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1834: Stichting van de 
Université Libre de Bruxelles 

Na enkele jaren van onderbreking werd in 
juni 1834 de Katholieke Universiteit opnieuw 
in het leven geroepen. Als reactie hierop be-
pleitte de Brusselse liberale advocaat Pierre-
Théodore Verhaegen de oprichting van een 
eigen, vrije universiteit. Door gelobby van Ver-
haegens vrijmetselaarsloge Les Amis Philan-
thropes werd al op 20 november de Univer-
sité Libre de Bruxelles geopend. De nieuwe 
universiteit ontplooide zich tot een kweekvij ver 
van vrijzinnige opiniemakers en politiek talent.

1852: ’t Zal wel Gaan 
Het Taalminnend Studentengenootschap ’t Zal wel Gaan 
werd in 1852 opgericht aan het atheneum van Gent. 
Twee jaar later werd haar uitvalsbasis verplaatst naar 
de	Rijksuniversiteit,	waar	zij	zich	al	snel	profileerde	als	
anti	klerikaal,	liberaal	en	flamingant.	In	1885	ontstond	uit			
’t Zal de Bond van Oudleden, met onder ander Paul 
 Fre dericq en Julius Hoste als gangmakers. Beide verenigin-
gen speelden een belangrijke rol in de vernederlandsing 
van de universiteit en hun invloed reikte veel verder 
dan de universitaire gemeenschap. Meer dan honderd 
jaar na haar oprichting nam ’t Zal de spreuk ‘Geen God, 
Geen Meester’ aan, hoewel haar anti-autoritaire en haar 
 vrijzinnige voorstelling al lang duidelijk was.

Het vervelende aan 
vele katholieken is 
dat ze altijd bezig zijn 
over seks, zoals 
vrijzinnigen altijd maar 
over God praten.

‘
HeInRIcH	Böll

‘
Is God dood? Neen, zeggen ze. 
Om te kunnen sterven, moet 
je eerst geleefd hebben.‘ ‘

EUGèNE PELLETAN

1843 
 Oprichting 
 Union 
 des Anciens 
 Etudiants 
 (ULB)

1862: begrafenis van Pierre-Théodore Verhaegen 
Toen Pierre-Théodore Verhaegen in december 1862 op sterven lag, was 
het zijn uitdrukkelijke wens dat hij geen laatste sacramenten zou ont-
vangen en burgerlijk begraven zou worden. De uitvaart van  Verhaegen 
was niet de eerste burgerlijke begrafenis uit de Belgische geschiedenis, 
maar was ongetwijfeld de meest roemruchte. Duizenden mensen, 
waaronder vele vrijmetselaars met hun decors, volgden de rouwstoet 
die aan het Brusselse sterfhuis vertrok. Verhaegens maatschappelijke 
positie verklaart deze grote publieke belangstelling. Hij was voorzitter 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, liberaal burgemeester, ini-
tiatiefnemer van de Université Libre de Bruxelles, Grootmeester van 
het Grootoosten van België en het boegbeeld van de vrijzinnigen.

1885: Oprichting van de 
Fédération Nationale des 
Sociétés de Libre Pensée
Bij haar oprichting in 1885 groe-
peerde de Fédération Nationale des 
Sociétés de Libre Pensée ruim 35 
 vrijdenkersbonden. Aan de voor avond 
van de Eerste Wereldoorlog waren 
dat er driehonderd, met een totaal 
van 25.000 leden. Ook de Vlaamse 
Vrijdenkersfederatie en de invloedrij-
ke	Fédération	Rationaliste	de	char
leroi sloten zich aan bij de  Fédération 
Nationale. Op het congres van 1932 
werden nieuwe statuten aangenomen,  
waarbij het belang van solidariteit en 
broederlijkheid tussen de verschil-
lende rationalistische en vrijzinnige 
verenigingen werd onderstreept. De 
in 1895 opgerichte Vlaamse Vrijden-
kersfederatie ging in 1951 over in de 
Vrijdenkersunie. 

Studentenlied ‘Le semeur’
Semeurs vaillants du rêve,
Du travail, du plaisir,
C 'est pour nous que se lève
La moisson d 'avenir;
Ami de la science,
Léger, insouciant,
Et fou d 'indépendance
Tel est l'étudiant !
Frère, lève ton verre
Et chante la gaieté,
La femme qui t'est chère
Et la fraternité.
À d 'autre la sagesse,
Nous t'aimons, Vérité,
Mais la seule maîtresse,
Ah, c'est toi, Liberté !

Aux rêves de notre âge,
Larges, ambitieux,
S 'il était fait outrage
Gare à l'audacieux !
Si l'on osait prétendre
À mettre le holà,
Liberté, pour défendre
Tes droits, nous serions là !
Une aurore nouvelle
Se lève à l 'horizon;
La Science immortelleÉ-
claire la Raison.Rome trem-
ble et chancelleDevant la 
Vérité;Serrons-nous autour 
d ’elleContre la papauté !

Refrein

 8 december    
 Encycliek
	 Quanta	cura	
	 van	Pius	IX
 tegen secularisering

1864

 Darwins boek 
 On the Origin 
 of Species 
 verscheen op 
 24 november

1859
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F.J. Haseleer: Pierre-Théodore Verhaege. 
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