaamsch in 'tHooger Onderwijs".
.
5. Krantenknipsel van Le Mess~er de Gand van 18-10-1856 : "Les
Etudiants de Gand et Le Bien Public".

1857

1. Kalender voor 1857.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Studentenmaatschappijen.
Studentensocieteiten.
De Hooge Scholen in de Middeleeuwen door G.R.
De opstand van 1540 door Z.
Een oud Condottiere door E.J.
De jongen met inleiding door Julius.
Brief van 20-2-1857 gericht aan P. Claeys. Inhoud: bevestiging inschrijving banket.
9. Inschrijving banket van 21-2-1857. Get. : Julius Vuylsteke, Eug.
Cohen, K. Descamps, Prosper Claeys, ?, Van Vossem, Ch. De
Clercq , ?, Emiel Moyson, Fredericq, F. Baertsoen, V. Van Wilder.
10. Brief van 8-5-1857 gericht aan K. De Clercq, V. Fredericq en Pr.
Claeys. Get. : Julius u lsteke.
Inhoud : wijzen op onbetamelijk gedrag gedurende een reis naar
Delft.
11. Brief van 12-5-1857 gericht aan Claeys. Get. : K. Descamps.
Inhoud: aansporen tot bijwonen van vergaderingen.
1863

1. Brief van 1-3-1863 gericht aan Claeys. Get. : Goudry. Inhoud
uitnodiging op een vriendenmaal.

1869

.1. Manifest van 26-10-1869 aan de studenten van Noord- en ZuidNederland. Get. A.M ~ N. Prayon, A. Van de Goorberg, Ireneus
Van der Ghinst.

1870

.1. Drukproef : Aan de studenten uit Noord- en Zuid-Nederland.
2 blz., 11-2-1870.
2. Drukproef : Aan de studenten uit Noord- en Zuid-Nederland.
1 blz., 11-2-18 O.

1873

1. Spijskaart banket 21ste verjaardagsfeest 23-3-1873.
2. Welkomstgroet van de 21ste verjaardag der vereeniging. Get.
P.A. Walraven Platteeuw.
3. Krantenknipsels "Journal de Gand" van 14-3-1873.
Inhoud : oproep van de oud-leden opdat hun voormalige collega's
ook aan het 21stë verjaardagsfeest zouden deelnemen.
Krantenknipsel 26-3-1873.
Inhoud : verslag van het 21ste verjaardagsfeest.

1874

1. Uitnodiging "Groot Weldadigheidsconcert" van 14-3-1874.
2. Programma "Groot Weldadigheidsconcert" van 14-3-1874.
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3. Krantenknipsel "Joumal de Gand" van 14-2-1874.
Inhoud : propaganda voor het Groot Weldadigheidsconcert van
14-3-1874.
1880

1. Inschrijving Gentsche Studenten-almanach 1880.

1881

1. Uitnodiging voordracht van 22-12-1881. Spreker
Leod. Onderwerp : Napels.

1882

1. Uitnodiging tot ereleden en oud-leden gericht voor het bijwonen
van de viering van het 30-jarig bestaan.
2. Oproep van 17-10-1882.
"Aan de Vrijzinnige Vlaamsche Studenten".
3. Krantenknipsels van 9-3-1883 :
"'t Zal wel Gaan"
Krantenknipsel van 22-12-1882 :
"Het Vlaamsch in de Studentenmaatschappij."

1883

1. Uitnodiging voordracht van 24-2-1883. Spreker : Paul Fredericq.
Onderwerp : Julius Vuylsteke als Dichter.
2. Krantenknipsel "Morgenblad" van 9-3-1883 : 't Zal wel Gaan.
Krantenknipsel idem van 22-1-1883 : In de eerste dagen ...
3. Uitnodiging voordracht van 14-12-1883. Spreker : Julius Sabbe.
Onderwerp : Julius Vuylsteke en de Liberale Vlaamsche Beweging.

1884

1. Uitnodiging voor lezing van 30-1-1884. Voorlezer: Dr. A. M. Devos. Onderwerp : eigen gedichten.
2. Uitnodiging en programma Groot Concert van 44-1884.
3. Uitnodiging buitengewone zitting van 13-6-1884.
4. Uitnodiging lezing van 20-12-1884. Voorlezer Pol de Mont. Onderwerp : eigen gedichten.
5. Krantenknipsel van 9-11-1884. "Meeting de la Société des Etudiants".

1885

1. Uitnodiging voorlezing van 7-2-1885. Voorlezer : J.M. Brans.
2. Brief van 25-2-1885. Get. C. De Bruyne.
Inhoud : vraag om mede ondertekening van oproep tot medewerking voor het inrichten van het feest om het verschijnen van de
25ste almanach te vieren.
3. Oproep van 26-2-1885 tot deelneming aan het feest ingericht ter
gelegenheid van het verschijnen van de 25ste almanach.

Julius Mac
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4. Schrijven van 14-3-1885 met programma van de Jubelfeesten van
25-4-1885.
5. Uitnodiging en bevestiging van het Groot Concert van 25-4-1885 en
Plechtige Zitting en Banket van 26-2-1885.
6. Dischkaart Feestmaal van 26-4-1885.
7. Het Volksbelang van 2-5-1885 met verslag van het Jubelfeest van
't Zal wel Gaan.
8. Chronique locale van 8-7 -1885.
9. Oproep van 19-10-1885 : Aan de liberale Vlaamsche Studenten.
1886

1. Krantenknipsel van "Volksbelang" van 20-11-1886 : Taalminnend
genootschap "'t Zal wel Gaan".

1887

1. Krantenknipsel van het Volksbelang van 22-10-1887 : Taalminnend
StiIdentengenootschap onder kenspreuk: 't aI wel Gaan.

1888

1. Uitnodiging voorlezing van 20-1-1888. Voorlezer: Julius de Gey·
ter. - Oiiderwerp : gedicht "Keizer Karel en het rijk der Neder·
landen".
2. Doodsbericht Jan Hofman van 8-2-1888.
3. Brief in het Frans datum 18-10-1888. Get. Alf. Deuninck. Inhoud:
uitnodiging tot deelname aan het souper van 19-10-1888.
4. Inschrijving Gentsche Studentenalmanach voor 1888.
5. Intekenlijst Gentsche Studentenalmanach voor 1888.

1889

1. Uitnodiging uitstap naar Oostende op 27-1-1889. Programma
Concert met voordracht van Prof. Vercouillie. Toneelvoorstelling
van "Gevraagd naar de Bruiloft".
2. Uitnodiging voordracht van 1-2-1889. Spreker: Dr. J. Mac Leod.
Onderwerp: "Taal en Wetenschap".
3. Brief van 15-2-1889 gericht aan "Ie Redacteur en Chef du Journal
de Gand". Get. Alf. Deuninck en H. Mertens. Inhoud: rectificatie
verslag van de voordracht van Anseele.
4. Oproep van 9-6-1889 voor deelname aan de huldebetoging op 17-61889 ter ere van de toneelkunstenaar Gerrit Barger.
5. Reklamefolder van 15-10-1889 en uitnodiging tot deelname aan de
plechtige openingszitting.
6. Inschrijvingsformulier: Gentsche Studentenalmanach 1889.

1890

1. Programma der feestelijkheden van 1 en 2 november 1890.
2. Krantenknipsel Volksbelang van 8-11-1890. Titel : De vrijzinnige
Vlaamschgezinde_Studentenfeesten.
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1891

1. Uitnodiging en programma concertvoordracht van 22-5-1891.
2. Uitnodiging en programma verbroederingsfeesten van 13-12-1891.
3. Inschrijving Gentsche Studentenalmanach 1891.

1892

1. Ontvangbewijs van A. Wagener voor 10 exemplaren van de studenten
anach. Get. J. Vuylsteke.
2. Brief van 17-5-1892~ Get. De Wilde. Inhoud : uitnodiging voordracht met als spreker Claeys en als onderwerp : "Niets nieuws
onder de Zon".

1893

Uitnodiging voordracht van 284-1893. Spreker: Claeys. Onderwerp : "Iets moeilijks om bepalen" en tevens uitnodiging voor
banket van 304-1893 van de Oud-Leden.

1895

1. Brief get. P. Thooris. Inhoud : uitnodiging avondfeest van 11-51895.
2. Programma avondfeest van 11-5-1895.

1896.

1. Uitnodiging concertvoordracht van 24-1-1896. Spreker: Pr. P. Fredericq. Onderwerp : "Het Pessimisme in onze Letterkunde".
2. Uitnodiging concertvoordracht 7-2-1896. Spreker : Ant. Moortgat.
Voordracht: "Een Praatje".
3. Uitnodiging voordracht en buitengewone zitting van 20-3-1896.
Spreker : Art. Buysse. Voordracht : "Iets over Criminologie".
4. Uitnodiging voordracht en buitengewone algemene zitting van
244 en 1-5-1896. Spreker: Pr. Th. Swarts. Voordracht : "Alchemie".
5. Briefkaart gericht aan Prof. P. Fredericq en get. M. Sabbe. Inhoud:
verwittigen van werkvergadering voor het inrichten van een "Taalexpositie".
6. Brief gericht aan Prof. Paul Fredericq. Get. Paul Temmerman. Inhoud: uitnodiging tot bijwonen van kunstzitting van 6-11-1896.
7. Intekenbiljet "Gentsche Studentenalmanach 1896".

1897

1. Publiciteit voor de 37ste jaargang van de "Gentsche Studentenalmanach".
2. Inschrijvingslijst voor Gentsche Studentenalmanach 1897.

1898

1. Krantenknipsel Volksbelang van 8-1-1898. Titel: Gentsche Studen tenalmanach.
2. Reclamefolder en uitnodiging openbare vergadering van 21-101898.

45
3. Uitnodiging voordracht 28-10-1898. Spreker : Bogaerts. Voordracht: Rome en het Vatikaan.
4. Uitnodiging voordracht 2-12-1898. Spreker: Prof. Vercouillie. Titel: Semasiologie.
5. Uitnodiging voordracht 16-2-1898. Spreker : Van den Heuvel. Titel: Feestelijke Ontvangst van Toen.
1899

1. Uitnodiging voordracht 3-3-1899. Spreker : Buyl. Titel : Onze
Strijd.
2. Uitnodiging voordracht 214-1899. Spreker : Minnaert. Titel :
Overtuigingsmoed .
3: Uitnodiging voordracht van 12-5-1899. Spreker: Prof. Mac Leod.
4. Inschrijvingsbulletin Almanach van 1899.

1900

1. Ontvangstbewijs voor gift van 60 fr van Prof Fredericq betaald
door tussenkomst van de Heer Blyau. Datum: 15-5-1900. Get. :
Alf. Verniers ?
2. Uitnodiging tot bijwonen muziekavond op 23-11-1900.

1901

1. Uitnodiging voordracht 25-1-1901. Spreker : Prof Vercouillie. Titel : Orthophonie, Orthoëpie en Orthographie.
2. Uitnodiging voordracht 15-3-1901. Spreker: C. De Bruyne. Titel :
Het Voortbestaan.
3. Uitnodiging voordracht 22-3-1901. Spreker : O. Dumon. Titel
Mestdagh-Muziek.
4. Uitnodiging vergadering 29-3-1901.
5. Uitnodiging voordracht 29-9-1901. Spreker: K. Bogaert.
6. Verwittiging dat de voordracht van K. Bogaert niet doorgaat.
7. Uitnodiging voordracht 6-10-1901. Spreker : Prof. Vercouillie .
Titel: Onze Taalgrens.
8. Brief met omslag van 10-12-1901 gericht aan Prosper Claeys, advokaat. Get. : J. De Decker en Hektor Saliens? Inhoud : vraag om
- te willen deelnemen aan het inricht en van het feest van het 50-jarig
bestaan van het Zal wel Gaan.
9. Brief met omslag. Get. De Decker. Inhoud: uitstellen van bezoek
wegens veranderingen aan programma van het feest.
10. Oproep tot bijwonen van de 2de vergadering van het "Vrijzinnig
Verbond voor Algemeen Stemrecht en Evenredige Vertegenwoordiging".

1902

1. Uitnodiging Congres van 2-2-1902.
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2. Uitnodiging vergadering van 31-1-1902.
3. Uitnodiging voordracht 21-2-1902. Spreker: Frans Gittens. Titel:
(eigen werk) "De Bankier van Keizer Karel".
4. Uitnodiging en programma van de muzikale plechtigheid van
23-3-1903 ingericht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
5. Deelnemingskaart aan de Jubelfeesten afgeleverd aan Prosper
Claeys en getekend De Decker.
6. Uitnodiging en programma der feesten van 22, 23 en 24 maart
1902.
7. Programma der Halfeeuwfeesten.
8. Krantenknipsel "Volksbelang" 22-3-1902. "Het Halfeeuwfeest van
't Zal wel Gaan". Verslag van het 50-jarig bestaan.
9. Krantenknipsel van "La Flandre Libérale" van 25-3-1902. "Les
fêtes jubilaires de la société d'étudiants ' 't Zal wel Gaan' ". Verslag
van het 50 ~jari.t bestaan.
10; "Volksbelang" van 5-4-1902. "'t Zal wel Gaan". De Halfeeuwfeesten van het Taalminnend Studentengenootschap " 't Zal wel
Gaan".
11. Ontvangstbewijs van 28-6-1902 op naam van Prof. Frede,mcq voor
de bijdrage van 72 fr aan de Halfeeuwfeesten. Get. De Decker.
1903

1. Uitnodiging voordracht van 30-10-1903. Spreker Dr. Frans Vanden Weghe. Titel : zijn laatstgeschreven drama.
2. Krantenknipsel "La Flandre libérale" van 20-11-1903. "Une excommunication d'étudiants gantois en 1857".

1904

1. Uitnodiging voordracht van 11-3-1904. Spreker : Prisse. Titel :
Steenkoolmijnen in de Kempen.
2. Uitnodiging voordracht van 29-4-1904. Spreker: Prof. Dr. H. Logeman. Titel: den Noorschen Schrijver Arne Garborg.
3. Uitnodiging voordracht van 13-5-1904. Spreker : Prof. Paul Fredericq. Titel : Klauwaert en Geus.

1905

1. Uitnodiging voordracht van 31-3-1905. Spreker: O. Van Hauwaert.
Titel: Het Studentenleven in Duitschland.

1907

1. Programma feest van 15-12-1907.

1908

1. Krantenknipsel "La Flandre libérale" van 6-12-1908. "Le 't Zal wel
Gaan".
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2.2. Oudledenbond

1885

1. Uitnodiging voor de stichtingsvergadering van 6-7-1885. Ontwerp
van grondslagen.
2. Schrijven van 10-7-1885. Inhoud : mededeling der stichting van de
oudledenbond, grondslagen van de oudledenbond, bedrag der jaarlijkse bijdrage en samenstelling van het bestuur.
3. Ontvangstbewijs van 10 fr op naam van Prosper Claeys als jaarlijkse
bijdrage voor 1885. Get. Paul Fredericq.

1886

1. Uitnodiging tot de 1ste jaarlijkse algemene vergadering van de oudledenbond op 30-5-1886.
2. Dischkaart van het eerste jaarlijks banket van 30-5-1886.

1887

1. Uitnodiging 2de jaarlijkse algemene vergadering van de oudledenbond op 22-5-1887.
2. Dischkaart banket van 22-5-1887.
3. Ontvangstbewijs van 10 fr op naam van Prosper Claeys als jaarUjkse
bijdrage 1887. Get. Paul Fredericq.

1888

1. Verslag van 1887-1888.
2. Dischkaart banket van 294-1888.

1889

1. Uitnodiging tot de 4de jaarlijkse algemene vergadering van 26-51889.
2. Dischkaart banket 26-5-1889.

1890

1.
2.
3.
4.

1891

1. Brief van 23-2-1891. Get. H. Loveling. Inhoud: mededeling van bestuursvergadering op 1-3-1891.
2. Briefkaart van 21-3-1891 met vraag om eventueel punten op de
dagorde te zetten van de jaarlijkse algemene vergadering.
3. Uitnodiging tot de 6de jaarlijkse algemene vergadering van 1941891.
4. Bevestiging van deelname aan het feestmaal van 194-1891.
5. Verslag van 1890-1891.

Uitnodiging tot de 5de jaarlijkse algemene vergadering 274-1890.
Bevestiging van deelname aan het feestmaal van 274-1890.
Verslag van 1889-1890.
Dischkaart banket 274-1890.
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6. Dischkaart banket van 19-4-1891.
1892

Uitnodiging tot de jaarlijkse algemene vergadering van 8-5-1892.
Bevestiging van deelname aan het feestmaal van 8-5-1892.
Dischkaart banket van 8-5-1892.
Brief van 7-8-1892. Get. H. Loveling. Inhoud : vraag om adressen
van mogelijke nieuwe leden.
5. Oproep tot deelname aan de "Hoogeschoolfeesten" van het 75jarig
bestaan van de universiteit.

1893

1. Schrijven van 1-4-1893 met aanvraag om eventueel punten op de
dagorde te plaatsen van de jaarlijkse algemene vergadering. Referendum om bier te drinken op het banket.
2. Uitnodiging 8ste jaarlijkse algemene vergadering van 30-4-1893.
3. Bevestiging van deelname aan het feestmaal van 30-4-1893.
4. Dischkaart banket 30-4-1893.

1894

1. Briefkaart van 3-3-1894 met de vraag om eventueel punten te
plaatsen op de dagorde der algemene vergadering van 22-4-1894.
2. Uitnodiging 9de jaarlijkse algemene vergadering van 22-4-1894.
3. Briefkaart met de mededeling van de verandering van lokaal voor
de jaarlijkse algemene vergadering.
4. Dischkaart banket van 29-4-1894.

1895

1. Briefkaart met de aankondiging van algemene vergadering van
12-5-1895. Dat. briefkaart 30-3-1895.
2. Uitnodiging tot deelname aan de feesten van 11 en 12 mei ingericht
met de studentenvereeniging 't Zal wel Gaan.
3. Uitnodiging 10de jaarlijkse algemene vergadering van 12-5-1895.
4. Dischkaart banket van 12-5-1895.

1896

1. Brief van 29-2-1896. Get. H. Loveling. Inhoud: uitnodiging tot het
bijwonen van de bestuursvergadering van 8-3-1896.
2. Briefkaart van 14·3-1896 met de aankondiging van de algemene
vergadering van 3-5-1896.
3. Uitnodiging 11de jaarlijkse algemene vergadering van 3-5-1896.
4. Bevestiging van deelname aan het feestmaal van 3-5-1896.
5. Dischkaart banket 3-5-1896.

1897

1. Briefkaart van 13-3-1897 met de aankondiging van de algemene
vergadering van 16-5-1897.

1.
2.
3.
4.
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2. Uitnodiging tot de jaarlijkse algemene vergadering van 16-5-1897.
3. Bevestiging deelname feestmaal van 16-5-1897.
4. Dischkaart banket van 16-5-1897.
Uitnodiging tot de jaarlijkse algemene vergadering van 15-5-1898.
Bevestiging deelname aan het feestmaal van 15-5-1898.
Dischkaart banket van 15-5-1898.
Oproep tot deelneming aan de onthulling van het gedenkteken Tony Bergmann te Mechelen op 11-9-1898.

1898

1.
2.
3.
4.

1899

1. Uitnodiging tot de 14de jaarlijkse algemene vergadering van 30-41899 met aan de achterzijde de uitslag van de verkiezing van 3 bestuursleden.
2. Bevestiging deelname aan het feestmaal van 30-4-1899.
3. Dischkaart banket van 30-4-1899.

1900

1. Ontvangbewijs van 300 fr op naam van Cam. De Bruyne. Get. Paul
Fredericq.
2. Uitnodiging tot de 15de jaarlijkse algemene vergadering van 10-61900.
3. Bevestiging deelname aan het feestmaal van 10-6-1900.
4. Dischkaart banket van 10-6-1900.
5. Ontvangstbewijs ·van
fr op naam van aul Fredericq voer de jaarlijkse bijdrage. Get.' C. De Bruyne.

1901

Uitnodiging 16de jaarlijkse algemene vergadering van 19-5-1901.
Bevestiging deelname aan het feestmaal van 19-5-1901.
Dischkaart banket 19-5-1901.
Drukproef van de mededeling van 10-7-1901 voor het innen der bijdragen.
5. Mededeling van 10-7-1901 voor het innen der bijdragen ..
6. Ontvangstbewijs van 25 fr op naam van!>aul redericq voor de jaarlijkse bijdrage 1901-1902. Get. Paul Fredericq.

1902

1. Uitnodiging tot de algemene vergadering van 23-3-1902 en viering
van de 50ste verjaring van ;t Zal wel Gaan.
2. Dischkaart banket 23-3-1902.
3. Verslag der werkzaamheden 1901-1902 en begroting 1902-1903.
4. Ontvangstbewijs voor 25 fr op naam van Paul Fredericq voor de
jaarlijkse bijdrage 1902-1903.

1.
2.
3.
4.
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1903

1. Uitnodiging tot de algemene vergadering van 24-5-1903.
2. Bevestiging van deelname aan het feestmaal van 24-5-1903.
3. Ontvangstbewijs voor 2.7(;)9,09 fr op naam van Paul Fredericq als
overdracht van de functie schrijver-penningmeester. Get. Basse.
4. Ontvangstbewijs voor 25,10 fr op naam van Paul Fredericq als jaarlijkse bijdrage 1903-1904. Get. Basse.

1904

1. Uitnodiging algemene vergadering van 8-5-1904.
2. Bevestiging van deelname aan het banket van 8-5-1904.

1906

1. Krantenknipsel "Volksbelang" van 12-5-1906 Over : Bond der
Oudleden van 't Zal wel Gaan; het verslag der algemene vergadering

1939

1. Dischkaart van het 48ste feestmaal met handtekeningen van de
deelnemers.

1953

1. Aanmaning van 16-6-1953 tot het storten der jaarlijkse bijdrage_

1961

1. Lidkaart op naam van JosseMoerman.

Zonder 1. Vraag aan de oudleden om 10 fr te storten bij het ontvangen van de
datum
almanak van 't Zal wel Gaan. Get. Vandendriessche.
2. Melding van de aanbieding van de kwijtschriften voor de jaarlijkse
bijdrage. Get. Loveling.
3. Oproep tot de oudleden om in te schrijven op de 1ste jaargang van
het studentenblad 't Zal wel Gaan. Get. Basse.
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lIl. ARCHIEF GEDEPONBERD.' INt ARCHIEF EN MUSEUM VOOR
VL~S CULTUURL~N TE ANTWERPEN AMVC)
Voorlopige inventaris opgemaakt door Prof. Dr. G. Schmook jr.
FONDS A (affiches)
19-24.2.1952 Eeuwfeest
id., maar oblong formaat, geel.
19.2.1957
20.2.1957
21.2 .1957

21ste lustrum: Akademische zitting.
21ste lustrum : voetbal, mosselsouper, baard- en buiszitting.
21ste lustrum: 21stelustrumrevue.

29.1.1958

G. Schmook : Nationalistische en demokratische antecedenten
van 't Zal wel Gaan.
Heldenhulde (sprekers : H. Vanderpoorten, W. Debrock en
L. van Vlaenderen; film Nacht en Nevel van A. Resnais).

6.2.1958
6.1.1966

A. van Hassel : Ongodsdienstigheid.

Fonds P (portretten) .
1893-1894

Het bestuur met praeses P. Tack; ook M. Sabbe.

1894-1895

Het bestuur (praeses M. Sabbe ?).

1895

Grote groepsfoto met M. Sabbe als student (praeses); talrijke
oud-leden van 50 à 70 jaar.

1898-1899

Het bestuur.

1899-1900

Het bestuur met Lesaffre, Balieus, de Bruycker, Hermelyn Teirlinck , de Decker en d'Hertoghe.

1902

Groepsfoto 50-jarige viering.

1927

Groepsfoto 75-jarige viering; voor de KNS te Gent.
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FONDS M (menu's)
Verzameling menu's van banketten van de Oudledenbond van 1892 tot 1927.
FONDS D (documenten)
De hiernavolgende gegevens geven geen volledige inventaris van dit vrij groot
fonds.
1) periode vóór 1914
. mappen over de periode 1883 tot 1889.
2) Periode tussen de twee wereldoorlogen
- strooibriefje : "Naar 't Zal, naar 't Zal", gedrukt, _8 0 •
Ongedateerd:
- liederboek van 't Zal wel Gaan, ms., formaat copy-book (1).
1926

programma van studentenrevue "En voelde gij nog niks" door
Pol en Stick; 12 pp., _8 0 .

1929-1930

okt. 1935? propaganda-strooibrief, 1 p., 4°.
10.5.1936 Verslag 46ste verg. OLB; gedr., _16°.

1936-1937

okt. 1936? propaganda-strooibrief; 1 p., -8~
9.5.1937
verslag 47ste verg. OLB, gedr., -16~

1938-1939

dec. 1938

1939-1940

26.10.1940 Uitnodigingskaart Finlandavond.

1929-1940

Verslagboek (dik linnen copy-boek, 19x13, ruitjespapier).

Epossenbundel; 7 bIn. gestenc., _4°.

(1) bevat : Ik wou zo graag eensvogelen, Toen ik van Brussel kwam, Jonas, Piet Hein, Hoe zal ik komen, Maak er maar een pater van, Liedje van Dreyfus,
Geuzenlied, Zeg kwezelke, Te Madrid, De Paster en de Boerenmeid, Ik ken een
lied van min, Vulgarisateurs, Liedje op de profs.
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3) Periode na 1944
1944-1945

15.1.1945
16.3.1945
mei 1945

De 't Zal weg Ganer (tijdschr.) In Memoriam; 4 pp.,

4~

Uitnodigingskaart gezellig samenzijn "Hazewind".
Epossen, Eerste bundeltje A, 3de verb. en aangev.
uitg., 12 bIn., gepolykopieerd, -8~
Eerste bundeltje liederen van 't Zal wel Gaan; 7 bi a- .
den, gestencild, _4°.

1945-1946

11.1.1946

Rondschrijven voor steun aan oudleden (OL); 1 p., 4°.

1946-1947

11.5.1947

Verslag 49ste algemene vergadering OL; gedr.,
32 pp., -16~

1947-1948

9.5.1948

Verslag 50ste algemene vergadering OL, gedr., 4 pp.,

1948-1949

20.3.1949

Verslag 51ste algemene vergadering OL, gedr.,
20 pp., -16~

1950-1951

4.3.1951
26.3.1950

Verslag van de 52ste en 53ste algemene vergadering
OL; gedr., 28 pp. -16~
"Principesverklaring" ( = pamflet koningskwestie);
1 p., -4~

1951-1952

14.2.1952
19.2.1952

Programma eeuwfeest ; 1 p., _4°.
Valse (?) uitnodiging voor receptie in Salons "Fritz'
op 23 februari ; 1 p., 4°.
Uitnodigingskaart voor eeuwfeest.
Programmabrochure eeuwfeest; gedr., 16 pp., _8°.
Vrij onderzoek (tijdschr.), 2, nr. 1 (1952) : "100
jaar Vlaamse vrijzinnigheid" (bijz. nummer).
Verslag 58ste algemene vergadering OL; gedr.,
28 pp., _16°.

febr. 1952
febr. 1952
febr. 1952
27.4.1952
1952-1953

22.2.1953

-16~

Verslag 59ste algemene vergadering OL; gedr.,
32 pp., -16~
(samen met verslag buitengewone vergadering 11.1.
1953 ter gelegenheid van weigering statuut politieke
gevangene aan wijlen Mandrycks).
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1953-1954

november 1953? '''t Zal wel Gaan" (tijdschr.), 2de jaarg.; 4 pp.,
_4°.
(manifest tegen inciviek KVHV), 1 p., -4° .
idem?

1954-1955

10.3.1955
10.3.1955
3.4.1955
28.4.1955

strooibrief "Wie wil schooloorlog ?" : vergadering
met Bracops en Tahon; 1 p., -8~
uitnodiging voor idem; 1 p., -40.
uitnodl ging tot OLB-v~rgadering; 1 p., _4°.
uitnodiging tot Lentefestijn Afsnee; 1 p., -4° .

1955-1956

sept/okt? aankondiging fusie 't Zal en HSV; 1 p., -40.
'''t Zal wel Gaan" (tijdschr.); 8 pp., _4° (over HSV).
okt. 1955
30.11.1955 Uitnodiging openingsvergadering met A. Maertens &
L. de Coninck; 1 p ., -8~
13.10.1955 Uitnodiging ontvangst Chinese studenten; 1 p., -40.
nov. 1955? Bedelbrief erelidmaatschap ; melding geen fusie met
HSV; 1 p., -40.
jan. 1956? Verzoekkaart lidgeld OLB te betalen.
Programma jan. '56 (R. van Vlaenderen, Area,
jan. 1956
J. Kruithof); 1 p., -4~

1956-1957

okt. 1956? "'t Zal wel Gaan" (tijdschr.); 12 pp. -40.
3.10.1956 Openingsvergadering met V. Sabbe & L. Craeybeckx; gedr., 1 p ., -8~
Bedelbrief erelidmaatschap; 1 p., -40 stencil.
okt/nov
7.11.1956 Bal in Brittannia met T. Lester; stencil, 1 po, _4°.
7.11.1956 Dubbele uitnodigingskaart idem; gedrukt.
Bedelbrief erelidmaatschappen voor lustrum; stenc.,
dec/jan
lp., _4°.
17.1.1957 Uitnodiging M. Joosten : Kongolese problematiek;
stencil, 1 p.,-4~
28.1.1957 Uitnodigingskaart, samen met KVHV voor voordracht van A. Sauvy.
13.2.1957 Uitnodiging tot voorstelling van : W. Eysselinck : De
kat in de frambozenstruik (Area) ; stencil, 1 p., _4°.
febr. 1957 6 foto's van lustrumfeesten, 10x10.
febr. 1957 21ste lustrumprogramma; gedrukt, 1 p., _4°.
22.2.1957 Dubbele uitnodigingskaart lustrumbal.
19.3.1957 Oproep tot OL om epossen, almanakken enz. te bezorgen; stene., 2 pp., _4°.
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~957-1958

Bedelbrief erelidgeld; stene., 1 p., folio.
okt. 1957
17.10.1957 Uitnodiging openingsvergadering (P. de Keyser,
E.Van Bogaert); stene., 1 p ., _4°.
30.10.1957 OLB dankt voor toegestuurde epossen enz.; stene.,
lp. _4°.
2.12.1957 Bekendmaking Alg. Vlaams Aktiekomitee; voordracht M. Lamberty; stene., 1 p., _4°.
OLB nodigt tot heldenhulde.
6.2.1958
Uitnodigingskaarten heldenhulde .
6.2.1958
Tekst van H. Vanderpoorten, W. Debroek & D. Bos6.2.1958
sier op heldenhulde.
febr. 1958 "'t Zal wel Gaan" (tijdschr.); gedr., 8 pp., -4°(over
stichting AV AK).
13.3.1958 Uitnodiging literaire avond (L.P. Boon, M. Wauters); stene., 1 p. -40.
26.3.1958 Uitnodiging verg. met L. Apostel en pater de Vogelaere over het gebed; stene., 1 p., -40.
3.4.1958 Uitnodiging tot Lentefeest; stene., 1 p., -40.
11.5.1958 Uitnodiging tot vergadering OLB; stene., 1 p., _4°.

1958-1959

okt. 1958 Bedelbrief erelidgeld; steri.e., 1 p., -40. . .-....,-~
: \l.2 ..& . 3.3.1959 Oproep Vendredil:.3;,stene., 1 p., -40. _ _
19.2.1959 Uitnodigingskaarten Spanjeavond (Geweren van
Moeder Carrar, Bertolt Breeht).
5.3.1959 Uitnodiging verg. : W. Debroek : Het huidige prole·
tariaat; stene., 1 p., _4°.
19.4.1959 Uitnodiging OLBvergadering; stene., 1 p., -4° .
15.4.1959 Uitnodiging Lentefeest; stene., 1 p., _4°.
26.4.1959 Uitnodiging uitgesteld OLB·vergadering; stene., 1 p.,
-4<:>.

1959·1960

sept. 1959 ? Oproep om meubels voor lokaal te schenken; stene.,
lp., ·4~
Bedelbrief erelidgelden.
okt. 1959
13.10.1959 Uitnodiging openingsdebat van Audenhove & Vermeylen : Liberalisme en Socialisme; stene., 1 p., _4°.
25.11.1959 "gesloten vergadering over Kongoproblemen" (met
Groot~rt ?hstene., 1 p., ·4°.
_
1.1.1960 Bedelbrief; stene., 1 p., ·4°.
5.1.1960 Uitnodiging verg. : W. Calewaert : Hoe zal men
straffen in de toekomst?; stene., 1 p., _4°.
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:.1.:7 .2.1960
23.3.1960
1·3.4.1960

Uitnodiging eetmaal + epossen; stenc., 1 p., _4°.
Uitnodiging verg. : L. Apostel en pater Leys : Persoon en gemeenschap en transcendentie; stenc., 1 p.,
_4°.
lste en 2de uitnodiging "75 jaar OLB"; stenc., 1 p.,
-4~

1960-1961

okt. 1960? Bedelbrief erelidmaatschappen; stenc., 1 p., - 4°.
Programma eerste semester; stenc., 1 p., -40.
okt. 1960
Uitnodiging film "Come back Africa", 13.11.1960;
stenc., 1 p., -40.
13.1.1961 Uitnodiging Vendredi 13, Baard en Buis; stenc.,
1 p., -40.
Programma Week van Jonge Vlaamse Kunst;gedr.,
jan. 1961
lp., -4<:>
Deelnemingskaart Week van Jonge Vlaamse Kunst;
jan. 1961
gedr., 1 p., -40.
Uitnodiging verg. : L. Flam : Dood van God; stenc.,
7.2.1961
1 p., -4~
april 1961 Uitnodiging verg. Dag van de BRUG en OLB-vergadering; stenc., 1 p. -40.
23.4.1961 2de uitnodiging verg. Dag van de BRUG en OLB-vergadering; stenc., 1 p., _4°.
26.4.1961 Uitnodiging Lentefeest.

1961-1962

Bedelbrief + programma; gedr., 1 p., -4~
Uitnodigingskaart verg. : "Hedendaagse Vlaamse
Problemen" (sprekers der 3 fondsen).
22.11.1961 Uitnodigingskaart verg. : J. Masangu : Katanga.
21.2.1962 Uitnodigingskaart bal der vrijzinnigen.
febr. 1962 Programma Lustrum; stenc., 1 p., _4°.
4.4.1962 Programma Lentefeest; stenc., 1 p., -40.
20.5.1962 Verslag 68ste vergadering OLB; 6 pp., stenc., -40 +
2 pp. moties.

1962-1963

10.10.1962
12.5.1963
idem
idem

Bedelbrief erelidgelden; stenc., 1 p., - 4°.
Uitnodiging OLB-vergadering; stenc., 1 p., -4°.
2de uitnodiging OLB-vergadering; stenc., 1 p., _4°.
Verslag 69ste vergadering OLB; stenc., 7 pp., _4°.

1963-1964

okt. 1963

Bedelbrief erelidgelden; stenc., 1 p., -40.

okt. 1961
7.11.1961
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29.10.1963 Uitnodiging tot 1ste tonzitting; stene., 1 p., -4°.
17.12.1963 Uitnodiging tot verg. over MPW (A. Genot & Yerna)
stene., 1 p., -40.
24.3.1964 Uitnodiging tot verg. : P. Vermeylen : Demokratisering van het onderwijs; stene., 1 p., -40.
3.5.1964
Uitnodiging tot OLB-vergadering; stene., 1 p ., -40.
Verslag 70ste verg. OLB;stene., 1 p., -4~
idem
25.5.1964 Motie van bestuur OLB tegen spreiding van universiteiten; stene., 1 p., -40.
1964-1965

23.11.1964 Uitnodigingskaart : rektoren RUG en RUL tegen
spreiding.
23.12.1964 Uitnodigingskaart : voordracht : Medebeheer in bedrijf; stene., 1 p., -40.
30.5.1965 1ste uitnodigingskaart en 2de voor OLB·vergadering;
stene., 1 p., _4°.
71ste verslag vergadering OLB; stene., 7 pp., -40.
idem

1965-1966

"'t Zal wel Gaan", Mededelingenblad; stene., 2 pp.,
-40 + uitnodiging verg. niet Claeys en Weverbergh
7.10.
nov. 1965
"'t Zal wel Gaan", Mededelingenblad : aankondiging Pop-art-tentoonstelling 14-16.12.1965.
23.11.1965 "'t Zal wel Gaan", Mededelingenblad; aankond.;
voordr. W. Debroek en H. Vanderpoorten : 6 jaar
schoolpakt; stene., 1 p., -40.
9.12.1965 Uitnodiging voordracht J. Wyninekx & M. de Koek:
Rechts en Uiterst Rechts in Vlaanderen; stene., 1 p.,
_4°.
15.5.1966 Verslag 72ste verg. OLB; stene., 5 pp., -4~

1966-1967

17.10.1966 Persmededeling tegen bisschoppen inzake Leuven;
5 pp., -40.
8.11.1966 Uitnodiging tot voordr. : "Antikoneeptiva".
nov. 1966 Programma winter; stene., 1 p., _4°.
Verslag 73ste verg. OLB; stene., 7 pp., -40.
7.5.1967

1969-1970

jan. 1970

okt. 1965

mei 1970

'''t Zal wel Gaan", tijdschr., 117, nr. 5-6; offset, 32
pp., "provo"-formaat.
Kaai-art, tijdschr., 118, nr. 2; 15 bIn., stene., "provo" -formaat.
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1970-1971

8.10.1970

Verzoek aan kranten exemplaren ter lezing te sturen; _4°.
jan. 1971
Kaai-Art Perjodiekje, 119de jg., nr. 1; 16 pp., _8°.
feb. 1971
Dokumentasiebrosjure Liberté du Père de Famille;
5 bin., stene., -40.
maart 1971 Dokumentasiebrosjure Guinea; stene., -4°, 11 bin.
maart 1971 Kaai-art Perjodiekje; 119, nr. 2; 16 pp., _8°.

1975-1976

15.7.1975
dee.1975

BRT-gastprogramma : 't Zal; stene., 17 bin., -4°.
Skript door G. Schmook.
Kaai-art, 124ste jg., nr. 5; stene., 44 pp., -40.
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EEN DOCUMENT
Bij de alleroudste documenten van het T.S.G., die momenteel
in gekende archieven berusten, behoort een merkwaardige brief van
Julius Vuylsteke, stichter van het genootschap. Het is een brief van
8 mei 1857. Vuylsteke was toen 20 jaar. Samen met drie medestudenten uit de Rechtsfaculteit, tevens leden van "'t Zal", was een
reis georganiseerd naar Delft. Het zou sinds 1830 de eerste studentendelegatie uit het Zuiden geweest zijn, die een Hollands studentenfeest bijwoonde. Te Delft moet iets zijn misgelopen. Vuylsteke's reisgenoten - Karel De Clercq (advocaat, overleden te Gent
op 18 mei 1900), Victor Fredericq (advocaat, nadien magistraat,
raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent, overleden te Gent op
28 januari 1891) en Prosper Claeys (advocaat, tevens bekend kroniekschrijver over lokale Gentse geschiedenis in liberale kranten,
geboren te Gent op 10 januari 1834 en overleden te Gent op 7 mei
1910) - keerden vroeger dan voorzien terug. De jonge Vuylsteke
bleef moederziel alleen te Delft en bij zijn terugkeer te Gent leidde
dit tot een grote ruzie .
Bijgaande brief aan zijn reisgenoten is een weerslag van deze
ruzie. De brief heeft vooral belang als een mentaliteitsschets.

"

Gent, 8 Mei 1857

Mijne Heren !
De reis naar Delft heeft niet de gelukkige gevolgen gehad die
zij beloofde, en zekerlijk zou het nooit in mijn gedachten gekomen
zijn eenige pooging tot die zaak aan te wenden, indien toen reeds te
voorzien geweest ware dat zij zoo slecht eindigen zou. Over de be-
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teekenis van uw onverwacht vertrek uit Delft, verschillen natuurlijk de gevoelens hier te Gent. Geweldige diskussiën zooals die welke
dezen morgen in de sociëteit uitgebarsten is en waarin men zich gewoonlijk meer verwijten en scheldwoorden toewerpt dan argumenten, strekken maar tot verbittering en ergernis, en zijn in 't bijzonder gevaarlijk voor mij die zeer gauw mijn koelbloedigheid verlies. Daarom gebruik ik thans een ander middel van uitlegging, het
geschrift, en ik verzoek u, indien gij het geradig vindt mij te antwoorden, hetzelfde middel te gebruiken.
Ik heet uwe handelwijze onbetamelijk : te mijnen opzichte,
't geen mij zeer onverschillig is, en ten opzichte der Delftsche
studenten, 't geen gewigtig mag heeten.
Te mijnen opzichte vooreerst, hebt gij waarschijnlijk uit het
oog verloren dat wij met vieren naar Delft getrokken, wel overeengekomen waren te samen den donderdag weêr te keeren. Zulk een
overeenkomst is ter goeder trouw, en zou als dusdanig moet uitgevoerd worden, 't en ware bij algemeene instemming of indien er
zeer grondige redenen bestonden om er van af te zien. Wanneer die
redenen ontbreken, dan kan zelfs de meerderheid niet maken dat hij
die het gegeven woord getrouw wil blijven, ongelijk, en zij die het
breken, gelijk zouden hebben. Zulk een overeenkomst brengt ook
mede dat zoodra de dag gevallen was, allen moesten heengaan, en
dat geen meerderheid die b.v. zou beslist hebben langer te blijven,
kon maken, dat hij die vertrok, ongelijk, - zij die hadden willen
blijven, gelijk hadden.
Nu vraag ik u hoe het besluit om van het gegeven woord af te
zien, moest genomen worden? Bij overeenkomst, zonder twijfel.
Is het zoo gegaan? Neen, ik ben niet in aanmerking gekomen, uw
besluit was genomen terwijl ik afwezig was, en onwederroepelijk
stond het dan reeds vast; mijn gevoelen is mij niet gevraagd, maar
gij hebt mij eenvoudig aangekondigd dat gij vertrokt ; in zulk en
toestand hadde ik vruchteloos redenen ingebragt : ook heb ik mij
vergenoegd u te zeggen dat, indien ik vertrokken ware, ik die daar
wezenlijk ziek was, zulks verstaanbaar zou geweest zijn, maar dat
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het met u alzoo niet gelegen was. Nog heb ik aan den heer De
Clercq in 't bijzonder gevraagd of hij het daar dan toch zoo ijselijk
vervelend vond, om niet te kunnen nog éenen dag opofferen, zooals het afgesproken was ? "Neen," heeft hij mij geantwoord, en
meer niet. De heer De Clercq is sedert dien van gevoelen veranderd.
De beslissing, ik herhaal het, was onwederroepelijk. Indien zij
genomen geweest ware door twee in de afwezigheid van twee, zoo
zoudt gij zelven bekennen dat dit geene manier van handelen was
tusschen oude kennissen die zich te samen in eene vreemde stad
bevinden : maar gij waart meerderheid, en gij bekommerdet u
weinig om den vierde.
Uw vertrek in alle gevallen moet op redens steunen : ik ga dan
over tot het 2de gedeelte, de onbetamelijkheid uwer handelwijze
jegens de Delftsche studenten. De éénige reden die ik daar heb
hooren inbrengen, was die van den heer Fredericq, dat namelijk de
studien bij wien hij geherbergd was, zeel' veel werk had met zijn naderend examen. Hier in Gent teruggekeerd heb ik nog eene andere
reden gehoord, door den heer De Clercq gegeven, dat hij zich daal'
ambêteerde (zie hooger).
Vooreerst mo et ik eene opmerking doen waarvan iedereen
de juistheid zal begrijpen : wanneer ik uwe handelwijze onkiesch
noem, dan valt die benaming natuurlijk op de daad alleen die gij
daargesteld hebt, en niet op de inz ichten die u dezelve ingaven;
want het is onaanneemlijk dat men wetens en willens zulk iets zou
doen met het zuiver inzicht om onbetamelijk te zijn . Ik beschouw
alleen wat gij gedaan hebt en welke beteekenis dit moest hebben
in de oogen van allen die uw inzichten niet kenden, of ze moeijelijk
konden aannemen. Door deze bemerking beperk ik mijn beschuldiging alleen in dezen zin dat ik gaarne aanneem dat uwe beweegredenen zuiver, en zelfs, als gij het zoo wilt, zeer loffelijk waren, maar
daarom zijt gij geenszins verontschuldigd mits gij de gevolgen uwer
daad niet hebt willen inzien .
Van de ontvangst die ons te Delft gedaan is, moet ik u niet
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spreken. Drie uren na den beloofden tijd aangekomen, waren niet te
min de studenten en oud-studenten daar aan de statie om ons in te
halen; de geestdrift was er regtzinnig genoeg, de handdrukkingen
warm genoeg, de spoed om ons, om zoo te zeggen, hunne gastvrijheid op te leggen, groot genoeg; - onmogelijk was het, ons op het
diner binnen te leiden, onmogelijk was het ook voor de studenten
van Delft, het diner daar te laten; daarover hebben zij zich genoeg
verschoond; - wij hebben er ook niet veel bij verloren, en cordialiteit en vreugde hebben wij genoeg gevonden bij de HH. Levyssohn en anderen, die ook studenten zijn te Delft, maar studenten
voor Oost-Indisch ambtenaar van 1e klas, en niet zooals de anderen
voor civiel ingenieur of voor 0.-1. ambtenaar van 2e klas; des avonds
op de sociëteit zijn wij behandeld als prinsen; de muziek speelde ons
de Brabançonne, wat zij misschien geen driemaal gedaan hebben
sedert de Brabançonne bestaat; de serenade des anderen daags aan
ons, aan ons alleen gegeven, en bijgewoond door al de studenten en
oud-studenten van Delft, en door die van Leiden en Utrecht die
daar waren; de stoet, musique en tête, naar de Akademie; daar wederom de 'aanspraak van de president der oud-studenten; aI die-eerbetuigingen, die toejuichingen, die milde gastvrijheid, die warme
geestdrift, hebben ons genoeg betoond dat de sympathie voor ons
niet geveinsd was, dat men er belang in stelde ons daar te zien, ons
daar te houden, en gij kunt voorzeker aan de tijdelijke afwezigheid
van degenen die den optogt moesten bijwonen geen tegenovergestelde betekenis geven. Van den anderen kant, was de deelneming
der Utrechtsche en Leidsche studenten een klaar bewijs dat die
sympathie gedeeld wordt door geheel de hollandsche jongelingenschap ... - Het was eenige oogenblikken na dat alles, dat gij besloot
te vertrekken : de heer De Clercq had gevonden dat hij zich ambêteerde.
Het docht mij dat wij daar gingen om kennis te maken, dat wij
daar waren om goede menschen te zien, om warme en genegene
herten te vinden, het docht mij dat wij daar waren om sympathie
te ontmoeten en zelven te betoonen, en om sterkere vriendschaps-
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banden aan te knoopen; - en het docht mij dat wij dat alles gevonden hadden boven alle verwachting ... daar is niemand geweest die
niet voldaan was !
Laat ons voortgaan en de zaak zelve aangrijpen. Was het noodzakelijk nog een dag te blijven ? De kwestië alzoo gesteld zal u misschien wat dwaas schijnen, zij is toch volkomen ernstig; zij komt
hierop neêr : Was het betamelijk, was het geoorloofd, als men van
ver komt om van vriendschap te protestéren, als men ontvangen is
als engelen, als er beloofd is dat wij tot donderdag, terwijl wij gevraagd waren voor al de feesten, was het dan geoorloofd, in eens
te vertrekken vóor den bepaalden tijd, en dàt, na een verblijf van
omtrent een dag en half?
Wij zijn naar Delft gegaan als persoonen, niet als vertegenwoordigers van het eene of andere lichaam: zoo heb ik het ook verstaan, zoodanig dat ik het den dag vóór ons vertrek openlijk verklaard had. Maar op de reis is er tusschen ons eene onvermijdelijke
solidariteit ontstaan die gij zeer wel begrepen hebt : wij waren de
eerste studenten van het Zuiden, sedert 1830, die een hollandsch
studenten-feest bijwoonden; wij werden de vertegenwoordigers van
eene gedachte, van eene zaak; 't is ook tot die gedachte dat zich
bepaaldelijk de hollandsche toejuichingen rigtten; die gedachte
legde ons pligten op. Wij hebben te samen den noodigen speech
aaneengeknoopt : de heer Fredericq verklaarde dat hij geweldig
moest zijn; alle vier hebben ten volle met zijnen inhoud ingestemd:
- aan mij viel de eer te beurt hem op te zeggen. Mijne heeren, gij
waart er medeverantwoordelijk van. Wanneer ik 's anderendaags op
de serenade aan den heer Menten antwoordde dat wij nooit met den
mond zouden kunnen uitspreken wat we daar al aan dankbaarheid
gevoelden bij zulk een onverdiend onthaal; dan waart gij nog solidair van mijne woorden. Nu, - we spraken van de vurigste dankbaarheid, en hoe hebt gij die betoond? Door weg te gaan. Als men
zich ergens vermaakt, als men er om zoo te zeggen overstelpt is van
aandoening bij het gloeijendst onthaal dat men wel ooit genoten
heeft, - dan blijft men, dan tracht men nauwere kennis te maken;
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dan maakt men kennis voor het leven, want zij die ons zoo ontvingen waren onze vrienden; dan verlaat men zulke mannen maar
met moeite, omdat het anders niet kan zijn; dan loopt men niet
weg, komende van een ander land en juist om kennis te maken, na
één dag en half verblijf.
Als men van de andere zijde, zich zelven wel bewust is dat men
eene gedachte vertegenwoordigt, dan moet men ook begrijpen dat
die gedachte het meest te winnen heeft bij de aanknooping van wederzijdsche persoonlijke betrekkingen : die gedachte moest overheerschend zijn.
De solidariteit tusschen ons bragt ook mede dat wanneer een
onzer zegde : "wij blijven tot donderdag en niet langer," wanneer
hij het regt had alzoo te spreken, dit juist hetzelfde was alsof wij het
alle vier zegden. Hier heeft de heer Fredericq zeker het meeste ongelijk, met in te brengen dat hij daarvan aan niemand te Delft gesproken heeft: hij heeft het aan mij meer dan eens gezegd, het was
tusschen ons meer dan genoeg overeengekomen, anders hadde ik de
vrijheid niet genomen daarover in collectieven naam te spreken. Ik
heb dus het regt u te aanzien als gebonden door die belofte, omdat
zij gedaan was ten gevolge onzer overeenkomst, zooveel te meer dat
ik ze niet gedaan heb in het geheim, maar overal waar er ons naar
gevraagd wierd en waar gij bijwaart, aan de statie, op ons diner, op
de sociëteit, enz. Uw inzicht was ook wel positief zoo te doen: den
zondag en den maandag waart gij daartoe zeer stipt besloten : de
ontworpen uitstap naar den Haag kwam zelfs maar tusschen, als
eene . mogelijkheid indien we den tijd hadden : uwe verandering
dagteekent van den Dijnsdag namiddag. Uw inzicht stond zoo vast
dat wij gedurig van het bal van den woensdag avond gesproken hadden, als voor ons het belangrijkste gedeelte van de feesten, en ons
meermaals hadden afgevraagd wat wij aan de hollandsche meisjes
toch zouden vertellen.
Het is meer öf min belachelijk te be~eren dat gij niet zedelijk verbonden waart te blijven; gij wist genoeg dat de zaak alzoo
door ons bepaald was, en alzoo verstaan wierd door allen die daar
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waren, zoowel de Leidsche en Utrechtsche studenten als de Delftsche. En des anderendaags toen ik daar alleen overbleef, - getrouw
aan het gegeven woord, - heb ik er nog de menigvuldigste blijken
van gehad. UW voorbarig vertrek liet maar eene uitlegging toe : "Gij
hadt u verveeld, gij waart niet te vreden" : ook hebben mij verscheidenen gezegd dat zij uw vertrek wel betreurden, dat gij immers
wist dat zij op den optogt moesten zijn en u dus hadden moeten
verlaten, maar dat ze nu juist vrij waren, en zoo innig gewenscht
hadden de kennis nauwer toe te halen. Ik heb hun gezegd dat ik
uwe redens niet juist kende, en dat was waar; maar dat ik overtuigd
was dat gij, verre van onvoldaan te zijn, in tegendeel nooit het onthaal zoudt vergeten dat gij daar genoten hebt; maar dat gij ziende
hoe druk zij het hadden met hunne feesten, waarschijnlijk gemeend
hadt opregt goed te doen hen van eenen last te meer te ontslaan,
aangezien nu toch de kennis gemaakt was. Ik heb dus de zaak niet
verergerd, zooals de heer De Clercq het wil hebben, maar wel, geloof ik, u op de beste manier verontschuldigd; want ik toch kon niet
vertellen dat we niet beloofd hadden tot donderdag te blijven, als ze
mij die belofte tegenwierpen. De bijzonder reden van den heer Fredericq heb ik ook gegeven, maar daarop is mij geantwoord dat de
heer bij wien hij thuis was, toch niet zou studeren tijdens de
feesten, en verder, al deed hij het, dat er studenten genoeg in Delft
waren om hem te vervangen in de compagnie van den heer Fredericq.
De heer Fredericq heeft nog gezegd dat de studenten van
Utrecht en . Leiden denzelfden avond vertrokken. Voor die van
Utrecht, is het niet waar; wat die van Leiden betreft, ze woonen
drie uren van daar, ze kunnen alle dagen naar Delft gaan; daarbij
er waren er misschien 80, waarvan een vierde ten minste gebleven
zijn; Gent in tegendeel ligt ver, en wij waren met vier ; - wij waren
ontvangen op vorstelijke wijze, zij niet; wij waren zedelijk tegenover
elkander en tegenover de Delftenaars verbonden; zij niet.
Dus, het geestdriftig onthaal en menige uitnoodiging om geheel
de week te blijyen, hebben ons bewezen wat belang men aan onze
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tegenwoordigheid hechtte; dat belang hebt gij over het hoofd
gezien; de zaak die wij daar vertegenwoordigden, eischte nauwere
kennismaking die toch ook in ons inzicht lag; dien eisch hebt gij
over het hoofd gezien; de 'gedane belofte legde ons eene verpligting
op, waarvan de niet-uitvoering noodzakelijk een blijk van misnoegen
was; die belofte hebt gij over het hoofd gezien. Ik vraag u hoe men
dat heet? Ik vraag hoe gij het zoudt geheeten hebben, indien b.v.
twee onzer dit besluit genomen hadden, terwijl twee het gegeven
woord wilden houden ? Buiten twijfel zoudt gij ze streng beoordeeld hebben. Maar - gij waart meerderheid ...
Gij zult mij zeggen dat gij van uw regt gebruik gemaakt hebt.
In der daad, buiten de punten door de wetten voorzien, is de
vrijheid van den mensch onbeperkt : hij is vrij zijn woord te breken,
vrij zijne zaak te compromitteren, vrij de vriendschap te ontvlugten;
maar iemand die van al die vrijheden gebruik maakt, zult ge met mij
een treurig mensch noemen.
De heer De Clercq heeft zich dezen morgen van indélicatesse
schuldig bekend : ik acht het woord wat zwak ingezien de omstandigheden; daarna heeft hij zich kwaad gemaakt, en met reden,
omdat ik woorden gebruikt had die verre mijne denkwijze overtroffen, en die ik gelukkig ben, bij deze gelegenheid te kunnen intrekken. - Laat ons de zaak betreurenswaardig noemen.
Ik heb een gezegde van den heer Fredericq vergeten, namelijk
dat zijn gastheer geen groote instanciën deed om hem nog te houden : maar er zou eene zekere wreedheid in bestaan hebben, iemand
die door zijne daad klaar bewees dat hij er genoeg van had, nog te
willen dwingen langer de verveling te onderstaan.
Hiermede zal ik sluiten. De gansche kwestie, vrees ik, kan maar
tot eene verwijdering leiden, waarat'n ik mij onderwerp, hoe pijnlijk
zij mij ook moet vallen, maar die nrlj minder smertelijk zal voorkomen omdat ik overtuigd ben dat ze van uwen kant met eene wijsgerige onverschilligheid zal beschouwd worden.
Ik blijf, Mijne Heeren,
Uw dienstwillige dienaar,
(get.) Julius Vuylsteke."
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DANKWOORD
De oorsprong om bij de viering 125 jaar 't Zal een tentoonstelling te organiseren en in een brochure de documentensch"at vast
te leggen ontstond in een werkzaam groepje met Denise Crommar,
Berlhe Moerman-De Meyer, Ger Schmook jr. en ikzelf. Aan mijn
drie vrienden een eerste en hartelijk dankwoord.
.
Bij Prof. K. De Clerck kregen we een gul onthaal en veel
hulp wanneer we hem vroegen deze brochure te mogen uitgeven in
de door hem gestichte en geleide reeks "Uit het verleden van de
R.U.G.". Oprechte dank hiervoor, ook aan zijn technische ploeg.
Ik hoop dat het als een ernstige compensatie beschouwd wordt
wanneer zo'n rijke hoeveelheid archieffondsen veilig in depot gegeven worden aan het Archief van de Universiteit. Onze dank gaat
trouwens ook naar de medewerkster van Prof. K. De Clerck, Mevr.
Anne-Marie Simon-Van der Meersch, voor het opzoeken van documenten.
Een derde dankwoord gaat naar het bestuur van de Oudledenbond met Mevr. Els Voets als voorzitster en Manu Robbroeckx als secretaris-schatmeester.
Een vierde en hartelijke ruiker dankwoorden gaat naar mijn
medewerkers op het Seminarie voor Nieuwste Geschiedenis :
Wouter Steenhaut, die de tekst nalas en last, not least, Mevr. Krista
De Vriendt die, zoals gewoonlijk in een hels tempo, het moeilijke
zetwerk voor haar rekening nam.

