Robrecht de Smet in de
Cultuurbibliotheek

In dit opstel wil ik wijzen op documenten in de CB over Robrecht de Smet, een
eminente voorvechter van het A.B.N. De generatie die nu studeert, heeft geen band
meer met de Vlaamse beweging van de vorige eeuw. De CB loopt in de sporen van
Robrecht Stock, de stichter van de Cultuurbibliotheek. Hij leefde en werkte volop in
de geest van de emancipatorische beweging die de Vlaamse beweging ten gronde wel
is. De Cultuurbibliotheek bewaart dan ook heel wat documenten zodat de waardering
voor vorige generaties niet hoeft verloren te gaan.

Het is verwonderlijk hoe, op het einde van de negentiende eeuw, jonge
kerels op de West-Vlaamse colleges zich bewust werden van hun Vlaamse
identiteit. De bisschop verhinderde de Vlaamse beweging. De voertaal op de colleges
was Frans en zelfs thuis hadden ze soms een Franstalige opvoeding gekregen.
Robrecht de Smet was een van de eersten die ijverde voor ‘beschaafd’ Nederlands. Hij
zag een diepe kloof tussen Vlaamse werklui die dialect spraken en de ‘beschaafde’
Franstalige elite. Hij zocht een uitweg uit de plaatselijke armoede door aansluiting te
zoeken bij de cultuur in Nederland.
Robrecht de Smet (°20 april 1876, Oostende - +1 mei 1937, Meerssen)j was een
leiderstype. Hij was verstandig maar weinig realistisch. Laureaat van het O.-L.Vrouwcollege in Oostende, trok hij in 1892 naar het Kleinseminarie in Roeselare. In
oktober 1896 werd hij, als eerste seminarist van het bisdom, naar Leuven gestuurd om
Germaanse filologie te studeren. Op 4 juni 1898 werd hij priester gewijd en naar het

college in Kortrijk gestuurd maar vertrok al in 1900 naar het Sint-Jozefscollege in Tielt.
Van 1907 tot 1911 was hij kapelaan in Knokke, daarna in Westkerke. Het is een
constante in zijn leven: hij blijft nergens lang hangen. Vanaf 1921 is hij de dool. Op 24
juni 1924 vertrek hij uit het bisdom Brugge. Hij sterft vereenzaamd in Meerssen bij
Maastricht.
Romain Vanlandschoot heeft zijn leven beschreven in het Nationaal Biografisch
Woordenboek IV pp. 781/2 (CB 2002/2482). Het stuk kreeg ook een interessante
bibliografie mee.
R. de Smet was een man van veel talenten. Hij kende Grieks en Hebreeuws; hij wilde
de mensen betrekken bij de liturgie en bevorderde de gregoriaanse zang.

Nogal wat ‘Vlaamse koppen’ hebben een of andere band met het college van Tielt. Na
Roeselare was Tielt hét college waar het Vlaams bewustzijn groeide. Amand Dumon,
Omer Van Rie, Antoon Vander Plaetse en Romain Vanlandschoot hebben in
’t Halletorentje, het blad van de oud leerlingenbond van het St.-Jozefscollege,
gepubliceerd over Robrecht De Smet. Hij was er leraar van september 1900 tot
september 1906.
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