
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En men zou niet fier zijn 
Vaderlander te wezen? 

 
Sociaal-democratie en nationale identiteit voor WOI.  

Een casusstudie van Antwerpen en Luik 
 

 

 
 
 
 
 
 
Jens Verdure 
Vakgroep Nieuwste Geschiedenis 
Universiteit Gent 
Academiejaar 2006-2007 
Scriptie ingediend tot het behalen van de graad licentiaat in de geschiedenis 
 
Promotor:   Dr. Maarten Van Ginderachter 
Commissarissen:  Dr. Christophe Verbruggen 
   Paule Verbruggen 



 2 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave .............................................................................................. 2 

Inleiding ........................................................................................................ 6 

0.1. Dankwoord.................................................................................................................... 6 
0.2. Probleemstelling ........................................................................................................... 7 
0.3. Theoretisch kader ....................................................................................................... 10 

0.3.1. Natie, etnie ............................................................................................................. 10 

0.3.2. History from below ................................................................................................. 12 

0.4. Methodologische nota ............................................................................................... 15 
0.4.1. Antwerpen - Luik ................................................................................................... 17 

0.4.2. Bronnen .................................................................................................................. 18 
0.4.2.1. Pers ............................................................................................................................. 19 
0.4.2.2. Andere ........................................................................................................................ 22 
0.4.2.3. Bemerking .................................................................................................................. 23 

0.5. Structuur ...................................................................................................................... 25 
 
Hoofdstuk 1. 1885-1889. ............................................................................ 26 

1.1. Tijdsbeeld..................................................................................................................... 26 
1.2. Situatieschets ............................................................................................................... 27 

1.2.1. Antwerpen .............................................................................................................. 27 

1.2.2. Luik ......................................................................................................................... 30 

1.3. Het organiseren van de massa .................................................................................. 35 
1.3.1. Pas op: hier zijn de werklieden! .............................................................................. 35 

1.3.1.1. De ‘Jacquerie’ ............................................................................................................ 36 
1.3.1.2. Allen naar Brussel op 15 augustus! ........................................................................ 37 
1.3.1.3. De ‘septemberoptocht’ in Luik ............................................................................... 39 
1.3.1.4. En ondertussen in Antwerpen… ............................................................................ 46 
1.3.1.5. Luik: tussen België en de Centenaire ...................................................................... 54 
1.3.1.6. Vlaamse etnie in een zwakke federatie ................................................................. 59 

1.4. Conclusie ..................................................................................................................... 63 
 
Hoofdstuk 2. 1890-1894 ............................................................................. 68 

2.1. Tijdsbeeld..................................................................................................................... 69 
2.2. Situatieschets ............................................................................................................... 69 

2.2.1. Antwerpen .............................................................................................................. 70 

2.2.2. Luik ......................................................................................................................... 71 

2.3. De voorbereiding van het Algemeen Stemrecht .................................................... 73 



 3 

2.3.1. Antwerpen: België -  internationalisme  - Vlaanderen -  Groot-Nederland .......... 74 
2.3.1.1. Belgisch-politieke context ........................................................................................ 74 
2.3.1.2. Internationalistische oprispingen ........................................................................... 77 
2.3.1.3. Groot-Nederland ...................................................................................................... 78 
2.3.1.4. Toch maar Vlaanderen ............................................................................................. 79 

2.3.2. Luik: ‘België wil het Algemeen Stemrecht’ ............................................................ 81 

2.3.3. De laatste rechte lijn naar het algemeen stemrecht ................................................ 83 
2.3.3.1. Antwerpen ................................................................................................................. 83 
2.3.3.2. Luik ............................................................................................................................. 86 
2.3.3.3. Een half succes na grote opofferingen ................................................................... 87 

2.3.4. De eerste echte socialistische verkiezingscampagne ............................................... 88 
2.3.4.1. Antwerpen ................................................................................................................. 88 

De Bloedwet ..................................................................................................................................... 88 
Weg met de flaminganten! ............................................................................................................. 91 

2.3.4.1. Luik ............................................................................................................................. 94 
2.4. Conclusie ..................................................................................................................... 96 

 
Hoofdstuk 3. 1895-1902 ............................................................................. 98 

3.1. Tijdsbeeld..................................................................................................................... 98 
3.2. Situatieschets ............................................................................................................... 99 

3.2.1. Antwerpen .............................................................................................................. 99 

3.2.2. Luik ....................................................................................................................... 100 

3.3. Alle hens aan dek ..................................................................................................... 103 
3.3.1. Met zijn allen tegen ‘de Congo’ ........................................................................... 103 

3.3.2. De socialisten eisen hun plaats in het politieke landschap op .............................. 105 
3.3.2.1. Antwerpen ............................................................................................................... 105 

De Bloedwet ................................................................................................................................... 105 
Vlaamse argumentatie .................................................................................................................. 107 

3.3.2.2. Luik ........................................................................................................................... 112 
3.3.3. De verkiezingen van 1895 .................................................................................... 113 

3.3.4. Strubbelingen aan het einde van de eeuw ............................................................ 116 
3.3.4.1. De Diamantbewerkersbond .................................................................................. 116 
3.3.4.2. De schoolwet van Schollaert ................................................................................. 116 
3.3.4.2. Luik ........................................................................................................................... 117 

3.3.5. De Evenredige Vertegenwoordiging zorgt voor communautair gekrakeel .......... 119 
3.3.5.1. Antwerpen en Luik over de taalkwestie ............................................................. 121 

Antwerpen ..................................................................................................................................... 121 
Luik ................................................................................................................................................. 124 

3.3.6. De strijd met de flaminganten om de Guldensporenslag ..................................... 126 

3.3.7. Pijnlijk 1902 ......................................................................................................... 128 



 4 

3.4. Conclusie ................................................................................................................... 132 
 
Hoofdstuk 4. 1903-1908 ........................................................................... 134 

4.1. Tijdsbeeld................................................................................................................... 134 
4.2. Situatieschets ............................................................................................................. 136 

4.2.1. Antwerpen ............................................................................................................ 136 

4.2.2. Luik ....................................................................................................................... 137 

4.3. Waals-Vlaamse tegenstellingen .............................................................................. 139 
4.3.1. Op de adem getrapt .............................................................................................. 139 

4.3.2. De festiviteiten rond 75 jaar België ...................................................................... 140 

4.3.3. De strijd voor de Vlaamsche taal .......................................................................... 145 
4.3.3.1. Bekvechten met de flaminganten ......................................................................... 145 
4.3.3.2. Heibel om de vernederlandsing van de ‘Gentsche Hoogeschool’................... 146 
4.3.3.3. In de Vlaamse eer gekrenkt ................................................................................... 147 
4.3.3.4. Communautair gekrakeel (bis) ............................................................................. 149 

4.4. Conclusie ................................................................................................................... 153 
 
Hoofdstuk 5. 1909-1914 ........................................................................... 155 

5.1. Tijdsbeeld................................................................................................................... 155 
5.2. Situatieschets ............................................................................................................. 156 

5.2.1 Antwerpen ............................................................................................................. 156 

5.2.2 Luik ........................................................................................................................ 157 

5.3. De rassenstrijd........................................................................................................... 159 
5.3.1. De militiewet(ten) ................................................................................................ 159 

5.3.2. De taalstrijd en rassenargumentatie .................................................................... 163 

5.3.3. Communautaire climax ........................................................................................ 167 

5.3.4. De Algemene Staking van 1913 ........................................................................... 170 

5.3.5. Wat met de nieuwe koning? ................................................................................. 172 

5.4. Conclusie ................................................................................................................... 173 
 
Hoofdstuk 6. Algemeen besluit ................................................................. 175 

6.1. De verschillende vaderlanden van de Antwerpse en Luikse federatie ............ 175 
 
Hoofdstuk 7. Bibliografie .......................................................................... 179 

7.1. Primaire bronnen ...................................................................................................... 179 
7.1.1. Uitgegeven primaire bronnen: ............................................................................. 179 



 5 

7.1.1.1. Antwerpen: .............................................................................................................. 179 
7.1.1.2.Luik: ........................................................................................................................... 180 

7.1.2. Onuitgegeven Primaire bronnen : ....................................................................... 180 
7.1.2.1. Stadsarchief Antwerpen : ...................................................................................... 180 

Politiedossiers: ............................................................................................................................... 180 
7.1.2.2 Archives de la ville de Liège : ................................................................................ 180 

Archives de la Sureté Publique: .................................................................................................. 180 
7.1.2.3. Andere: ..................................................................................................................... 181 

7.1.3. Contemporaine literatuur .................................................................................... 181 

7.1.4. Secundaire literatuur ........................................................................................... 182 
7.1.4.1. Inventarissen : ......................................................................................................... 182 
7.1.4.2. Literatuur: ................................................................................................................ 182 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Inleiding 

 
0.1. Dankwoord 

 

Deze thesis geldt als eindpunt van mijn vierjarige opleiding tot historicus. Het past dan ook 

om even stil te staan bij wie me allemaal bijgestaan heeft in deze boeiende periode. 

Allereerst moeten mijn ouders, Karin en Marc, bedankt worden omdat ze me de volledige 

vrijheid gaven in mijn studiekeuze, en zich op voorhand geen vragen stelden bij wat deze 

opleiding me op de arbeidsmarkt zou kunnen bieden. Steeds aanmoedigend en 

geïnteresseerd, maar nooit dwingend keken ze vanaf de zijlijn toe hoe ik me een weg 

doorheen mijn studies en deze scriptie baande. Dankzij hun financiële steun was het 

überhaupt mogelijk deze studies aan te vatten en van het louterende kotleven te genieten. 

Meer dan loze bladvulling is dit een welgemeende merci voor de prachtige manier waarop ze 

mij steeds mijn ding laten doen. 

Mijn vriendin Eline mag in dit dankwoord niet ontbreken, omdat ze ervoor zorgde dat ik 

mijn simpele geest steeds bij haar kwijt kon en ze me vol enthousiasme steeds opnieuw deed 

beseffen dat ik met mijn gat in de boter ben gevallen. Haar humor, lach en ontspannende 

aanwezigheid deden me veel zaken relativeren.  

Als laatste wil ik mijn promotor Maarten Van Ginderachter bedanken. Niet alleen gaf hij de 

aanzet tot deze licentiaatverhandeling en was hij met zijn doctoraat de grootste 

inspiratiebron, naarmate het schrijven vorderde nam hij ook steeds de moeite om stukken na 

te lezen en te corrigeren waar nodig. Zijn positieve commentaren en tips gaven me het 

vertrouwen dat ik nodig had en speelden zo een grote rol in het welslagen van deze 

verhandeling. 
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0.2. Probleemstelling 

 

In navolging van de doctoraatsstudie van Maarten Van Ginderachter wil dit onderzoek zich 

richten op sociaal-democratie en nationale identiteit in het Belgische socialisme voor de 

Eerste Wereldoorlog. Hij spitte de situatie in Gent, Brussel en de Borinage uit voor de 

periode 1885-19141

De verschillende onderzoeken naar de Belgische Werkliedenpartij

 en vroeg zich af met welk vaderland de arbeidersklasse zich er 

identificeerde. Met deze studie wil ik dit thema onderzoeken voor de Antwerpse en Luikse 

federaties en mijn resultaten naast die van Van Ginderachter proberen te leggen. Gaan de 

gevolgtrekkingen die hij maakte op voor de hier onderzochte federaties of blijkt dat 

Antwerpen en Luik een ander vaderland aanhingen? In mijn besluit hoop ik deze vraag te 

beantwoorden. 

2 gingen er in het verleden 

a priori van uit dat het socialisme vaderlandsliefde uitsloot. Vooral het credo van Marx en 

Engels, ‘het proletariaat heeft geen vaderland’, beïnvloedde de geesten der historici. Het 

oorlogsenthousiasme van veel socialisten in augustus 1914 werd dan ook vaak gezien als 

‘onverwacht’ en een ‘complete breuk met het verleden’. Van Ginderachter legt de verklaring 

hiervan bij een eenzijdige lezing van het werk van Marx en Engels3

Wanneer deze ‘onverzoenbaarheidsthese’ vanaf de jaren zestig sterk gerelativeerd werd, 

kwam er consensus dat de West-Europese sociaal-democratie voor de Eerste Wereldoorlog 

langzaam in het politieke systeem geïntegreerd werd, en werd het socialistische 

internationalisme sterk gerelativeerd. Ook de geleidelijke emotionele aanvaarding van de 

notie van het vaderland wordt in deze periode als kenmerkend voor de socialisten 

vooropgesteld. Toch werd er ook dan te snel van uitgegaan de klassensolidariteit, over de 

taalgrens heen, altijd veel belangrijker zou geweest zijn.

. 

4

Dat vaderlandse gevoelens wel degelijk meespeelden binnen de socialistische partij, is iets 

wat door de studie van Van Ginderachter uitvoerig aangetoond werd. In de Gentse 

socialistische federatie bleek aan de basis een breed verspreid etnisch-cultureel 

  

                                                 
1 VAN GINDERACHTER (M.),  Vaderland in de Belgische Werkliedenpartij (1885-1914). Sociaal-democratie en nationale 
identiteit from below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Ugent, 2005, 738 p. 
2 In het vervolg van deze scriptie gebruik ik de afkorting BWP. 
3 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI, Tielt, Lannoo, 2005, p. 11. 
4 VAN GINDERACHTER (5.), ibidem, pp. 11-12. 



 8 

identiteitsbesef te bestaan. Dat richtte zich niet op de Belgische staat, maar op Vlaanderen, 

niet zelden in een Groot-Nederlandse context. De Boreinse federatie daarentegen kwam in 

hetzelfde onderzoek als meer Belgisch- en, als reactie tegen de opkomende Vlaamse 

krachten, zelfs Waalsgezind naar voren. Brussel was de enige federatie die consequent een 

Belgisch-etnisch gevoel in de strijd wierp en die later een soort ‘bemiddelingsfunctie’ tussen 

de Waalse en Vlaamse federaties ging innemen. Houden deze identiteiten stand wanneer we 

dezelfde onderzoeksvraag op Antwerpen en Luik gaan toepassen? Mijns inziens is dit zeker 

aangewezen omdat de Antwerpse federatie algemeen als de meest Vlaamsgezinde 

socialistische federatie aanzien werd.5

Luik verdient het ook om aan deze onderzoeksvraag onderworpen te worden, en wel om 

twee redenen. De eerste is het feit dat de ‘Vurige Stede’ aan het begin van de twintigste eeuw 

de leiding over de Waalse Beweging had, na Brussel in de jaren tachtig en voor 

Henegouwen, vanaf 1912.

 Daarom lijkt het logisch dat de trend die in Gent 

aanwezig was, ook voor Antwerpen gold. Maar was dit wel zo? Tot welke natie voelden de 

Antwerpse socialisten zich aangetrokken? Was de aanwezigheid van de haven geen venster 

op de wereld, waardoor het internationalisme er sterker leefde dan bij hun Gentse buren? 

Interessant is ook de vraag of de Antwerpse socialisten zichzelf een eigen, Brabantse 

geschiedenis gaven, in navolging van de Gentenaars die veelvuldig teruggrepen naar het 

grote Vlaanderen van weleer. 

6

                                                 
5 VAN VELTHOVEN (H.), Onenigheid in de Belgische Werkliedenpartij: de Vlaamse kwestie wordt een vrije 
kwestie (1894-1914), p. 142. In: BTNG, 1974, pp. 123-165 

 Beïnvloedden deze Waalse sympathieën ook de arbeiders en in 

hoeverre probeerden de socialistische leiders van een Waalse retoriek gebruik te maken om 

hun aanhang te overtuigen? De tweede reden is de specifieke historische situatie van Luik. 

Als prinsbisdom is het gebied nooit een deel geweest van de roemrijke Bourgondisch-

Habsburgse gebieden, en voer het steevast haar eigen koers. Deden de arbeiders een beroep 

op hun onafhankelijk verleden om hun eisen kracht bij te zetten, en was deze retoriek al dan 

niet in een Belgische context ingebed? Dit Luiks gevoel bestond namelijk al langer, zoals het 

werk van M-L Polain uit 1837 bewijst. ‘Esquisses ou récit historiques sur l’ancien Pays de 

Liège’ pastte in een regionale geschiedschrijving die de herinnering aan de vóór de Franse 

6 WILS (L.), Van Clovis tot Di Rupo. De lange weg van naties in de Lage Landen, Garant, Antwerpen, 2005, 297 p. 



 9 

inval bestaande vorstendommen in België ook na 1830 levendig te houden, waarbij ook Luik 

dus niet vergeten werd.7

In het vervolg van deze studie probeer ik deze vragen te beantwoorden, om uiteindelijk mijn 

bevindingen naast die van Van Ginderachter te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 TOLLEBEEK (J.), enthousiasme en evidentie. De negentiende-eeuwse Belgisch-nationale geschiedschrijving, p. 
58. In: De ijkmeesters, optellen over de geschiedschrijving in Nederland en België, Amsterdam, Bert Bakker, 1994, pp. 57-
74. 
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0.3. Theoretisch kader 

0.3.1. Natie, etnie 

De enorme hoeveelheid aan studies naar naties en nationalisme die sinds het midden van de 

jaren 1980 verschenen zijn, getuigen van een groeiende ‘populariteit’ van het thema bij 

onderzoekers8. Ook ik werd naar dit onderwerp geleid wanneer ik een thesisonderzoek 

zocht. Onder impuls van mijn promotor probeerde ik na te gaan wat het nationaliteitsgevoel 

van de gewone arbeider nu wel was. Vooraleer deze bespreking aan te vatten, dienen twee 

centrale termen in deze scriptie toegelicht te worden, met name ‘natie’ en ‘etnie’. Om de 

vergelijking met de doctoraatstudie van Van Ginderachter mogelijk te maken, geef ik 

dezelfde inhoud aan deze definities als hij doet. Het is niet de bedoeling om hier een 

diepgravend overzicht te geven van alle nuances die in de totstandkoming van deze 

definities aangebracht werden. Om geen dubbel werk te doen en nutteloze herhaling te 

vermijden, verwijs ik de geïnteresseerde lezer naar de geciteerde pagina’s in het doctoraat 

van Maarten Van Ginderachter en de Nederlandstalige versie van zijn artikel Le chant du coq. 

Nation et nationalisme en Wallonie depuis 1880, dat in de reeks Jan Dhondt-Cahiers verscheen bij 

Academia Press in Gent in 2005 waar dit overzicht wel geboden wordt.9

‘België is een geconstrueerde natie’ is een veelgehoorde uitspraak van hedendaagse Vlaams- en 

Waals-nationalisten. Een eerste vraag die hier gesteld moet worden betreft de 

begripsbepaling. Wat moet worden verstaan onder de term ‘natie’? In Het kraaien van de haan 

plaatst Van Ginderachter de objectivistische visie tegenover de subjectivistische. Terwijl voor 

objectivisten tastbare kenmerken als taal, godsdienst, fysionomische eigenschappen, zeden, 

een gemeenschappelijke voorgeschiedenis, enz. de rode draad zijn in 

natievormingprocessen, kennen subjectivisten voorrang toe aan subjectieve elementen. Het 

gevoel of de wil om tot een groep te behoren geeft de doorslag: wanneer mensen (willen) 

 

                                                 
8 Onder meer volgende werken waren toonaangevend: HOBSBAWN (E.), Nations and nationalism since 1780: 
programme, myth, reality, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, 206 p.; HROCH (M.), Social preconditions 
of national revival in Europe : a comparative analysis of the social composition of patriotic groups among the smaller 
European nations, New York, Columbia University Press, 2000, 220p.; ANDERSON (B.), Imagined 
communities: reflections on the origin and spread of nationalism, Londen, 1994, 224 p.; SMITH (A.), the ethnic origins of 
nations, Oxford, Blackwell, 1994. 312 p. 
9 VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-democratie en nationale 
identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, pp. 12-19. en VAN 
GINDERACHTER (M.), Het kraaien van de haan. Natie en nationalisme in Wallonië sinds 1880, 2005, 
internetpublicatie. 
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geloven dat ze een natie vormen, bestaat die natie, ongeacht hun objectieve verschillen - 

hoewel ze er overtuigd van kunnen zijn dat ze een aantal duidelijk herkenbare, objectieve 

eigenschappen delen10. In navolging van Anderson11 wordt het probleem van de imagined 

communities aangestipt. Door de verschillende betekenissen van ‘to imagine’ stelt zich het 

probleem tussen verbeelde en ingebeelde gemeenschappen. Volgens Van Ginderachter is de 

natie een verbeelde gemeenschap: een verzameling van mensen die elkaar niet persoonlijk 

hoeven te kennen maar die toch het gevoel hebben samen te horen en die menen dat ze een 

hele reeks objectieve eigenschappen delen12

Een tweede begrip dat zeker aandacht moet krijgen in dit discours is etnie. In het 

doordeweekse taalgebruik heeft etnie een biologische connotatie en wordt het geassocieerd 

met ‘ras’. Van Ginderachter gebruikt deze term enkel in de zin van een ‘verbeelde 

gemeenschap’: een groep mensen die een eigen cultuur menen te hebben, zichzelf als een 

gemeenschap met een collectieve naam beschouwen, geloven in hun gemeenschappelijke 

afstamming, zich solidair voelen en een affectieve band hebben met hun voorvaderlijk 

grondgebied. Het verschil tussen natie en etnie is volgens Smith de aanwezigheid van een 

staat met duidelijke landsgrenzen, een openbare opinie, economische eenheid en een kader 

van wettelijke rechten en plichten. Hij maakt onder andere een onderscheid tussen volkeren 

zonder staat (etnieën) en gevestigde natiestaten (naties).

.  

13

In het corpus van deze verhandeling komt ook de term mythomoteur enkele keren aan bod. 

Smith stelt dat ‘at the centre of every ethnie and its peculiar ethnocentrism […] stands a 

distinctive complex of myths, memories and symbols (or ‘mythosymbol complex’) with 

peculiar claims about the group’s origins and lines of descent. These claims and this complex 

provide the focus of a community’s identity and its mythomoteur, or constutive political 

myth.’

  

14

                                                 
10 VAN GINDERACHTER (M.), Het kraaien van de Haan, natie en nationalisme in Wallonië sinds 1880, 2005, p. 11. 

 Deze mythomoteur draait rond drie groepen van mythen: de ‘ethno-history, het 

‘ancestral homeland’ en de ‘ethnic election’ van een volk. Op een lezing over nationalistische 

11 ANDERSON (B.), Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism, Londen, 1994, 224 p 
12 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI, Tielt, Lannoo, 2005, p. 20. 
13 SMITH (A.), nationalism and modernism. A critical surveyof recent theories of nations and nationalism. Londen, 
Routledge, 1998, p. 196;  SMITH (A.), A Europe of nations. Or the nations of Europe?, p. 130, in: Journal of Peace 
Research, vol. 30, nr. 1, mei 1993, pp. 129-135. 
14 SMITH (A.), the ethnic origins of nations, Oxford, Blackwell, 1994., pp. 58-59. 
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ideologieën in 1995 ging Smith dieper in op deze begrippen.15 Ook Van Ginderachter baseert 

zich op Smith wanneer hij deze drie groepen uitlegt. ‘De etnogeschiedenis is het geheel van 

collectieve herinneringen aan een of meerdere gouden tijdperken uit de geschiedenis van een 

natie’. De verwijzingen naar de Oude Belgen die door Caesar in de bello galico door de grote 

poort de geschiedenis binnengetrapt werden, zijn hier een voorbeeld van. ‘De mythen van 

het voorvaderlijke thuisland verwijzen naar het grondgebied waarmee de leden van de natie 

een affectieve band hebben en waar sleutelmomenten uit de geschiedenis zich afgespeeld 

hebben, waar het volk ontstaan is of de nationale wedergeboorte zal plaatsvinden. De 

mythen van ethnische uitverkorenheid houden verband met de zending die de natie te 

vervullen heeft in de geschiedenis der volkeren.’16

0.3.2. History from below 

 

Omdat ik met deze scriptie een poging waag om de nationale identiteit van de gewone man 

na te gaan, is het nodig om kort het onderzoek from below te kaderen17. Het belang van deze 

vrij recente onderzoeksmethode wordt door Hobsbawn geschetst18

Het belang ervan mag duidelijk zijn. De gewone man nam niet a priori alles over van wat de 

overheid hem vertelde en daarom mag de top down-indoctrinatie niet als evident beschouwd 

worden.

. Hij duidt deze vorm van 

geschiedschrijving aan met de welluidende term ‘grassroots history’.  

19

                                                 
15 SMITH (A.), LSE Centennial Lecture: The Resurgence of Nationalism? Myth and Memory in the Renewal of 
Nations, in: The British Journal of Sociology, Vol. 47, No. 4. (Dec., 1996), pp. 575-598. Ethno-history, pp. 582-586; 
ancestral homeland, pp. 588-590; ethnic election, pp. 586-588. 

 Ook de kijk op nationalisme verdient het om vanuit het standpunt van de lagere 

klassen onderzocht te worden. De rol van de staat in de constructie van een nationale 

identiteit en van ‘klassieke natievormers’ zoals onderwijs, leger en media worden dikwijls 

16 Uitleg over mythomoteur in: VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-
1914): sociaal-democratie en nationale identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, 
ODV, 2004, p. 15-16. Gebaseerd op SMITH (A.), the resurgence of nationalism: in: SMITH (A.) Myths and memories 
of the Nation, 1999, pp. 266-267. 
17 Dit overzicht is beperkt en mag dus zeker niet als volledig gezien worden. In het kader van mijn 
probleemstelling beperk ik me ook tot één knelpunt in het onderzoek, met name het gebrek aan studies die 
nationale identiteit from below bestuderen. Ik treed daarmee in de voetsporen van Maarten Van Ginderachter, en 
beoog zeker geen volledigheid. Ik verwijs u dan ook naar zijn onuitgegeven doctoraat: VAN GINDERACHTER 
(M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-democratie en nationale identiteit From below. Een 
casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, pp. 19-24. 
18 HOBSBAWM (E.), On history, London, Weidenfeld & Nicolson, 1987, pp. 228-240. 
19 ECKERT (A.) en JONES (A.), Introduction: Historical writing about everyday life, p. 7. In: Journal of African 
Cultural Studies, vol. 15, nr. 1, 2002, pp. 5-16 
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overschat.20 De eenheid van België werd de arbeiders van bovenaf opgelegd, als het resultaat 

van de rationaliserings- en centraliseringsprocessen in de groeiende staten waar ze deel van 

uitmaakten.21

De historicus wordt hier wel geconfronteerd met enkele belangrijke heuristische problemen. 

Studies over nationale identiteit steunen doorgaans op bronnen uit de midden- en hogere 

klasse. Van Ginderachter geeft enkele voorbeelden van studies die expliciet bedoeld waren 

om de houding van de massa na te gaan, maar dit zonder verwijzing naar bronnen van 

‘gewone mensen’ deden.

 Maar hoe gingen die zelf om met deze impulsen van bovenaf? 

22 De kwantitatieve bronnen over de massa, zoals volksalmanakken, 

preken, muziek, reisverslagen, monumenten, enz. vormen al te vaak de basis van een studie 

over de massa. Deze bronnen geven echter enkel een onrechtstreeks beeld van de gedragingen 

van die massa. Toch bestaan er ‘bronnen van de massa’, maar die worden nog altijd 

onderbenut. De top down-visie blijft primeren in het historisch onderzoek en het gewone volk 

wordt vaak als een object voorgesteld dat er wel is, maar als bijkomstig gezien wordt.23

‘Het is Jonathan Rose die een enorme bijdrage geleverd heeft aan de history from below. Hij 

onderzocht The Intellectual Life of the British Working Class en gebruikte daarvoor diverse 

bronnen als memoires, dagboeken, interviews, lezersbrieven en fan mail van ‘common 

readers’. Volgens Rose kan men op basis van een loutere discoursanalyse geen uitspraken 

doen over de impact van een vertoog op ‘gewone mensen’.‘

  

24

De Duitse Alltagsgeschichte heeft eveneens oog voor ondergeschikte sociale groepen die de 

meeste andere historici links laten liggen. Onder meer Alfred Lüdtke is baanbrekend op dit 

gebied. Hij slaagt erin om de historisch verwaarloosde en als onverschillig beschouwde 

arbeiders een ‘gezicht’ te geven. Zo ontdekte hij een grotere politieke sensibiliteit tegenover 

de georganiseerde politiek. Deze onderste laag van de samenleving was wel een potentiële 

 Ook voor het onderzoek naar 

‘naties en nationalisme’ is dit een belangrijke waarschuwing.  

                                                 
20 VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-democratie en nationale 
identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, p. 22 
21 REYNEBEAU (M.), Het nut van het verleden, Tielt, Lannoo, 2006, p. 163. 
22 Onder meer BUSCHMANS (N.), Einkreisung un Waffenbruderschaft. Die öffentliche Deutung von Krieg un Nation in 
Deutchland 1850-1871, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003 maakt zich hier schuldig aan. 
23 VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-democratie en nationale 
identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, pp. 20-23. 
24 ROSE (J.), The Intellectual Life of the British Working Class, New Haven-London, Yale University Press, 2002, p.1. 
In: VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-democratie en 
nationale identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, p. 21. 
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verzetshaard, die in de context van een crisis of open conflict plotseling ten volle zijn 

politieke betekenis kreeg.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 LÜDTKTE (A.), The history of everyday life. Reconstructing historical experiences and ways of life, Princeton, 
Princeton university press, 1995. 318 p.; DENECKERE (G.), Sire, Het volk mort. Collectieve actie in de sociale 
geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1940, Gent, RUG, 1997, p. 18. 
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0.4. Methodologische nota 

 

Deze licentiaatverhandeling probeert de leemte op te vullen die na de studie van Maarten 

Van Ginderachter ontstaan was. Hiermee beantwoord ik zijn oproep die hij in de boekversie 

van zijn doctoraat laat horen. ‘Aangevuld met het centrale, overkoepelende partijarchief en met alle 

relevante gegevens over andere federaties kan ik een betrouwbaar totaalbeeld schetsen van de hele 

BWP, hoewel opvolgstudies over bijvoorbeeld Antwerpen en Luik noodzakelijk zijn.’26

Dankzij deze uitstekende leidraad dwaalde ik bijna nooit van het goede pad af, en wanneer 

dit toch gebeurde volstond het om terug te grijpen naar de noodzakelijke houvast die Van 

Ginderachter’s doctoraatverhandeling me bood. In mijn werk komen twee versies van dit 

doctoraat voor, en dit louter om praktische redenen. De onuitgegeven verhandeling

 

27 ligt ter 

consultatie in de Centrale Bibliotheek van de Gentse universiteit en mag niet uitgeleend 

worden. De vele uurtjes die ik aan mijn bureau doorbracht, en waarbij ik naast het bedoelde 

doctoraat ook nog andere werken nodig had, zouden minder vruchtbaar geweest zijn als ik 

de in boekvorm uitgegeven versie28

In mijn verhaal probeer ik de werkwijze en opbouw van Van Ginderachter trouw te volgen. 

Dit is soms perfect mogelijk, maar zorgt elders dan weer voor de nodige problemen en 

frustraties wanneer bronnen tekort schoten of simpelweg ontbraken, of wanneer bepaalde 

thema’s en theoretische uitwijdingen niet binnen het bestek van deze licentiaatverhandeling 

blijken te passen. Om de uniformiteit te verzekeren en de eventuele geïnteresseerde lezer 

niet nodeloos te pijnigen, is het een bewuste keuze om de opbouw van geciteerd voorbeeld 

over te nemen. De invulling van de kernbegrippen zoals ‘etnie’ en ‘natie’ is eveneens om 

deze redenen overgenomen

 niet op mijn boekenplank had staan.  

29

Ook de periodisering 1885-1914 werd om redenen van continuïteit vastgelegd. Het hoeft 

echter weinig betoog dat deze cesuren uitermate logisch zijn: in 1885 werd de BWP boven de 

. Een andere definitie zou een totaal andere bril vragen door 

dewelke ik naar mijn bronnen zou moeten kijken. Hierdoor zou een vergelijking met de 

studie van Van Ginderachter geen hout meer snijden. 

                                                 
26 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, de vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgische socialisme voor WOI, Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 28. 
27 VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-democratie en nationale 
identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004. 
28 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, de vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgische socialisme voor WOI, Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, 493p. 
29 zie 0.3.1. Natie, etnie 
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doopvont gehouden, niet nadat er eerst al enkele ‘probeersels’ de revue hadden gepasseerd30

Zoals Van Ginderachter ook mocht ondervinden, leveren verwijzingen in de bronnen naar 

‘Vlaanderen’ soms problemen op

. 

Augustus 1914 was het begin van de Eerste Wereldoorlog en is daarmee een veelgebruikte 

en uiterst logische cesuur. De getroubleerde periode die deze wereldbrand was mee in dit 

onderzoek betrekken zou de eindconclusie te sterk vervormen en als een tang op een varken 

passen bij de periode die in deze verhandeling aan bod komt.  

31. De term werd voor de Eerste Wereldoorlog namelijk 

courant gebruikt om het gebied van het oude graafschap Vlaanderen aan te duiden, de 

provincies Oost- en West-Vlaanderen dus. Het gebruik van de term om het Nederlandstalige 

gedeelte van België aan te duiden (de ‘moderne’ betekenis) vond slechts zeer geleidelijk 

ingang. Vooral intellectuelen uit de Vlaamse Beweging hadden het over Vlaamsch-België of de 

Vlaamse provinciën wanneer het Nederlandssprekende deel van België bedoeld werd. In 

brede lagen van de bevolking bleef Vlaanderen echter de naam voor de twee provinciën 

waarvan het gebied met het oude Vlaanderen samenviel. Vaak werd deze term 

gecontrasteerd met ‘Brabant’, waardoor ‘het oude onderscheid tussen Vlamingen en 

Brabanders […] nog geruime tijd voortleefde’32

Hoeft deze begripsverwarring problematisch te zijn in dit onderzoek? Kan men wel spreken 

van een Vlaamse etnie (waarbij Vlaanderen in de huidige betekenis gebruikt wordt), vooral 

voor wat de 19de eeuw betreft? Hier wil ik me aansluiten bij Van Ginderachter, die stelt dat 

ook het ‘beperkte’ Vlaanderen als een etnie in de betekenis van Anthony Smith kan 

beschouwd worden. ‘En bovendien liepen voor tijdgenoten de betekenissen zodanig door 

elkaar dat het ‘beperkte’ Vlaanderen de associatie opriep van het ‘grote’ Vlaanderen, zeker 

van het moment dat Wallonië (als het Franstalige zuiden van België) als tegenhanger in 

zwang kwam’

.  

33

                                                 
30 De Vlaamse Socialistische Partij werd gesticht in 1877, net als de Part Socialiste Brabançon. In 1879 was het de 
beurt aan de Belgische Socialistische Partij. Deze konden niet echt doorbreken bij de massa. 

.  

31 VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-democratie en nationale 
identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, p. 59. 
32 GYSSELING (M.), Vlaanderen: Etymologie en betekenisevolutie, in: NEVB pp. 3495-3496; SCHRYVER (R.), De 
Geschiedenis van Vlaanderen, in: NEVB, p. 32. 
33 VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-democratie en nationale 
identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, p. 59. 
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0.4.1. Antwerpen - Luik 

De keuze om precies Antwerpen en Luik te onderzoeken, kwam zoals hoger vermeld voort 

uit de wens van Maarten Van Ginderachter zelf. Deze twee steden werden in de onderzochte 

periode gekenmerkt door een socialistische zwakte, wat het onderzoek soms frustrerend 

hinderde.  

In Antwerpen wilde men wel een stevige organisatie uitbouwen, naar het voorbeeld van hun 

Gentse partijgenoten, maar stonden discussies binnen de socialistische fractie een geoliede 

werking in de weg. De sterke Diamantbewerkersbond, de tijdelijke afscheuring van een deel 

van de arbeiders in De Wacht, en de zwakke leidersfiguren zorgden ervoor dat men in 

Antwerpen vooral ter plaatse bleef trappelen. De havennijverheid zorgde ervoor dat de 

havenarbeiders een belangrijke beroepsgroep vormden, maar ook de diamantbewerkers 

mochten niet verwaarloosd worden. Deze laatste beroepsvereniging was een uitzondering in 

het socialistische landschap, want ze herbergde door de aard van het vak enkel geschoolde 

en rijkere arbeiders.34

In het kader van de onderzoeksvraag is het mijns inziens uiterst interessant om na te gaan of 

de gangbare opvatting dat de Antwerpse federatie vanaf 1894 door het flamingantisme 

geïntegreerd was wel degelijk hout snijdt. Ander Vlaamse federaties ‘défendent le programme 

flamand quand il s’agit d’intérêts immédiats et conrets’

 Illustrerend hiervoor zijn de relatief hoge bijdragen in de strijdpenning 

van hun blad De Diamantbewerker.  

35, terwijl de Vlaamsgezindheid in 

Antwerpen veel constanter aanwezig zou geweest zijn.36

Luik daarentegen had alles in zich om een sterke socialistische federatie te vormen, maar 

ondanks de electorale successen liep het organisatorisch mank. De paradox die in Luik 

optrad, was dus opmerkelijk. Al vanaf 1894 waren de socialisten duidelijk de grootste partij 

in de stad. Toch slaagden ze er niet in om, hoe contrasterend ook, een ruime achterban aan 

zich te binden. ‘Until well after 1905, mass political movements had only half-developed in 

 Ook het contrast tussen de 

zogenaamde Vlaamsgezindheid en de Waal Terwagne die in Antwerpen de Grote 

Roerganger werd, verdient extra aandacht. 

                                                 
34 VERMANDERE (M.), Adamastos. 100 jaar Algemene Diamantbewerkersbond in België, AMSAB, Antwerpen, 1995, 
142p. 
35 LIEBMAN (M.), les socialistes belges, 1885-1914, La révolte et l’organisation (Histoire du mouvement ouvrier en 
Belgique, 3), Bruxelles, vie ouvrière, 1979, p. 210-211. 
36 Zie onder andere VAN VELTHOVEN (H.), Onenigheid in de Belgische Werkliedenpartij: de Vlaamse kwestie 
wordt een vrije kwestie (1894-1914), pp. 128-129, 140-145. In: BTNG, 1974, pp. 123-165. 
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Liège.’37 De BWP-leiding koos ervoor om voorrang te geven aan hun verkiezingspropaganda 

en probeerde zoveel mogelijk stemmen in de wacht te slepen, terwijl de arbeiders op 

organisatorisch vlak op hun honger bleven zitten. In een zuiver industrieel landschap 

zwaaiden de mijnwerkers, metaalarbeiders en wapenmakers de plak. In het ‘rode’ Luik was 

men zeker niet stakingsgezinder dan in Gent (zo waren de Luikse leiders in 1893 tegen een 

staking), maar wanneer het tot een staking kwam, waren deze wel agressiever dan in de 

Arteveldestad. Ook gewone manifestaties kwamen trager van de grond als in andere steden 

en er werd minder volk gemobiliseerd, maar ze waren zeker even hevig als in de andere 

Waalse steden.38 De anarchistische onderstroom die in Luik op welbepaalde momenten 

opflakkerde, zorgde ervoor dat de BWP-federatie soms een hardere houding aannam. Zo 

noemt Van Kalken 1902 hét jaar van de anarchisten in Luik. Daardoor werd dat jaar ook als 

de meest linkse periode uit de geschiedenis van de Luikse federatie bekeken.39

Na 1905 vond er een ommekeer plaats in de socialistische organisatie. Op zeer korte tijd 

werd er volwaardige voorzieningen voor arbeiders uit de grond gestampt. Deze kentering 

hield tot 1914 stand. 

 

0.4.2. Bronnen 

De Belgische Werkliedenpartij had vooral een overkoepelende rol. De verschillende 

federaties hadden een grote autonomie en bleven vaak hun eigen koers varen. De Algemene 

Raad moest de nationale partijlijn bepalen, maar kampte zelf met een probleem aan 

enthousiasme. Tekenend daarvoor is dat de jaarverslagen van de Algemene Raad soms niet 

gekocht werden door bepaalde regionale groepen, waardoor er na 1902 zelfs een tijd geen 

gedrukte congresverslagen verschenen. Naast de hachelijke financiële situatie bleef de wijze 

van vertegenwoordiging een probleem. Sommige regionale federaties hadden de neiging 

zich in de Algemene Raad te laten vertegenwoordigen door een te Brussel verblijvende of 

wonende persoon.40

                                                 
37 STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in nineteent-century Belgium, 
Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, p. 175. 

 Het mag duidelijk zijn dat het orgaan dat de BWP moest overkoepelen 

niet altijd even krachtig haar wil kon opleggen. Dit verklaart meteen waarom het nuttig is 

38 STEENDAM (G.), Proeve tot een komparatieve studie: de B.W.P.-federaties Gent en Luik ten tijde van het Algemeen 
Meervoudig Stemrecht (1893-1914), Gent, 1980 (OLV), pp. 50-51; DHONDT (J.), Geschiedenis van de socialistische 
arbeidersbeweging in België, Antwerpen, Excelsior, 1960, p. 347-349. 
39 VAN KALKEN, Commotions populaires en Belgique (1834-1902). Bruxelles : Lebègue, 1936., p. 98. 
40 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij, ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme, 1885-1914, 
Gent, Masereelfonds, 1980, pp. 239-241. 
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om de Luikse en Antwerpse federatie nog te bespreken, ook al trok Van Ginderachter al 

sluitende conclusies voor de (Vlaamse) Gentse, de (Waalse) Boreinse en Brusselse federatie. 

Het zou van een weinig kritische geest getuigen wanneer al op voorhand besloten wordt dat 

álle Vlaamse en álle Waalse socialistische arbeiders zich met hetzelfde vaderland 

identificeerden.  

Om dit karwei tot een goed einde te brengen, richtte ik me vooral op de socialistische pers. 

De dag-aan-dag lezing van alle mogelijke socialistische kranten die in de bestudeerde steden 

aanwezig waren was een tijdrovend, maar zeer noodzakelijk werk. Uiteraard was het 

onmogelijk om alle artikels letter per letter te lezen. Enerzijds is dit niet doenbaar wegens de 

tijdsdruk die op de schouders van een licentiaatstudent rust. Anderzijds zou dit ook niet 

bijgedragen hebben tot een beter en vollediger overzicht, want slechts een beperkt aantal 

artikels kon weerhouden worden in het kader van de onderzoeksvraag. Daarom stelde ik 

voor mezelf een lijst samen met ‘trefwoorden’ zoals ‘natie’, ‘vaderland’, ‘België’, ‘Wallonië’, 

‘1830’, ‘Guldensporenslag’, enz. Mijn bijzondere aandacht ging ook uit naar artikels over 

lang vervlogen tijden zoals de middeleeuwen, de Romeinse periode of periodes van 

‘vreemde overheersing’. Hierdoor slaagde ik erin om op enkele maanden tijd het gros van de 

(bewaarde) socialistische pers uit Antwerpen en Luik door te nemen.  

Aanvullend onderzocht ik politiearchieven, waarbij ik hoopte dat ze me met beide voeten in 

het verleden zouden trekken. Omdat de BWP - zeker in de beginjaren - sterk in de gaten 

gehouden werd door de overheid, was er meestal ook politie vertegenwoordigd wanneer de 

socialisten een meeting of manifestatie organiseerden. Hier probeerde ik met behulp van 

dezelfde trefwoorden het lezen aan te vatten. Soms ontgoochelend, soms zeer bruikbaar, 

maar altijd razend interessant lichtten deze bronnen een hoekje van de sluier der 

geschiedenis op. Vooral voor Luik bleek het politiearchief een schat aan informatie te 

bevatten, en vormde een welkome aanvulling op de soms onvolledige ‘persvondsten’. 

 

0.4.2.1. Pers 
Het doorzoeken van de socialistische pers was dus mijn eerste opdracht bij de aanvang van 

deze licentiaatverhandeling. Daarom stelde ik allereerst een uitgebreide lijst op voor 
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Antwerpen en Luik41. Er op voorhand rekening mee houdend dat niet alle gevonden 

verwijzingen nog zouden kloppen, spendeerde ik een drietal maanden aan het doornemen 

van deze gepubliceerde bronnen. Voor wat de Antwerpse federatie betreft prees ik me 

gelukkig dat De Werker volledig bewaard werd. Het AMSAB heeft deze partijkrant vanaf 

1895 tot 1914 in haar bezit, zij het wel op microfilm. De jaren daarvoor, wanneer het blad nog 

wekelijks verscheen, konden worden aangevuld met enkele bezoeken aan de 

stadsbibliotheek in Antwerpen, waar de papieren versie ter consultatie ligt. Dit enorme 

leeswerk werd aangevuld met enkele kleinere uitgaven zoals De Dokwerker, De Afrosser, De 

Diamantbewerker, De Wacht, enz.42

Hierbij geef ik een beknopt overzicht van de geschiedenis van De Werker, omdat dit in het 

vervolg van deze verhandeling zijn nut nog zal bewijzen. 

  

Naar aanleiding van het 25-jarige jubileum van de oprichting van de socialistische partij te 

Antwerpen publiceerde De Werker een aantal artikels van de hand van Coenen. Het artikel 

van 1 mei 1892 handelde over het ontstaan van het partijblad. Dit wordt uitvoerig 

samengevat door Albert van Laar43

De Werker verscheen voor het eerst op 18 oktober 1868, en kwam voort uit het Vlaamse blad 

Peper en Zout

. Als goede historicus ging ik echter zelf ook op zoek naar 

dit bewuste artikel. Hieronder volgt een overzicht. 

44

                                                 
41 Voor Antwerpen gebaseerd op: DE BORGER (H.), De Antwerpse Pers: repertorium 1794-1914, Leuven, 1968, 718p; 
Voor Luik gebaseerd op: GERIN (P), WARNOTTE (M-L), La Presse liégeoise de 1850 à 1914. Répertoire général, 
Leuven-Parijs, Nauwelaerts, 1971 

, wat aan De Werker al meteen een Vlaamsgezind tintje gaf. De versie van een 

zekere Bochem liet dit Brugs ontstaansavontuur achterwege en schetste het ontstaan van De 

Werker in een zuiver Antwerpse context. De precieze ontstaansgeschiedenis is dus nogal 

vaag. De eerste jaren verscheen het blad wekelijks in een onzeker financieel klimaat. 

Inhoudelijk beperkte men zich niet tot Antwerpen alleen, want ook berichten uit Gent, 

Brussel, Mechelen en Leuven werden gepubliceerd. 

42 Voor de pers wendde ik me tot volgende instellingen: AMSAB in Gent, Amsab-ISG-Centrum Antwerpen, 
stadsbibliotheek Antwerpen, Institut d'Histoire Ouvrière, Economique et Sociale (IHOES), l’Institut Liégeois 
d’Histoire Sociale (ILHS) en Institut Emile Vandervelde (IEV) in Brussel. Ook enkele toevallige persvondsten in 
de respectievelijke stadsarchieven werden in mijn databank opgenomen. 
43 VAN LAAR (A.), Geschiedenis van de arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende, Ontwikkeling, Antwerpen, 
1926, pp. 65-78; COENEN (F.), Uit mijn herinneringen, De Werker, 01/05/1892. 
44 Peper en Zout werd door een zekere Van den Berghe uit Brugge opgesteld en gedrukt. Het is onduidelijk of de 
eerste edities van De Werker ook in Brugge, dan wel in Antwerpen gedrukt werden. 
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Wanneer in 1884 het Gentse Vooruit voor het eerst gepubliceerd werd, verloor De Werker veel 

lezers, ‘doch ons partijblad won er door aan zelfstandigheid’45

Op De Werker als dagblad is het wachten tot 1894, maar reeds in 1891 waren er besprekingen 

over op de partijvergaderingen. Het grootste bezwaar waren de tekortschietende financiële 

middelen van de Antwerpse federatie om een dagblad te onderhouden. De voorstanders 

wilden dan weer een dagblad om ‘onze tegenstrevers te kunnen bestrijden met gelijke wapens!

. De magere inhoud van de artikels 

zorgde al van in het begin voor heel wat protest bij de lezers. 

46’. 

Wanneer het dagblad er in 1894 kwam, was de hulp van de kameraden uit de Arteveldestad 

broodnodig, iets wat de volledige geschiedenis van het partijblad zou blijven kenmerken. Els 

De Bens durft zelfs te zeggen dat De Werker vanaf 1894 dagelijks als Antwerpse editie van 

Vooruit verscheen47, iets wat door Van Laar toch enigszins afgezwakt werd. Deze Gentse 

inmenging zorgde ervoor dat er een stevige brok Gents nieuws op de pagina’s van De Werker 

terug te vinden was. Vanaf 1902 werd de krant een volledig afkooksel van Vooruit, om vanaf 

1903 definitief in Gent gedrukt te worden, wat de analyse ervan niet bevorderde. Het 

lezersaantal daalde dan ook tot een dieptepunt. In 1903 waren er nog 1600 lezers48

Naast De Werker nam ik nog een tiental kranten door, die meestal verbonden waren aan een 

welbepaalde beroepsgroep. Deze kranten verschenen allen slechts een kortere periode, of 

werden jammer genoeg slechts fragmentarisch bewaard

. De 

pogingen om De Werker terug naar Antwerpen te halen draaiden op niets uit. In 1914 werd 

dan ook beslist om De Werker op te geven en met een nieuw partijblad, De Volksgazet, van 

start te gaan. 

49. Andere publicaties verschaften me 

dan weer geen informatie met betrekking tot mijn probleemstelling, waardoor ze in deze 

verhandeling uiteraard niet gebruikt konden worden. Sommige geselecteerde artikels van 

andere kranten haalden dan weer het uiteindelijke corpus van dit werk niet, en dit om 

verschillende redenen50

                                                 
45 VAN LAAR (A.), Geschiedenis van de arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende, Ontwikkeling, Antwerpen, 
1926, p. 73. 

. 

46 De Werker, 12/07/1891. 
47 DE BENS (E.), De pers in België : het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen, Tielt, Lannoo, 
2006, p. 352. 
48 Over de jaren daarvoor vond ik geen aanduidingen over het aantal lezers terug. 
49 Voor een volledig overzicht van de gebruikte kranten verwijs ik naar de bibliografie. 
50 Meestal werden deze artikels geweerd omdat er al voldoende voorbeelden bij een bepaald thema aangehaald 
werden, of omdat een ander artikel iets krachtiger mijn stelling ondersteunde. Alle weerhouden artikels 
verwerken zou een titanenwerk geweest zijn, die mijns inziens geen meerwaarde zou geven aan deze scriptie. 
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Voor Luik vond ik niet één overkoepelend orgaan dat de onderzochte periode volledig 

omvatte. Ook Strikwerda mocht dit ondervinden: ‘Liège never had a Socialist daily as did all 

the other cities of its size in Belgium’51. Hier probeerde ik, door het lezen van verschillende 

kranten, een min of meer volledig overzicht van de bestudeerde periode samen te stellen. 

Het gebrek aan gestudeerde leiders en het gebrek aan steun van de arbeiders zelf zorgden 

ervoor dat het zelfs moeilijk was een wekelijks blad uit te geven. Le Travail, gepubliceerd 

tussen 1893 en 1894 werd vervangen door Le Socialiste. Dit blad ging echter failliet in 1897. Le 

Combat nam de rol over tussen 1900 en 1902, maar in 1903 nam Le Wallonie die taak al op 

zich. Het begon zelfs als een dagblad, maar na enkele maanden moest men ook hier 

overgaan tot een wekelijkse editie, om in 1906 volledig te verdwijnen. Dit laatste blad vond 

ik echter niet terug, wat het hiaat in mijn bronnen tussen 1903 en 1907 deels verklaart. Ook 

l’Echo du Peuple slaagde er niet in om door te breken, omdat het te strak vast hing aan 

nationale artikels die hen door het moederblad Le Peuple toegestuurd werden.52 La Bataille 

zou volgens Godderis het grootste socialistische blad in Luik zijn geweest, maar net zoals hij 

vond ik ook slechts een beperkt aantal nummers terug53

 

.  

0.4.2.2. Andere 
Omdat de partijpers slechts één medium is waarlangs de communicatie van de partijleiding 

met de achterban verliep, ging ik op zoek naar bronnen waar ik het ‘gesproken woord’ kon 

traceren. Hiervoor waren de politie- en rijkswachtverslagen een enorme hulp. Hier waren de 

rollen voor Antwerpen en Luik omgekeerd: waar er in Antwerpen overvloedig persarchief 

voorhanden was, bleven de bewaarde politie- en rijkswachtdossiers er ietwat in gebreke54. 

Voor Luik daarentegen bleken deze archiefdocumenten een enorme hulp om de periodes 

waar de pers tekort schoot te overbruggen. Vooral de eerste 15 jaar van de geselecteerde 

periode werden heel wat politiedossiers opgesteld55

                                                 
51 STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in nineteent-century Belgium, 
Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, p. 198. 

. Na 1900 verminderde de hoeveelheid 

52 STRIKWERDA (C.), ibidem, pp. 198-199. 
53 GODDERIS (J.), Oorlog aan de oorlog!? De houding van de Belgische Werkliedenpartij ten aanzien van het leger 1885-
1914 (OLV), 2004. Ik vond in het ILHS enkele edities van La Bataille tussen 1909 en 1913 terug, maar dit waren 
geen volledige reeksen. 
54 Alle politie- en rijkswachtdossiers voor Antwerpen worden bewaard in het Stadsarchief Antwerpen, ‘felixarchief’. 
55 De politie- en rijkswachtdossiers voor luik worden in les archives de la ville de Liège bewaard. 
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en de frequentie ervan, wat een aanduiding kan zijn dat de socialistische partij meer en meer 

ingeburgerd raakte in het ‘Systeem’. 

 

De zoektocht naar verslagen van de partijvergaderingen van de Luikse en Antwerpse 

federatie liep frustrerend af op een sisser. Navraag in verschillende Luikse archieven leerde 

me dat deze nergens bewaard werden, of dat niemand precies wist waar56

Hoewel Antwerpen wel kan terugvallen op een overzichtelijke archiefstructuur, bleven ook 

voor deze federatie de partijverslagen onvindbaar. Van Goethem stelde me echter gerust, 

wanner hij schreef dat ‘de woelige beginjaren van de socialistische coöperatieve van 

Antwerpen ook hun weerslag hebben op de bronnensituatie’

. Het ontbreken 

van degelijke databanken zorgde ervoor dat ik er niet zelf naar op zoek kon gaan. De erg 

versplinterde archiefstructuur in het Luikse droeg ook niet bij tot een onderbouwde strategie 

om de gezochte documenten toch maar in handen te krijgen, zodat de zoektocht ‘op goed 

geluk’ weinig opbracht.  

57. De consultatie van de 

databank van het AMSAB58

De verslagen van het bureau en de Algemene Raad van de BWP werden vanaf 1892 

bewaard. Omdat Maarten Van Ginderachter en Gita Deneckere

 leverde me niets op. Ook navraag in de Antwerpse afdeling 

ervan, het Centrum Louis Major, leverde geen bevredigend antwoord op.  

59

0.4.2.3. Bemerking 

 voor hun respectievelijke 

doctoraten deze berg werk al verzetten, achtte ik het niet meer nuttig om zelf de strijd met 

deze archieven aan te gaan. Ik citeer in deze verhandeling dan ook vaak uit hun onderzoek 

wanneer ik zaken uit de Algemene Raad gebruik in mijn corpus. 

De bronnenschaarste voor Luik na 1900, en vooral in de periode 1903-1907, is niet alleen 

spijtig, het maakt de analyse van de Luikse federatie er niet gemakkelijker, zoniet onmogelijk 

op. Ik heb dit hiaat proberen op te vangen door te rade te gaan bij Van Ginderachter en 

Deneckere, maar dit kon mijn probleem zeker niet oplossen. Tijdens mijn onderzoek naar 

                                                 
56 Onder meer het Institut d'Histoire Ouvrière, Economique et Sociale (IHOES) en l’Institut Liégeois d’Histoire 
Sociale (ILHS) werden hiervoor gecontacteerd. 
57 VAN GOETHEM (G.), De Samenwerkende maatschapij De Werker (1880-1914). De mislukte start van de 
Antwerpse socialistische kooperatieven. AMSAB-centrum Antwerpen, p. 316. In: BTNG; XXII, 1991, pp. 311-335. 
58 http://opac.amsab.be/ 
59 DENECKERE (G.), Sire, het volk mort. collectieve actie in de sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1940. 
RUG, Gent, 1994 (ODV), 4 v. 
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Antwerpen kreeg ik de indruk dat de bronnen, vooral de pers, er onuitputtelijk waren. Tot 

bleek dat De Werker na 1902 een veredelde Vooruit was, en er praktisch geen originele 

Antwerpse artikels in terug te vinden waren. Daarom is de conclusie die ik voor de 

Antwerpse federatie (na 1902) moest trekken, sterk bepaald door de Gentse redacteurs die de 

weerhouden artikels schreven en/of selecteerden.  

Deze bemerking is een poging om al op voorhand te stellen dat de conclusies voor de 

periode na 1902 niet waterdicht zullen zijn: voor Luik door de bronnenschaarste, in 

Antwerpen door de Gentse kijk op de zaken. Toch probeer ik zo nauwkeurig mogelijk de 

verschillende nuances in het oog te houden en elke kleine verwijzing te gebruiken in mijn 

discours. Toch moet de lezer er rekening mee houden dat de bestudeerde federaties de deur 

na de eeuwwisseling slechts op een kier zetten, waardoor een volledige analyse (spijtig 

genoeg) al op voorhand uitgesloten is.  
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0.5. Structuur 

 

Om een eventuele vergelijking mét of een vervollediging ván het werk van Maarten Van 

Ginderachter niet op voorhand al onmogelijk te maken, heb ik me voor de tijdsafbakening 

van elk hoofdstuk laten leiden door zijn keuzes. Toch kan ik stellen dat de periodes 1885-

1889, 1890-1894, 1895-1902, 1903-1908 en 1909-1914 ook voor mijn onderzoek logische keuzes 

zijn. De klassieke cesuren zoals 1894 (Algemeen Meervoudig Stemrecht) en 1902 (algemene 

staking) kunnen voor elk werk over het socialisme in deze periode gelden. 1889 (het herstel 

van de eenheid in de BWP na de dissidentie van de Parti Socialiste Républicain) en 1909 (het 

einde van de negatieve integratie voor de Gentse socialisten) zijn voor de federaties die ik 

onderzoek op het eerste zicht misschien wat minder logisch, maar een aandachtige lezer zal 

merken dat mijn onderzoek voor de periode 1903-1914 vooral gebaseerd is op Gentse artikels 

(door de Antwerpse zwakte), waardoor de keuze van Van Ginderachter voor 1909 als cesuur 

op een aanvaardbare manier gebruikt kan worden in deze scriptie. Het herstel van de 

eenheid in de BWP in 1889 komt dan weer niet zo sterk naar voor in mijn verhandeling 

(vooral de Borinage werd hard getroffen door de scheuring), maar is wel belangrijk in de 

algemene context van de BWP.  

Elk hoofdstuk start met een kort overzicht van wat er gaande was op het internationale 

toneel. Daarna volgt de algemene situatie voor de bestudeerde federaties. In elk corpus ga ik 

dieper in op de thema’s die de respectievelijke periode kenmerkten, steeds rekening 

houdend met de eventuele ‘vaderlandse gevoelens’ die rond elk van deze thema’s hingen. 

Een conclusie sluit telkens het hoofdstuk af. De eindconclusie reserveer ik voor een apart 

hoofdstuk waarin ik de evoluties en kenmerken van de volledige bestudeerde periode wil 

weergeven. 
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Hoofdstuk 1. 1885-1889. 

 

1.1. Tijdsbeeld 

 

Het einde van de negentiende eeuw werd vooral gekenmerkt door een groeiend 

nationalisme en imperialisme in de verschillende Europese landen. Het eengemaakte 

Duitsland probeerde de orde in Europa vast te leggen, maar slaagde daar niet volledig in. De 

politiek van Bismarck kon de nakende oorlog enkel nog even uitstellen. 

Wanneer op 15 november 1884 de conferentie van Berlijn van start ging, was dit vooral in 

een poging om de koloniale politiek van de grote Europese landen te regelen. Een belangrijk 

agendapunt vormde de situatie in Congo. Léopold II had de soevereiniteit opgeëist, maar dit 

werd door Frankrijk en Portugal betwist. Niet alleen België, maar ook tal van andere landen 

waar op zoek naar een kolonie, waardoor de conferentie van Berlijn ook een aantal 

internationale spelregels moest vastleggen die de formele verdeling van Centraal-Afrika in 

goede banen moest leiden. Na veel vijven en zessen, onder meer door de schijnbaar 

partijdige opstelling van ‘scheidsrechter’ Bismarck, kwam er een oplossing uit de bus. 

Wanneer de conferentie op 26 februari 1885 uit elkaar ging, kreeg Léopold II wat hij wilde, 

op voorwaarde dat hij een ‘opendeur’-politiek voerde.  

De jaren tachtig van de 19de eeuw waren ook de periode waarin Bismarck zijn wil oplegde 

aan de rest van Europa. Vooral Frankrijk was voor hem een doorn in het oog. Wanneer Italië 

zijn positie wilde verstevigen doordat het zich bedreigd voelde door de Franse 

kolonisatiepolitiek in Tunesië, zocht het toenadering tot de Duits-Oostenrijkse Tweebond. In 

1882 werd de Triple Alliantie gesticht die tot mei 1915 zou standhouden en een belangrijk 

aandeel zou hebben in het aanbreken van de Eerste Wereldoorlog. Door dit verdrag stond 

Frankrijk op dat moment moederziel alleen en werd het status-quo in Europa, onder Duitse 

leiding, gehandhaafd. Het mag duidelijk zijn dat de relatie tussen Frankrijk en Duitsland 

sinds de Frans-Pruisische oorlog in 1870-1871 nog steeds op zeer gespannen voet verliepen.60

 

  

 

                                                 
60 Gebaseerd op: VAN DE MEERSCHE (P.), Internationale politiek 1815-2005. Deel I: 1815-1945. Leuven/Voorburg, 
Acco, 1998, pp. 93-102. 
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1.2. Situatieschets 

1.2.1. Antwerpen 

De Antwerpse BWP was in de beginjaren, net als hun Luikse geestesgenoten, een zwakke 

schakel in het socialistische raderwerk. De socialisten staken voor de eerste keer hun neus 

aan het venster bij de verkiezingen van juli 1884, toen de socialistische bakker Aloïs 

Nevelsteen 617 cijnsstemmen wegsnoepte bij de traditionele partijen. Door dit succes 

geïnspireerd kwamen de socialisten met een volledige lijst op voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Ook het partijblad De Werker werd na twee jaar onderbreking 

weer uitgegeven.61

Toch straalde de beweging van bij aanvang weinig dynamisme uit, iets wat Jan Dhondt 

toeschreef aan de leider Philip Coenen, die zelf een weinig dynamisch man was. Er konden 

ook geen merkbare nieuwe impulsen waargenomen worden na de stichting van de Belgische 

Werkliedenpartij. Een dissidente en conservatieve houding en de verdediging van verloren 

en achterhaalde standpunten kenmerkte de BWP-federatie in Antwerpen tijdens deze 

beginjaren.

 

62

Op 15 en 16 augustus 1885 werd te Antwerpen het tweede stichtingscongres van de 

Belgische Werkliedenpartij georganiseerd. Plaats van het gebeuren was het lokaal ‘In den 

Engel’ op de Sint-Andriesplaats. De pas opgerichte BWP koos doelbewust voor de havenstad 

als plaats voor hun tweede congres, omdat er in april geen Antwerpenaren te bespeuren 

vielen op het stichtingscongres in Brussel. Alles moest in het werk gesteld worden om de 

Antwerpenaars ook voor de kar van de BWP te spannen. Het partijprogramma werd 

uitgewerkt, de actiedoelen en –middelen naar voren gebracht en een centrale leiding 

gevormd.

 

63

De Antwerpenaren hielden halsstarrig vast aan hun anarchistische idealen. Tekenend 

hiervoor is de blijvende invloed van Bakoenin. Terwijl andere federaties, zoals Brussel of 

Gent hun oorspronkelijke opvattingen lieten varen, en langzaam maar zeker naar de 

  

                                                 
61 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij, ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme, 1885-1914, 
Gent, Masereelfonds, 1980, pp. 51-52. 
62 VAN GOETHEM (G.), De Samenwerkende maatschappij De Werker (1880-1914). De mislukte start van de 
Antwerpse socialistische koöperatieven, pp. 311-312. In: BTNG, XXII, 1991, pp. 311-335. 
63 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij, ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme, 1885-1914, 
Gent, Masereelfonds, 1980, pp. 39-40 en VAN LAAR (A.), Geschiedenis der Arbeidersbeweging van Antwerpen en 
omliggende 1860-1925, Antwerpen, Ontwikkeling S.M., 1926, pp. 33-36. 
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gedachte van de sociaal-democratie overhelden, bleef Antwerpen ervan overtuigd dat de 

federalistische aanpak de beste was.64 Men onderging later echter wel de ideeënevolutie die 

hen door Gent en Brussel werd opgedrongen.65 De zwakte van de Antwerpse federatie had 

hier veel mee te maken. Om de Antwerpenaars op dezelfde lijn te krijgen organiseerde de 

BWP het tweede stichtingscongres in de Sinjorenstad. Deze subtiele druk bleek te werken, 

want de Antwerpse federatie ging akkoord met het nationale partijstandpunt. De 

waarschuwing van Domela Nieuwenhuis, die als Nederlandse afgevaardigde aanwezig was 

(‘Past op, als ge u aansluit, is er binnen drie maanden geen spraak meer van uw eigen 

programma en statuten!’), bleek niet uit de lucht gegrepen, want het oude federalistische 

standpunt werd begraven en ook Antwerpen ging vanaf nu de centralistische toer op. Men 

bestreed enkel nog de formalistische kenmerken van de nieuwe partijstructuur. Deze 

koerswijziging kreeg heel wat kritiek te verduren. Vooral Coenen en Goetschalk, die 

verantwoordelijk waren voor het prijsgeven van het traditionele standpunt, kregen bakken 

kritiek. Ze gaven zelfs even de strijd op en weigerden nog langer als opstellers van De Werker 

te fungeren. Enkele maanden later kwamen ze op die beslissing terug, maar het is duidelijk 

dat dit incident geplaatst kan worden binnen de grote verdeeldheid die de Antwerpse 

federatie teisterde.66

Al van in de beginjaren van de socialistische beweging te Antwerpen was Louis Callewaert 

nadrukkelijk aanwezig

 

67. Deze steenkapper wist het na enkele jaren tot kleine patroon te 

brengen, en dit strookte uiteraard niet met de idealen van de arbeidersvereniging. 

Tegenstanders verweten hem niet uit idealisme, maar louter uit pragmatische redenen lid te 

zijn van de socialistische vereniging. Dit bracht hem in conflict met belangrijke figuren zoals 

Coenen, die sterk vasthielden aan de socialistische principes. Op 31 juli 1887 verscheen een 

artikel in De Werker dat de verdeeldheid aankaartte. De grootste klacht tegen Callewaert was 

‘dat hij overigens veel meer tot de kleine burgerij als tot den werkliedenstand behoort’68

                                                 
64 VAN LAAR (A.), Geschiedenis van de Arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende, Antwerpen,  Ontwikkeling, 
S.M., p. 35. 

. Goetschalk, 

65 VAN GOETHEM (G.), De Samenwerkende Maatschappij De Werker (1880-1914), de mislukte start van de 
antwerpse socialistische kooperatieven. Antwerpen, AMSAB-Centrum Louis Major, p. 311. In: BTNG: XXII, 1991, 
1-2, p. 312 
66 VAN LAAR (A.), Geschiedenis van de Arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende, Antwerpen,  Ontwikkeling, 
S.M., pp. 37-38. 
67 Van Laar verwijst hiervoor naar een artikel in De Werker dat dateert van 20/06/1869, de eerste jaargang van het 
tijdschrift. 
68 De Werker, 31/07/1887. 
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die toch een belangrijke invloed had in de jonge partij, koos telkens, verwijzend naar hun 

vriendschapsbanden, de kant van Callewaert. Het staat buiten kijf dat ook deze twistappel 

de goede werking van de federatie in de weg stond.69

Ondanks de zwakke organisatie probeerden de Antwerpenaren zich toch te mengen in de 

debatten die de partij op nationaal niveau bezighielden. Zo was er de oproep om op een 

congres duidelijkheid te scheppen over het al dan niet aangaan van kartels met de 

progressisten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1887. Ze wilden absoluut 

niet samen opkomen met de liberalen, omdat ‘de belangen van de werkende klasse in strijd zijn 

met die van de heerschende standen’

 

70

De voorzichtige uitlatingen in De Werker negerend, waar enkelen stelden dat de volgende 

verkiezingen hetzelfde resultaat zouden hebben als men niet zou samenwerken met de 

liberalen, werd in 1888 weer enkel onder socialistische vlag opgekomen. Het Congres van 

Luik had ondertussen het (aarzelende) partijstandpunt vastgelegd: elke federatie mocht 

zelfstandig beslissen of ze samen met de liberalen naar de kiezer zouden trekken. De 

klassieke thema’s van Algemeen Stemrecht, afschaffing van de bloedwet, een minimumloon, 

enz. hadden geen succes, want weer werd electoraal zeer zwak gescoord. Men trok zich 

echter op aan het feit dat door de massale propaganda iedereen kennis had gemaakt met het 

socialistische gedachtegoed. De lage cijfers werden toegeschreven aan het cijnskiesstelsel, en 

vormden zo een stimulans om nog harder voor de rechten van de arbeider te strijden. Hun 

nieuwe dagblad De Socialist, het eerste socialistische dagblad dat in Antwerpen gedrukt 

werd, werd uitgeroepen tot orgaan van de Antwerpsche Federatie van 

Werkliedenvereenigingen.

 Men hield het been stijf en in Antwerpen werd niet 

samengegaan met de progressisten. De oogst van de verkiezingen was zeer mager, iets wat 

men aan het cijnskiesrecht weet. 

71

Het electorale succes bleef in de beginjaren dus uit, waardoor de federatie het moeilijk had 

om haar stem tot op ‘t schoon verdiep te laten horen. Dit moeten we ook steeds in het 

achterhoofd houden bij het lezen van studies rond deze eerste jaren: de partij stelde het voor 

 

                                                 
69 VAN LAAR (A.), Geschiedenis van de Arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende, Antwerpen,  Ontwikkeling, 
S.M., p. 43. 
70 Verklaring van de Antwerpse BWP-afdeling, geciteerd in VAN LAAR (A.), Geschiedenis van de Arbeidersbeweging 
te Antwerpen en omliggende, Antwerpen,  Ontwikkeling, S.M., p. 106. 
71 VAN LAAR (A.), Geschiedenis van de Arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende, Antwerpen,  Ontwikkeling, 
S.M., pp. 106-110. 
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als praatte ze voor dé massa arbeiders, maar in feite bereikten ze maar een klein percentage 

van deze klasse. 

De coöperatieve maatschappij De Vrije Bakkers, waar Aloïs Nevelsteen de belangrijkste figuur 

was, was de eerste vereniging in haar soort die merkbaar aanwezig was in Antwerpen. 

Vanaf de oprichting ervan in 1880 moest men alle zeilen bijzetten om rond te komen. Leden 

die een aandeel gekocht hadden in de coöperatieve kregen om de zes maanden een 

percentage van de winst in broodkaarten uitgekeerd. Dit percentage liep omstreeks 1885 op 

tot 35,5 %, wat aantoont dat er toch een relatief succes geboekt werd. Het werd één van de 

belangrijkste pijlers waarop de Antwerpse federatie steunde. Proefprojecten in andere 

sectoren verliepen zonder veel succes, wat aantoont dat de socialistische idealen zeker niet 

overal ingeburgerd waren.72

1.2.2. Luik 

 

Het Luikse bekken werd op het einde van de negentiende eeuw gekenmerkt door een 

enorme industriële activiteit. Het lag dan ook in de lijn der verwachtingen dat er snel een 

sterke arbeidersvereniging op het voorplan zou komen, maar net dat was niet het geval in de 

‘Vurige Stede’. Veel arbeiders bleven lid van paternalistische, anarchistische of neutrale 

groeperingen Talrijk waren ook diegene die weigerden deel te nemen aan elke vorm van 

organisatie. Door het ontbreken van een echte katholieke arbeidersvereniging, ontstond er 

nooit een gepolariseerd klimaat onder de arbeiders. In tegenstelling tot andere grote 

industriële centra, zoals Gent of Brussel, waar de arbeidersbevolking behoorlijk 

geconcentreerd leefde, werd deze in Luik verdeeld over een groter gebied. Zo leefde 

ongeveer 2/3 van de arbeidersbevolking in Luik zelf, 15% in Seraing en de overige verdeeld 

over 5 andere dorpjes.73 Daarom was het moeilijk om, door deze grote verdeeldheid en 

apathie onder de arbeiders, de grote massa te beroeren. Louis Bertrand bevestigde dit als hij 

over de oorzaken van de jacquerie in het voorjaar van 1886 in Luik stelde dat ‘l’organisation 

ouvrière dans cette ville et dans sa banlieu si industrielle, était pour ainsi dire nulle’74

                                                 
72 VAN LAAR (A.), Geschiedenis van de Arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende, Antwerpen,  Ontwikkeling, 
S.M., pp. 480-492. 

. Er was wel 

een kleine anarchistische groep die zich sterk in de debatten mengde. Ook Vlaamse en 

73 STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in nineteent-century Belgium, 
Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, p. 39. 
74 BERTRAND (L), Histoire de la démocratie et du socialisme en Belgique depuis 1830, deel 2, Bruxelles, 1907, pp. 393-
394. 
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Duitse arbeiders beproefden hun geluk in Luik, maar stonden buiten de organisatievormen 

die er voor de arbeiders waren. Zo berichtte de politiecommissaris van Luik in 1888 aan de 

burgemeester dat de Luikse afdeling van Vooruit in financiële problemen verkeerde. 

 

‘Monsieur le bourgmestre, 

Depuis quelque temps il m'avait été signalé que la marché des affaires commerciales de la société 

coöperative "Le Vooruit" ayant son siège rue Neuve en notre ville, était loin d'être brillante et 

notamment qu'au dernier inventaire il avait été découvert un déficit de plus de 2000 francs. Il n'y 

avait rien en caisse et alors que le sieur Fonteyn, gérant, ne pouvait justifier que de l'emploi ou de la 

présence en magasin de 12000 francs de marchandises, les fournisseurs établissaient en avoir livre(?) 

pour une somme de plus de 1400 francs.  

Hier, les portes du "Vooruit" ont été fermées comme suite à une saisie faite à la requête du propriétaire 

de l'immeuble et cela pour arriérés dans les paiements des loyers 

Le commissaire de Chef’75

 

 

De Luikse afdeling van de BWP werd dus gekenmerkt door een zwakke organisatie. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat de socialistische scène in de beginjaren bevolkt werd door 

radicalen uit de liberale kiesverenigingen. Onder hen Blanvalet, maar ook Demblon en de 

typograaf Bury. Zo stond Demblon in 1886 op de liberale lijst voor de kamerverkiezingen. De 

Union democratique, gesticht in 1884 als progressistische liberale groep, werd in juli 1886 dan 

toch een Luikse federatie van de BWP. Dit gebeurde nadat Blanvalet een partijcongres van 

de BWP in Gent bezocht, en tevreden opmerkte dat er ook veel kleinburgers aanwezig 

waren. De nieuwe federatie telde 17 groepen, hoofdzakelijk arbeidersliga’s van mijnwerkers 

en enkele beroepsgroepen (beeldhouwers, mecaniciens, metaalbewerkers). Op papier werd 

de socialistische riem aangehaald, maar de touwtjes bleven ook dan nog in handen van de 

oorspronkelijke radicale liberalen. Dat er een dergelijke onduidelijke grens tussen de 

arbeidersbeweging en de progressistische kleine burgerij was, mag niet als uitzonderlijk 

aanzien worden. Ook in Verviers en Charleroi was het onderscheid moeilijk aan te tonen.76

                                                 
75 Brief van de politiecommissaris aan de burgemeester, 22/02/1888, Stadsarchief Luik, Archives de police, carton 
XLV, 1-61. 

  

76 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914), 
Gent, Masereelfonds, 1980, pp. 43-57. 
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In maart 1886 werd de Union Démocratique officieel erkend als de Luikse sectie van de BWP. 

Dit was het (voorzichtige) begin van een organisatie die de arbeiders massaal moest 

verenigen. De Luikse socialisten deden er alles aan om aan te tonen dat ze volledig achter het 

algemene programma van de BWP stonden. Op het congres van 15 juni 1886 riep Blanvalet, 

de stichter van de Luikse coöperatieve La Populaire en uitgever van het partijblad l’Avenir, de 

toehoorders op om een gewelddadige revolutie achterwege te laten. In plaats daarvan 

moesten er een soort missionarissen de socialistische ideeën in alle belangrijke centra van het 

land gaan verspreiden. België was klaar om een socialistisch blok te worden.  

 

Le congrès a repoussé par 106 voix contre 1 et 7 abstentions, l'idée d'une révolution par des moyens 

violents et il a décidé qu'une propagande active serait continuée dans tout le pays. Nous imiterons les 

catholiques; des missionnaires seront envoyés dans toutes les communes importantes pour y propager 

les idées socialistes et provoquer la formation de sociétés ouvrières de résistance et d'assistance 

matuelle.77

 

 

Uit deze woorden kunnen we afleiden dat Blanvalet zich volledig kon vinden in de 

algemene strategie van de BWP. Hij onderstreepte de wettige en vreedzame revolutie die 

door het verwerven van het algemeen stemrecht tot uiting zou moeten komen. De 

arbeidersklasse zou zo de bourgeoisie opvolgen als leidster van de mensheid en de ‘fusie der 

klassen’ nastreven.78

Dankzij de ruggensteun van de overkoepelende BWP kregen de socialisten in Luik steviger 

voet aan de grond. Dit was ten nadele van de anarchistische groeperingen die tegenover de 

bedrijvigheid van de BWP in het niets verzonken. De anarchistische pers ging er prat op dat 

het Luikse bekken tientallen anarchistische bewegingen kende, maar volgens burgemeester 

d’Andrimont konden die slechts op 40 sympathisanten rekenen. Deze anarchistische 

terugval had veel te maken met het optreden van de politie na de onlusten in maart 1886. De 

leiders, waaronder Wagener

  

79

                                                 
77 Blanvalet op een socialistische meeting in Luik, politieverslag, 15/06/1886, Stadsarchief Luik, Archives de police, 
carton XLIII, 1-531. 

 die een grote haat tegen de BWP koesterde, werden 

78 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914), 
Gent, Masereelfonds, 1980, p. 44. 
79 Wagener was een radicale stoelenmaker uit Herstal, die zijn zoon Spartacus en zijn dochter Louise-Michel heeft 
genoemd. In: DENECKERE (G.), Nieuwe Geschiedenis van België, 1878-1905, p. 504. in: Nieuwe Geschiedenis van 
België,(Deel I), 1830-1905, Tielt, Lannoo, 2005, 677p. 
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veroordeeld tot effectieve celstraffen. Door de beweging te onthoofden maakte men ze 

stuurloos.80

Door de verzwakte anarchistische beweging kreeg de Luikse BWP-federatie meer 

ademruimte, maar toch moet de kracht van de federatie niet overschat worden. Door de 

oprichting van de Parti Socialiste Républicain in 1887, verloor de BWP er verschillende 

leden. Deze breuk entte zich op de discussie rond de inzet en het gebruik van de algemene 

staking als wapen. Onder andere Mouzon en Warnotte, twee mannen die hun sporen al 

verdienden op verschillende meetings van de Luikse BWP-federatie, stapten over naar de 

partij van Alfred Defuisseaux, die over gans Wallonië veel aanhangers kende. Toch moet 

deze breuk niet overdreven worden. Op 13 mei 1887 werd een algemene staking 

afgekondigd door de PSR, maar in Luik namen slechts enkele honderden arbeiders deel, 

aldus Louis Bertand. Het zwaartepunt van deze algemene staking lag in Henegouwen, waar 

de Defuisseauxs thuis waren, en waaierde voorzichtig uit richting Brussel.

 

81

De moeilijke periode die de BWP in 1887 doormaakte, inspireerde de sprekers op 

verschillende meetings tot gevleugelde speeches. Ze beklemtoonden de mooie toekomst die 

het socialisme wachtte, en de kracht die van de organisatie zou uitgaan. Zo probeerden ze de 

neuzen in één richting te krijgen, om eindelijk een sterkere partij uit te kunnen bouwen. Een 

bewijs hiervan is volgens de Brusselse spreker Alfred Herman de bouw van hun ‘Maison de 

Peuple’. Een jaar eerder hadden ze het nog moeilijk om een lokaal te vinden waar ze hun 

activiteiten mochten organiseren, en nu beschikten ze zelfs over een eigen huis! Hij zag begin 

januari 1887 een mooie socialistische toekomst weggelegd voor de inwoners van de Cité 

Ardente. 

 

 

‘Il espère que bientôt Liège aura la maison du peuple comme tant d'autres communes et indique le 

moyen d'y arriver par le groupement de toutes les forces ouvrière. Bientôt dit-il Liège doit aussi avoir 

boulangeries, les boucheries, coöperatives, etc.’82

 

 

                                                 
80 MOULAERT (J.), "Anarchie, que ton regne arrive!” De anarchistische beweging in België 1880-1914, Leuven, KUL, 
1993 (ODV), pp. 78-90. 
81 BERTRAND (L), Histoire de la démocratie et du socialisme en Belgique depuis 1830, deel 2, Bruxelles, 1907, pp. 456-
457 en  MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij, ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme, 1885-
1914, Gent, Masereelfonds, 1980, p. 69. 
82 Alfred Herman op een socialistische meeting in Luik, politieverslag, 03/01/1887, Stadsarchief Luik, Archives de 
police, carton XLIV, 1-160. 
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Deze retoriek werd gedurende gans deze chaotische periode in het Belgische socialisme 

aangehouden. Een onbekende spreker zette begin april 1887 de enorme inspanningen van de 

BWP in Luik in de verf. Van op het spreekgestoelte in het lokaal La Populaire, waarboven een 

rode vlag hing, feliciteerde hij de Luikenaars met de gang van zaken. 

 

A certain moment on aurait du croire dit-il que les Liégeois n'étaient pas aussi intelligents que les 

ouvriers bruxellois et gantois. Mais voyant l'activité déployée dans ces derniers temps il est 

aujourd'hui certain que Liège, qui en 1830 donnait le signal de la révolution saura encore le donner 

lorsqu'il le faudra.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Socialistische meeting in Luik, politieverslag, 03/04/1887, Stadsarchief Luik, Archives de police, carton XLIV, 1-
160 
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1.3. Het organiseren van de massa 

1.3.1. Pas op: hier zijn de werklieden! 

Het was de Brusselse Ligue ouvrière die al in december 1884 opriep om een groot nationaal 

arbeiderscongres in te richten84 met als doel het oprichten van een werkliedenpartij. Het 

congres kwam er en in café De Zwaan in Brussel werd op 5 en 6 april 1885 de Belgische 

Werkliedenpartij officieel opgericht. Het water tussen de socialistische groeperingen in de 

twee landsdelen, dat voorheen telkens te diep leek, vooral door de apolitieke houding van de 

Waalse socialisten, werd overbrugd.85 Op het congres waren 112 personen aanwezig, die 

allen samen 59 groepen representeerden, waarvan 25 uit Brussel, 13 uit Gent en 10 uit 

Wallonië (slechts 1 groep uit Luik). Het is duidelijk dat Brussel en Vlaanderen het sterkst 

vertegenwoordigd waren.86

Op het congres laaiden de discussies over de inhoud van de partij sterk op. De Gentse 

vertegenwoordigers, bij monde van Anseele, ijverden voor een algemene aansluiting bij de 

reeds bestaande Parti socialiste belge. Het waren vooral de Brusselse afgevaardigden die 

hiertegen bezwaar hadden. Ze stelden dat de nieuwe partij geen ideologische kleur mocht 

hebben, omdat een uitgesproken ideologische voorkeur bepaalde arbeiders en groepen zou 

afschrikken. Gent en Brussel waren er wel van overtuigd dat de nieuwe partij een 

democratisch geheel moest vormen. De eis van de Gentenaars om aan te sluiten bij de P.S.B. 

werd niet gevolgd. De Belgische Werkliedenpartij werd een volledig nieuwe organisatie die 

de socialistische federaties overal te lande moest overkoepelen. Het socialistische aanhangsel 

werd weggelaten. In de plaats kwam het meer neutrale “werklieden”.  

  

Deze nieuwe partij kwam er mede door de economische crisis die Europa én België teisterde, 

waardoor veel arbeidersverenigingen hun apolitieke mentaliteit opgaven en zich aansloten 

bij deze overkoepelende organisatie.87

Het tweede stichtingscongres werd in Antwerpen gehouden (zie pp. 27-28). Op dat tweede 

congres werd besloten om op 13 juni 1886 een betoging voor het algemeen stemrecht te 

  

                                                 
 84 De Ligue ouvrière was een Brusselse arbeidersorganisatie die enkele honderden leden telde uit alle lagen van de 
bevolking. De bekendste naam uit deze vereniging was Louis Bertrand. BERTRAND (L), Histoire de la démocratie et 
du socialisme en Belgique depuis 1830, deel 2, Bruxelles, 1907, pp. 370-371. 
85 Zie voorgaande (uitleg over ‘prehistorie’ van de BWP) 
86 LIEBMAN (M.), les socialistes belges, 1885-1914, La révolte et l’organisation (Histoire du mouvement ouvrier en 
Belgique, 3), Bruxelles, vie ouvrière, 1979, p.46. 
87 BLOM (J.C.H) en LAMBERTS (E.) (red.), Geschiedenis van de Nederlanden, HBuitgevers, Baarn, 2003, p. 272. 
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organiseren in Brussel. Uit angst voor oproer verbood de Brusselse burgemeester Charles 

Buls ze. De manifestatie werd noodgedwongen verplaatst naar 15 augustus. Tussen 1880 en 

1890 probeerde de regering de derde zondag van augustus ingang te doen vinden als dag 

waarop de Belgische revolutie herdacht werd. 15 augustus 1880 was de dag waarop men 50 

jaar België had gevierd, en men wilde deze dag in ere houden.88 De burgemeester zou niet 

anders kunnen dan de manifestatie toelaten, want ‘Si le bourgmestre de Bruxelles et le 

gouvernement interdisent encore, ils supprimeront du même coup les fêtes nationales.’ Een tweede 

reden om deze datum te kiezen lag in het feit dat men wilde aantonen dat niet alles koek en 

ei was in België.89

1.3.1.1. De ‘Jacquerie’ 

  

De vrees van de Brusselse burgemeester was zeker niet ongegrond, want enkele maanden 

voor de manifestatie zou plaatsvinden, vond in Wallonië een ongecontroleerde uitbarsting 

van socialistisch en anarchistisch arbeidersprotest plaats. Een anarchistische Luikse 

groepering had begin maart aanplakbiljetten aan de muren gehangen met daarop een oproep 

om op 18 maart de vijftiende verjaardag van de Commune van Parijs te vieren. Deze oproep 

viel samen met de publicatie van le Catéchisme du Peuple waarmee Alfred Defuisseaux de 

campagne voor het algemeen stemrecht inluidde. Dit radicale pamflet kwam de schrijver op 

één jaar gevangenisstraf te staan. Door de eenvoudige taal en het systeem van vragen en 

antwoorden was het pamflet uiterst populair bij de weinig ontwikkelde lezer. In Wallonië 

werden er 200.000 exemplaren van verkocht, in Vlaanderen 60 000.  

De sfeer op de dag waarop men de Commune van Parijs herdacht was zeer gespannen, 

omdat mijnwerkers uit Jemeppe, bij Luik, de dag voor de herdenking in staking waren 

gegaan. De viering zelf verliep zeer onrustig. Na de meeting, die om 20 u begonnen was en 

waarbij een manifestant al een kogel had afgevuurd, ontspoorde ze helemaal. Waar zowel de 

organisatoren als de politie slechts enkele honderden betogers hadden verwacht, waren 

tegen de avond enkele duizenden betogers naar de place Saint-Lambert getrokken. Enkele 

sprekers hadden de massa opgehitst en die trok nu als een wervelwind door de straten van 
                                                 
88 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, de vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgische socialisme voor WOI, Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005,p. 54. 
89 VOLDERS (J.), Le Congrès ouvrier, Le Peuple, 15/06/1886. Geciteerd in: VAN GINDERACHTER, op Het Rode 
Vaderland, de vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgische socialisme voor WOI, 
Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 54.; VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, de vergeten geschiedenis van 
de communautaire spanningen in het Belgische socialisme voor WOI, Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005,p. 54. 
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Luik. Omdat de Luikse burgemeester de optocht verboden had, grepen de ordediensten in. 

Twee doden en 47 arrestaties onder de arbeiders waren het resultaat van deze bloedige 

nacht. De stemming in de stad bleef ook de volgende weken erg rumoerig. Een algemene 

staking werd uitgeroepen en de arbeidersprotesten verspreidden zich vlug over het Luikse 

bekken. Ook de Borinage, het Centre en Charleroi ontsnapten niet aan het arbeidersgeweld.90

Deze uitbarsting schokte de Belgische goegemeente. De nog jonge BWP, die zelf geschrokken 

was van het gewelddadige verloop, distantieerde zich direct van het geweld, maar toch 

werden enkele socialistische leiders, waaronder Anseele en Defuisseaux, opgepakt. Le 

Catéchisme du Peuple diende hier als bewijs van de opruiende rol die de BWP-leiders gespeeld 

zouden hebben. Deze uitbarsting van arbeidersgeweld in 1886 valt deels te verklaren door de 

aanhoudende laagconjunctuur sinds 1873, waardoor ook de Waalse metaalindustrie in 

moeilijkheden gebracht werd.

  

91 De bloedige stakingen van 1886 waren wel het sein voor een 

eerste (zeer voorzichtige) sociale wetgeving in België. Op 15 april werd de commission du 

travail opgericht die de situatie van de arbeiders moest verbeteren.92

1.3.1.2. Allen naar Brussel op 15 augustus! 

 

Over het ganse land probeerden de verschillende socialistische federaties hun leden ertoe 

aan te zetten om op 15 augustus 1886 naar Brussel te trekken en er met luide stem het 

algemeen stemrecht te eisen. De Luikse federatie probeerde door het toe-eigenen van de 

Belgische revolutie hun leden in beweging te brengen. Zo riep Blanvalet, een socialistische 

onderwijzer die één van de grondleggers van de Luikse coöperatieve maatschappij ‘La 

Populaire’ was93, tijdens een manifestatie in Luik op om te protesteren voor gerechtigheid. 

Twee dagen daarvoor had hij in een toespraak voor de Brusselse federatie al dezelfde 

argumenten aangehaald.94

                                                 
90 Zie over dit thema onder andere: LIEBMAN (M.), les socialistes belges, 1885-1914, La révolte et l’organisation 
(Histoire du mouvement ouvrier en Belgique, 3), Bruxelles, vie ouvrière, 1979, pp. 55-56 ; DENECKERE (G.), Sire, 
Het volk mort. Collectieve actie in de sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1940, Gent, RUG, 1997, p. 243: 
VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, de vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgische socialisme voor WOI, Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 39. DENECKERE (G.), Straatagitatie, een versluierde 
geschiedenis. Het oproer van 1886 anders bekeken. In: BTNG, XX, 1989, 1-2, pp. 253-291. 

 

91 BLOM (J.C.H) en LAMBERTS (E.) (red.), Geschiedenis van de Nederlanden, HBuitgevers, Baarn, 2003, p. 274. 
92 LUYCKX (T.), Politieke Geschiedenis van België 1, van 1830-1944. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1977, p. 190. 
93 PUISSANT (J.), L’évolution de mouvement ouvrier socialiste dans le Borinage, Bruxelles, Palais des Académies, 1982, 
p. 233. 
94 VAN GINDERACHTER, Het Rode Vaderland, de vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgische socialisme voor WOI, Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 54. 
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‘Cette manifestation aura lieu à Bruxelles le 15 août prochain, parce qu'on fête ce jour là 

l'anniversaire de la révolution de 1830 et de l'indépendance de la Belgique. En 1830 de grandes 

libertés ont été données au peuple, mais elles ont été escamotées au profit de 116000 priviligées qui, 

seuls, ont joui des droits civils et politiques.’95

 

 

De vrijheden die beloofd werden aan de bevolking bij de onafhankelijkheid in 1830, golden 

enkel voor de rijke burgers en niet voor het arbeidersgepeupel. Deze laatste werden 

‘weggemoffeld’ en daarin moest verandering komen. De helden van 1830, die in de 

socialistische herinnering vooral uit gewone arbeiders bestonden, hadden niet gekregen wat 

hen beloofd werd. Dit verraad aan de arbeidersklasse leefde sterk in het Luikse bekken, en 

bij uitbreiding in Wallonië. Ook Mouzon, een Luikse socialistische militant die later in het 

comité central van de Parti Socialiste Républicain zetelde96

 

, zette deze eisen enkele dagen voor 

de grote betoging in Brussel nog eens kracht bij. De Belgische leuze werd aangevuld met de 

dragende woorden van de Franse Revolutie. Het patriottisme dat Mouzon uitdroeg, bleek 

gekoppeld aan een francofiele houding.  

‘L'emparant des termes de notre devise nationale; "l'Union fait la force", à laquelle il voudrait ajouter 

les mots 'liberté, égalité, fraternité, il a vivement engagé les ouvriers à se grouper partout, par 

corporation, par métier. (…) Nous allons demander ce qu'avait été promis aux héros de 1830.’97

 

 

De manifestatie in Brussel bracht zo’n 30 000 mensen op de been en was voor de heersende 

elite een stevige waarschuwing: het was voor de BWP mogelijk om een massabetoging in 

beweging te zetten, én die ordelijk te laten verlopen. Toch kwamen niet alle federaties even 

talrijk naar Brussel. Over het algemeen kwamen er meer arbeiders uit Wallonië dan uit 

Vlaanderen, vooral Henegouwse socialisten lieten zich horen. Uit de Borinage kwamen 1300 

arbeiders afgezakt, uit Charleroi 1200 en uit Centre zelfs 3000. Luik, waar 237 mensen de reis 

                                                 
95 Blanvalet op een socialistische meeting in Luik, politieverslag, 15/06/1886, Stadsarchief Luik, Archives de police, 
carton XLIII, 1-531.  
96 PUISSANT (J.), L’évolution de mouvement ouvrier socialiste dans le Borinage, Bruxelles, Palais des Académies, 1982, 
p. 265. 
97 Mouzon op een socialistische meeting, politieverslag, 12/08/1886, Stadsarchief Luik, Archives de police, carton 
XLIII, 1-531. 
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naar Brussel ondernamen, leverde slechts een klein aantal betogers.98

1.3.1.3. De ‘septemberoptocht’ in Luik 

 De zwakke organisatie 

van de Luikse socialisten in de beginjaren van de BWP kan een verklaring zijn voor het 

geringe enthousiasme.  

Ook in de ‘vurige stede’ zelf waren ze blijkbaar niet erg gelukkig met het enthousiasme van 

hun aanhangers, want eind september 1886 werd er een eigen optocht georganiseerd. Ook 

hier stond de eis voor algemeen stemrecht centraal. Naar aanleiding van deze betoging riep 

l’Avenir iedereen die op 15 augustus niet naar Brussel getrokken was op om hun stem nu wel 

te laten horen. Weer moest het onrecht dat de arbeiders aangedaan was door het niet naleven 

van de beloftes van de bourgeoisie in 1830 de massa overtuigen om talrijk te komen betogen.  

 

Que tous les travailleurs du bassin de Liège, qui n'ont pas pu nous accompagner à Bruxelles le 15 

août dernier, viennent se joindre à nous le 26 septembre: en allant déposer des couronnes 

d'immortelles sur la tombe de ceux qui sont morts en 1830 pour faire triompher ces deux immortels 

principes: Tous les Belges sont égaux devant la loi! Tous les pouvoirs émanent de la nation! Nous 

acclamerons le suffrage universel, nous montrerons que nous voulons sortir enfin de l'esclavage 

politique, dans lequel nous maintient depuis plus d'un demi-siècle la bourgeoisie censitaire.99

 

 

De manifestatie was een duidelijke uitloper van de stemrechtcampagne. Onder andere Jean 

Volders, Michel Thonar uit Huy en Célestin Demblon lieten hun stem horen tijdens de druk 

bijgewoonde toespraken. Volgens het Boreins socialistische blad En Avant pour la Suffrage 

Universel waren er 15 000 betogers, maar een Franse commissaire spéciale had er eigenhandig 

met een teller 5000 geteld. Vlaamse socialisten vielen er niet te bespeuren, aangezien Anseele 

op dat moment in de gevangenis zat wegens majesteitsschennis.100

 

 

                                                 
98 DENECKERE (G.), Sire, Het volk mort. Collectieve actie in de sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1940, 
Gent, RUG, 1997, p. 247. 
99 La Manifestation, L’avenir, 26/09/1886 – 03/10/1886. 
100 En avant pour le Suffrage Universel, 03/10/1886 een rapport van de commissaire spécial van Jeumont, 27 sept. 
1886, ADNL, Série M. 162/5. In : VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-
1914): sociaal-democratie en nationale identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, 
ODV, 2004, p. 139. 
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L’avenir ging ook de creatieve toer op en publiceerde een tekst in het Luikse dialect die op de 

tonen van de Brabançonne gezongen moest worden. In navolging van hun oproep tot protest 

eerder in hetzelfde nummer werd ook hier de Belgische Revolutie vermeld. Zowel 

Vlamingen als Walen moeten het onrecht dat hen aangedaan werd aanklagen. 

 

‘Dispôïe l'an trinte, on dit qui noss Belgique 

Ess't'on pays di pâïe è d'liberté, 

Wiss'ki tot l'monde sos les affaires publiques, 

A s'mot à dire è pou les discutés 

Si s'ass'tu vraie l'affaire è bin cangeie 

Jugis'è n'gott par çou qui ça passe, 

Mins n'bronchons nin è qui tot l'monde rideie: 

Vive li p'tit peupe è vive li liberté (ter) 

 

Dispôïe on bou d'ell' Belgqiue diqu'à l'autt' 

Qu'on seuïe Wallon, ou bin qu'on seuïe Flamint, 

I fât qui l'peuple live ti tiesse et l'tonsse hautt' 

I fât qui rôter tot s'tinant tot po l'main. 

Pacifiqu'mint, mâgré tot çou qu'on deie, 

Nos obtinront li dreu d'aller voter, 

Prindons corrège et qui tot l'monde rideie: 

Vive li p'tit peupe è vive li liberté’101

 

 

Dit lied klaagde de wantoestanden aan waar ‘le p’tit peuple’ onder te lijden had. In België zou 

iedereen gelijk voor de wet moeten zijn, maar dit was volgens de auteurs duidelijk niet het 

geval. Opvallend is wel dat ze Vlamingen en Walen apart vernoemden in deze tekst. Er werd 

duidelijk uitgegaan van de bestaande politieke context van het land, en de eis van de auteurs 

was vooral verandering voor de slechte situatie waar de arbeiders in leefden.  

                                                 
101 J.C., Li Brabançone dè Peûpe, L’Avenir, 26/09/1886 – 03/10/1886. 
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Hier werd dus geen louter etnisch-Belgisch discours gevolgd. De politieke realiteit van het 

land stond voorop. Het feit dat de Brabançonne gebruikt werd, laat alleszins blijken dat men 

er in Luik niet afkerig tegenover stond. 

 

Met de problemen uit het voorjaar in het achterhoofd wilde de burgemeester van Luik geen 

enkel risico nemen. De organisatie van de betoging werd op de voet gevolgd door de politie. 

Op een vergadering tussen Blanvalet en het hoofd van de Luikse politie, een tiental dagen 

voor de manifestatie van 26 september, werden enkele praktische afspraken voor de 

eigenlijke optocht gemaakt. De socialisten verwachtten 7 à 8000 manifestanten, er zouden 

twee of drie muziekkorpsen aanwezig zijn en tal van Belgische (met of zonder zwarte 

‘rouwband’), Luikse en zwarte vlaggen zouden de optocht opfleuren.102 Vreemd genoeg was 

hier geen sprake van rode vlaggen, toch hét symbool bij uitstek van de socialistische 

beweging. Plichtsbewust meldde de politieagent de resultaten van deze vergadering aan 

burgemeester d’Andrimont. Die verbood op zijn beurt de rode vlag en andere ‘opruiende 

emblemen’, iets wat niet voor het laatst het geval zou zijn.103

De pas opgerichte Fédération ouvrière de la vallée de la Meuse

  

104

                                                 
102 ‘J'ai l'honneur de vous informer que j'ai eu ce matin un entretien avec Mr Blanvalet au sujet de la manifestation 
du 26 septembre. La formation du cortège aura lieu à 10 heures du matin au boulevard de la constitution. On 
compte sur 7 à 8000 participants. Il y aura 2 ou 3 harmonies, des drapeaux nationaux avec ou sans crèpe, des 
drapeaux aux couleurs liégeoises et des drapeaux noirs.’ in: brief van het hoofd van de politie aan de 
burgemeester, Stadsarchief Luik, Archives de police, carton XLIII, 1-531. 

 kreeg met 6000 mensen iets 

minder aanhangers op de been dan op de vergadering met de politie gehoopt. Deze 

georganiseerde betoging toonde een enorm verschil met het spontane oproer van maart 1886. 

De Luikse socialisten hadden duidelijk de anarchistische en republikeinse tendensen van de 

maanden ervoor opgegeven, want op de betoging zelf werd geen enkele vlag meegedragen. 

Geen rood, zoals verboden door d’Andrimont, maar ook geen Belgisch of Luiks exemplaar. 

De burgemeester had nochtans voorgesteld aan de arbeiders om allen samen achter de 

Belgische vlag te lopen, maar dit hadden ze, na het expliciete verbod op rode vlaggen, 

verontwaardigd geweigerd. Dit is des te opmerkelijker, want ze waren nooit van plan rode 

vlaggen mee te dragen. Dat ze na het verbod op de rode dan ook de Belgische en zwarte 

103 DENECKERE (G.), Sire, Het volk mort. Collectieve actie in de sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1940, 
Gent, RUG, 1997, p. 248. 
104 De Fédération ouvrière de la vallée de la Meuse werd in juli 1886 opgericht. Deze federatie kwam voort uit de 
Union Démocratique die zich de maanden daarvoor sterk gemengd had in het publieke debat. In: MOMMEN (A.), 
De Belgische Werkliedenpartij, ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme, 1885-1914, Gent, 
Masereelfonds, 1980, p. 44. 
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vlaggen thuislieten, is mijn inziens veelzeggend. Eén van dé nationale symbolen bij uitstek – 

de Belgische vlag – werd door de Luikse socialisten dus niet geminacht, aangezien ze 

oorspronkelijk van plan waren geweest de tricolore mee te dragen. Deze uitgestoken hand 

naar de burgerij toe, waarbij men er op voorhand van afzag de rode vlag mee te dragen werd 

door de burgemeester geweigerd wanneer hij die rode vlag expliciet verbood. Deze aanval in 

hun ‘socialist-zijn’ zorgde ervoor dat de gevoelens voor de tricolore zeer snel in de koelkast 

gestopt werden. 

Volgens Van Ginderachter konden ‘in de ontstaansperiode van de BWP de tricolore (en 

Brabançonne) als iconen van de burgerlijke uitbuiting op weinig bijval rekenen bij de 

overtuigde partijkaders, maar het lijkt erop dat de arbeider in de straat en lokale 

socialistische groepen nog niet ‘mee’ waren’105

Het verbod van de burgemeester werd strikt nageleefd. In plaats van deze vlaggen waren er 

enkele pancartes te zien die (alweer) de herinnering aan de Belgische Revolutie levendig 

hielden: 

. Dit blijkt ook op te gaan voor dit Luikse 

voorbeeld: op de voorbereidende vergadering lieten de Luikse leiders de Belgische vlaggen 

nog toe (eventueel ingegeven vanuit de wil van hun achterban), maar wanneer de rode vlag 

verboden werd, hield men zich strikt aan de regels van de partijkaders. 

 

Pourquoi et pour qui nos pères sont ils tombés en 1830. 

Nos pères se sont battus pour revendiquer des droits que nous n'avons pas. 

Reconnaissance aux martyrs de 1830! 

 

Terwijl de tonen van de Marseillaise weerklonken, werd aan het monument voor de doden 

van 1830 een les in vaderlandse geschiedenis gegeven. Zowel de Eburonen, hun leider 

Ambiorix als Caesar passeerden de revue. Hiermee wilde een zekere Hertefeld, die als 

spreker optrad, aantonen dat de Belgische bevolking sinds lang strijd leverde tegen hun 

onderdrukking. Het Belgische volk werd reeds in de Romeinse periode onderdrukt. De 

etnisch-Belgische vereenzelviging is hier duidelijk merkbaar. 

 

                                                 
105 VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914): sociaal-democratie en nationale 
identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, p. 640. 
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Hertefeld Henri Francis prend ensuite la parole et dans un aperçue historique où il rapelle les Eburons 

et Ambiorix et César, il signale que depuis bien des siècles le peuple belge a combattu pour la liberté. 

106

 
  

De optocht verliep zonder problemen, zoals ook vermeld staat in het politieverslag. De 

Brusselse socialistische voorman Volders, die op de manifestatie in Luik het volk toesprak, 

wilde het ordelievende karakter van de BWP benadrukken en zo respect proberen af te 

dwingen bij de burgerij door zich in zijn toespraak uitdrukkelijk te beroepen op de stichters 

van België. Hij sloot zijn pleidooi af met deze gevleugelde patriottistische woorden: ‘Nous 

voulons sauver la patrie belge de la ruine vers laquelle elle marche’, waarop het publiek 

antwoordde met ‘bruyants et longs applaudissements’.107 De overduidelijke Belgische 

mythomoteur108

Het was zeer belangrijk voor de jonge Luikse federatie om te bewijzen dat ze hun 

aanhangers in de hand konden houden. Ze wisten dat ze voor eventuele ongeregeldheden 

zwaar afgestraft zouden worden door de publieke opinie én de heersende groepen. 

Dergelijke ongecontroleerde uitbarstingen van (anarchistisch) geweld mochten geen kans 

meer krijgen. Daarom werd bewust de reformistische toer opgegaan. In het voorjaar van 

1886 was er nog geen stevige organisatie die het volk in bedwang kon/wilde houden. 

Daarom werd de jonge partij niet afgerekend op die gebeurtenissen, maar werd ze wel sterk 

in de gaten gehouden bij de manifestaties in het najaar. Omdat die in relatieve rust 

gebeurden, voelde de jonge partij zich gesterkt in haar overtuiging dat enkel organisatie de 

 duidt op een Belgisch-etnisch bewustzijn: België bestond al lang voor 1830, en 

het gewone volk heeft altijd al hard moeten strijden om hun vrijheid te bekomen. Het feit dat 

de manifestatie ordelijk verliep, en dat de sprekers de heersende klassen niet tegen de haren 

wilden strijken, moet gezien worden als een poging van de pas gestichte BWP om zich als 

betrouwbare pijler in het politieke veld te laten gelden. Ze wilden bewijzen dat ze een stevig 

gezag hadden en zo hun legitimiteit proberen aan te tonen.  

                                                 
106 Hertefeld op een socialistische meeting in Luik, politieverslag, 27/09/1886, stadsarchief Luik, Archives de 
police, carton XLIII, 1-531. 
107 Rapport van de commissaire spécial van Jeumont Luik, 27 sept. 1886, ADNL, Série M. 162/5, geciteerd in: VAN 
GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, de vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgische 
socialisme voor WOI, Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 80. 
108 Mythomoteur is een begrip dat Van Ginderachter aan Anthony Smith ontleent. ‘De mythomoteur draait rond 
drie groepen van mythen: de ‘ethno-history’, het ‘ancestral homeland’ en de ‘ethnic election’ van een volk.’ Over 
de precieze inhoud van deze begrippen, zie VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij 
(1885-1914) : sociaal-democratie en nationale identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, 
Gent, ODV, 2004, pp. 15-16. 
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arbeiders vooruit kon helpen. Moulaert ziet echter ook een soort self-fulfilling prophecy in 

deze bewering.109

 

  

Op de manifestatie van 26 september 1886 zien we ook verwijten aan het adres van de 

koning opduiken. Zijn Congo-aspiraties lagen de Luikse socialisten blijkbaar zwaar op de 

maag.  

 

Que Cobourg aille au Congo.110

 

 

De anti-royalistische uitspraken vormden een rode draad door de beginjaren van de BWP. 

Enkele weken na de ‘septemberoptocht’ verweten Couturier en Warnotte de koning op een 

partijmeeting dat hij geen echte Belg is, ‘car il est né d'un père allemand et d'une mère française, 

réussit à se faire 5.000.000 de rentes’111

De vreemde afkomst van de koning was een thema dat dezelfde dag op een andere meeting 

door Warnotte nog maar eens in de verf gezet werd. Hij verweet de koning dat hij, als 

vreemdeling, leefde op kosten van de Belgische arbeider.  

. Deze laatste zou later, samen met die andere socialist 

Mouzon in het comité central van de Parti Socialiste Républicain opgenomen worden. 

 

‘Léopold de Saxe Cobourg, dit encore Warnotte, provient d'un père allemand et d'une mère française; 

il n'est pas même belge et il gouverne la Belgique et pour cela il touche des millions que nous gagnons 

à la sueur de notre front.’  

 

De heersende rivaliteit tussen Frankrijk en Duitsland na de Frans-Pruisische oorlog zorgde 

ervoor dat de stabiliteit in de onderlinge relaties tussen de Europese landen niet verzekerd 

was. Deze twee landen werden als potentiële bedreigingen gezien, door de geografische 

ligging van België. De vrees leefde dat bij een eventuele tweede uitbarsting van het conflict 

de legers van deze twee grootmachten door het kleine België zouden marcheren en zo de 

                                                 
109 MOULAERT (J.), “Anarchie, que ton regne arrive!” De anarchistische beweging in België 1880-1914, Leuven, KUL, 
1993 (ODV), pp. 71-72. 
110 Socialistische meeting in Luik, politieverslag, 16/09/1886, stadsarchief Luik, Archives de police, carton XLIII, 1-
531. 
111 Couturier op een socialistische meeting, 06/12/1886, politieverslag, stadsarchief Luik, Archives de police, carton 
XLIII, 1-531. 
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neutraliteit van het land in gevaar brengen. ‘De late jaren 1880 werden op internationaal 

niveau dan ook gekenmerkt door groeiende spanningen tussen Frankrijk en Duitsland. De 

campagne van generaal Boulanger, die de Franse revanchegevoelens voor de nederlaag van 

Sedan exploiteerde, zorgde voor een verkilling van de Frans-Duitse relaties en een klimaat 

van oorlogsdreiging’.112

    

 Dat de ouders van de koning elk net uit één van deze 

onruststokende landen, was een niet te missen kans in de socialistische propaganda. 

Trouwens, zo stelde Warnotte nog, Léopold II mag van geluk spreken dat hij koning der 

Belgen is. Zijn vader werd gekozen als staatshoofd, maar voor hetzelfde geld kwam er een 

Griek of een Engelsman op de Belgische troon terecht.  

 

‘Pour moi un roi est un roi; en 1830 on a demandé un Roi à l'Angelettere, à la Prusse; on a enfin 

trouvé Léopold I qui nous est arrivé tous nu et plein de dettes. Léopold II n'est pas capable d'éléver ses 

enfants, il les confie au Comte de Flandre qui est sourd. Le Roi fait ce qui'il lui plait, mais quand 

l'ouvrier se remue, on lui envoie des gendarmes et des commissaires.’ 113

 

 

Warnotte verweet de koning dus geen echte Belg te zijn. Hiermee wordt impliciet een kloof 

geslagen tussen enerzijds de koning, die van vreemde afkomst is, en anderzijds de arbeiders, 

die wel volledig Belgische roots hebben. Net door in te spelen op een ‘Belgische reflex’ bij 

hun publiek probeerde men het vaderlandse gevoel te stimuleren. 

De anarchistische achtergrond van zowel Couturier als Warnotte moet hier wel in rekening 

gebracht worden. Deze anarchisten kregen steeds minder gehoor naarmate de organisatie 

van de Fédération ouvrière de la vallée de la Meuse solider werd. Theodore Blanvalet, Célestin 

Demblon en andere sociaal-democraten namen het roer over.114

 

 

Ook grote socialistische voortrekkers uit gans België kwamen naar Luik om zoveel mogelijk 

arbeiders te overtuigen. Onder andere het Gentse boegbeeld Edward Anseele wierp zijn 

                                                 
112 VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-democratie en nationale 
identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, p. 79. 
113 COUTURIER en WARNOTTE op een socialistische meeting, politieverslag, 06/12/1886, Stadsarchief Luik, 
Archives de police, carton XLIII, 1-531. 
114 DENECKERE (G.), Sire, Het volk mort. Collectieve actie in de sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1940, 
Gent, RUG, 1997, p. 248 
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gewicht in de schaal. Op een meeting in juli 1886 riep hij de Luikse arbeiders op om samen 

met de Vlamingen onder de rode vlag te strijden voor hun rechten. In het politieverslag zien 

we volgende beschrijving van zijn toespraak. 

 

‘Je vous remercie de votre chaleureuse ovation. Nous sommes encore divisés par la langue, parfois 

flamands et wallons peuvent se plaindre, pleurer sans se comprendre. Faisons cesser toute division et 

groupons nous sous le drapeau rouge. Quand nous serons organisées, nous donnerons la vie dans les 

villages, dans les villes dans le pays entier. Nous aurons du travail dans les usines. Alors l'enfer 

actuel changera en un paradis où il y aura du pain pour tous, nous ferons régner la paix et notre pays 

reviendra à la tête des nations civilisées.’115

 

 

Anseeles verwijzing naar ons land dat weer aan het hoofd van de beschaafde naties zal staan 

doet een beroep op een patriottisch gevoel bij zijn publiek. Dat wijkt af van wat Van 

Ginderachter in zijn doctoraat zegt over Anseele. Mijns inziens moet deze uitspraak echter 

als een uitzondering bekeken worden, waarbij Anseele zich aanpaste aan zijn franstalige 

landgenoten. 

1.3.1.4. En ondertussen in Antwerpen… 

In Antwerpen bleef het in het voorjaar van 1886 vrij rustig. In deze bewering voel ik me 

gesterkt door het ontbreken van zowel bronnenmateriaal als aanduidingen in de literatuur 

hierover. Er was wel een protestmeeting op 28 maart, maar die ging niet gepaard met een 

straatmanifestatie116. Het bleef vooral bij woorden. Voor heldhaftige daden zijn we in 

Antwerpen niet aan het juiste adres. In navolging van Anseele in Gent riep ook bakker Aloïs 

Nevelsteen, die in juli 1884 al op een socialistische lijst stond voor een partiële verkiezing 

voor de Kamer117

                                                 
115 Anseele op een socialistische meeting in Luik op 20/07/1886, stadsarchief Luik, archives de polices, carton 
XLIII, 1-531. 

, de dienstplichtigen in Antwerpen op om niet op de stakers in de Borinage 

te schieten. Ze klaagden beiden ook de regering en de koning aan. Leopold II moest samen 

met zijn Civiele Lijst verdwijnen. Anseele kreeg voor deze woorden 6 maanden 

116 DENECKERE (G.), Sire, Het volk mort. Collectieve actie in de sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1940, 
Gent, RUG, 1997, p. 244. 
117 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij, ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme, 1885-1914, 
Gent, Masereelfonds, 1980, p. 37. 
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gevangenisstraf, en werd later als een martelaar onthaald. De zaak-Nevelsteen is echter nooit 

zo bekend geworden.118

 

 

De Antwerpenaars leefden erg mee met hun Waalse kameraden, maar het gewelddadige 

protest lieten ze achterwege. Dit kan deels te verklaren zijn doordat de Antwerpse federatie 

op dat moment vrij klein was. De BWP had er op dat moment slechts 2 à 300 leden.119

Het Antwerpse socialistische blad De Werker publiceerde op 13 juni 1886 een oproep om te 

strijden voor de rechten van de arbeider. Dit nummer, gepubliceerd op de oorspronkelijke 

datum van de betoging voor het algemeen stemrecht in Brussel, probeert de lezer te treffen 

in hun eergevoel. De publicatie van het arbeiderslied ’t Kanailjeras

 In 

tegenstelling tot de volksverheffende capaciteiten van de Anseeles van deze wereld, waren 

er in Antwerpen op dat moment geen bezielende leidersfiguren.  

120

 

 was een uitdaging naar 

de arbeider toe. De retoriek over 1830 werd in tegenstelling tot Luik achterwege gelaten. De 

Antwerpse federatie rekende op het Vlaamse bloed dat door de arbeidersaderen stroomde. 

De herinnering aan de Guldensporenslag moest de arbeiders onder dezelfde banier 

voortstuwen om hun rechten te laten gelden. Tezelfdertijd kreeg het lotelingensysteem een 

veeg uit de pan: 

Wie is 't, die in den krijg voor 't land gaat bloeden, 

op uw bevel het broederbloed vergiet, 

die met zijn borst uw schatten moet behoeden, is dat het Volk, 't Kanailjeras weêr niet? 

Het doet met roem in alles van zich spreken, 

't geschiedenisboek verkondt alom zijn moed 

der Klauwaarts heir, dat Vlaandren wist te wreken, 

en ' t Geuzenras, was ook: Kanailjegoed!121

 

 

                                                 
118 DENECKERE (G.), Sire, Het volk mort. Collectieve actie in de sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1940, 
Gent, RUG, 1997, p. 253. 
119 DENECKERE (G.), Sire, Het volk mort. Collectieve actie in de sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1940, 
Gent, RUG, 1997,, p. 245. 
120 Kanailje/Kanalje was de meest vernederende spotnaam voor het proletariaat. In: VANDECAVEYE (H.), Het 
Proletarierslied: een sociaal-kulturele verschijningsvorm van de socialistische arbeidersbeweging. In: BTNG, 1980, 
1-2, p. 179. 
121 VAN OFFEL (R.), 't Kanailjeras (werkerslied), in: De Werker, 13/06/1886. 
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De Antwerpse volksdichter Rik Van Offel122 (1844-1900) schreef dit lied, dat ook verscheen in 

de Antwerpse publicatie 100 zangen voor het volk. Uit Maarten Van Ginderachters 

doctoraatsstudie blijkt dat dit boek ook in Gent verschenen is. Deze verzameling van 

populaire arbeidersliederen kwam er na een enquête die Vooruit inrichtte in 1908. ‘t 

Kanailjeras stond zelfs vooraan deze bundel, waarmee de populariteit van dit lied 

aangetoond kan worden. Ook in Gent behoorde dit lied dus tot de populairste ‘meezingers’ 

van de socialistische klasse. Het verbond het klassegevoel van de arbeiders niet alleen met 

‘den stroom der Internationale’, maar ook met ‘Vlaandrens volk’. Het lied werd door Jan Van 

Den Acker op marsmuziek gezet, en werd op elke vergadering, bij elke plechtigheid en bij 

elke uitstap gezongen. 123 De verschillende proletariërsliederen werden door de socialistische 

beweging op een inventieve manier gebruikt om arbeiders naar hun partij te lokken. De 

efficiëntie ervan is iets wat onmogelijk achterhaald kan worden, aangezien deze liederen 

slechts een onderdeel waren van het hele apparaat.124

 

 

Het Vlaamse bloed dat door de Antwerpse aderen stroomde zou moeten koken. Als 

rechtstreekse afstammelingen van de dappere krijgers van weleer, moest het volk zijn stem 

verheffen en al zijn krachten inzetten om het algemeen stemrecht te bekomen. Ook het 

internationalisme was te verkiezen boven een Belgisch natiegevoel. Deze argumenten volgen 

de lijn van eerdere publicaties in De Werker die zich negatief uitlaten over het vaderland 

België. Op 29 maart 1885, ten tijde van de anarchistische opstanden in Wallonië moesten de 

woorden van Victor Hugo het internationalisme in de Antwerpenaars naar boven laten 

komen. Alle volkeren ter wereld zouden samensmelten, eerst in Europa en later gewoon in 

het ‘menschdom’.125

                                                 
122 In de eerste twintig jaargangen van De Werker zijn er op zeer regelmatige tijdstippen gedichten en liederen 
van Rik Van Offel verschenen. VAN LAAR (A.), Geschiedenis van de Arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende, 
Antwerpen,  Ontwikkeling, S.M, p. 16. 

 Naar aanleiding van de loting, een jaarlijks gebeuren in februari dat ieder 

jaar hevige protesten uitlokte, werd het Belgische vaderland in datzelfde jaar nogmaals in 

vraag gesteld. De vraagtekens en het uitroepteken na ‘vaderland’ verraadden de appreciatie 

van de socialisten voor het land dat ze zouden moeten verdedigen. Dit sluit aan bij de 

123 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, de vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgische socialisme voor WOI, Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 67.; VAN LAAR (A.), Geschiedenis van de 
Arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende, Antwerpen,  Ontwikkeling, S.M, p. 16. 
124 VANDECAVEYE (H.), Het proletariërslied: een sociaal-kulturele verschijningsvorm van de socialistische 
arbeidersbeweging, pp. 183-185. In: BTNG, XI, 1880, 1-2, pp. 171-204 
125 HUGO (V.), De Toekomt, De Werker, 29/03/1885. 
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bewering dat de Antwerpse federatie in deze beginjaren erg conservatief voor de dag 

kwam126

 

.  

Een slecht nummer! De steun des huisgezins, de hulp in de oude dagen zijner arme ouders, en zijner 

jongere broertjes en zusjes, wordt van hun weggerukt, om...? 

Om het land, dat anderen bezitten, en dat men bitter spottend dat zijner vaderen noemt: zijn 

vaderland??! Te gaan dienen, te gaan verdedigen.127

 

 

In tegenstelling tot het afwachtende 1886 leek de Antwerpse federatie zich vanaf 1887 wel 

bewust van haar rol die ze in de arbeidersmilieus moest spelen. Dit kwam tot uiting in het 

aantal relevante artikels dat weerhouden kon worden. 

Op  29 mei 1887 publiceerde De Werker het verslag van een optocht die steun wilde verlenen 

aan hun Waalse broeders.  

 

‘Het was indrukwekkend om zien die dichte menschendrom die kalm en ingetogen door de straten trok. 

Zij waren er van bewust, de werklieden, dat zij een heilige plicht vervulden, zij dachten er aan dat 

misschien op het oogenblik dat zij in stoet en door transparanten en muziek voorafgegaan straten 

doortrokken om een bewijs van deelneming te geven aan hunne ongelukkige Waalsche vrienden, velen 

deze onder de kogels der soldaten vielen. 

Zelden was het ons gegund in Antwerpen zulke schoone betooging te zien, ha, indien de meesters het 

hoofd niet verloren hadden, indien zij nog eenigszins besef hadden van den toestand, dan zouden zij 

het innig verband hebben opgemerkt dat er bestaat, tusschen deze manifestatie en de werkstaking in 

het Walenland, zij zouden begrijpen dat er een band is die de harten der arbeiders van ons land 

verbind, en zij zouden ook inzien dat als het hun voor ditmaal nog mogelijk is de klachten en 

wanhoopskreten der massa te smooren, dit slechts maar voor heel korten tijd zijn zal.’128

 

 

Hoewel de Antwerpenaars in de beginjaren zeker niet op de barricaden stonden, leefden ze 

mee met de vurige BWP-federaties aan de andere kant van de taalgrens. Met deze 

symbolische actie wilden ze hun steun betuigen aan de stakende mijnwerkers in Luik. Er 

                                                 
126 Zie 1.2.1 Antwerpen. 
127 De Loting, De Werker, 15/02/1885. 
128 Onze Manifestatie, De Werker, 29/05/1887. 



 50 

wordt weliswaar een duidelijk onderscheid tussen Waalse en Vlaamse broeders getrokken, 

maar de band tussen de arbeiders overvleugelt hier toch deze communautaire tegenstelling. 

Ondanks deze ‘sympathiebetoging’ liepen de Antwerpenaars niet al te hoog op met België 

als vaderland. Er waren te veel zaken in het land die de arbeiders benadeelden. Zo is de 

Bloedwet een favoriet mikpunt van de socialisten. Ook de Antwerpse federatie maakt er 

graag plaats voor vrij in haar partijblad. 

 

Vaderlandsliefde is eene valsche uitdrukking, wie daarvan spreekt wil zeggen liefde voor zijn vel en 

voor zijn goed, en om dit te leeren verdedigen is het niet noodig dat volksjongens 3, 4 weken lang in 

het kamp van Beverloo in 't zand liggen te wroeten.129

 

 

Hun definitie van vaderlandsliefde werd twee jaar eerder al gepubliceerd in De Werker. Een 

zoontje vroeg aan zijn vader wat het woord nu werkelijk betekende. Deze antwoordde dat 

hij hem ‘volgens de koning en volksverdrukkers’ moest uitleggen ‘wat een heerlijk bestaan hij en 

zijn medebroeders in de samenleving kunnen vervullen’. ‘Hoe zit het dan met ‘de vijand’, waar men 

bij iedere oorlogsverklaring van spreekt?’ ‘Die bestaat niet’, aldus de vader, ‘want de soldaten uit de 

verschillende legers kennen elkaar niet, en kunnen dus geen vijanden zijn’. En als de koning 

oproept tot vaderlandsliefde, mag men daar niet aan toegeven want  

 

‘het plekje grond dat men vaderland noemt, zal morgen grooter of kleiner gemaakt worden, door een 

machtigen nabuur en als dusdanig zal uwe vaderlandsliefde zich moeten intrekken volgens de 

omstandigheden, en wij zullen leven en al wat wij in ons bezit hebben er bij inschieten.’ 

 

Het logische gevolg volgens de vader is dan ook dat er een ‘algemeene republiek der volkeren’ 

zal ontstaan, waardoor de grenzen zullen verdwijnen en er geen oorlogen meer mogelijk kunnen 

zijn’.130

De arbeiders van de Scheldestad willen het concept ‘België’ wel aanvaarden, op voorwaarde 

dat de idealen van de Franse Revolutie geëerbiedigd zouden worden. 

 Dit radicale internationalisme, zoals ook al hoger op te merken viel liet blijken dat er 

binnen het Antwerpse socialistische milieu anarchistische ideeën overleefden, kort voor de 

BWP ten tonele verscheen. 

                                                 
129 À propos van Vaderlandsliefde, De Werker, 19/06/1887 
130 Vaderland!...Wat is dat?..., De Werker, 04/01/1885. 
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‘Vaderland!...verheven woord, doch op voorwaarde dat ge zijt: een oord waar Vrijheid, Gelijkheid en 

Broederlijkheid op den troon zetelen! 

Welhoe durft u Vaderland noemen, hij, ondankbare aarde, waar de arbeid van honger sterft, en de 

luiheid zich verrijkt? Zoudt gij een vaderland zijn waar het lastdier geen strooi onder de tanden heeft! 

Waar het vernuft wegkwijnt in kapitalistische bastilliën, en waar den diefachtigen en rijke kruidenier, 

eer, rijkdommen en macht, zelfs straffeloosheid en voorrechten bezit omdat hij kapitalist is?’131

 

 

De beeldspraak van de ‘bastilliën’ is niet toevallig gekozen. Als symbool van het 

kapitalistische verderf vielen de Parijse arbeiders de Bastille in 1789 aan. Vrijheid, Gelijkheid 

en Broederlijkheid waren ook de idealen waar de Antwerpse arbeidersklasse moest voor 

vechten. Men zou pas van het vaderland kunnen gaan houden als deze leuze niet louter in 

woorden, maar ook in daden zou bestaan. Deze francofiele uitingen doen denken aan wat 

Mouzon op 11 augustus 1886 in Luik vertelde (zie p. 38). Deze ging echter uit van de 

Belgische nationale leuze, waar deze woorden dan aan toegevoegd moesten worden. De 

helden van 1830 hadden ervoor gevochten en het was hen zo beloofd. In Antwerpen wilde 

men het vaderland aanvaarden als er ‘Vrijheid, Gelijkheid en broederlijkheid’ heerste, maar 

door het niet verwijzen naar 1830 of de nationale leuze gaf men in Antwerpen te kennen dat 

dit vaderland niet zozeer België moest zijn. Het ‘Ubi bene, ibi patria’-gevoel was hier dus 

duidelijk aanwezig. 

Het spreekt voor zich dat de burgerij de Antwerpse socialisten aanviel op deze anti-

vaderlandse uitingen. De socialisten waren geen goede Belgen, ze wilden de Belgische staat 

kapot en zouden het politieke bestel onderuit willen halen. De angst en haat tegenover de 

socialisten zat er wel degelijk diep ingebakken.  

Van deze verwijten trok men zich in Antwerpen niet zoveel aan. Ze verdedigen zich zelfs 

niet en haalden des te krachtiger uit naar het land waar ze zich niet thuisvoelden. 

 

De burgers verwijten ons altijd dat wij geen vaderlandsliefde bezitten. Wij erkennen dit ten vollen, 

want wie zou liefde bezitten voor het land, waar hij niets dan plichten, armoede en ellende kent, en 

                                                 
131 La Révolte, Vaderland, De Werker, 16/12/1888. 



 52 

geene rechten geniet, maar als vreemdeling en minderjarige behandeld wordt, liefde voor het 

vaderland, het ware om mede te lachen als het niet zoo treurig was. 

(...) 

Gevloekt, zij het land, en de Koning der rijken 

Waar het arme volk in nood moet bezwijken. 

Ja, waar men zijn laatste cent niet versmaadt 

en het ten slotte nog doodschieten laat, enz.132

 

 

In dezelfde editie van de partijkrant verweet men de regering dat ze Breydel en De Coninck, 

de Vlaamse volkshelden, misbruikten door hen als helden van het Belgische volk voor te 

stellen op de nationale feestdag, die in die tijd op de derde zondag van augustus gevierd 

werd. Volgens De Werker deed de regering er verkeerd aan om Breydel en De Coninck te 

gebruiken in hun propaganda, omdat deze twee volkshelden uit de arbeidersklasse stamden, 

en niets te maken hadden met de burgerij. De protagonisten van de Guldensporenslag 

hoorden de arbeiders toe, dit argument werd dus eerder in een klassenstrijd dan in een soort 

poging tot nationalistische vereenzelviging gebruikt. 

 

Welhoe die twee helden [Breydel en De Coninck] die om zoo te zeggen, de verpersoonlijking zijn van 

het rechteischende volk, tegenover de willekeurige aanmatingen der grooten, dit verleden durft gij 

bezoedelen, met u die twee helden uit het verleden onbeschaamd toe te eigenen.133

 

 

De enige keer dat de bronnen ons een kijk gunnen op de opvatting van de Antwerpse 

federatie over België als geheel, blijkt dat men een leven onder het juk van Willem van 

Oranje beter zag zitten dan één onder het regime van de toenmalige elite van België. Dit 

artikel in De Werker aan de vooravond van de Belgische nationale feestdag van 1887 draait er 

niet omheen: 

 

‘Sedert de zeven-en-vijftig jaren, dat België zich van Holland heeft losgerukt, is ons landeke 

beurtelings het prooi geweest van clericale dweepers en van doctrinaire schurken (...) Zij hebben ons 

langzamerhand naar geest en lichaam, stoffelijk en wereldlijk, terug onder het juk gebracht; een juk dat 
                                                 
132 Vaderlandsliefde!, De Werker, 21/08/1887. 
133 F.G., Breidel, De Coninck en de socialisten, De Werker, 21/08/1887 



 53 

oneindig veel zwaarder weegt, oneindig verdierlijkender is dan de hartelooze hollandsche 

overheersching van Willem van Oranje, die, op eenen dag van toorn, voor de verontwaardiging van 

heel een volk het hazenpad heeft moeten kiezen.’134

 

 

Echt Groot-Nederlandse sympathie kan hier niet ontdekt worden, maar het blijkt wel dat de 

socialisten zich niet gelukkig voelden in België. Interessant is hier wel de vermelding van 

‘ons landeke’. Hiermee werd hoogstwaarschijnlijk België bedoeld, want in Antwerpen was 

men sterker anti-Nederlands dan in Gent vanwege de beschieting van Antwerpen door 

Willem I en de tijdelijke blokkade van de Schelde. Het voorstellen van Nederland als de 

‘Ander’ versterkt de identificatie met België. Dat men door de Belgische machtshebbers nóg 

slechter behandeld werd dan door de aanhangers van Willem I, kan gezien worden als een 

oproep naar de arbeider toe om zijn stem te laten horen in de strijd om ooit politieke rechten 

te verkrijgen in de politieke gemeenschap die België was. 

Uit Le Peuple van enkele dagen daarvoor nam De Werker het artikel ‘à propos van 

vaderlandsliefde’ over. Hierin richtten ze hun pijlen (alweer) op de bloedwet. Frappant is dat 

men zich ook hier niet leek te verdedigen tegen het verwijt dat ze niet vaderlandslievend 

zouden zijn. Ze geven dit toe, en hun uitleg toont dat vaderland voor hen louter pragmatisch 

is. Een Belgisch-etnisch gevoel was hier niet aanwezig. Het belangrijkste criterium voor de 

Antwerpse arbeider was ‘zich goed voelen en vrij zijn’. Ubi bene, ibi patria, waar dit 

vaderland ook mocht zijn. 

 

Wij dragen al de lasten en wij hebben geen enkel recht. Wij zijn soldaat en als dusdanig gelast de 

eigendommen en de voorrechten der burgerklasse te beschermen. Desnoods gebiedt men ons, zonen 

van werklieden, geweerschoten op onze kameraden te lossen, die om brood en werk vragen. 

En men zou niet fier zijn vaderlander te wezen? 

(...) 

Veronderstelt dat morgen de Franschen in België komen en zeggen: wilt gij franschmannen zijn, gij 

zult vrijer wezen, gij zult kiezer zijn en meer welstand genieten? Denkt hij dat de werklieden zullen 

neen antwoorden, en naar de wapens grijpen om het vaderland te verdedigen?135

                                                 
134 Een nieuwe eerloosheid, De Werker, 14/08/1887. 

  

135 à propos van vaderlandsliefde, De Werker, 11/12/1887 
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1.3.1.5. Luik: tussen België en de Centenaire 

Dit alles staat sterk in contrast met de Luikenaars die wél duidelijk stellen dat ze Belg zijn, 

maar dat ze de kans niet kregen om hun plaats in de natie in te nemen. Deze natie wordt hen 

afgenomen door de heersende elite. In Antwerpen daarentegen weigerde men zich te 

wenden tot een Belgische mythomoteur om hun eisen kracht bij te zetten. De Luikse arbeiders 

wilden de grenzen niet schrappen, maar de macht in eigen handen nemen en zelf iets te 

zeggen hebben in hun vaderland. De politieke context van België was ook voor hen een 

logisch feit, en het algemeen stemrecht zou al een eerste stap kunnen zijn om 

medezeggenschap te hebben in dit land. Alfred Herman, een Brusselse spreker op een 

Luikse meeting, verwoordde deze gevoelens op 3 januari 1887. 

 

Nous sommes Belges; nous avons une constitution qui est violée 24 fois par jour, eh bien! Les Belges 

sont-ils égaux? Les pouvoirs émanent-ils de la nation? (Non, crie-t-on dans la salle). Le jour où nous 

aurons le suffrage universel, sera-t-il possible de voir exposer la vie de ceux qui travaillent pour ceux 

qui n'ont pas le courage d'être soldat? 

Aucun des Gouvernements qui se sont succédé n'a imposé la richesse mobilaire; ils ont tous crée des 

impôts au profit des riches; nous voulons le contraire: imposer les riches au profit des pauvres. - Si le 

service militaire est nécessaire, que ceux qui en ont besoin se fassent militaires eux-mêmes pour 

défendre leurs propriétés. Il faudra donc supprimer l'armée par celui de travail, alors il ira bien mieux 

en Belgique, car actuellement, il n'y va pas trop bien.136

 

 

Men bleef in Luik geloven dat ze ooit zelf de touwtjes in handen zouden kunnen nemen, dat 

men zich zou kunnen mengen in de politiek van België. De kloof tussen de arbeider en de 

bourgeoisie was het grote probleem. De koning en de bourgeoisie eigenden zich alle macht 

toe in een land dat ook aan de arbeiders toehoorde. Daarom was het nodig dat de arbeiders 

zich verenigden, ‘jusqu'au jour où l'on nous aura rendu ce que nous avons crée au profit de la 

nation entière.’137

                                                 
136 Alfred Herman op een socialistische meeting in Luik, politieverslag, 03/01/1887, Stadsarchief Luik, Archives de 
police, carton XLIV, 1-160. 

  

137 Mardaga op een socialistische meeting in Luik, politieverslag, 12/01/1887, Stadsarchief Luik, Archives de 
police, carton XLIV, 1-160. 



 55 

In het najaar van 1887 refereerde Gaspard Lacroix op een socialistische meeting in deze 

context aan de beroemde woorden van de Romeinse keizer Julius Caesar. In het 

politieverslag staan zijn woorden als volgt weergegeven: ‘Il parle ensuite de Jules Cesar qui a 

dit, que de tous les peuples de la Gaule les Belges étaient les plus courageux; et l'orateur se demande 

pourquoi ceux-ci ne le prouveraient pas aujourd'hui.’138 In tegenstelling tot de Antwerpse 

kameraden rekende men in Luik dus op het Belgische natiegevoel dat onder de arbeiders 

zou moeten leven. Het gebruik van de context van het ‘grote verleden’ wijst hier duidelijk op 

de appreciatie voor België als etnie. Merken we op dat de woorden van Caesar hier moesten 

dienen om de arbeiders bewust te maken van het vaderland waarin ze hun rechten moesten 

verdedigen. Caesar werd hier aangehaald als persoon die de waarheid in pacht had. Een jaar 

eerder werd diezelfde Caesar als grote boeman voor de socialisten voorgesteld, omdat hij 

Ambiorix en zijn Eburonen het vuur aan de schenen had gelegd (pp. 42-43). Hieruit blijkt de 

pragmatische aanpak die van deze meetings uitging. Dit neemt echter niet weg dat men het 

hier in beide gevallen over België als etnisch geheel heeft. Aan dit België moesten weliswaar 

nog heel wat verbeteringen aangebracht worden vooraleer de arbeider zich er werkelijk thuis 

zou voelen. Piedboeuf probeerde eveneens een roemrijke passage uit het verleden in de verf 

te zetten, en sprak van ‘Charles-Quint qui a dit que les Belges étaient les meilleurs soldats de la 

Gaule.’139

Door naar de Oude Belgen te refereren wilden de Luikse socialisten de eenheid van de 

relatief jonge natie in de verf zetten. Ze probeerden zich een identiteit aan te meten door de 

geschiedenis te herstructureren en zo de nieuwe betekenis die ze eraan geven in hun eigen 

verhaal en doelstellingen in te bedden. In dit geval geven ze hun vaderland België een 

langere geschiedenis en zetten zo het verleden ervan extra kracht bij.

 Deze vergissing duidt aan dat de arbeiders wel wisten waar de klok hing, maar niet 

de klepel. Los van deze misvatting wijst de uitspraak er nogmaals op dat de etnisch-

Belgische gevoelens wel degelijk aanwezig waren in Luik. 

140

 

 

In 1889 werd de Luikse revolutie van 1789 grootschalig herdacht. Alle politieke strekkingen 

beseften het belang ervan en vierden deze historische gebeurtenis dan ook uitgebreid. Deze 

                                                 
138 Lacroix op een socialistische meeting in Luik, politieverslag, 12/12/1887, Stadsarchief Luik, Archives de police, 
carton XLIV, 1-160. 
139 Piedboeuf op een socialistische meeting in Luik, politieverslag, 02/06/1887, Stadsarchief Luik, Archives de 
police, carton XLIV, 1-160. 
140 MORELLI (A.), De Grote mythen uit de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië, EPO, Berchem, 1996, p. 27. 
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viering moet gezien worden als een uiting van melancholie naar het onafhankelijke Luik. 

Een grote optocht op 20 oktober zette de viering luister bij. Klerikalen en liberalen 

verwierpen tijdelijk hun meningsverschillen en liepen hand in hand door de straten van Luik 

om deze roemrijke passage uit het collectieve verleden te herdenken. 

De socialisten boycotten deze viering echter. Wilden ze de revolutie niet herdenken of waren 

er andere redenen die meespeelden? Het antwoord kwam van Célestin Demblon op de 

socialistische meeting van 14 oktober 1889. Hij verweet de machtshebbers dat er geen 

socialistische vertegenwoordigers in het organisatiecomité uitgenodigd werden. De massa, 

die een zeer belangrijke rol speelde in de revolutie, werd schandelijk over het hoofd gezien 

volgens deze belangrijke socialistische voorman.141 Toch leefde de Centenaire ook onder de 

socialisten, want ze organiseerden enkele weken later hun eigen herdenking. Ze vroegen de 

burgemeester met aandrang om de rode vlag niet te verbieden. D’Andrimont deed dit niet, 

en rekende op zijn beurt op het patriottisme van de socialisten om de optocht rustig te laten 

verlopen.142

Al reeds in het pamflet dat de arbeider probeerde aan te sporen om mee te vieren met de 

socialisten werd het Luikse samenhorigheidsgevoel aangewakkerd. Walen en Vlamingen, 

afstammelingen van het grote Luikse ras, moesten hun krachten bundelen om de heersende 

klasse omver te werpen. Demblon stelt hier het oude graafschap Luik voor als een 

voorafspiegeling van het latere België dat Vlamingen en Walen verenigd. Het graafschap 

omvatte immers ook Nederlandstalige gebieden. Dat toont aan dat de herinnering aan het 

graafschap niet enkel een provincialistisch particularisme is, maar dat die ook kan 

vergroeien met een Belgisch patriottisme. In zijn onuitgegeven doctoraatsverhandeling 

schrijft Van Ginderachter daarover

  

143: ‘lokalisme kan de identificatie met het grotere 

vaderland versterken. Zo heeft Confino voor Würtemberg aangetoond hoe de idee van de 

Heimat dienst deed als 'a mediator between the local place and the nation'144

                                                 
141 Demblon op een socialistische meeting in Luik, politieverslag 14/10/1889, Archives de police, Carton XLVI, 1-
125. 

 en voor Groot-

Brittannië heeft Keith Robbins gewezen op 'the ‘blending’ of regional and national identities 

142 Weergave van het antwoord van d’Andrimont op de socialistische vraag om de vlaggen niet te verbieden, 
Politieverslag, 10/11/1889, Archives de police, Carton XLVI, 1-125. 
143 VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-democratie en nationale 
identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, pp. 53-54. 
144 CONFINO (A.), The nation as a local metaphor. Württemberg, imperial Germany and national memory, 1871-1918, 
Chapel Hill, 1997, p. 98. 
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to create a British culture'.145 De kenmerken van een regio of een stad worden in dat geval 

afgeleide en/of bron van het nationale karakter – oorzaak en gevolg zijn hier immers niet 

meer uit elkaar te houden. Luik wordt zo een exponent van de Belgische Vrijheidsliefde, 

hoewel de Vurige Stede eeuwenlang los stond van de overige Lage Landen146

 

’. 

C'est aux travailleurs de Liége et des anciennes bonnes villes de la principauté, c'est aux descendants 

Wallons et Flamands, des valeureux à ceux qui détiennent arbitrairement le pouvoir, les protestations 

indignées du droit méconnu et de la Justice foulée aux pieds. 

Travailleurs! 

Il y a un siècle, nos ancêtres montaient à l'assaut à l'Hotel de Ville, s'emparaient du gouvernement de 

la Cité, et obtenaient, sans verser une seule goutte de sang, le rétablissement de leurs antiques 

franchises! 

De verwijzing naar de Luikse Revolutie verraadt dat deze leefde onder de socialisten. Net 

zoals hun voorvaderen werden de arbeiders opgeroepen om te protesteren tegen het onrecht 

dat hen aangedaan werd, in dit geval door het niet toekennen van het algemeen stemrecht. 

 

Protester énergiquement contre le nouveau tripotage électoral que veut accomplir le Gouvernement 

des mouchards, et acclamer le Suffrage Universel, le seul système électoral conforme au droit et a la 

Nation. 

 

Blijkbaar waren er dus ook bij de socialisten nog prinsbisschoppelijke wortels aanwezig. Het 

feit dat de Centenaire herdacht werd is natuurlijk een aanduiding, maar ook de retoriek wond 

er geen doekjes op. Het grote Luik van weleer was wel stevig verankerd in de huidige 

Waalse en Vlaamse arbeiderspopulatie. Deze moesten nu op hun beurt komaf maken met het 

politieke bestel. Er is hier dus sprake van een Luiks etnisch bewustzijn, maar de socialisten 

bleven daar niet in steken, en refereerden er enkel naar om de arbeiders aan te zetten tot 

protest. Dat de Belgische natie de werkelijkheid was beseften ze ook. 

 

                                                 
145 ROBBINS (K.)., Nineteenth-century Britain: England, Scotland and Wales: the making of a nation, Oxford, 1989, 
geparafraseerd door WARD (P.), Red flag and Union Jack. Englishness, patriotism and the British left, 1870-1914, 
London, Chatto & Windus, 1997, p. 45. 
146 Tollebeek (J.), enthousiasme en evidentie. De negentiende-eeuwse Belgisch-nationale geschiedschrijving, p. 58. 
In: De ijkmeesters, optellen over de geschiedschrijving in Nederland en België, Amsterdam, Bert Bakker, 1994, pp. 57-74. 
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‘A l'heure où d'indignes ministres, traduissants en faits la volonté des évêques, rêvant de nous 

plonger dans une réaction plus mauvaise encore que celle que nous subissons, veulent enlever le droit 

électoral à plus de 60 000 citoyen belges, il est du devoir de tous les vrais liégeois de protester 

énergiquement contre cette infamie politique, et de s'imir pour faire rendre à la Nation tout entière, 

l'exercice de la souveraineté, inscrit déjà comme un droit sacré, il y a près de 6 siècles, dans 

l'immortelle Paix de Fexhe’ 147

 

 

La Paix de Fexhe was een akkoord tussen de Luikse prinsbisschop Adolphe de la Marck en 

vertegenwoordigers van de stad Luik op 18 juni 1316. Dit verdrag wordt soms aanzien als 

een van de eerste moderne constituties en bleef een basistekst voor het Luikse publiekrecht 

tot 1794.148

 

 Na de socialistische herdenkingsoptocht op 10 november nam Blanvalet namens 

de BWP het woord. Nauwgezet in de gaten gehouden door drie inspecteurs, drie 

politieofficiers en 47 gewone agenten haalde hij herinneringen op aan het grote Luikse 

verleden. Gecombineerd met het klassieke thema van het algemeen stemrecht volgde een 

overdonderende speech.  

C'est au nom du comité de la fédération du parti ouvrier que je viens vous remercier d'être venus des 

différents coins de l'ancien pays de Liége. Vous êtes venus nombreux pour protester avec nous contre 

un gouvernement indigne et à réclamer le suffrage universel. Il est toujours bon de fêter les 

révolutionnaires de passé afin de préparer les révolutionnaires de l'avenir 

… 

Nous devons faire le serment de nous souvenir des grands et mémorables evenements de la révolution 

liégeoise de suivre l'exemple des Bassenge, de Chestret et tant d'autres - Faisons le serment de nous 

unir de ne pas séparer que lorsque nous aurions obtenu ce que vous réclamons: l'exercice de nos droits 

de citoyen libre dans un pays libre. 

C'est surtout aux liégeois que je m'adresse en les engageant à se réunir et à s'unir pour renverser un 

gouvernement de mouchards. - Ayons sans cesse devant les yeux le vieille exemple de vos aïeux 

.. 

                                                 
147 Blanvalet, Guisset, Van Dalen op een socialistische meeting in Luik, oproep centenaire, 28/08/1889, Archives de 
police, carton XLVI, 1-125 
148 HASQUIN (H.), La Wallonie : d'où vient-elle? In:  Wallonie. Atouts et références d'une Région, Gouvernement 
wallon, Namur, 1995. s.p. 
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Bonne Liégeois nous sommes d'ailleurs des révolutionnaires!  

L'orateur termine sa harangue en s'écriant: "A bas le gouvernement des mouchards, vive le suffrage 

universel, vivent les révolutionnaires liégeois!"149

 

 

Weer werden de Luikse arbeiders opgeroepen om, steunend op hun machtig verleden, 

ervoor te zorgen dat ze in België niet onderdrukt werden, en dat ze zelf de macht in handen 

zouden kunnen nemen. De dappere Luikenaars van weleer werden opgeroepen om hun 

gewicht in de schaal te werpen om de Belgische natie te redden van het ‘gouvernement des 

mouchards’. 

1.3.1.6. Vlaamse etnie in een zwakke federatie 

In Antwerpen bleef de BWP een zwakke organisatie met weinig invloed, zeker in 

vergelijking met de andere federaties in het land. De interne verdeeldheid speelde hierin een 

grote rol. Het feit dat de Antwerpenaren nergens vermeld werden bij de algemene staking in 

1887, niet als deelnemers, maar ook niet als passieve federatie, kan deze bewering hier 

staven. De staking, die voor hevige discussies en meningsverschillen zorgde binnen de BWP, 

begon in het Henegouwen van Defuisseaux en sloeg over naar Brussel. De BWP-leiding 

werd gesterkt in haar overtuiging om de algemene staking slechts bij uitzondering te 

gebruiken. Dit leidde tot een scheuring binnen de partij en de oprichting van de Parti 

Socialiste Républicain door Alfred Defuisseaux.150

 

 De Gentenaars en Brusselaars weerden 

zich als duivels in een wijwatervat, maar van de Antwerpenaren geen spoor in de lectuur.  

In Antwerpen werd geprobeerd om het hoofd boven water te houden, en de partij levendig 

te houden. De Werker vormde een belangrijk middel, maar ook meetings en optochten 

brachten de nodige schwung in de beweging. De federalistische tendens bleef 

doorschemeren. Bij de herdenking van de Commune van Parijs refereerde men naar de 

vrijheid die iedere gemeente zou moeten hebben, iets waar roemrijke Vlaamse figuren ook 

voor geijverd hebben. 

  

                                                 
149 Blanvalet op een socialistische meeting in Luik, politieverslag. 10/11/1899. Stadsarchief Luik, Archives de 
police, Carton XLVI, 1-125 
150 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, de vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgische socialisme voor WOI, Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, pp. 40-41.  
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De Commune van Parijs huldigde de zelfstandigheid, de vrijheid der gemeenten; een verheven 

beginsel, waarvoor ook onze vaderen, de Vlamingen weleer, van Breidel (sic), De Coninck, Van 

Artevelde en anderen op de bres stonden.151

 

 

Ook hier vinden we weer deze Vlaamse mythomoteur terug. De Vlaamse helden moesten het 

gelijk van de Antwerpse federatie aantonen: sterke federaties waren nodig in de nationale 

context van de BWP en de band met de eerste Internationale werd nadrukkelijk in de verf 

gezet. De Commune van Parijs was een socialistische beweging, die dankzij de 

revolutionaire tendensen in Parijs van 18 maart tot en met 30 mei 1871 de stad regeerde. 

Ieder jaar werd dit huzarenstukje ook in België herdacht. De herdenkingen moesten de 

arbeiders aanzetten om, net zoals hun illustere Parijse voorgangers, het heft in handen te 

nemen en het bestaande politieke bestel omver te werpen. De keuze voor roemrijke 

Vlamingen verraadt de identificatie van de Sinjoren met Vlaanderen. De Vlaams-etnische 

gevoelens kunnen hier duidelijk afgelezen worden. 

Die Vlaamse etnie was niet allesoverheersend, want de arbeidersprotesten aan de andere 

kant van de taalgrens lieten de Antwerpenaren niet onberoerd. Ze verweten de regering (en 

de flaminganten) dat ze hun tijd verspilden met het discussiëren over allerlei taalwetten, 

maar daardoor de eigenlijke problemen van de Belgen uit het oog verloren.  

 

‘Terwijl over Walen en Vlamingen in de Kamer zulke zaag gespannen wordt, wordt de toestand in 't 

Walenland langsom erger. De Waalsche koolmijnwerkers schijnen het nogmaals moede te zijn langer 

zich af te slaven voor uitbuiters, hetzij gelijk van welk ras, en de regeering maakt zich nogmaals gereed 

hen eene portie Belgisch familielood op te dienen. 

 

De negatieve connotatie die België hier kreeg (Belgisch familielood) werd ook door Van 

Ginderachter voor de federatie Gent vastgesteld. Door botsingen met de overheidsrepressie 

zakte de appreciatie van ‘België’ en zijn afgeleiden steeds verder weg. In zijn onuitgegeven 

doctoraatsverhandeling geeft hij de woorden van enkele Gentse arbeiders in Vooruit weer die 

handelden over de arrestatie van Elysée Fauvieau tijdens de Boreinse mijnstaking van maart 

1885: ‘Tot ondersteuning van den mijnwerker Fauviaux, die, door toedoen en goedhartigheid der 

                                                 
151 De 18de maart, De Werker, 18/03/1888. 
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belgische rechters, tot 9 maanden gevang werd veroordeeld, van wege de vereenigde vrienden uit den 

‘Lindenboom’, 6,00’.152 Over de onderdrukking van de jacquerie van het voorjaar van 1886 

meldde een Gentenaar: ‘Omdat de belgische klassen-justicie de ten onrechte veroordeelde 

werkstakers zou in vrijheid stellen; leve Falleur, leve onze moedige waalsche broeders, 1,13’.153 De 

toevoeging van het predikaat ‘Belgisch’ had enkel zin om de aandacht te vestigen op de 

onrechtvaardigheid van België, een gelijkaardige uitspraak met ‘Vlaamse rechters’ was 

betekenisloos. De achterban volgde hierbij het discours van de Gentse partijkrant (‘Oh, die 

Belgische koninklijke justicie!’).154 Opmerkelijk is nog, aldus Van Ginderachter, dat deze 

wrange bijsmaak die België hier krijgt niet terug te vinden was in Brussel en de Borinage.155

 

 

Is het niet ongelukkig te moeten bestatigen dat zich de wetgevers met beuzelarijen bezig houden, 

terwijl de helft der natie lijdt en tot opstand overgaat, en zoovele werklieden het brood in het verre 

vreemde gaan zoeken.’156

 

 

Deze nuchtere opmerking kan doorgaan als de Antwerpse variant van het 

‘biefstukkensocialisme’, een term die door Cyriel Buysse in het leven werd geroepen, en 

door ‘Eedje’ Anseele een grote bekendheid kreeg. Deze nuchterheid stond de Vlaams-

etnische gevoelens echter niet in de weg. Volgend citaat uit De Werker toont aan dat 

socialistische nuchterheid en een positieve ‘Vlaanderenbenadering’ hand in hand konden 

gaan. Een zekere Boets bekritiseerde de flaminganten dat ze, ondanks de oprichting van een 

zagerij waar Vlaams gesproken werd, in hun enge kringetje bleven rondcirkelen en de ware 

problemen van het ‘Vlaamsche land’ niet zagen. 

 

‘Geeft die lieden eerst werk en voedsel, herschept de bewoner van het zoo geroemde vlaamsche land tot 

'menschen', geeft hen de rechten die eenen mensch toekomen, en dan zal de meerderheid der 

Vlamingen zijne vrijheden zelf kunnen veroveren zonder de medehulp van eenen volksgezinden ('t zij 

liberalen of clericalen) advokaat! De vrijmaking des volks behoort aan zich zelven! 

                                                 
152 Vooruit, 23/03/1885, 
153 Vooruit, 17/08/1886. 
154 Geen gratie, Vooruit, 28/04/1885. 
155 Alle citaten uit: VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-
democratie en nationale identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, pp. 
605-606. 
156 Links en Rechts, De Werker, 02/12/1888. 
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Hoe bekommert men toch opeens was, met het lot dier arme Vlamingen, die zich lieten veroordelen en 

naar 't gevang voeren en dat allemaal in fransch, terwijl zij ongedeerd in 't vlaamsch mochten van 

honger en uitputting sterven.’157

 

 

Opmerkelijk is dat hier alweer onomwonden gesproken werd van het ‘Vlaamsche land’ en 

‘Vlamingen’. Deze duidelijke kritiek op de Vlaamse beweging ging gepaard met een 

Vlaamse mythomoteur, wat Van Ginderachter ook al opmerkte in zijn onderzoek naar de 

Gentse federatie. De Antwerpenaren hielden van dit discours dat de Gentenaars opriepen, zo 

illustreert de oproep aan de Antwerpse arbeiders om mee te gaan betogen in Gent. Een man 

die zich Crabber liet noemen, vroeg in De Werker wie mee gaat naar ‘de stad der Artevelden, de 

fiere vlaamsche gemeente waar reeds van over eeuwen de vrijheidsvaan in breede plooien wapperde’158

 

. 

De vraag is natuurlijk of de Antwerpenaren dit discours gebruikten omdat de Gentenaars als 

voorbeeld dienden, of als ze deze retoriek vanuit een eigen Vlaams etnisch gevoel 

aanhieven? Het lijkt er ook op dat men het in dit artikel over het oude graafschap 

Vlaanderen heeft. Er werd opgekeken naar die vlaamsche gemeente, waar het zoveel beter was. 

Rik Van Offel, de Antwerpse liedjesschrijver die eerder al vermeld werd, gaf de Vlaamse 

Leeuw in die periode een andere tekst. 

 

‘Zij zullen hem niet hebben 

de grooten "werkersbond" 

gevormd door al de zwoegers 

van België's rijken grond? 

Zij zullen hem niet hebben 

trots Kerk of Staatsbewind 

Zoolang de vrijheidsliefde 

de werkmansharten bindt!’159

 

 

                                                 
157 BLOETS, De zagerij "Het Vlaamsch", De Werker, 03/02/1889. 
158 CRABBER, Links en Rechts, De Werker, 17/03/1889. 
159 VAN OFFEL (R.), Zij zullen hem niet hebben, De Werker, 14/04/1889. 
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Puur tekstueel gezien gaat dit lied over de BWP die strijd leverde voor de arbeiders en 

daarbij tegen de Kerk en het politieke beleid moest opboksen. Het vraagteken na ‘België’s 

rijken grond’ verraad echter de twijfel die de schrijver had bij deze verwoording. Met de 

muziek van de Vlaamse Leeuw en de eerdere publicaties van deze auteur in het achterhoofd 

zou een eventueel Vlaams-etnisch gevoel aan Van Offel kunnen toegeschreven worden, maar 

er moet opgelet worden voor al te voorbarige conclusies. Dat hij de Brabançonne nooit 

voorzag van een nieuwe tekst is in deze optiek dan ook veelzeggend. Dat De Werker 

veelvuldig uit zijn werk citeerde kan een aanduiding zijn dat de etnische gevoelens in 

dezelfde lijn lagen, maar mag op basis van deze liederen zeker niet als definitief 

geconcludeerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Conclusie 
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‘De houding van de BWP tegenover het vaderland tijdens hun beginjaren getuigde van 

ambiguïteit. Maarten Van Ginderachter stipt dit aan in zijn doctoraat. Op theoretisch vlak 

was er weinig twijfel. De socialisten erkenden het vaderland louter als een politieke, 

staatkundige entiteit waar ze rechten genoten en in hun levensonderhoud konden voorzien. 

Het vaderland werd dan ook pragmatisch benaderd als een plaats waar men nu eenmaal 

leefde. In de praktijk was er echter wel sprake van een identificatie met een historisch 

gegroeid volk, een etnie in A.D. Smiths terminologie. Deze nationale of etnische loyaliteit 

stond niet centraal in hun identiteitsopbouw, maar was wel als een constante grondstroom 

aanwezig’.160

De Antwerpse socialisten volgden in de voetsporen van hun Gentse grote broer een 

vaderlandskritisch en internationalistisch discours. Ze weigerden zich systematisch te 

vereenzelvigen met België als etnie. Zowel het Vlaams als internationalistische discours 

werd tot verbetering van hun klasse in de strijd geworpen. De kapitalistische maatschappij 

die België was geworden kreeg heel wat kritiek verduren. Het opmerkelijke is dat deze 

kritiek niet uitging van een gevoel van vaderlandslievendheid tegenover België waar iedere 

burger gelijk zou moeten zijn, maar dat vooral de Vlaamse etnie en in mindere mate het 

internationalistische discours de bovenhand namen. Dit bleek bijvoorbeeld uit de opvallende 

afwezigheid van 1830 in de retoriek. In tegenstelling tot de Luikse socialisten, waar deze 

‘gestolen revolutie’ veelvuldig in the picture gebracht werd, lieten de Sinjoren de Belgische 

Revolutie links liggen. Als men het bij grote uitzondering wél had over 1830 liet men 

duidelijk uitschijnen dat men deze gebeurtenis betreurde.  

 

In combinatie met hun verwijzing naar grote Vlaamse figuren om hun etnisch-Vlaamse 

gevoelens te uiten is het duidelijk dat de socialisten in de havenstad België liever niet als hun 

vaderlandse grond zagen. De vermelding van grote Vlaamse figuren moest die gevoelens 

kracht bij zetten. De helden van de Guldensporenslag (Breydel en De Coninck) of een enkele 

keer Jacob van Artevelde kwamen zeer vaak in de bronnen opduiken.  

Een Brabants gevoel kon ik niet ontdekken. Wils geeft als mogelijke reden hiervoor dat 

ondermeer Conscience, met zijn Leeuw van Vlaanderen, zijn andere romans en zijn hele 

                                                 
160 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI., Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p.141. 



 65 

politieke optreden er heeft toe bijgedragen dat ook de taalminnaars uit het oude Brabant en 

uit zich Vlamingen gingen noemen en voelen.161

Zoals ook Van Velthoven al in een artikel stelde, hadden de Antwerpse socialisten sympathie 

voor de Vlaamse eisen. Spijtig genoeg baseerde hij zich daarvoor enkel op de taaleisen die in 

de bestudeerde periode opgeld maakten, en ging hij het bredere kader niet na. Hij geeft wel 

aan dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen de Vlaamse zaak en de Vlaamse 

Beweging. De socialisten distantieerden zich uitdrukkelijk van de manier waarop de 

flaminganten de zaken benaderden, maar dat wil niet zeggen dat ze negatief of onverschillig 

tegenover deze zaken stonden.

 

162

Naast dit Vlaams-etnisch gevoel kunnen we de internationalistische retoriek niet negeren. 

Deze wordt regelmatig aangehaald in zowel de socialistische pers als op partijmeetings. Het 

is deze opvatting die in de literatuur het meest naar voren gebracht wordt om de socialisten 

uit deze periode te typeren. De ‘verborgen’ Vlaams-etnische gevoelens worden meestal niet 

opgemerkt. In deze optiek is Van Ginderachters studie een vernieuwing. 

 Dit lijkt inderdaad op te gaan voor de Antwerpse federatie 

in deze beginjaren van de BWP.  

Wanneer men in Antwerpen naar het buitenland lonkte, was het vaak Frankrijk dat al 

voorbeeld moest dienen. Niet onlogisch, als we er rekening mee houden dat de Commune 

van Parijs en de Franse Revolutie door de volledige socialistische beweging als ideale 

arbeidersopstanden aangehaald werden. Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid waren de 

waarden waar men ook in eigen land moest voor ijveren. Toch waren de Vlaamse (en 

Brusselse) socialisten geleidelijk afgeweken van het revolutionaire ideaal dat deze grote 

voorbeelden uitademden en door de Eerste Internationale als na te volgen strategie 

vooropgesteld werden. Geleidelijk aan zag men de Duitse sociaal-democratie als na te 

streven systeem.163

                                                 
161 WILS (L.), Van Clovis tot Di Rupo. De lange weg van de naties in de Lage Landen, Garant, 
Antwerpen/Apeldoorn, 2005, pp. 164-165 

 Deze oriëntatie richting Duitsland mag men echter niet overschatten, 

zoals Van Ginderachter al stelde wanneer hij de Gentse situatie bespreekt. Het patriottisme 

van de Duitse arbeiderspartij vond geen ingang in Gent en Antwerpen. Van Ginderachter 

stelt hiervoor de kloof tussen (Vlaamse) etnie en (Belgische) politiek-staatkundige 

162 VAN VELTHOVEN (H.), Onenigheid in de Belgische Werkliedenpartij: de Vlaamse kwestie wordt een vrije 
kwestie (1894-1914), pp. 128-129. In: BTNG, 1974, pp. 123-165. 
163 DHONDT (J.), Geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging in België, S.M. Ontwikkeling, 
Antwerpen, 1960, p. 415. 
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gemeenschap verantwoordelijk.164

Historisch-internationale voorbeelden gingen daarom vaak gepaard met een Vlaamse 

mythomoteur. In deze context kan het artikel naar aanleiding van de verjaardag van de 

Commune van Parijs in 1888 in De Werker, waar Breydel en De Coninck als voorbeeld 

dienden aangehaald worden (zie pp. 59-60). 

 Aanvullend durf ik stellen dat de stiefmoederlijke 

behandeling van Arm Vlaanderen, zowel op economisch als taalkundig gebied, de Vlaams-

etnische gevoelens versterkte. De kloof tussen de situatie in Wallonië en Vlaanderen was te 

groot om het Belgisch patriottisme aan te wakkeren. De keuze voor de Vlaamse etnie in hun 

retoriek moet zeker in deze context gezien worden. 

 

De klaagzangen over het zogezegde vrije België en de verwerping van een grondwet die 

enkel de rijken van het land bevoordeelde, is iets wat we in iedere federatie terugvinden.165

De situatie in de Luikse federatie lag duidelijk anders. Het leeuwendeel van de socialistische 

retoriek was etnisch-Belgisch gekleurd. Naar aanleiding van de betoging voor het Algemeen 

Stemrecht op 15 augustus 1886 in Brussel werd telkens weer naar 1830 gerefereerd. De 

arbeiders waren, als nazaten van hen die de revolutie beslechtten, door de burgerij aan de 

kant geschoven. De Belgische Revolutie an sich werd dus duidelijk toegejuicht, maar het 

vervolg die eraan gebreid werd, kon op weinig arbeiderssympathie rekenen. De frustratie 

was enorm en men wilde – hoe kan het ook anders – het politieke bestel omvergooien. De 

Luikse federatie was in tegenstelling tot de socialisten in Vlaanderen nog doordrongen van 

de Eerste Internationale, wat in de praktijk neerkwam op een verwerping van politieke actie 

en een poging om met een revolutie het onrechtvaardige politieke bestel om te gooien. Dit 

weerspiegelde zich in de retoriek en de vele manifestaties die tot dit doel ingericht werden. 

 

Toch is het opmerkelijk dat er in Antwerpen nooit over de Brabançonne gepraat of zelfs 

maar naar verwezen werd. De huisdichter van de socialisten, Rik Van Offel, gaf de Vlaamse 

Leeuw een andere tekst. Zo probeerde hij zijn ongenoegen over de situatie van de arbeider te 

ventileren. Nochtans moest de eventuele verandering die hij (en met hem de voltallige BWP) 

beoogde vanuit de nationale (Belgische) regering komen.  

                                                 
164 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI., Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 144. 
165 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI., Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 144. 



 67 

De socialistische retoriek werd gekenmerkt door een duidelijke Belgische mythomoteur  

(Oude Belgen, Gallië, Karel V, Vlamingen en Walen als kinderen van België), net zoals in 

Brussel en de Borinage merkbaar was. Hiermee neigden de Luikenaars naar de grote staten 

in Europa, waar het socialisme ook een patriottisch elan gaat krijgen.166

Zelfs wanneer men de wantoestanden in het land aankaartte, bleven hun Belgisch-etnische 

gevoelens doorschemeren. Zo verweet men de koning, als symbool voor het politieke bestel, 

dat hij geen echte Belg is. Dat zijn Frans-Duitse achtergrond in de toenmalige context zo hard 

benadrukt werd is veelzeggend. Door de koning als indringer voor te stellen, versterkte men 

de gevoelens voor België als etnisch vaderland.  

  

Dat Belgische vaderland kreeg concurrentie vanuit twee verschillende hoeken. Als eerste 

kwam het prinsbisschoppelijke verleden van Luik om het hoekje kijken. Het feit dat men de 

centenaire in de bloemetjes zette (zelfs apart van de heersende politieke groepen) was een 

aanduiding dat het Luiks gevoel nog leefde. Dit was echter miniem, want kaderde bijna 

volledig in de herdenking van de Luikse Revolutie. De uitzonderlinge verwijzingen ernaar, 

en dan nog alleen in die specifieke herdenkingsperiode, bevestigen mijn vermoedens. Latere 

bronnen in deze periode lieten dit Luikse gevoel niet meer doorschemeren. Ten tweede was 

er in Luik een francofiel geurtje op te snuiven, zij het wel voornamelijk bij socialisten die 

later de PSR van Defuisseaux gingen vervoegen, zoals Mouzon. De defuissarts kenden een 

eindeloze bewondering voor Frankrijk. De overtuiging dat België een louter Franstalige natie 

was waar Waalse en Vlaamse dialecten gesproken werden, zou de houding van de PSR 

tegenover het vaderland en de Vlaamse kwestie bepalen.167

Deze verschillende vaderlandsopvattingen van de Antwerpse en Luikse federaties in de 

beginjaren van de BWP liggen in het verlengde van wat Maarten Van Ginderachter in Het 

Rode Vaderland aangeeft. De Gentse federatie droeg Vlaanderen een warm hart toe, terwijl de 

Franstalige Brusselse en Boreinse federaties uitgingen van een Belgisch-etnisch gevoel. In het 

vervolg van deze studie zal moeten blijken of deze parallellen stand houden.  

 Voor de Luikse federatie bleef 

deze francofilie (voorlopig?) beperkt tot de retoriek van deze enkelingen die later zouden 

‘overlopen’. 

                                                 
166 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI., Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 142. 
167 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI., Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, pp. 142-143. 
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2.1. Tijdsbeeld 

 

Wanneer Bismarck lucht kreeg van een Frans-Russische toenadering wilde hij diplomatiek 

tegenoffensief bieden. De Duitse keizer Wilhelm II kantte zich evenwel tegen de poging om 

het in 1887 gesloten Duits-Russisch geheim verdrag te verlengen. Het werd een aftocht in 

mineur voor de ‘ijzeren kanselier’, want hij werd op 20 maart 1890 tot aftreden gedwongen. 

Hiermee brak een periode aan waarbij de machtsverhoudingen in Europa veel minder 

stabiel bleken te zijn. Of dit al dan niet aan het vertrek van Bismarck te wijten was, is 

onduidelijk, want in het laatste kwart van de 19de eeuw bleek het ‘Bismarck-systeem’ niet 

meer voldoende om het nationalisme in de Balkan te kanaliseren. Na het vertrek van 

Bismarck voerde Wilhelm II een Duitse Weltpolitik. Door de daadwerkelijke en globale inzet 

van de gehele Duitse natie zou de door Bismarck verloren tijd ingehaald kunnen worden en 

Duitsland tot een imperiale en koloniale wereldmogendheid uitgebouwd worden.  

Frankrijk profiteerde van het vertrek van Bismarck om een Frans-Russisch 

toenaderingsverdrag te sluiten. Duitsland verwaarloosde één van de belangrijkste pijler van 

Bismarck’s politiek, namelijk het isoleren van Frankrijk. Na enkele overlegmomenten werd 

eind 1893 een geheim Frans-Russisch akkoord gesloten. Het ging om een louter defensief 

verdrag, dus een eventuele Franse revancheoorlog tegen Duitsland werd niet opgenomen in 

het verdrag. Het mag wel duidelijk zijn dat de spanningen tussen Duitsland en Frankrijk 

nieuwe hoogtes bereikten.168

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Situatieschets 

                                                 
168 Gebaseerd op: VAN DE MEERSCHE (P.), Internationale politiek 1815-2005. Deel I: 1815-1945. Leuven/Voorburg, 
Acco, 1998, pp. 103- 106. 
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2.2.1. Antwerpen 

Vanaf de jaren 1890 weerklonk de roep naar algemeen stemrecht steeds luider. In de 

buurlanden Frankrijk en Duitsland was het algemeen stemrecht al sinds 1871 een feit, terwijl 

het in België nog altijd even gelimiteerd was sinds de laatste aanpassing ervan in de jaren 

1840. Slechts 10 % van de Belgische mannelijke bevolking had effectief politieke inspraak, 

wat ongeveer 2 % van de totale bevolking omvatte.169 Op 10 augustus 1890 vond een grote 

betoging plaats in Brussel, waar 25 à 30 000 personen hun stem lieten horen. De confrontatie 

tussen arbeiders en het establishment bereikte zijn hoogtepunt in 1893. België stond in het 

voorjaar van 1893 op zijn kop doordat in alle grote steden betoogd werd voor het algemeen 

stemrecht. Ook in Antwerpen liet men zich niet onbetuigd, maar op 18 april liep het uit de 

hand. In een betoging in Borgerhout werden 5 arbeiders doodgeschoten door de 

ordediensten. Deze gebeurtenissen droegen er toe bij dat de Kamer snel werk maakte van 

een beslissing over het algemeen stemrecht. Het cijnskiesrecht werd afgeschaft ten voordele 

van het algemeen meervoudig stemrecht voor mannen.170

 

 De top van de BWP maande de 

stakers aan het werk weer te hervatten, maar dit gebeurde erg moeizaam. 

De Antwerpse federatie stond ondertussen onder zware hoogspanning. De kloof tussen 

Louis Callewaert en de rest van de partij diepte steeds verder uit en wanneer Callewaert in 

de winter van 1892 zijn arbeiders minder loon gaf, was het hek helemaal van de dam. Er 

brak een staking uit in zijn bedrijf, maar deze had weinig gevolgen voor de arbeiders en er 

werd in De Werker niet over gepubliceerd. Dit laatste had veel te maken met de 

vriendschapsbanden die er tussen Callewaert en Goetschalck, de belangrijkste opsteller van 

het blad, waren. Zelfs na herhaaldelijk aandringen van het Midden-komiteit hield 

Goetschalk het been stijf, en verscheen er geen artikel over de staking bij Callewaert. 

Daardoor werd hij uiteindelijk als redacteur van De Werker ontslagen. Callewaert werd uit de 

BWP gezet en het Midden-komiteit besloot de arbeiders van Callewaert te steunen. 

Goetschalk, die niet kon leven met een degradatie, vocht dit aan voor de Socialistische Sectie. 

Daar kreeg hij met een lichte meerderheid gelijk, en zo werd hij toch niet uit zijn functie 

                                                 
169 STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in nineteent-century Belgium, 
Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, p. 28. 
170 LIEBMAN (M.), Les socialistes belges, 1885-1914, La révolte et l’organisation, Bruxelles, vie ouvrière, 1979, pp. 97-
103. 
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ontheven. Het spreekt voor zich dat de tegenstanders van Callewaert en Goetschalk hiermee 

niet konden leven, en ze beraamden dan ook al vlug het plan om een nieuw partijblad te 

stichten. Dit nieuwe blad, De Wacht, waarover zowel in Vooruit als De Werker niet gesproken 

werd verscheen voor het eerst op 20 maart 1892. 171

Het conflict bleef escaleren, en zelfs voor de verkiezingscampagne kreeg men niet alle 

neuzen in dezelfde richting. Het is dan ook voor de hand liggend dat deze verkiezingen voor 

de socialisten (alweer) op een mislukking uitdraaiden. Ook de betogingen voor het 

Algemeen Stemrecht op 10 juli en 5 december 1892 mislukten om dezelfde redenen. Op 5 

december was er een betoging van socialisten en progressisten die 5000 deelnemers telde. 

Tezelfdertijd vond er echter ook een manifestatie plaats, georganiseerd door De Wacht, die 

tegen de samenwerking met de burgerij gekant was. Deze betoging lokte 300 deelnemers.

 

172

De methode van de tegenspraak, waar men meetings van andere partijen ging verstoren 

door in discussie met de sprekers te gaan, bleef een gebruikelijke strijdmethode. De jaarlijkse 

herdenking van de Commune van Parijs, het Meifeest en jaarlijkse herdenking van de 

slachtoffers van 1893 vormden de voornaamste protesten. 

 

De volgende jaren werden gekenmerkt door verdeeldheid onder de socialisten en de daarbij 

aansluitende politieke zwakte.  

 

2.2.2. Luik 

De traditioneel vurige Luikse arbeiders lieten zich ook niet onbetuigd. In de periode van de 

algemene stakingen tussen 1887 en 1893 was de lijn tussen anarchisten, dissidente socialisten 

en de officiële BWP-federatie vrij dun. De anarchisten verloren wel terrein door een mislukte 

poging tot bomaanslagen in 1892. Toch hadden de socialisten het moeilijk om de arbeiders 

achter zich te krijgen, ondanks het feit dat Luik het meest geïndustrialiseerde gebied van 

België was. De verklaring hiervoor is dat de ambachtsverenigingen er zeer sterk aanwezig 

waren. Deze ‘elitewerkers’ wilden het professionele karakter van hun arbeid niet opgeven 

door op te gaan in de massa gewone werkers. De socialistische doelstellingen leefden er dus 

wel, wat we kunnen zien aan de verkiezingsuitslagen, maar de BWP had het zeer moeilijk 

                                                 
171 VAN LAAR (A.), De Geschiedenis van de Arbeidersbeweging van Antwerpen en omliggende, S.M. Ontwikkeling, 
Antwerpen, 1926, pp. 43-55. 
172 DENECKERE (G.) Sire, het volk mort. Sociaal protest in België (1831-1918), AMSAB/Hadewijch, Antwerpen, 1997, 
pp. 283-284. 



 72 

om alle arbeiders onder dezelfde noemer te groeperen. De politie trad bij de meeste 

manifestaties hard op, aangezien men een situatie zoals in 1886 wilde vermijden. Zo werden 

de socialistische betogers die begin januari naar Verviers trokken door de burgemeester 

verboden om in stoet terug te keren. Ze moesten zich in kleine groepjes verspreiden om 

onlusten te vermijden.173

Het ontbreken van een sterke katholieke macht in Luik is zeker even belangrijk om aan te 

tonen waarom de socialisten niet op het voorplan konden treden. Volgens Caulier-Mathy 

werd de bourgeoisie in Luik niet verdeeld door de opkomst van de BWP. Anders dan in 

Gent, waar de liberalen hoopten op eigen succes tegen de katholieken wanneer ze de 

socialistische algemene staking ondersteunden, was er in Luik geen sterk katholiek blok, 

waardoor de bourgeoisie niet verdeeld was. Strikwerda geeft het voorbeeld van 1893, waar 

de liberale burgemeester van Gent de socialisten toeliet om te demonstreren, terwijl de 

liberale burgemeester van Luik dit resoluut verbood.

 Daarom zochten veel arbeiders hun toevlucht tot kleine, geheime 

verenigingen waar ze hun eisen wel konden laten horen. Deze werden minder gecontroleerd 

omdat de grootste dreiging, aldus de machtshebbers, uitging van de BWP. Dit is de grootste 

reden waarom de algemene staking in 1893 in Luik minder goed opgevolgd werd dan in de 

rest van het land. 

174

Het voorbeeld van de 1 mei-betoging in Luik illustreert dit. De burgemeester verbood deze 

manifestatie, maar de BWP wijzigde haar strategie en liet deze via een brief aan de 

burgemeester horen. De arbeiders moesten aan de vooravond van dit arbeidersfeest in kleine 

groepjes door de straten van Luik trekken. Er zouden vlaggen en opschriften meedragen 

worden, maar men moest er goed op toezien dat ze in niet te grote groepen gingen lopen en 

dat de afstand tussen de groepjes groot genoeg bleef.

 

175

De socialistische zwakte in Luik had ook te maken met het ontbreken van echte 

leidersfiguren. Tekenend was dat voor de verkiezingen in 1894 er slechts drie van de zes 

socialistische kandidaten van de Vurige Stede zélf afkomstig waren. De grootste 

arbeidersgroep, de mijnwerkers, had in die periode weinig leiders en de arbeiders zelf waren 

neutraal of neigden meer naar anarchistische hoek. Célestin Demblon was de belangrijkste 

 

                                                 
173 Brief van de burgemeester aan de politie, 10/01/1890, stadsarchief luik, carton XLVII (1-175) 
174 Op basis van: STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in nineteent-
century Belgium, Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, pp. 175-195. 
175 Brief aan burgemeester, 28/04/1892, stadsarchief Luik, carton XLIX (1-327) 
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leider in die periode, maar volgens Louis Betrand was zijn geletterdheid net voldoende om 

administratief werk te verrichten.176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3. De voorbereiding van het Algemeen Stemrecht 

                                                 
176 BERTAND (L.), Histoire de la coopération en Belgique : les hommes, les idées, les fait, Brussel, Dechenne, 1902. 
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2.3.1. Antwerpen: België -  internationalisme  - Vlaanderen -  Groot-Nederland 

2.3.1.1. Belgisch-politieke context 

Dat het thema ‘algemeen stemrecht’ bij de arbeiders aansloeg was al langer duidelijk. De 

verwachtingen die hieraan gekoppeld werden waren eindeloos. Door het verwerven ervan 

zouden de arbeiders inspraak hebben in de politieke instellingen en eventueel zelfs de 

kapitalistische staat omverwerpen om zo de beslissende stap richting socialisme te zetten. 

Door het terugvinden van haar eenheid, na de tijdelijke afscheuring van de revolutionaire 

stroming rond Defuisseaux, kon de BWP met meer kracht de strijd voor het algemeen 

stemrecht aangaan.177

Net zoals in 1886 vond er in 1890 te Brussel een BWP-betoging voor het algemeen stemrecht 

plaats. 70 000 mensen lieten er hun stem horen. Dit gigantische aantal verraadde de 

groeiende populariteit van de arbeidersbeweging, iets wat de heersende klasse zeker 

verontrust moet hebben.

 

178

L’histoire se répète en net als in 1886 riepen de verschillende federaties de arbeiders in hun 

thuisbasis op om zonder twijfel massaal naar Brussel te trekken. In Antwerpen kregen ze de 

steun van niemand minder dan Edward Anseele, die als een soort socialistische missionaris 

overal te lande ging spreken, en zijn pijlen op het salaris van de koning richtte. 

 

 

‘Les Belges sont égaux devant la loi. Autant de fois qu'on le dit, autant de fois je prouverai le 

contraire. Le Roi s'est vu accorder un million et demi de plus, depuis 1835, alors que le salaire de 

l'ouvrier reste stationnaire, là, où il ne diminue pas. - Les contributions indirectes sont montées dans 

des proportions inégales, mais surtout nuisibles à l'ouvrier. Si les socialistes étaient au pouvoir, tout 

cela changerait. Nous ferions payer 19% aux rentiers, et nous aboliraient tous les droits sur 

consommations de l'ouvrier, telles que le genièvre, etc. 

Le Roi touche journellement environ 10.000 francs, ce qui représente la salaire de 200 ouvriers des 

bassins. Et bien, si le Roi peut prouver qu'il fait autant de besogne à lui seul que les ouvriers, je dirai 

que ce gros traitement à sa raison d'être. Mais soyez tranquilles, le Roi ne viendra pas prouver cela.’179

                                                 
177 BLOM (J.C.H) en LAMBERTS (E.) (red.), Geschiedenis van de Nederlanden, HBuitgevers, Baarn, 2003, p. 273. 

 

178 BREPOELS (J.) Wat zoudt gij zonder ’t Werkvolk zijn?Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België, Kritak, 
Leuven, 1988, p. 40. 
179 Anseele op een socialistische meeting in Antwerpen, 07/08/1890, politieverslag, Stadsarchief Antwerpen, 541/5 
rapporten over meetingen, stakingen, woelingen, enz. 
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Dat dit citaat in het Frans is, is te wijten aan de politieagent die de gebeurtenissen van die 

dag in het Frans aan zijn overste rapporteerde. Wanneer de socialisten het stemrecht 

veroverd zouden hebben, zouden alle Belgen gelijk zijn voor de wet. De koning was voor de 

socialisten natuurlijk een gemakkelijk en dankbaar doelwit om de tegenstellingen tussen arm 

en rijk aan de kaak te stellen. De kloof tussen de gewone arbeider en de elite van het land 

kon niet groter zijn. 

Het aanvallen van de gelden die de koning ontving, was een populair thema in de aanloop 

van de grote betoging in Brussel. Ook De Werker maakte zich druk over het geld dat de 

koning van de regering kreeg voor Congo, terwijl duizenden arbeiders iedere dag keihard 

moesten werken voor hun loon. 

 

‘De affaire is geklonken, er zal dezen winter aan het hof kunnen gefeest en gelampet worden, alle de 

volksvertegenwoordigers van af de volbloedste klerikaal tot de ontembare geus Janson hebben het 

cadeautje van 25 millioen aan Leopold II gestemd. Het is gemakkelijk riemen te snijden met 

andersman leder, bijzonder als die "andermans" zoo hondsen laf is als het Belgische volk dat zich 

zonder preutelen laat villen. 

Het schoonste van al zal nog komen als de zwartjes van aan de boorden van den Congo zullen gaan 

tegenstribbelen, en zullen te kennen geven, dat zij met eene behandeling op zijn Belgisch niet gediend 

zijn.’180

 

 

De verwijzingen naar België zijn in beide citaten negatief gekleurd. De ironische verwijzing 

naar de beroemdste woorden uit de Belgische grondwet (Les Belges sont égaux devant la loi ) 

door Anseele verraadden zijn opvattingen over die grondwet. Vooral het niet naleven ervan 

door de burgerij kon op weinig begrip rekenen van de Gentse voortrekker. De Werker 

verweet het Belgische volk dan weer te laf te zijn om op te komen voor hun rechten. Als 

prikkelende boodschap naar de arbeiders toe kon dit wel tellen. De zwartjes van aan de 

boorden van den Congo moeten, net als de arbeiders, opkomen voor hun rechten. De Belgische 

behandeling werd duidelijk niet geapprecieerd.  

                                                 
180 Links en Rechts, De Werker, 03/08/1890. 
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Toch wil ik hier geen afwijzing van België als vaderland in zien, omdat de uitlatingen vooral 

gericht waren op het accentueren van de kloof tussen de arbeider en de burgerij, waar de 

koning als uithangbord voor deze laatste groep moest gelden. België lijkt hier voor de 

socialisten een gebied waar ze geen affectieve band mee hebben, maar toch in leven. De 

aanduiding van het Belgische volk kan dit hier aantonen.  

 

De betoging op 10 augustus in Brussel was een succes en het enthousiasme voor de strijd 

voor het algemeen stemrecht werd aangewakkerd. Op 9 november werden in Antwerpen op 

verschillende plaatsen in de stad optochten en meetings georganiseerd. De Werker draaide in 

de lange oproep voor deze betoging niet rond de pot: ze wilden rechten veroveren in België. 

Dat België de politieke gemeenschap was waar ze in leefden, ontsnapte niet uit hun 

bewustzijn. 9 november moest de grote dag worden ‘waarop het gansche Belgische volk zijnen 

wil zal uiten en aan de regeerende standen zeggen: Lang genoeg heeft de grondwet u de macht in 

handen gegeven heer en meester te spelen in ons aller land, wetten uittevaardigen (sic) voor u en tegen 

ons; zware belastingen te heffen op alles wat de mindere standen het meest noodig hebben, en 

vervolgens de aldus bijeengebrachte millioenen aan uwe vrienden uit te deelen, terwijl de openbare 

werken, de nuttige inrichtingen niet tot stand konden gebracht worden uit mangel aan geld.’ 

De cijnskiezers werden aangeklaagd omdat ze weigerden ‘om de arbeiders als burgers te laten 

leven in hun eigen vaderland’. De oproep eindigde met de volgende woorden: ‘Kom naar de 

betooging van 9 november om met het gansche Belgische volk uit te roepen: Weg met alle onrecht! 

Weg met alle voorrechten! Weg met het cynskiezersstelsel!’181

 

 

Er zouden die 9de november op tal van plaatsen in Antwerpen demonstraties georganiseerd 

worden. In Den Haan, Den Spiegel en Den Eendracht werd er kort na de middag verzamelen 

geblazen om van daaruit naar ‘De Groote Volksvergadering’ in lokaal De Werker in de 

Diepestraat te trekken. 

In lokaal Den Eendracht bleven de Belgische gevoelens botvieren. Dit Belgische discours is 

louter verbonden met het veroveren van rechten binnen de Belgische Staat, en duidt zeker 

niet op een etnisch gevoel. Een onbekende spreker had het over de ongehoorde handelswijze, 

waarmee de kapitalisten de werklieden behandelen, en hoop dat binnenkort het algemeen stemrecht 

                                                 
181 De 9de november, De Werker, 9/11/1890 



 77 

uitgeroepen zal worden als redding van de Belgische bevolking. Een tweede spreker ging meer 

door op het elan van 10 augustus waarbij hij de grote sommen geld die de koning kreeg 

aanklaagde. Zijn voorstel was om de koning aan de kant te schuiven voor een andere man, 

die heel wat minder zou verdienen. Met het geld dat zo over zou zijn, konden 4000 

arbeidersgezinnen geholpen worden.182

 

 

Deze Belgische retoriek is niet verbazingwekkend en ligt volledig in het verlengde van het 

verkiezingsdiscours over België als politieke gemeenschap. Door het feit dat het algemeen 

stemrecht iets was dat alle Belgische arbeiders aanbelangde, werd deze kaart voor dit thema 

bewust getrokken. Het ontbreken van Belgische retoriek korte tijd later, wanneer de 

nationale partijcontext ontbrak en de Antwerpse federatie een eigen kijk op de actuele 

thema’s kon geven, sterkt me in deze overtuiging. 

2.3.1.2. Internationalistische oprispingen 

Dit gebeurde al aan het begin van het volgende jaar. De Jonge Wacht trok in haar eerste 

nummer, halfweg januari 1891, al fel van leer tegen elke vorm van Belgisch nationalisme. 

Was men beneveld door jeugdige overmoed, of droeg men het internationalisme werkelijk 

een warm hart toe? 

  

‘Aan onze lezers, 

Met dit eerste nummer begint <<De Jonge Wacht>> hare levensbaan, die, laten wij het hopen, lang zal 

zijn. Met vreugde zal de vrijzinnige jongenschap haar eerst regelmatig, verschijnend blad, wat nog 

meer is: haar eerst internationaal orgaan begroeten, dat door zijn bestaan alleen de gelijkheid van 

gedachten en de samenwerking bewijst aller jongelieden en soldaten, tegenover het internationaal 

verbond van keizers en koningen en kapitalisten, om er hunne algeheele vrijheid van af te dwingen en 

de doodsteek toe te brengen aan het militarisme, die teisterende plaag onzer dagen. 

Wij strijden in den gelederen van het internationaal sociaal-demokratisch leger tot ontvoogding van 

den arbeid, die bron van allen rijkdom. Wij zingen met de Duitse lotelingen in den spoorweghalte van 

Berlijn: Onze vaan blijft rood!’183

                                                 
182 socialistische meeting in Antwerpen, 09/11/1890, politieverslag, Stadsarchief Antwerpen, 541/5 Rapporten over 
meetingen, stakingen, woelingen, enz.. 

 

183 De Redactie, De Jonge Wacht, 15/01/1891. 
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Verder in het nummer liet een zekere Amsterdam het volgende noteren: 

 

‘Wij proletariërs, die niet bezitten en dus ook geen vaderland, waarom moeten wij een land verdedigen 

waarvan geen duimgronds het onze kan genoemd worden!’184

2.3.1.3. Groot-Nederland 

 

De evolutie van Belgische retoriek richting een meer internationalistisch discours, mondde 

uit in een Groot-Nederlands offensief, wat tot uiting kwam in het betreuren van de Belgische 

Revolutie. Deze Groot-Nederlandse gedachte die de voorgaande jaren sterk leefde binnen de 

Gentse federatie, zette zich nu ook vast in deze Antwerpse context. Net als de Vlaams-

etnische was deze Groot-Nederlandse retoriek een duidelijke uiting van een anti-Belgische 

gevoel, een negatief gevoel over het land dat ze als hun vaderland zouden moeten aanzien. 

De context van het Algemeen Stemrecht, die het jaar ervoor nog aanleiding gaf tot een 

duidelijke Belgische retoriek, deed hier dienst als kader om deze Groot-Nederlandse 

sentimenten naar boven te brengen.  

 

In maart 1892 kwam Groot-Nederland weer voor in De Werker. In een korte geschiedenis van 

de arbeidersbeweging werd de retoriek van in de begindagen van de socialistische beweging 

aangewend. Hoe men toen in koor ‘Finis Belgique’ riep en de revolutie van 1830 betreurde.  

 

‘De betreurenswaardige omwenteling van 't jaar 30 had de Nederlanden in tweeën gescheurd en voor 

altijd den droom verbrijzeld, die eeuwen lang, woelde in hart en geest der kampioenen voor 's lands 

grootheid’ 

 

Deze Groot-Nederlandse retoriek, waar zelfs gewag werd gemaakt van een eeuwenoud 

Nederlands gebied, werd later in het artikel ondersteund door een verwijzing naar grote 

Vlamingen. België was in die dagen een ongeboren kind: er gebeurde niets, het was er rustig 

en de bevolking werd door de machtshebbers onderdrukt. Dit veranderde allemaal met Filip 

Coenen en Kobe Labaer, die als grondleggers van de eerste prille arbeidersbeweging in 

                                                 
184 Amsterdam, De Jonge Wacht, 15/01/1891. 
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Antwerpen gelden. Labaer was bij het verschijnen van dit artikel al overleden en Coenen 

ging gebukt onder last van kroost en gezin, maar hun verdiensten voor de Antwerpse 

arbeider in het verleden werden zeer geapprecieerd. Ze werden door de schrijver van dit 

stukje zelfs de ‘De Coninck en Breydel der XIXe eeuw’ genoemd. Net als die twee protagonisten 

van de Guldensporenslag slaagden ze erin om het volk tot actie te laten overgaan, en merkte 

men in de buurlanden eindelijk op dat er leven in België zat. Dat leven was ten tijde van het 

verschijnen van het artikel al volop aanwezig. De arbeidersmassa toonde eindelijk hun 

ongenoegen over de onderdrukking die ze al vanaf het ontstaan van België moesten 

ondergaan. Merkwaardig is dat ze daar een Vlaamse (en Groot-Nederlandse) mythomoteur 

voor gebruikten. Deze Vlaamse retoriek was hét wapen voor de Vlaamse Beweging om 

Vlaanderen als een door Belgische overheersers bezet gebied weer te geven.185

Door Coenen en Labaer kregen België en zijn bevolking een eigen gezicht en werd voor het 

eerst sinds de onafhankelijkheid duidelijk dat het land bestond. De Internationale was er 

even in geslaagd om ‘het walenland’ wakker te schudden, maar het ‘roemrijke Vlaanderen van 

voorheen bleef gedoemd tot den ellendigen knoeitwist van liberaal en klerikaal’. Het waren dus deze 

twee voortrekkers van de socialistische beweging die België (maar eigenlijk vooral 

Vlaanderen) op de wereldkaart plaatsten, en de melancholie naar een Groot-Nederlands 

verleden deden smelten.

 Dat de 

Sinjoren deze retoriek in een Belgische context aanhieven, maakt duidelijk dat de Vlaamse 

wortels aangewend werden om in een Belgisch kader gebruikt te worden. 

186

2.3.1.4. Toch maar Vlaanderen 

  

De Werker ging alweer in discussie met de Vlaamse Beweging, om respect voor ‘de Vlaamsche 

bevolking’ te eisen.  

 

‘De kwestie van verdeling der gekrenkte rechten onzer vlaamsche bevolking, staat heden aan 't orde 

van den dag, en heeft de plaats ingenomen van veel andere en meer gewichtiger kwestiën, die nochtans 

de arbeiders meer ter harte gaan. 

Zij schijnt zelve door sommige politiekers moedwillig in het midden geworpen te worden om de 

aandacht der werklieden af te leiden. 

                                                 
185 MORELLI (A.), De Grote mythen uit de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië, EPO, Berchem, 1995, p. 199. 
186 BUURMANS (V.), Over Vijf en Twintig jaar, De Werker, 20/03/1892. 
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Ja, wij vinden ook dat alle rechten moeten verdedigd worden, dat alle vrijheden moeten gewaarborgd 

zijn. 

De groote helft van België's bevolking spreekt vlaamsch, de fransche taal is dus de taal der minderheid 

en nochtans dient die als voertuig in alle openbare besturen. 

[…] 

Gij dus Vlaming, die de gelegenheid niet gehad hebt de taal onzer zuiderburen te leeren kennen, gij zijt 

verplicht in uwe betrekking met 's lands bestuur eene taal te gebruiken die gij, 't is betreurenswaardig 

genoeg, niet verstaat’ 

 

De lezer werd als ‘Vlaming’ aangesproken, maar dat Vlaams-zijn werd wel ingebed in de 

bredere context van België, en het bewustzijn dat dit België de werkelijkheid was. Vlamingen 

waren gewoon de (grootste) helft van Belgiës bevolking. Veelzeggend is wel dat ze dit zo 

duidelijk aanhaalden. Het feit dat die Vlaming duidelijk onderscheiden werd van de 

‘zuiderburen’ bevestigt dit. Interessant is ook dat ‘Vlaming’ hier in zijn moderne betekenis 

gebruikt werd en niet om te verwijzen naar het oude graafschap. Uit het citaat blijkt wel de 

sympathie voor de Vlaamse zaak, maar niet die voor de Vlaamse Beweging. Die was voor de 

socialisten te weinig sociaal-emanciperend en teveel op taalgelijkheid gericht. De Vlaamse 

Beweging situeerde zich teveel in de rijkere klassen en had geen voeling met wat het gewone 

volk nodig had.187

 

 De laatste alinea van het artikel vatte het perfect samen: 

De grieven der Vlamingen zullen bestaan zoolang de verdediging er van zal toevertrouwd blijven aan 

de meesten van hen die de zaak nu in handen hebben, aangezien deze laatste, het grootste belang 

hebben bij het blijven bestaan der vlaamsche kwestie, niet anders dan lapmiddeltjes zullen aanwenden, 

de vlamingen zand in d'oogen strooien - die natuurlijk onvoldoende zullen zijn - om aan dien 

treurigen stand van zaken een einde te brengen. 

[...] 

Zoo zal nooit de vlaamsche beweging kans van lukken hebben, zoolang het geene volksbeweging 

wordt.188

 

 

                                                 
187 BREPOELS (J.), HUYSE (L.) ea. (red.), Eeuwige dilemma’s. Honderd jaar socialistische partij. Kritak, Leuven, 1985, 
pp. 99-102 
188 Een woord over ’t Vlaamsch, De Werker, 01/02/1891. 
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Dat het staatkundig-Belgische discours naar aanleiding van de betoging van 9 november 

1890 in Antwerpen enkel in de context van de verkiezingen gehanteerd werd, en dat de 

werkelijke etnische vereenzelviging van de socialisten in Antwerpen nog altijd Vlaanderen 

(en zeker niet België) was, werd de volgende jaren dus duidelijk. De Werker probeerde niet 

alleen de Vlaamse etnie te benadrukken in haar artikels, ook de klassieke internationale 

retoriek werd niet geschuwd. Op de vraag of de opvoeding van de kinderen in scholen, waar 

door leerkrachten veelvuldig over vaderlandsliefde gesproken werd, hun socialistische 

zieltjes niet aantastte, antwoordde men zeer geruststellend: 

 

Gelukkiglijk blijft er niet veel over van die vorst -en vaderlandsliefde, eens dat de kinderen tot mannen 

opgewassen tot zelfbewustzijn komen. Kan dat wel anders? 

In alle landen wordt het volk verdrukt, overal heerscht armoede en ellende, met duizende slachtoffers 

worden er gemaakt wanneer het volk zijne rechten als mensch vergt. 

… 

Eens breekt de dag toch aan dat er van vaderland geen sprake meer zijn zal, maar gansch den 

aardbodem een enkel vaderland zal wezen.189

2.3.2. Luik: ‘België wil het Algemeen Stemrecht’ 

 

De strenge winter van 1890-1891, de aanhoudende sociale recessie en de treuzelende 

houding van de Kamer inzake het stemrechtendebat zorgden ervoor dat het voorjaar van 

1891 in een zeer gespannen sociaal klimaat werd beleefd.190 De traditioneel heetgebakerde 

Luikse socialisten namen uiteraard ook deel aan het lopende debat. Er was geen enkele 

Belgische instelling waar de arbeidersklasse vertegenwoordigd was, een klasse ‘qui fait 

l'honneur et l'intelligence de la nation’. Nochtans ‘sont les Belges supérieurs à beaucoup d'autres 

peuples qui ont le suffrage universel’. Flus, een spreker uit Verviers, sloot zijn speech in La 

Populaire af met een oproep aan de beleidvoerders: ‘Nous voulons être quelqu'un dans le pays et 

c'est pour cela que nous réclamons le suffrage universel.’191

                                                 
189 Vaderlandsliefde, De Werker, 27/12/1891 

 Doordat de arbeiders geen stemrecht 

hadden, konden ze niet zo hard doorwegen op het beleid van hun land en was het voor hen 

190 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, de vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgische socialisme voor WOI, Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 150. 
191 Flus op een socialistische meeting in Luik, politieverslag, 16/03/1891, stadsarchief Luik, Archives de police, 
XLVIII, 1-159. 
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veel moeilijker om hun stem te laten horen, aldus Piedboeuf, die op 2 mei 1891 voor 100 

aanwezigen de socialistische idealen nog eens in de verf zette.192

De staatkundig-politieke rechten die de arbeiders in België eisten wogen hier het meest door. 

De eis voor het algemeen stemrecht was een reden te meer om alle neuzen in dezelfde 

richting te krijgen. 

 

 

Door de grootsheid van de arbeidersbevolking aan te spreken, wilde men de trots van hun 

leden aanspreken. In het voorjaar van 1892 verscheen in les chevaliers du travail193

 

 een artikel 

waarin met België als persoon toesprak.  

A présent enfin, vous êtes une des personnes de l'Europe, petite, il est vrai par territoire, mais se 

grande par l'activité! Toutes les questions de l'heure présente sont agitées chez vous, politiques, 

religieuses, sociales.194

 

 

Deze manifestaties, toespraken en krantenartikelen stonden in die tijd allemaal in het teken 

van één enkel gemeenschappelijk arbeidersdoel: het behalen van het algemeen stemrecht. De 

Commissie der XXI, die de verschillende voorstellen over het aanpassen van stemrecht moest 

vergelijken en beoordelen, wachtte lang om een oordeel te vellen, wat de agitatie er niet op 

verminderde. Wanneer op 28 februari 1893 eindelijk een besluit viel, werd het al snel 

duidelijk dat de klerikalen en liberalen het algemeen stemrecht niet voor morgen achtten.  

 

In Luik leefde de hoop dat de situatie positief zou evolueren. Men geloofde er dat het 

algemeen stemrecht tegen 1894, het jaar waarin de elektrische spoorlijn tussen Antwerpen en 

Brussel zou worden afgewerkt, een feit zou zijn, zodat alle Belgen deze heuglijke gebeurtenis 

samen konden vieren.  

                                                 
192 Piedboeuf op een socialistische meeting politieverslag, 02/05/1891, stadsarchief Luik, Archives de police, 
XLVIII, 1-159. 
193 Les Chevaliers du travail stonden half binnen en half buiten de partij en onderscheidden zich op congressen 
door hun radicaliteit en stakingsbereidheid. Ze waren ook niet vies van een stevige portie patriottisme. VAN 
GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-democratie en nationale 
identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, p. 666. 
194 Le Belgique ne dort pas, les chevalier du travail, 17/03/1892. 
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‘Nous aurons, propablement en 1894, une exposition universelle jumelle à Bruxelles et à Anvers; ces 

deux grandes villes seraient reliées par un chemin de fer électrique, le premier de ce genre établi en 

Europe, qui fera le trajet de Bruxelles-Anvers en 20 minutes! 

De grandes festivités seraient organisées à Ostende et Liège, de sorte que la Belgique entière sera en 

fête. 

Si, comme nous en sommes convaincus, nous possédons alors le droit de vote général, ce sera une belle 

occasion de célébrer la victoire du peuple.’195

2.3.3. De laatste rechte lijn naar het algemeen stemrecht  

 

Het algemeen stemrecht zou er in 1894 inderdaad al gekomen zijn, maar wel onder een 

andere vorm dan de socialistische partij oorspronkelijk gewenst had. De arbeiders wilden 

stemrecht vanaf 21 jaar, waarbij een beperking werd ingevoerd voor mannen die nog geen 

zes maanden in een welbepaald(e) stad of dorp woonden. Over wat er moest gebeuren 

wanneer dit niet gestemd zou worden, waren de meningen binnen de BWP verdeeld. 

Enkelen wilden naar een compromis toewerken terwijl anderen de algemene staking als 

wapen in de strijd wierpen.196 Anseele riep de arbeiders op om vertrouwen te hebben in de 

progressistische kamerleden, maar de massa wilde direct overgaan tot een algemene staking. 

Pas wanneer de bourgeoisie het algemeen stemrecht zou verwerpen, mocht er van de 

socialistische leiders gestaakt worden.197

2.3.3.1. Antwerpen 

 

In Antwerpen probeerden de socialisten de Commissie ook te overtuigen een beslissing in 

het voordeel van de arbeiders te nemen. De dokwerkersgazet had alleszins niet veel hoop dat 

de situatie positief zou veranderen. 

 

‘Ze zijn nu in de kamers terug eene nieuwe kieswet aan een te flansen. Denkt gij nu dat er daar 

rekening wordt gehouden van onzen wensch om mede den neus over den pot van ’s lands keuken te 

steken, bijlange niet, zij willen ons blijven foppen, zooals zij het reeds 60 jaar deden.’ 

                                                 
195 Bulletin de la semaine, Le Flambeau, 06/11/1892. 
196 LIEBMAN (M.), les socialistes belges, 1885-1914, La révolte et l’organisation (Histoire du mouvement ouvrier en 
Belgique, 3), Bruxelles, vie ouvrière, 1979, p. 98. 
197 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij, ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme, 1885-1914, 
Gent, Masereelfonds, 1980, p. 94. 
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Opmerkelijk is wel dat ze met heimwee terugdachten aan de Vlaamse helden die er wel in 

slaagden de rechten en eisen van het gewone volk te doen gelden. Mits een sterke organisatie 

zouden de arbeiders hun rechten kunnen bekomen. Deze Vlaamse verwijzingen werden wel 

ingebed in een Belgische context (’t jaar dertig), dus mag dit discours niet als ondubbelzinnig 

Vlaams-etnisch bestempeld worden. 

 

‘Maar hoe dat, och god, het is zoo moeilijk niet als men denkt, als wij de koppen bijeensteken gaat het 

van zelfs. Dat deden onze voorouders in den goeden ouden tijd, die lieten den kaas van hun brood niet 

halen, maar wat rap hun tanden zien als den boel niet draaide zoals zij verlangden. 

De kameraden van Jan Breydel, Jacob van Artevelde, vanden Sancullottentijd en van 't jaar dertig 

lieten ons daar staaltjes van zien.’198

 

 

Pas op 28 februari 1893 kwam de Commissie der XXI met een besluit naar buiten. Al vlug 

werd het de BWP duidelijk dat de heersende klassen, zowel klerikalen als liberalen, niet 

geneigd waren om het algemeen stemrecht snel in te voeren. Vast staat dat de socialisten niet 

gelukkig waren met de gang van zaken en ze de Constituante onder druk probeerden te 

zetten met het organiseren van volksreferenda. Ook de arbeider in Antwerpen werd 

opgeroepen om zijn stem te laten horen. De dokwerkersgazet publiceerde een lang artikel om 

de arbeiders op te roepen om aan het referendum deel te nemen, dat plaatsvond op 25 maart 

in een lokaal aan de Oude Leeuwenrui. Ze gaven ook een bloemlezing van alle wapenfeiten 

die de vrienden van de Diepestraat (de BWP-federatie uit Antwerpen) al op hun palmares 

hadden staan in de strijd voor het algemeen stemrecht. Het cijnskiesrecht werd aangeklaagd 

omdat 

 

Al de wetten werden gemaakt ten hunnen voordeele en ten onzen nadeele.  

Wij willen dat veranderen en dat alle Belgen zonder uitzonderinge welke hier aan de wetten moeten 

gehoorzamen en hunne plichten als Belg moeten vervullen, ook de rechten hebben van een Belg en in 

                                                 
198 Een praatje over een half deur, De dokwerkersgazet, 02/1893. 
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de eerste plaats de mannen kan aanduiden welke zijn vertrouwen bezitten om de wetten te maken 

waaraan allen moeten gehoorzamen, dus wij eischen iedereen kiezer zij in België!199

 

 

De oproep naar alle Belgen toe moet in zijn perspectief bekeken worden. Door de nadruk te 

leggen op alle Belgen wilde men aantonen dat er een grote groep was die verstoten bleef van 

het stemrecht, en dat ze als socialisten opkwamen voor die groep. De Vlaamse retoriek van 

kort daarvoor werd hier losgelaten, maar dit moet ook hier gezien worden in een poging om 

de geldigheid van hun eisen kracht bij te zetten. De bredere context van België was een 

geschikter kader om de legitimiteit van hun eisen aan op te hangen, een poging om de 

aandacht niet af te leiden van het eigenlijke debat en zoveel mogelijk mensen te mobiliseren.  

Wanneer de commissie op 12 april 1893 het algemeen stemrecht verwierp, riep de Algemene 

Raad van de BWP de algemene staking uit, maar in feite was die twee dagen eerder al in de 

Borinage begonnen toen de mijnwerkers er massaal het werk neerlegden. De staking werd 

op een vreemd moment afgekondigd, doordat de Algemene Raad zich te strik aan hun 

stakingsvoorwaarden had gehouden. De constituante had het principe van het algemeen 

stemrecht al afgewezen, dus kon er enkel nog een compromisvoorstel uit de bus komen.200

Antwerpen ontsnapte ook niet aan de staking en het was De Werker die de arbeiders 

aanvuurde om tot het uiterste te gaan. Hoe voorspellend deze zinnen waren zou later pijnlijk 

duidelijk worden. Dit discours werd, ondanks de duidelijke opsplitsing tussen Vlamingen en 

Walen, ook hier gebruikt om de kracht en grootte van de stakersbeweging aan te tonen.  

  

 

Gansch België staat in rep en roer; overal drukte, onrust, strijd! 

Duizende armen wierpen de gereedschappen neer, duizende werkers eischen recht! 

Ten strijde, broeders, ten strijde! Het beslissende tijdstip breekt aan! Overwinnen moet Ge, of sterven 

voor Uw recht! 

Vooruit, Walen en Vlamen, broeders in het leed! 

Vooruit, alle Belgische slaven het juk niet langer getorscht!201

                                                 
199 Wie zal in ’t vervolg kiezen?, De dokwerkersgazet, 03/1893, Stadsbibliotheek Antwerpen. 

  

200 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij, ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme, 1885-1914, 
Gent, Masereelfonds, 1980, pp. 95-96. 
201 De redactie, Plaats voor het volk!, De Werker, 16/04/1893, Stadsbibliotheek Antwerpen. 
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2.3.3.2. Luik 

In deze woelige periode lieten ook de Luikenaars zich niet onbetuigd. Op een meeting in La 

Populaire voor 500 toehoorders weerklonken de dreigende woorden van enkele socialistische 

leiders. De eerste was Henault202

 

, die Leopold II onder druk zette door te verwijzen naar het 

lot van de Franse koning Louis-Philippe. 

‘Le Gouvernement se met hors de la légalité en employant semblables moyens et la Constituante 

devient révolutionnaire par son attitude; c'est à elle qu'incomera la responsabilité de ce qui pourrait 

arriver. En 1848, il n'a fallu que quelques heures au peuple français pour chasser Louis-Philippe. 

Qui sait, si Léopold II reste avec les réactionnaires, s'il ne sera pas aussi forcé de partir. 

Si nous manquons d'énergie, la cause du suffrage universel est perdue.’ 

 

De verwijzing naar de Franse koning en 1848 verraadde de sluimerende francofilie die er 

onder de Luikse arbeiders te ontdekken viel. De dreigementen naar Leopold II toe, als 

uithangbord van de bourgeoisie, moesten de arbeiders aansporen om niet te verzwakken in 

hun strijd voor het algemeen stemrecht.  

Célestine Demblon kwam na Henault het spreekgestoelte bevolken. In het politieverslag 

kunnen we het volgende lezen: 

 

Il a exposé que la situation était embarrassante pour un orateur, le mouvement de grève ne s'étant pas 

encore assez dessiné dans le pays de Liége. 

Il a recommandé de faire une agitation incessante dans toutes les parties du pays afin que les frères de 

Bruxelles, qui sont à la tête du mouvement, n'aient pas l'armée contre eux.203

 

 

De belangrijkste socialistische leider uit Luik verweet de arbeiders dat ze te laks waren. De 

verwijzing naar pays de Liège kan zowel een historische betekenis als een simpele moderne 

bijklank gehad hebben (de streek rond Luik). Indien dit eerste het geval was, probeerde 

Demblon de toeschouwers te herinneren aan de dapperheid van hun voorvaderen die wél op 

                                                 
202 Hénault zou later uit de socialistische beweging stappen en het anarchistische blad ‘le réveil des travailleurs’ 
oprichten. 
203 Henault en Demblon op een socialistische meeting, politieverslag, 13/04/1893, stadsarchief Luik, Archives de 
police, Carton L, 1-119. 
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de barricades stonden om hun rechten te verdedigen. In het tweede geval probeerde 

Demblon de arbeider zonder veel vaderlandse bijklanken tot actie te laten overgaan.  

In Luik werden de socialisten naar goede gewoonte zeer argwanend bekeken. Zo berichtte Le 

Peuple dat de politie La Populaire omsingeld had en de arbeiders opjaagde tot op de 

binnenplaats aan het lokaal. De onrust die gestookt werd door het stelen van een 

hoeveelheid dynamiet zal deze argwaan ongetwijfeld nog versterkt hebben.204

2.3.3.3. Een half succes na grote opofferingen 

  

De strijd voor het algemeen stemrecht escaleerde en zowel in Bergen (17 april) en in 

Borgerhout (18 april) vielen er dodelijke slachtoffers toen de ordediensten het 

arbeidersprotest met kogels beantwoordde. Deze drama’s zetten de Commissie ertoe aan om 

het algemeen stemrecht dan toch goed te keuren. De niet-aflatende strijd van de BWP had 

hier voor een eerste succes gezorgd. Toch waren niet alle socialisten tevreden met het 

compromis want hun oorspronkelijke eis van stemrecht vanaf 21 jaar werd verworpen. Er 

bleef ook nog een onderscheid tussen rijken en armen doordat gegoede burgers meer dan 

één stem mochten verzilveren. Het algemeen meervoudig stemrecht was al een hele 

vooruitgang tegenover het cijnskiesrecht, maar er bleef nog een lange weg af te leggen 

vooraleer het algemeen enkelvoudig stemrecht in voege zou treden. Ook het absolute 

meerderheidsprincipe, waarbij de overwinnaar de volledige macht naar zich kon toetrekken 

stuitte op verzet. De partijtop had dan ook heel wat moeite om alle stakers weer aan het 

werk te krijgen.205

Deze slechts halve overwinning temperde de BWP niet om op de ingeslagen weg verder te 

gaan. Nu de mogelijkheid bestond om aan de parlementsverkiezingen deel te nemen, 

werden alle pijlen gericht op de verkiezingscampagne van 1894. Het was voor de jonge partij 

zeer belangrijk om zich goed te profileren. Een belangrijke stap daartoe werd gezet door het 

ontwikkelen van een gemeenschappelijke principeverklaring, het charter van Quaregnon, in 

het voorjaar van 1894. De vraag bestond nu nog of er met het oog op de verkiezingen in 

 

                                                 
204 Le Peuple, 14/04/1893, in: LIEBMAN (M.), les socialistes belges, 1885-1914, La révolte et l’organisation (Histoire du 
mouvement ouvrier en Belgique, 3), Bruxelles, vie ouvrière, 1979, p. 100. 
205 LIEBMAN (M.), les socialistes belges, 1885-1914, La révolte et l’organisation (Histoire du mouvement ouvrier en 
Belgique, 3), Bruxelles, vie ouvrière, 1979, p. 104 ; VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, de vergeten 
geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgische socialisme voor WOI, Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 
150; MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij, ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme, 1885-
1914, Gent, Masereelfonds, 1980, p. 96; LUYKX (T.), Politieke Geschiedenis van België 1. Van 1789 tot 1944, Gent, 
Elsevier, 1977, p. 203. 
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oktober een alliantiepolitiek met de progressisten kon worden gevoerd of niet. Omdat er niet 

echt een duidelijk partijstandpunt bereikt kon worden, mochten de federaties autonoom 

blijven beslissen of ze al dan niet in een alliantie zouden stappen. In Luik gebeurde dit en de 

socialistisch-progressistische lijst haalde 52 procent van de stemmen. De socialisten kregen 6 

zetels (waarvan Anseele er één in de wacht sleepte), hun liberale partners 5. Dit electorale 

succes moet volgens Mommen deels verklaard worden door het hogere aantal arbeiders in 

de cité ardente.206

Antwerpen, waar de conflicten binnen de federatie de politieke actie fel verzwakten, wilde 

wel een kartel met de liberalen aangaan. Het probleem was dat de progressistische vleugel 

van de liberale partij het niet aandurfde om zonder hun doctrinaire vrienden de strijd aan te 

gaan. Een kartel tussen de socialisten en de doctrinairen was dan weer ondenkbaar vanuit 

socialistisch oogpunt. De socialisten moesten het dus alleen zien te rooien, wat aan de 

resultaten te zien een moeilijke zaak was. In vergelijking met andere federaties haalden ze 

erg weinig stemmen. De lijst van De Werker behaalde 4871 stemmen, die van De Wacht slechts 

715. Van de 28 zetels die de BWP in totaal haalde, werd er geen enkele door een 

Antwerpenaar ingenomen.

  

207

2.3.4. De eerste echte socialistische verkiezingscampagne 

 

2.3.4.1. Antwerpen 

In een drang om zich te profileren spitste de socialistische verkiezingscampagne zich in 

Antwerpen toe op twee verschillende thema’s toe: de bloedwet en de strijd met de 

flaminganten.  

De Bloedwet 

De bloedwet was al veel langer een doorn in het oog, maar het systematische verzet ertegen 

in de socialistische pers was tot nu toe uitgebleven. Veel had te maken met het charter van 

Quaregnon die de gewapende natie, naar Zwitsers model, als een overgangsstadium op weg 

                                                 
206 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij, ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme, 1885-1914, 
Gent, Masereelfonds, 1980, p. 99; STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists 
in nineteent-century Belgium, Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, p. 176. 
207 VAN LAAR (A.), De Geschiedenis van de Arbeidersbeweging van Antwerpen en omliggende, S.M. Ontwikkeling, 
Antwerpen, 1926, pp. 127-131. 
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naar de volledige afschaffing van de staande legers beschouwde.208

 

 Er werd naar aanleiding 

van de loting wel altijd een artikel gepubliceerd over deze schandelijke wet, maar een reeks 

artikelen zoals die al vanaf november 1893 gepubliceerd werd was ongezien. Op 19 

november verscheen volgend bericht in De Werker: 

Er zijn deftige, brave lieden, die zeggen en schrijven dat ze goed en bloed veil hebben voor het heil van 

vaderland en vorst. Is 't wel waar echter dat velen hunner de verhevene, edele taak van 's lands 

verdediging uitsluitend op den rug van den werkmansjongen leggen, en hunne zoontjes van dien 

lastigen, onteerenden burgerplicht onttrekken. 

[...] 

"Vaderlandsliefde!" Liefde voor een land 'waar eens zijn wiegje stond!' Liefde voor het land dat hem 

als een vreemdeling behandelt; dat hem van aan de wieg tot aan het graf vastklinkt aan de ketting van 

't kapitaal en hem als een galeislaaf veroordeelt om immer te zwoegen, te lijden en te ontberen, zonder 

ooit eenig waar levensgenot te kennen!209

 

 

De klassieke retoriek waarin de burgers verweten werden dat ze de gewone arbeider 

opzadelden met de verdediging van het land, vinden we hier uiteraard terug. Ze vroegen 

zich openlijk af hoe die onderdrukte arbeider zich thuis zou moeten voelen in dat land, 

wetende dat hij heel zijn leven onderdrukt zou worden door de rijkere klasse.  

Na de loting in februari deden ze er nog een schepje bovenop door zich af te vragen of de 

burgerij wel vaderlandsgezind was, iets wat sterk te betwijfelen viel aangezien ze hun zonen 

vrijkochten en de arme arbeider zijn plaats lieten innemen. 

 

De Loting met haren sleep van baldadigheden is weer voorbij, weer zijn 13000 jongens gedwongen 

hunne huisgezinnen te verlaten om het vaderland te gaan dienen. 

Het vaderland dienen, denk eens hoe schoon, hoe edel die taak is! Gij brave werkersjongen zult 'uw'(?) 

vaderland gaan verdedigen (een vaderland dat het 'uwe' niet is) wat daarenboven niet eens bedreigd 

wordt; en dat door zijne gedwongene onthouding van oorlogsvoeren dus geen leger (op oorlogsvoet 

ingericht) noodig heeft. 

                                                 
208 BREPOELS (J.), Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België, Kritak, 
Leuven, 1988, p. 68. 
209 D.D., Vaderlandsliefde, De Werker, 19/11/1893. 
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Waarom toch vaderlandslievende bezitter koopt gij uwe zonen van dien edelen last vrij, met eenige op 

onzen arbeid ontroofde bankbilletten?210

 

 

Naast de ironische kritiek op de ‘vaderlandslievende bezitter’ bevestigde men dat de notie 

vaderland niet erg leefde onder de socialistische arbeiders. Deze op het eerste zicht anti-

Belgische retoriek moet wel met een korreltje zout gelezen worden. Telkens de loting in zicht 

kwam, werden soortgelijke artikels gepubliceerd die stuk voor stuk dezelfde motieven voor 

het protest tegen deze bloedwet duidelijk maakten. De link met de verwijten die de burgerij 

de socialisten vaak maakte in verband met hun internationalistische en dus anti-vaderlandse 

opvattingen mag duidelijk zijn. De socialisten kregen naar aanleiding van de loting telkens 

weer een kans om de rollen om te draaien en de vaderlandse gevoelens van de burgerij 

eveneens in vraag te stellen. De hoofdreden voor het verschijnen van dergelijke artikels was 

dus niet het nogmaals proberen aanduiden van hun anti-Belgische gevoelens maar gewoon 

deze voor de arbeidersklasse desastreuze wet aankaarten.  

Vreemd genoeg verdedigde men zich in Antwerpen een jaar later net tégen het feit dat ze 

door de burgerij als internationalisten bestempeld werden. Ook hier werden de rollen weer 

omgedraaid en verweten de socialisten op hun beurt de burgerij dat ze, door het instellen 

van een dergelijke wet waarbij zij hun zonen konden vrijkopen van legerdienst, het 

vaderland zelf geen warm hart toedroegen.  

 

Dit verwijt treft ons in de innigste gevoelens van ons hart. 

Wanneer zij het ons immers naar het hoofd slingeren, gaat het altijd gepaard met groote woorden over 

heldendaden onze voorouders, welke moedig streden voor 's lands bestaan. 

De geheele geschiedenis van belgië wordt dan opgerakeld. Het breydelt en deconinckt dat er de stukken 

van afvliegen. Het is al vrije, moedige gemeentenaren dat de klok slaat. 

 

Het Vlaamse verleden werd hier als een soort ‘geschiedenis van België’ bestempeld. Ze 

willen aantonen dat de burgerij geen echte vaderlandsliefde kende, en kaderden het Belgisch 

verleden in een Vlaamse context waardoor de etnische benadering hier redelijk dubbelzinnig 

is. 

                                                 
210 Eenige socialistische lotelingen van 1894, het verbond tegen de loting, De Werker, 13/02/1894. 
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Maar woorden zijn geen oorden, zeggen ze bij ons. 

Wie heeft er de schandelijke legerwet in het leven geroepen? Wie doet eerst eene loting plaats grijpen 

tusschen de jongelingen welke de jaren hebben om de wapens te dragen, zooals men dat noemt? Wie, 

eindelijk, heeft de loting met het plaatsvervangingsstelsel gekoppeld, om de zoontjes der burgerij alle 

noodige middelen ter hand te stellen, omdat zij geen piot zouden moeten zijn?211

 

 

Het verwijt aan de burgerij dat ze hen overweldigden met uitspraken over Breydel en De 

Coninck is opmerkelijk, want dit waren ook de favoriete voorbeelden van de Antwerpse 

partij om hun argumenten kracht bij te zetten. De afschaffing van de bloedwet, die alle 

arbeiders in heel België benadeelde, kwam hier duidelijk voor welke communautaire 

discussie dan ook. Deze kritiek aan het flamingantische adres wordt hieronder besproken. 

Weg met de flaminganten! 

Nog betekenisvoller zijn misschien de discussies die de socialisten aangingen met de 

flaminganten. De sterke verdediging van de rechten van de Vlamingen maakt duidelijk dat 

deze groep hen na aan het hart lag. Of hieruit een Vlaams etnisch gevoel spreekt dan wel een 

simpele eis tot meer rechtvaardigheid voor een onderdrukte groep Belgen zal moeten 

blijken. 

Naar aanleiding van het debat of er al dan niet Vlaams moet gesproken worden in Kamer 

verkondigden de socialisten zonder dralen hun standpunt. 

 

Wij, socialisten, willen anders te werk gaan. Wij zijn van gevoelen dat, wie in de Kamers zetelt 

verplicht is de twee landstalen te 'begrijpen'. Wij achten het ook noodig dat ieder zich in zijne 

moedertaal uitdrukke, opdat het alleen in die taal is dat men zich goed met de noodige kracht en 

duidelijkheid kan uitdrukken. 

Gebeurd zulks niet op onze internationale congressen, waar echter de vertaling voor vreemde talen 

nog vlug en goed gemaakt wordt? 

                                                 
211 Vaderlandsliefde, De Werker, 10/08/1894. 
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Wat meer is, de besprekingen in de vlaamsche taal zullen nog dit gevolg hebben: dat men een 

'officieelen vlaamschen tekst' der wetten hebben zou, in plaats van de vaak belachelijke vertalingen die 

nu bestaan. 

Het voorbeeld van het Parlement zou spoedig gevolgd worden in het rechtswezen, in alle openbare 

diensten, en aldus ware, na weinig tijd, zonder moeite, zonder geschreeuw noch bluf, de vlaamsche 

kwestie opgelost. 

Wat zal daartoe nodig geweest zijn? Een weinig gezond verstand, een weinig goeden wil. 

En meteen zal eene soort lieden verdwijnen, die zicht een naam, eene reeks winstgevende plaatskens 

enz. hebben weten te verschaffen, doordien zij den Vlaamschen Leeuw geleerd hebben ten hunnen 

voordeele te brullen, die hem begeerig maakte naar vele goede dingen, die zij echter zorg droegen 

buiten zijn bereik te houden. 

En dat de verdwijning van die parasieten volstrekt geen kwaad doen zal een de samenleving is buiten 

kijf.212

 

 

De Vlamingen moesten volgens De Werker het recht krijgen om zich in hun eigen taal uit te 

drukken. Als iedereen een beetje gezond verstand toonde, zou deze kwestie snel van de baan 

zijn, en zouden de flaminganten – die parasieten – geen reden van bestaan meer hebben. Die 

laatste worden verweten dat ze slechts uit zijn op belangrijke ‘postjes’ en dat ze de ware 

Vlaamse zaak niet koesterden. Dat de Vlaamse Beweging geen rol speelde in het streven 

voor het algemeen stemrecht en dus gemist kon worden in de arbeidersstrijd speelde hier 

ongetwijfeld mee.213

Deze situatie was ook nefast voor de organisatie van de arbeiders. Het was moeilijk om alle 

arbeiders op één lijn te krijgen, wat hen logischerwijze verzwakte. Zoals de dokwerkersgazet 

aangaf, mochten de arbeiders zich door de machtshebbers niet laten opsplitsen: 

 Het belang van de arbeider stond voor de socialisten dus boven een 

eventuele communautaire polemiek. 

 

‘In de politiek hebben het de groote mijnheren zoover gebracht dat de menschen als geus, liberaal of 

katholieke en japneus tegenover malkander staan, ofwel zij splitsen de belgen in twee afdeelingen als 

walen en vlamingen, daarvan is gekomen dat onder voorwendsel van taal, de lieden die geboren zijn 

                                                 
212 Alek., In Vlaanderen Vlaamsch, De Werker, 27/02/1894. 
213 BREPOELS (J.), HUYSE (L.) ea., Eeuwige dilemma’s. Honderd jaar socialistische partij. Kritak, Leuven, 1985, p. 100. 
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om naast en met elkaar in hetzelfde land te leven en te werken, er dus alle belang bij hebben goed over 

een te komen, zich onderling verachten in plaats van te eerbiedigen. 

De eenvoudige lieden denken dat dit zo moet zijn, maar zij die wat verder zien dan hunnen neus lang 

is, hebben al achter de kaart gekeken en gemerkt dat al dat ruziestoken voortkomt uit de handelingen 

van eenige slimmerikken, die van de twist over politiek of taalkwesties profiteren om hunne schaapkens 

op het droog te krijgen. 

Hetzelfde geldt voor de dokwerkers die in de stad wonen tegenover hen welke van buiten komen.’214

 

 

Blijkbaar werd alles in het werk gesteld om de kiezers niet tegen de haren te strijken, en de 

eenheid van de nationale arbeiderspartij te bevestigen. Om zoveel mogelijk stemmen te 

krijgen moest men de buitenwereld ervan overtuigen dat de BWP een sterk blok was en dat 

haar belang voor het land groot zou kunnen zijn. Het is in dit kader dat deze Belgische 

retoriek gezien moet worden: het constante discours over België als politieke gemeenschap 

om hun rechten erin op te eisen. Een verklaring kan schuilen in het feit dat, zoals hier al 

eerder aan bod gekomen, wanneer de inhoud en bedoelingen van het artikel het ganse land 

aanbelangen er dan automatisch in een Belgische context gedacht en geschreven werd, en 

een eerder onbewuste overgang naar een Belgische in plaats van een Vlaamse retoriek 

plaatsvond. 

Door de ongelijke verdeling van de macht en omvang van de BWP in Vlaanderen en 

Wallonië, werd door de andere politieke strekkingen al snel uitgegaan van het feit dat de 

sterke Waalse vleugel de Vlaamse zaak met opgetrokken neus bekeek.215 Uiteraard vond 

men dat in de Antwerpse federatie niet en vond men dat ‘door drogredenen van de flaminganten 

vele Vlamingen de socialistische partij wantrouwen menend dat deze de rechter der Vlaamssprekende 

bevolking niet zou weten te verdedigen’216

 

 

11 juli 1894, de feestdag van Vlaanderen waarop de Guldensporenslag herdacht werd, is de 

aanleiding voor De Werker om de flaminganten van hypocrisie te verwijten. Het waren echter 

vooral de klerikale opvattingen van die dolzinnige katholieke flaminganten die een veeg uit de 

pan kregen. De heldendaden van de ‘godvruchtige Vlamingen van 1302’ werden niet betwist. 

                                                 
214 De dokwerkers van den stad en van den buiten, de dokwerkersgazet, 05/1894, stadsbibliotheek Antwerpen. 
215 BREPOELS (J.), HUYSE (L.) ea., Eeuwige dilemma’s. Honderd jaar socialistische partij. Kritak, Leuven, 1985, p. 100. 
216 De Werker, 21/11/1894. 
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Volgens een domperblad wonnen de vlamingen den Gulden Sporenslag in 1302 omdat zij voor dat 't 

gevecht aanving, zoo vurig gebeden hadden. 

Zonderling hoe God daar partij kon in kiezen, want de Franschen baden ook dat hunne tanden 

klapperden en waren door verscheidene bisschoppen vergezeld. 

Philips van Artevelde werd 80 jaar later in 1382 geslagen door de Franschen te West-Roozebeke en de 

historie vertelt, dat hij met zijne manschappen in plaats van te bidden geheel den nacht wijn dronk, 

terwijl de Franschen den God der legers aanriepen. 

Zoo is het verstaanbaar. 

Maar wat men volstrekt niet begrijpt, is dat de dolzinnige katholieke flaminganten zoowel den lof 

zingen der godvruchtige Vlamingen van 1302 als van de goddeloze wijndrinkende kaproenen van 

1382, die te West-Roozebeke verslagen werden.217

2.3.4.1. Luik 

 

De Luikse federatie kwam samen met hun progressistische kartelpartner als overwinnaar uit 

de bus bij de verkiezingen in 1894218. De campagne die leidde tot deze overwinning werd 

met de klassieke thema’s gevoerd. De bloedwet, het niet verkrijgen van rechten na 1830 en 

het gebrek aan respect voor de arbeider spanden hier de kroon. Het valt op dat ze, in 

tegenstelling tot hun Antwerpse kameraden, geen moeite moesten doen om hun Belgische 

gevoelens kracht bij te zetten. Op 26 februari 1894 gingen Demblon en Anseele hard tekeer 

tegen de legerwet die de arbeiders benadeelde.219

 

 Enkele maanden later, luttele weken voor 

de verkiezingen, verwees Bury, die later als socialistisch provincieraadslid in Luik zou 

zetelen, in het socialistische lokaal La Populaire naar de steeds slechter wordende situatie 

waarin de Belgische arbeider verzeild was geraakt. 

L'unique orateur BURY, dans le but d'établir que la situation des travailleurs était devenue de plus en 

plus mauvaise depuis 1830 dans notre pays, a présenté quelques statistiques comparatives entre cette 

                                                 
217 Links en Rechts, De Werker, 17/07/1894. 
218 Zie 2.2.2. Luik 
219 Affiche om op te roepen voor de meeting van 27/02/1894, stadsarchief Luik, Archives de police, Carton LI, 1-
273. 
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époque et le moment actuel, notamment sur la disparition des petits propriétaires et sur 

l'accroissement des grandes propriétés220

 

 

Dit verwijt aan de grote bedrijven die de kleine garnalen steeds meer verdrongen moet 

gezien worden binnen de tijdsgeest, waarbij de industriële bloei die België tussen 1895 en de 

Eerste Wereldoorlog kende langzaam op gang begon te komen. Dat men over notre pays 

praatte lag volledig in het verlengde van de Belgisch-etnische retoriek in de voorgaande 

jaren. 

Een drietal weken later was Bury opnieuw op post, maar het was vooral zijn collega Crahay 

die de show stal met een geanimeerde redevoering, waarin de verwijten ook niet anders dan 

normaal klonken. 

 

Il a dit entr'autres que les gouvernements libéraux et catholiques n'étaient jamais composés que de 

gens qui exploitent le peuple belge, surtout la classe ouvrière, en provoquant l'émeute dans le pays et 

en réduisant l'industrie belge en achetant les fusils à l'étranges, en faisant venir d'Angeleterre les 

révolvers données aux agents de police pour détruire le cas échéant l'ouvrier qui manifesterait en 

faveur du peuple, pour conquérir ses droits qui, depuis 1830, ne lui ont pas été donnés.221

 

 

Sprak Bury in het vorig citaat nog over het feit dat men de kleine eigenaren benadeelde, dan 

ging het bij Crahay over het benadelen van de Belgische bedrijven door de overheid door 

wapens uit Engeland te halen. Consequentie was nooit een sterk punt in de socialistische 

redevoeringen, als de arbeider maar kon opgezet worden tegen de machtshebbers van het 

land.  

 

 

 

 

 

                                                 
220 Bury op een socialistische meeting in luik, politieverslag, 09/09/1894, stadsarchief Luik, Archives de police, 
Carton LI, 1-273. 
221 Crahay op een meeting in salle Levant in Luik, politieverslag, 01/10/1894, stadsarchief Luik, Archives de police, 
Carton LI, 1-273. 
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2.4. Conclusie 

 

In Antwerpen zorgde de strijd voor het algemeen stemrecht, die deze periode duidelijk 

kenmerkte, voor een wending in de vaderlandse retoriek. Wanneer men de arbeiders wilde 

aanzetten om op te komen voor hun rechten probeerde men dit meestal in de context van 

België. Het Belgische volk mocht zich niet laten ringeloren door die enkelen die hen de macht 

weigerden. Vaak werd een vergelijking tussen de inkomsten van een gewone arbeider en de 

koning gemaakt in een poging het rechtvaardigheidsgevoel van de lezer of toehoorder te 

beroeren. Deze vrij plotse verandering naar België als vaderland is mijns inziens te wijten 

aan de nationale richtlijnen die de verschillende federaties, en dus ook Antwerpen - al dan 

niet onbewust - probeerden te volgen en moet volledig gezien worden in de aanloop naar de 

eerste ‘echte’ verkiezingen. Zo is de argumentatie van de gestolen revolutie van 1830 een 

middel om de arbeiders achter zich te scharen en droeg dit niet zozeer een Belgisch-etnisch 

gevoel uit. Dat de Gentse federatie deze turn ook maakte, bevestigt mijn vermoeden.222

De klassieke internationalistische gevoelens, die in de contemporaine en hedendaagse 

literatuur als een waas om de socialisten hangen, kwamen in die periode enkel tot uiting in 

de publicaties van De Jonge Wacht. Het jeugdige enthousiasme en grote idealen waren nog 

volop aanwezig, de grote dromen nog niet doorprikt en het reikhalzend uitkijken naar een 

Grote Arbeidersrevolutie bleef een stimulans om de strijd aan te gaan of verder te zetten. 

   

Toch slaagden de Antwerpse socialisten er niet in Vlaanderen los te laten, vooral niet 

wanneer er kritiek op de Vlaamse Beweging gegeven werd. Ook de geschiedenis van de 

Antwerpse vakbeweging werd doorspekt met Vlaamse symbolen. De oproep om de 

werkelijke problemen van de arbeider aan te pakken in plaats van oeverloos te bakkeleien 

over taalwetten toont aan dat men die werkelijke problemen belangrijker vond, maar dat er 

onderhuids toch een zeker rechtvaardigheidsgevoel schuilde waarbij de Vlaming beschermd 

moest worden. De retoriek naar aanleiding van de verkiezingen was eenduidig Belgisch. Of 

dit nu bewust of onbewust was, is voor een hedendaagse onderzoeker onmogelijk te 

achterhalen.  

                                                 
222 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, de vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgische socialisme voor WOI, Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 183. 
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In Antwerpen zat men dus gevangen tussen de algemene nationale partijlijn, die ze als 

zwakkere federatie min of meer moesten volgen om de verkiezingen eensgezind aan te 

vatten, en hun Vlaamse gevoelens die in het vorige hoofdstuk duidelijker tot uiting kwamen. 

Mijns inziens is de Vlaamse achtergrond niet verdwenen maar uitte die zich niet zoals tussen 

1885 en 1889 door de noodzaak om, in een verscheurde socialistische federatie, de partijlijn 

zo goed mogelijk te volgen. Jammer genoeg is het archief van De Wacht, die door de 

nationale BWP niet erkend werd, niet bewaard want daar schemeren misschien andere 

gevoelens door. Daarmee rekening houdend besef ik dat mijn conclusie misschien wat kort 

door de bocht gaat en mits de vondst van meer bronnen eventueel zelfs weerlegd kan 

worden. 

In ieder geval is voor wat ik nu besluit een zeker contrast met de Gentse federatie merkbaar. 

Daar was Vlaanderen wel heel nadrukkelijk aanwezig in de stemrechtencampagne.223

 

  

In Luik bleef men consequent het Belgisch natiegevoel uitdragen. Dezelfde onderwerpen om 

de arbeiders van de bedoelingen van het socialisme te overtuigen komen net zoals in het 

vorige hoofdstuk ook hier aan bod (1830, anti-royalisme, gebrek aan respect voor de 

arbeider). De eensgezindheid onder de sprekers op verschillende meetings is opvallend. 

Geen enkele valse noot verscheurde het vaderlandse discours. De sociaal-economische misère 

werd in een Belgisch kleedje gegoten. Enkel Demblon riep naar aanleiding van de strijd voor 

het algemeen stemrecht het oude Pays de Liège op om hun stem luider te doen klinken in de 

strijd om het algemeen stemrecht. Bedoelde hij met Pays de Liège werkelijk het oude 

prinsbisdom of heeft hij het gewoon over de streek rond Luik? Door deze onzekerheid kan ik 

onmogelijk besluiten dat er een soort Luikse etnie door de ‘Cité Ardente’ waaide. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
223 VAN GINDERACHTER (M.), Het Rode Vaderland, de vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgische socialisme voor WOI, Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 183. 
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Hoofdstuk 3. 1895-1902 

 

3.1. Tijdsbeeld 

 

De Weltpolitik van de Duitse keizer Wilhelm II hield ook gevorderde expansieplannen in. 

Daarmee geraakte hij echter al snel in het vaarwater van de Britse en Russische 

belangengroepen. Dit was slechts één waarschuwing voor het nakende onheil, want ook 

andere landen voerden een agressief buitenlands beleid. Niet alleen Duitsland, maar ook 

Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, Italië voerden een imperialistisch beleid. Buiten Europa 

dreven Japan en de Verenigde Staten hun expansiepolitiek naar een hoogtepunt. Zowel in 

Afrika als in Midden-Amerika en in het Verre Oosten werden tal van oorlogen gevoerd: de 

Boerenoorlog in Zuid-Afrika (1899-1902), de Japans-Chinese oorlog (1894-1895) en de 

Amerikaans-Spaanse oorlog (1898). Rond de eeuwwisseling vond in China een ongeziene 

revolte plaats. De frustratie onder de bevolking was enorm omdat de Chinese economie bijna 

volledig overheerst werd door buitenlandse investeerders. Dit leidde tot een nooit geziene 

xenofobie onder de Chinese bevolking. Als reactie sloegen de grote mogendheden de handen 

in elkaar om orde op zaken te stellen. 

Het mag duidelijk zijn dat de onderlinge relaties tussen de internationale grootmachten rond 

de eeuwwisseling spaak liepen. Zoals de diplomaat-historicus Henry Kissinger constateerde: 

‘By the end of the first decade of the twentieth century, the balance of power had degenerated into 

hostile coalitions whose rigidity was matched by the reckless disregard for consequence with which 

they had been assembled.’224 Toch probeerde men deze spanning te kanaliseren. Op aandringen 

van de Russische tsaar Nicolaas II vond in 1899 in Den Haag een internationale 

vredesconferentie plaats. Een drietal conventies, die tot op heden de basis vormen voor 

diplomatieke verzoeningsprocedures en het oorlogsrecht, werden er vastgelegd. Onder meer 

de oprichting van een Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag werd toen vastgelegd.225

 

 

 

                                                 
224 KISSINGER (H.), Diplomacy, London-New York, Simon & Schuster, 1995 p. 193. Geciteerd in: VAN DE 
MEERSCHE (P.), Internationale politiek 1815-2005. Deel I: 1815-1945. Leuven/Voorburg, Acco, 1998, p. 127. 
225 Gebaseerd op: VAN DE MEERSCHE (P.), Internationale politiek 1815-2005. Deel I: 1815-1945. Leuven/Voorburg, 
Acco, 1998, pp. 103-129. 
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3.2. Situatieschets   

3.2.1. Antwerpen 

De discussies tussen De Wacht en De Werker deden de socialistische partij in Antwerpen geen 

goed. De verkiezingen van 1894 draaiden op een mislukking uit, omdat de organisatie van 

de arbeidende klasse spaak liep door de conflicten. In de Sinjorenstad wisten ze ook dat aan 

deze toestand zo snel mogelijk een einde moest komen en daarom werd op 14 juni 1895 een 

eenparig besluit genomen: De Wacht, die tot dan uitgesloten was, zou weer opgenomen 

worden in de BWP. Ongetwijfeld kwam de opdracht hiervoor van het nationale partijorgaan, 

dat voor die re-entry twee duidelijke voorwaarden stelde. De Wacht moest de verwijten tegen 

socialistische personen intrekken en de erkenning door de BWP publiceren in haar dagblad. 

Veel invloed leek de verzoening niet te hebben, want De Wacht ging lustig door met onrust 

stoken. Het was blijkbaar nog een jaar te vroeg om definitief de vredespijp te roken, want pas 

in 1896, aan de vooravond van de Kamerverkiezingen werd een overeenkomst gesloten 

waarbij twee kandidaten van De Wacht een plaats op de lijst zouden krijgen. De coöperatieve 

De Wacht bleef wel nog een tijdje bestaan, tot ze in 1905 definitief ontbonden werd. 

In 1895 zagen we enkele nieuwe leiders opstaan, waaronder Modeste Terwagne, een Luikse 

dokter die zich in Antwerpen kwam vestigen. In dat jaar vonden in Antwerpen slechts 

enkele socialistische betogingen plaats, waarvan één tegen Congo, één voor de verbinding 

van de Scheldeoevers en het 1 meifeest, en dat terwijl er op nationaal vlak volop 

geprotesteerd werd tegen de reactionaire plannen van de regering in verband met de wet op 

de gemeenteverkiezingen.226

                                                 
226 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij, ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme, 1885-1914, 
Gent, Masereelfonds, 1980, p. 116. 

 Ook in 1896 bleef het bij de 1 meistoet omdat burgemeester Van 

Rijswijck de betoging voor de slachtoffers van 1893 had verboden, en in 1897 was de 

betoging tegen de Bloedwet alles wat de Antwerpse federatie op haar palmares kon 

schrijven. De Werker meldde in 1897 wel dat haar oplage verdubbeld was, wat toch een 

aanduiding was dat de socialistische partij aan populariteit had gewonnen. Dit resulteerde 

echter niet in een vergrootte politieke actie. Het was pas in 1899 dat de Antwerpenaren hun 

messen scherpten, geïllustreerd door de meer dan 100 meetings die er dat jaar plaatsgrepen. 

De brochure van Modeste Terwagne, ‘Het A.B.C. van het collectivistisch socialisme’, werd in 

duizenden exemplaren verspreid. 
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De gemeenteraadsverkiezingen van 1899 brachten de liberalen en socialisten samen in een 

kartellijst. Deze werden een succes en voor het eerste zetelden er drie socialisten op ’t schoon 

verdiep. In de strijd om de evenredige vertegenwoordiging liet men zich ook niet onbetuigd, 

en in de strijd om het algemeen enkelvoudig stemrecht in 1902 werd er een ware ‘kruistocht 

van meetingen’ gehouden. Ook de algemene staking in april werd in Antwerpen 

opgevolgd.227

3.2.2. Luik 

 

De electorale successen van de Luikse socialisten staan in schril contrast met het aantal leden 

van de Luikse BWP-federatie. Hoewel La Populaire met de oprichting van een twintigtal 

bijhuizen verwoede pogingen deed om de arbeiders te verzamelen, kreeg ze rake klappen 

door de wildgroei aan coöperaties. Strikwerda zegt daarover: ‘Indeed, Liégeois socialism in 

its early decades was as much a small business phenomenon as a mass political movement. 

Many workers did not even bother to form cooperatives, but simply joined together in 

informal “groupes”’228. Volgens politiebronnen had La Populaire in 1888 2 600 leden. In 1895 

was dit aantal geslonken tot 1 450.229

De stakers van 1895 en 1896, vooral arbeiders uit de drie grootste industrietakken in Luik – 

wapenmakers, metaalbewerkers en mijnwerkers – konden niet rekenen op de 

onvoorwaardelijke steun van de socialistische federatie, zoals bij de staking bij de Gentse 

textielarbeiders wel het geval was, terwijl een eventuele materiële of financiële steun voor de 

stakers misschien wel een enorme basis voor de beweging zou gelegd hebben.  

 Door financiële en ideologische moeilijkheden moesten 

ze hun lokaal La Populaire op Place Verte verlaten, wat voor een terugval in het ledenaantal 

zorgde. 1896 bracht hen terug naar hun lokaal en al snel groeide het ledenbestand uit tot 

6000 arbeiders (rond 1902), verzameld in 20 takken van de industrie. Daarmee was het 

vooroorlogse hoogtepunt bereikt, want kort daarna trok de Luikse manager naar het ‘Maison 

du Peuple’ in Brussel. Door de vele kleine socialistische en neutrale coöperatieven had de 

BWP het daarna moeilijk om het hoofd boven water te houden. 

                                                 
227 VAN LAAR (A.), De Geschiedenis van de Arbeidersbeweging van Antwerpen en omliggende, S.M. Ontwikkeling, 
Antwerpen, 1926, pp. 53-60 en pp. 136-148. 
228 STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in nineteent-century Belgium, 
Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, p. 179. 
229 DEFOORT (H.), Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, LannoCampus/ 
AMSAB, Leuven 2006, p. 265. 
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Door hun sterke connectie met de Gentse federatie werd het in Luik pijnlijk duidelijk dat de 

verschillende socialistische maatschappijen in de regio maatschappelijk zwak waren. Lucien 

Henault schreef in Le Socialiste een artikel over het probleem. 

 

‘Liège is one of the most industrialized parts of Belgium, Liège is strong politically, Liège is weak in 

unionism, and, as Anseele said at Vivegnis, the day may come that the workers themselves pay dearly 

for this lack of organization…’230

 

 

Het resultaat was dat de socialistische arbeidersbeweging erg zwak stond buiten de 

verkiezingen, want ze slaagden er niet in om de centrale stek in te nemen die het 

socialistische organisatiewezen op tal van andere plaatsen in het land wel had.231

 

 

Wanneer de socialistische partij bij de verkiezingen van 1894, in een kartel met de liberalen, 

54 % van de stemmen wegkaapte, stonden ze in één klap vooraan op het politieke toneel. In 

1900 durfde men het aan om alleen naar de verkiezingen te gaan, en 46 % van de stemmen 

gingen naar de Luikse socialistische lijst. In deze periode, waarin de BWP electorale 

successen boekte, groeide de overtuiging dat de rode garde voor onomkeerbare 

veranderingen aan het zorgen was in Luik, waar de liberalen traditioneel erg sterk stonden.  

Alles was aanwezig om een bloeiend socialistisch bolwerk te worden, maar men slaagde er 

niet in om al deze socialistische kiezers als één massa achter de activiteiten en eisen te 

krijgen.  

De Luikse mijnwerkers staakten in de periode tussen 1896 en 1910 drie keer zoveel als deze 

in Henegouwen. De Luikse stakingen waren wel kleiner en (door het ontbreken van een écht 

krachtdadige socialistische organisatie) slechter georganiseerd. Strikwerda noemt de Luikse 

mijnwerkersfederatie dan ook de ‘weakest link’ in de overkoepelende nationale 

mijnwerkersbond. 

 

                                                 
230 HENAULT (L.), organisation professionelle, Le Socialiste, 19-20/09/1896. Geciteerd in : STRIKWERDA (C.), A 
House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in nineteent-century Belgium, Lanham, Rowman ans 
littlefield, 1997, p. 190. 
231 DEFOORT (H.), Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, LannoCampus/ AMSAB, 
Leuven 2006, p. 265. 
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Luik werd rond 1900 ook geconfronteerd met een korte opstoot van anarchisme. Dit 

anarchisme oefende een zekere invloed uit op de socialistische federatie. Lucien Hénault232, 

een dissidente socialist die zijn heil zocht in de anarchistische beweging, begon in juni 1900 

met het publiceren van Le réveil des travailleurs. Het blad werd al snel gebruikt door critici 

van de BWP om hun mening in het rond te spuien. Het doel van het blad bleef zeer duidelijk: 

de bevrijding van de arbeiders van alle religieuze, politieke en economische dogma’s.233 

Opmerkelijk is wel dat l’ouvrier mineur, het officiële orgaan van de socialistische 

mijnwerkersfederatie, zijn lezers aanraadde om eerder Le réveil des travailleurs dan Le Peuple 

te lezen. De anarchisten, waarvan de populariteit na enkele mislukte bomaanslagen in 1892 

sterk achteruitgegaan was, hadden dus duidelijk weer aan invloed gewonnen rond de 

eeuwwisseling. Toch verdween de plotse anarchistische opstoot even snel als ze gekomen 

was, want nog voor 1902 was de beweging in elkaar gestort.234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
232 Lucien Hénault was, voor hij zich bij de anarchisten aansloot, een dokter én secretaris van de Luikse Cercle des 
Etudiants Socialistes, medestichter van enkele socialistische bladen in het Luikse en steevast afgevaardigde op 
BWP-congressen. In: MOULAERT (J.), Anarchie, que ton règne arrive! De anarchistische beweging in België 1880-1914, 
Leuven, KUL, 1993 (ODV Geschiedenis), p. 206. 
233 MOULAERT (J.), Anarchie, que ton règne arrive! De anarchistische beweging in België 1880-1914, Leuven, KUL, 1993 
(ODV Geschiedenis), p. 207. 
234 STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in nineteent-century Belgium, 
Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, pp. 195-201. 
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3.3. Alle hens aan dek 

3.3.1. Met zijn allen tegen ‘de Congo’ 

In 1895 werd het probleem van Kongo-Vrijstaat op de politieke agenda geplaatst. De 

eigenzinnige en de wars van alle overleg gespeende politiek van Leopold II werd door de 

aanwezigheid van de socialisten in het parlement bemoeilijkt. Doordat de Afrikaanse kolonie 

een blijvende verliespost was voor de koning der Belgen, sprong de regering hem geregeld 

bij door een gunstige lening te verstrekken. Nu was de koning echter een nieuwe lening 

aangegaan, wat de terugbetaling aan het land in het gedrang bracht. De minister van 

Buitenlandse Zaken wilde daarom overgaan tot een onmiddellijke overname, wat uiteraard 

op nog meer tegenkanting uit socialistische hoek uitdraaide.235

Dat de ‘Kongo-kwestie’ ook in Antwerpen leefde, valt af te leiden uit de abnormale 

hoeveelheid artikels die er in de eerste maanden van 1895 over dit thema gepubliceerd 

werden – 15 alleen al in januari en februari. Dit is opmerkelijk want in Gent was dit volgens 

Van Ginderachter geen issue. Deze interesse kwam misschien voort uit het feit dat 

Antwerpen een maritieme handelsmetropool was, waardoor er zowiezo meer interesse was 

voor Kongo

  

236

 

. Het spreekt vanzelf dat de koning het bij de socialistische garde volledig 

verkeken had. Op 8 januari sprak men zelfs de vrees over de toekomst van België uit.  

‘In 1890 vroeg men 25 millioen, zonder interest, ten leen! En de clericale meerderheid stemde die som 

alweer! België is immer rijk genoeg! En wat geeft het dat hier nog menschen van honger sterven, als de 

Koning zijne millioentjes maar heeft! Hij belooft ons immers, per testament, "zijn" Congo!... Maar de 

Congo is ziek, en Leopold leeft nog, en Leopold heeft geld noodig, veel geld, - en daarom wil men "ons" 

den Congo opsolferen, het land werpen op een weg die naar het avontuurlijke kostbare bezit eener 

colonie voert, - waar schatten gelds en ontelbare menschenlevens zullen in verzwolgen worden. 

De toekomst van België staat op het spel.’237

 

 

                                                 
235 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 188 
236 VAN GOETHEM (G.), De Samenwerkende maatschapij De Werker (1880-1914). De mislukte start van de 
Antwerpse socialistische kooperatieven. AMSAB-centrum Antwerpen, p. 314. In: BTNG; XXII, 1991, pp. 311-335. 
237 inlijving van Congo, De Werker, 08/01/1895. 
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De vrees dat België kon verdwijnen, duidt niet zozeer hun band met België als vaderland 

aan, maar geeft mijns inziens een uiting aan hun negatieve gevoelens tegenover Leopold II 

die het al te bont maakte. De lezer moest de indruk krijgen dat de koning het zo slecht deed 

dat zélfs het land dreigde te verdwijnen. Hoe groter de natie waarmee men zich 

vereenzelvigde, hoe meer de zaak belang leek te hebben. Ook in 1896 refereerde men aan 

België om de spilzuchtige koning en het parlement dat op diens eisen inging aan te klagen. 

 

‘Ge zult me nu zeggen dat de Kamerleden toch geene Congolanders zijn, en zij niet tegen de 

vaderlandsliefde zondigen, wanneer zij eerst België's belangen behartigen. Gijle kent daar niets van. 

De 'Matin' weet beter dan gij wat vaderlandsliefde is, en de Kamers moesten zich eigenlijk schamen, 

niets eer te geven, wanneer de koning, verre van ons een duit te vragen, nog alle jaren een millioen wil 

storten voor het werk dat hij heeft gesticht. 

Hoor eens, ik geloof dat nonkel Pol heel aardig zou staan gapen, wanneer België hem de 69 millioen 

moest terug vragen, die het in het "edelmoedige' groote werk van Congo heeft geworpen.’238

 

 

Om deze woorden, die uitgingen van de politiek-staatkundige realiteit die België was, kracht 

bij te zetten, durfde De Werker zelfs gebruik maken van een Belgische mythomoteur en 

teruggaan naar de middeleeuwen, want ‘in een land als het onze, dat de gemeenten der 

middeleeuwen in zijne geschiedenis telt, is het volk niet al te vast overtuigd dat het koningdom 

onontbeerlijk is, bijzonder in Antwerpen, waar vorstelijke personen maar goed onthaald worden, als 

zij geld brengen in plaats van er te kosten.’239. Deze anti-royalistische uitingen ontsprongen niet 

alleen uit de pennen van de desbetreffende auteurs, maar ontlokten ook reacties aan het 

publiek bij meetings zoals die in ‘Den Bardo’ op 15 februari. Wanneer de pro-Leopoldiaanse 

spreker De Hauteville zijn toespraak eindigde met de koning voor te stellen als ‘vader des 

volks’ begonnen ‘vele koningskinderen in de handen te kletsen, terwijl de groote meerderheid fluit en 

'leve de republiek' roept.’240

Ook in Luik was men niet opgezet met de Kongopolitiek van Leopold II en de aspiraties die 

de minister van Buitenlandse zaken maakte om het gebied eventueel over te nemen. Op 

affiches, die overal in de stad opgehangen werden, maakte men hun mening duidelijk. De 

  

                                                 
238 De Congo, De Werker, 12/04/1896. 
239 Oorzaken en gevolgen, De Werker, 12/02/1895. 
240 in den Bardo, De Werker, 16/02/1895. 
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vrees voor het voortbestaan van België - de toekomst van hun kinderen – was ook hier een 

middel om het belang van de kwestie voor het volk te benadrukken. 

 

‘AU PEUPLE BELGE 

Par courtisanerie pour le ROI, poussé par les spéculateurs et tripoteurs d'affaires, il vient de jeter dans 

le gouffre du Congo plus de 12 millions pris dans la poche des travailleurs belges. 

Ce n'était pas assez. 

Après avoir frappé le suffrage universel, après avoir atteint l'alimentation populaire, voila qu'il ose 

s'en prendre à la conscience même du peuple, à ce que le pauvre a de plus cher, l'avenir de ses 

enfants.’241

 

 

Het discours was in beide steden pro-Belgisch en contra-Léopold. Het belang van het land 

stond op het spel door de financiële en politieke goocheltrucs van de koning en de regering. 

Ook elders in het land was de druk van de publieke opinie op de minister van Buitenlandse 

Zaken erg groot waardoor die er vanaf zag om Kongo over te nemen van de koning. 

3.3.2. De socialisten eisen hun plaats in het politieke landschap op 

3.3.2.1. Antwerpen 

De Bloedwet 

De vrees voor het voortbestaan van België smolt als sneeuw voor de zon wanneer in 

diezelfde maanden van de Kongo-betogingen de traditionele protesten tegen de Bloedwet op 

het programma stonden. Zoals steeds verwierpen de socialisten het vaderland als iets wat 

door behoudsgezinde vertegenwoordigers gebruikt werd om de arbeidersklasse te 

onderdrukken. Voor de Antwerpse socialisten had ‘vaderlandsliefde dan ook uitgedaan. Alleen 

de bekrompen mensch heeft nog liefde voor zijn beperkt land, de wereld, de gansche wijde wereld, is het 

vaderland van Adams kroost!’242

                                                 
241 Affiche uit februari 1895, in stadsarchief Luik, Archives de Police, Carton LII (1-113). 

 Ook de burgerij liet volgens De Werker niet veel van haar 

zogenaamde vaderlandslievendheid merken, ‘want de bezitters van eenige blauwe briefjes 

242 Patrie! De Werker, 14-15/01/1895. 
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kunnen hunne vaderlandsliefde op ‘t schab zetten, en de verplichting afkoopen van dit duurbaar ding 

te verdedigen.’243

Veel indruk maakte dit protest niet op het stadsbestuur. De adjunct-commissaris van de 

Antwerpse politie liet in een verslag over een meeting op 11 februari waar 50 personen 

aanwezig waren op een ironische manier zijn houding tegenover dit socialistische protest 

horen: ‘de aanwezigen zijn meest allen personen, die gehuwd zijn of sedert lang aan de loting deel 

hebben genomen; geen vijf lotelingen waren er tegenwoordig.’ Zoveel kracht ging er van de BWP-

federatie niet uit. Op die meeting ventileerde Jaak Bus, lid van de anarchistische Mechelse 

Jonge revolutionaire Wacht

 

244

 

, de radicaal-pacifistische houding van die Jonge Wacht.  

‘Gezel Bus zegt vijand te zijn van den persoonlijken dienstplicht, de gewapende natie of het 

vrijwilligersleger. Hij wil de totale afschaffing van het leger in alle landen en de verbroederlijkheid 

tusschen alle natiën.’245

 

 

De vijftig toeschouwers die op 16 februari naar Noydens, ‘voorzitter van den bond der oud-

leerlingen der Gemeenstescholen’, kwamen luisteren, kregen dezelfde argumenten te horen. De 

spreker combineerde de eis tot hervorming voor de gemeenteraadsverkiezingen met de strijd 

tegen de Bloedwet. De tweede spreker, Callewaert (mede-oprichter van De Wacht), ‘drukte 

zijne verwondering uit omdat de loting, die bij eenieder met gezond oordeel, verontwaardiging 

inboezemt en tot schande strekt van ons beschaafd België, nog niet sinds lang was afgeschaft, dewijl 

het volk, de bron van al de bestaande rijkdommen, het sedert vele jaren vraagt en vergt.’246

 

 

Deze Callewaert had het, in tegenstelling tot de klassieke internationalistische retoriek die 

gewoonlijk als een waas over dit thema hing, over België. De socialistische eis werd niet 

ingewilligd, en door dit in een Belgische context te plaatsen probeerde Callewaert het belang 

ervan aan te tonen voor gans het land. Deze eenmalige toe-eigening in een Belgische 

politieke context weegt echter niet op tegen de stroom aan internationalistisch getinte 

                                                 
243 Tegen de Loting, De Werker, 14-15/01/1895. 
244 MOULAERT (J.), Anarchie, que ton règne arrive! De anarchistische beweging in België 1880-1914, Leuven, KUL, 1993 
(ODV Geschiedenis), p. 184. 
245 Politieverslag van de adjunct-commissaris over een socialistische meeting op 11/02/1895, stadsarchief 
Antwerpen, 541/6 rapporten over meetingen, stakingen enz. 
246 meeting 16/02/1895, politieverslag, stadsarchief Antwerpen, 541/6 Rapporten over meetingen, stakingen, 
woelingen, enz. 
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toespraken en artikels die de strijd tegen deze militiewet ondersteunde, maar is toch 

opmerkelijk want dit doorbreekt de schijnbare eensgezinde woorden die uit de rest van de 

bronnen blijkt. Er moet dus rekening mee gehouden worden dat er verschillende discours 

gehanteerd werden. 

Ook in 1896 bleef de ‘verbroederlijkheid tusschen alle natiën’ de hoofdtoon voeren in de 

polemiek rond bloedwet, maar weer was er een uitzondering op deze ‘regel’ te vinden. 

Veelzeggend is de Vlaamse context waar de auteur naar verwees. 

 

‘Binnen weinige dagen, zal er weer een besmettelijke epidemische ziekte heerschen. 

Eene zwarte pest zal rondwaren in Vlaandrens bloeiende beemden, om al wat jeugdig, krachtig en vol 

hoop het leven tegenblikt, met hare akelige klauwen te verwurgen, om al die bloemen der toekomst met 

een enkelen zwaai harer dooden zeis, van den stengel te rukken.’ 

Binnen weinige dagen is't Loting!247

Vlaamse argumentatie 

 

De Antwerpse federatie maakte in De Werker reclame voor het bekendste werk van Charles 

De Coster, ‘Tijl Uilenspieghel’, waarvan de allereerste Nederlandstalige vertaling op dat 

moment door Vooruit verzorgd werd248

 

. De opvallende Vlaamse retoriek voor het boek, ‘dat 

elke Vlaming welkom moet wezen’, werd aangevuld met een korte verwijzing naar ‘Nederland’ 

en de eenheid van het volk sinds Karel V en Filips II.  

‘De legende van Uilenspiegel van Ch. De Coster is een boek, dat elke Vlaming welkom moet wezen. 

Het spreekt van Vlaanderens lijden in het verleden; van de verdrukking der Vrije Gedachte; van den 

reuzenstrijd dien onze voorouders te leveren hadden tegen domheid, dweepzucht, bijgeloof; het is de 

lange litanie der smarten welke het volk te verduren had van keizers en koningen, van priesters en 

heeren. 

En tevens toovert het boek den lezer een trouw tafereel voor oogen van het leven des volks in die 

benarde tijden, toen over geheel Nederland de doodsklok bromde, het akelijge smartgehuil verdoovende 

van de ongelukkigen die stierven op de brandstapels, - en van dewelke de Koning erfde. 

                                                 
247 F.G., Militarisme, De Werker, 09/02/1896. 
248 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 216. 
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Het toont ons het vlijtige, werkzame volk, eerlijk, medelijdend, welwillend, uitgebuit door Karel den 

Vijfde en zijn zoon Philips, gefolterd en uitgemoord door Alva. Het toont ons ook ditzelfde volk, 

ondanks alles het hoofd verheffende, zich verzettende tegen alle dwingelandij, en sterker dan ooit 

verrijzende uit het graf waarin geweld en willekeur het meenden te begraven.’249

 

 

Deze verwijzing naar de grootsheid van het Vlaamse volk in een tijd die beheerst werd door 

de strijd tegen de loi des quatre infamies sluit aan bij wat Van Ginderachter over de Gentse 

federatie schrijft. Deze wet had alles te maken met de aanpassing van de wet op de 

gemeenteraadsverkiezingen aan het algemeen meervoudig stemrecht. Het regeringsvoorstel 

dat op 5 maart ingediend werd, bleek vier belangrijke beperkingen te bevatten (quatre 

infamies). Enkel mannen van 30 jaar en ouder kregen gemeentestemrecht, ze moesten ook al 3 

jaar in hun verblijfplaats gevestigd zijn, de cijns die moest bepalen of iemand een extra stem 

kon krijgen lag lager op het platteland, waar de katholieken veel meer invloed hadden en 

mensen met een eigendom kregen een vierde stem. Het evenredigheidsstelsel werd 

ingevoerd, maar enkel in het geval geen enkele partij een absolute meerderheid haalde. 

Onmiddellijk na het indienen van dit wetsvoorstel barstte de socialistische bom; in de grote 

industriecentra braken wilde stakingen uit. Dit alles had echter niet veel effect want op 3 

april werd het wetsvoorstel goedgekeurd. De Algemene Raad van de BWP had dan al beslist 

om af te zien van een algemene staking om onnodig bloedvergieten te vermijden.250

 

 

De reclame voor het boek van De Coster is niet de enige aanduiding dat de Vlaamse etnie 

leefde onder de Antwerpse arbeiders. De BWP verweet de Vlaamse Beweging op geregelde 

tijdstippen dat ze de leeuw vetgemest hebben. ‘Zijne klauwen zijn door de luiaardij versleten. Hij 

is kaal geworden. Hij heeft geene spieren meer. Hij heeft dubbele kin en drijdubbelen nek. 't Is een pak 

vleesch met reusachtige maag. Arme Leeuw Van Vlaanderen!’251

                                                 
249 De legende van uilenspiegel, De Werker, 14/03/1895. 

 De dagen van de dappere 

Vlamingen die streden voor hun vrijheid lagen veel te lang achter hen. Het strijden voor 

betere taalregelingen voor de Vlamingen in plaats van betere leef- en werkomstandigheden 

was belachelijk, en deed de dappere Leeuw onrecht aan. 

250 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, pp. 187-188. 
251 Links en Rechts, De Werker, 12/03/1895 
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Lang is de tijd verdwenen 

Die Vlaandrens Vrijheid zag; 

Waarvoor ons Vaadren vochten 

Met knots en goedendag… 

De Klauwaarts op ons dagen 

Van eest zijn bitter klein; 

Zij strijden, ja!...Voor 'n opschrift 

in 't 'Vloms', op een pissijn!...252

 

 

De kritiek op de Vlaamse Beweging ging dus gepaard met een Vlaamse mythomoteur. 

Ondanks de hevige strijd met de flaminganten wees men Vlaanderen niet af. De 

flamingantische verwijten dat de socialisten zich niet ten volle inspanden om het Frans in 

Vlaanderen te weren, werden door De Werker gepareerd. Het liberale Handelsblad had hen 

verweten ‘roode vlaamschhaters’ te zijn, maar dit ontkenden de socialisten ten stelligste. 

 

‘Wij zijn flaminganten, zoowel als 't Handelsblad, zoolang het er op aan komt de rechten van den 

vlaamsch sprekenden werkman te verdedigen en te doen eerbiedigen. Wij hebben ons dikwijls genoeg 

en zeer duidelijk daaromtrent geuit. Het ware zelfs heel dwaas van onzentwege, moesten wij vrede 

hebben met vlaamsch onkundige beambten van alle slach in vlaamsche gewesten.’ 

 

Onder deze toegeving schuilde echter nog een addertje: 

 

‘Maar wij doen niet meer mee wanneer een stelselmatige oorlog der fransche taal wordt aangedaan. 

Het fransch is voor den arbeider een wapen te meer in den strijd om het bestaan, en wij houden er aan 

dat onze kinderen, die wij, jammer genoeg, zoo vroeg naar werkhuis of fabriek moeten sturen, zoo 

vroeg mogelijk en zoo goed mogelijk fransch kennen.’253

 

 

Het was dus belangrijk om het Vlaams in ere te houden, maar wanneer iemand ook het 

Frans meester was, werd het leven van die persoon er veel gemakkelijker op. Op een 
                                                 
252 Links en Rechts, De Werker, 12/03/1895. 
253 Links en Rechts, De Werker, 14/04/1895. 
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partijvergadering op 11 april 1895 deed men enkele voorstellen ter verbetering van het lager 

onderwijs. Eén van de standpunten van de Antwerpse BWP was dat het belangrijk was dat 

er Franse les gegeven werd. ‘De arbeiders moeten Fransch kennen, met het Vlaamsch hebben ze 

niets in hun buik.’254 Volgens Van Laar gaven ze in die tijd ook hun steun voor de 

‘vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool’.255

De tweetalige werkelijkheid in België was er nu eenmaal, zodat ook de Vlaamse arbeider 

zich maar beter kon aanpassen. Dit betekende echter niet dat het Vlaams-etnisch bewustzijn 

er moest op achteruitgaan.  

 

Ook naar aanleiding van 11 juli gingen de socialisten de verbale strijd met de Vlaamse 

Beweging aan. 1302 werd door beide kampen telkens weer hard bevochten. De Vlamingen 

die zo hard vochten op de Groeninghekouter deden dat volgens De Werker niet om ‘vlaamsche 

opschriften te eischen op postzegels, muntbriefjes en pissijnen’, maar ‘voor hunne rechten, voor hunne 

vrijheiden, maar ook voor hunne belangen, op stoffelijk en geestelijk gebied.’ De arbeiders stonden in 

1895 in net dezelfde positie als de Klauwaerts in 1302. Aan de krachtmeting van hun 

voorouders moest men zich optrekken, de nutteloze strijd die de Vlaamse Beweging voerde 

‘zou in het Walhalla een kolossale schaterlach doen opgaan256

In 1896 betreurde men zelfs de Belgische Revolutie. Om de slachtoffers die in Borgerhout in 

1893 gevallen waren voor het algemeen stemrecht te herdenken, verwees men naar de 

gebeurtenissen in 1830, waarbij de burgerij er alles aan gedaan had om hun mensen te 

herdenken, terwijl Jan met de pet vergeten werd. Dit zou nu niet gebeuren met deze 

martelaars voor het algemeen stemrecht. De Groot-Nederlandse retoriek was eens te meer 

een afwijzing van België als vaderland. 

’. 

 

‘In 1830 vielen ook slachtoffers van eene dwaze omwenteling, die twee takken van een broedervolk 

geweldig van malkander scheurde. De bourgeoisie, die van die omwenteling profiteerde, richtte een 

gedenkteken op voor de dooden. De anderen, die onbaatzuchtig hun leven blootstelden, werden 

vergeten: velen hunner stierven, van ellende, in het land dat zij, naar 't schint, hadden vrij gemaakt. 

Zij werden vergeten, verstooten. 

                                                 
254 De Werker, 13/04/1895. 
255 VAN LAAR (A.), De Geschiedenis van de Arbeidersbeweging van Antwerpen en omliggende, S.M. Ontwikkeling, 
Antwerpen, 1926, p. 13. 
256 Links en Rechts, De Werker, 13/07/1895. 
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Niet zoo met ons.’257

 

 

In deze jaren werd er dus naast een internationalistische ook een Vlaamse en zelfs een enkele 

keer een Groot-Nederlandse retoriek gehanteerd. Dat deze internationalistische uitingen 

enkel in het kader van de Bloedwet ten tonele verschenen, doet vermoeden dat er rond dit 

thema een zekere vaderlandsloze traditie gegroeid was. Het Vlaamse discours bleef echter 

een constante, welk thema dit ook moest ondersteunen. Het onomwonden toegeven van hun 

Vlaamse sympathieën is zelfs een bevestiging van deze vermoedens. Toch moest men, door 

de economische omstandigheden, ook voorzichtig zijn om volop deze Vlaamse kaart te 

trekken. Vanaf 1895 vond er namelijk een economische heropleving plaats waardoor de 

ineenstorting van het kapitalistische systeem, zoals door Marx voorspeld was geweest, een 

steeds verder wegdrijvende illusie werd. In plaats van te wachten op deze ineenstorting kon 

men zich maar beter verzoenen met bepaalde onderdelen van de burgerlijke samenleving.258

 

 

Zo was het aanvaarden van de realiteit van België een eerste stap in dit proces, iets wat al 

sinds enkele jaren langzaam aan het groeien was binnen de socialistische groeperingen. Dit 

gebeurde echter zonder het geloof in een Vlaams ras af te vallen. Het systematisch pleiten 

voor de kennis van het Frans bij de arbeiders ging gepaard met de pogingen van de BWP om 

zich in het systeem te integreren.  

‘Maar wat is in België de nationaliteit? Is zij fransch? Is zij vlaamsch? Zij is tweetalig. Onze besturen 

moeten zich van de twee talen bedienen, wij zelf, Belgen ondereen, moeten twee talen bezingen, willen 

we zaken kunnen doen of ons onderhouden met Luikenaars of inwoners van Namen.’259

 

 

In het verenigen van de arbeidersklasse moest iedereen dezelfde viool spelen, tijd verliezen 

met communautaire vraagstukken was dan ook iets wat vermeden moest worden. Dat neemt 

niet weg dat, ondanks het bewustzijn van de Belgische context en de poging om langzaam in 

het Systeem geïncorporeerd te worden, de Antwerpse federatie nog vaak een Vlaams-etnisch 

discours hanteerde. Het geloof dat de Vlamingen met hun gemeenschappelijke geschiedenis 

                                                 
257 18 april, De Werker, 18-19/04/1896. 
258 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 199. 
259 Nog de Vlaamsche Kwestie, De Werker, 17/04/1895. 
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allen tot hetzelfde ras hoorden, was zeker aanwezig. Het duidelijke onderscheid dat vaak 

gemaakt werd tussen Wallonië en Vlaanderen kan hier een voorbeeld van zijn. 

 

‘Wij, Vlamingen, mogen niet langer de minderen der Walen zijn op dit gebied. Wij moeten in het 

Vlaamsche land dezelfde sterke socialistische inrichting in het leven roepen, die onze waalsche broeders 

tot de zegepraal brengt.’260

3.3.2.2. Luik 

 

Wat Luik betreft, zijn er slechts enkele schaarse momenten waarop er iets gezegd of 

geschreven werd die mijn probleemstelling kunnen ondersteunen. De Luikse socialistische 

leiders, die bijna allemaal twintigers en dertigers waren, zagen zichzelf als jonge 

revolutionairen die een historisch liberaal en katholiek tijdperk ten einde brachten. De 

woorden van de toen 23-jarige journalist Léon Troclet op een manifestatie op Place Delcour 

in 1895 logen er dan ook niet om. 50 sympathisanten luisterden er naar zijn woorden. 

 

‘On a peur de nous, les jeunes, nous ferons voir que nous sommes les enfants de cette vieille cité 

liégeoise; que nous sommes des petits-fils des persécutés de l'inquisition du XVI siècle et les fils des 

révolutionnaires de 1830’.261

 

 

Het discours van Troclet liet blijken dat er nog een Luiks gevoel doorschemerde bij de 

socialisten. Zijn gevoelens voor het Luikse verleden werden hier wel versmolten met de 

Belgische context. De kinderen van de oude Luikse stad deden de burgerij bibberen. Met 

deze uitspraak plaatste Troclet zich in de nationale Belgische traditie van verzet tegen 

dwingelandij, zoals tegen de Inquisitie in de 16de eeuw of tegen de Hollanders in 1830. 

Aan burgemeester Gérard werd ondertussen gevraagd of hij niet mee wilde betogen tegen 

de Bloedwet, omdat ook hij deze wet al enkele keren aangeklaagd had.262

                                                 
260 Vlaamsch Congres te Gent, De Werker, 17-18/06/1895. 

 Vaderlandse 

uitingen zijn er echter niet in te ontdekken, wat met mijn onderzoeksvraag in het 

achterhoofd te betreuren valt. 

261 TROCLET (L.) op een socialistische meeting, 22/07/1895, politieverslag, stadsarchief Luik, Carton LII (1-113). 
262 brief aan burgemeester, stadsarchief Luik, Carton LII (1-113). 
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3.3.3. De verkiezingen van 1895 

De geanimeerde aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij geruchten 

rondgingen dat de regering een reactionaire kieswet in de maak had, deed de BWP 

aanvankelijk steigeren. Met deze nieuwe gemeentelijke kieswet wilde de regering de 

socialisten duidelijk uit de stads- en gemeentehuizen weren. Een algemene staking leek in de 

maak, maar de Algemene Raad bedacht zich plots. De koerswending die men doorvoerde, 

was nodig om (dodelijke) arbeidersrellen te vermijden. De parlementaire groep van de partij 

bepaalde de eigenlijke tactiek, en dacht dus in termen van parlementaire oplossingen. In de 

hevige reacties van de christen-democraten op die reactionaire wet zag de BWP een 

mogelijkheid tot samenwerking. Groot was dan ook de verbazing toen de christen-

democraten op 3 april mee de wet op de gemeenteverkiezingen – le loi des quatres infamies - 

stemden. De gematigde tactiek van de BWP was dus op een fiasco uitgedraaid. Sommigen 

zagen hierin het failliet van de algemene staking als machtsmiddel.263

De grote vraag voor de verkiezingen was weer of men samen met de liberalen op een anti-

klerikale lijst ging staan, of als men als onafhankelijke, zuiver socialistische lijst de strijd 

durfde aangaan. In Antwerpen meende Goetschalk dat het socialistische belang 

vooropgesteld moest worden, en een eventueel samengaan met de liberalen mocht dat 

belang zeker niet schaden. Goetschalk opteerde er dus duidelijk voor om de lijn van Emile 

Vandervelde, die uitgegroeid was tot de grote parlementaire leider van de BWP, te volgen

 

264. 

Terwagne op zijn beurt temperde het enthousiasme en vond dat men eerst moest beslissen of 

men wel zou opkomen. Wanneer de liberalen een aanbod deden moest dit aangenomen 

worden om zo de klerikale vijand het vuur aan de schenen te leggen. Dit (verhoopte) aanbod 

bleef echter uit en de BWP ging op eigen kracht naar de verkiezingen. Mede door de nog 

steeds aanslepende ruzie tussen De Wacht en De Werker strandde het stemmenaantal op iets 

minder dan 2 200, en werd er dus niemand verkozen.265

De gemeenteraadsverkiezingen leerden dat de socialisten het overwicht hadden in de 

Waalse industriële gemeenten en dat de progressisten, waar zij met een eigen lijst 

 

                                                 
263 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-
1914). Masereelfonds, 1980, pp. 117-119; BREPOELS (J.), Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? Anderhalve eeuw 
arbeidersstrijd in België, Kritak, Leuven, 1988, pp. 43-44. 
264 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-
1914). Masereelfonds, 1980, p. 136. 
265 VAN LAAR (A.), De Geschiedenis van de Arbeidersbeweging van Antwerpen en omliggende, S.M. Ontwikkeling, 
Antwerpen, 1926, pp. 132-133. 
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opkwamen, grote nederlagen opliepen. In de grote steden konden de doctrinairen zich 

handhaven, maar hadden daar vaak de hulp van de katholieke fractie voor nodig, zoals in 

Luik het geval was.266

 

 

De aanloop naar de verkiezingen in november 1895 werd aan socialistische kant gekenmerkt 

door een ruk naar het vaderland. Op 23 en 24 september wilde een onbekende auteur in De 

Werker aantonen dat de socialisten de meest vaderlandsgezinde inwoners van België zijn. 

‘Het socialisme is de eenige leer in dewelke het woord 'vaderland', evenals het woord 'natie', een 

positieven zin heeft en hebben kan. En zelfs, elke leer terzijde gelaten, wie neemt de klimmende trap 

niet aan, gevormd door den eenling, de familie, het vaderland, de menschheid?’ 

De overtreffende trap van vaderland is in dit pleidooi ‘de menschheid’. Terwijl de 

burgerlijke partijen enkel aan zichzelf en hun belangen dachten, probeerden de socialisten 

hun ijver ten dienste ten stellen van iedereen. En in die optiek is het vaderland een te 

respecteren onderdeel van hun politiek. Toch gaven ze hier toe dat het internationalisme 

voor hen de na te streven organisatievorm is. 

 

‘Wij, socialisten, die alleen strijden voor een heiliger, verhevener, grootscher zaak, dan al de nationale 

zaken samengenomen, wij alleen mogen van vaderland spreken, omdat wij dit woord begrijpen als de 

benaming voor eene gelukkige, welingerichte, vruchtbare natie, die bewust is van haren toestand, die 

zelf de leiding van hare bestemming in handen neemt; maar wij verstaan daaronder niet het erfgoed, 

waarvan ieder het grootste deel zoekt te stelen, en waar de diefstal dusdanig door de wet beschermd is, 

dat de groote meerderheid der natie niets bezit.’267

 

 

De eenheid van het land en de arbeidersklasse werd wel in de verf gezet door te verwijzen 

naar de verkiezingen van 1894, toen Anseele in Luik verkozen werd. 

 

                                                 
266 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-
1914). Masereelfonds, 1980, p. 136. 
267 Socialisme en vaderlandsliefde, De Werker, 23-24/09/1895. 
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‘De WerkliedenPartij heeft een schoon voorbeeld van solidariteit gegeven, tusschen Walen en 

Vlamingen. Zijn het geen volbloed Walen die Anseele, een Vlaming, naar de Kamers hebben 

gestemd?’268

 

 

Dat Anseele in Luik verkozen werd, was geen louter geval van een eventuele Belgische 

nationale identiteit die bij de socialisten aanwezig was. Vanschoenbeek gaf al mee dat er ook 

financiële doeleinden meespeelden in deze verkiezing269. In november 1894 gaf Vooruit een 

renteloze lening van 10 000 fr. aan de Luikse federatie om een coöperatie op te richten. 

Maarten Van Ginderachter vond in het verslagboek van het Gentse middenkomiteit dat 

Anseele gezegd had dat ‘voor het plezier dat zij ons gedaan hebben van een Vlaming naar de kamers 

te zenden wij van onzen kant ook iets mogen doen’. 270

In tegenstelling tot wat de BWP wilde laten uitschijnen had de verkiezing van Anseele in 

Luik dus meer te maken met de simpele poging om een Vlaming de Kamer in te stemmen, 

dan met de eensgezindheid tussen Walen en Vlamingen die dan symbool moest staan voor 

de kracht van de Belgische nationale identiteit. 

 

Deze stelling wordt bevestigd als we er enkele bronnen van die periode op naslaan. Hieruit 

blijkt dat de Belgische gevoelens ver te zoeken waren. De Werker had het in 

internationalistische bewoordingen over vaderlandsliefde waarbij ‘haar nasleep een gruwel is, 

liefdadigheid een schandwerk, gelatenheid een lafheid!’271, dan wel over ‘het Belgisch volk, onbewust 

van de groote dwaasheid die het beging met zicht los te scheuren van een land, met hetwelk het alles 

gemeens heeft, in het verleden zooals in de toekomst’272

 

 

                                                 
268 Bij de Walen, De Werker, 11-12/11/1895. 
269 VANSCHOENBEEK (G.), De wortels van de sociaal-democratie in Vlaanderen. Het socialisme in Gent vóór de Eerste 
Wereldoorlog, Gent, 1992,(ODV), p. 236. 
270 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 212. 
271 Ut ons gemeenteprogramma, De Werker, 11-12/11/1895 
272 ’t jaar 30, De Werker, 12/12/1895. 



 116 

3.3.4. Strubbelingen aan het einde van de eeuw 

3.3.4.1. De Diamantbewerkersbond 

De Antwerpse Diamantbewerkersbond273 (ADB) wilde de laster die hen te beurt viel eind 

1896 en begin 1897 aanvechten in een poging om aan te tonen dat de vereniging van 

arbeiders de enige manier is om tot resultaten te komen, en dit deed door een Vlaams-etnisch 

gevoel uit te dragen. Ze spiegelden zich met Jacob Van Artevelde, ‘die goed en bloed offerde 

voor zijn volk, hen redde van den hongerdood, hen verhief te midden van alle slavernij.274’ België was 

niet het favoriete vaderland van de ADB, want twee weken later liet een arbeider in de 

strijdpenning weten dat ‘Holland en België één zijn’275

 

. In datzelfde nummer verwees De 

Diamantbewerker ook naar de Vlaamse geschiedenis.  

‘Iedere Vlaming is fier op zijne geschiedenis. Want de geschiedenis van Vlaanderen meldt de roemrijke 

heldendaden onzer voorvaderen; zij verhaalt de dapperheid der Klauwaerts, zij maalt de grootheid en 

den rijkdom onzer vrije gemeenten.276

3.3.4.2. De schoolwet van Schollaert 

’ 

Op 28 juli trok een betoging door Brussel om de onderwijswet van Schollaert, een ander 

heikel thema dat 1895 kenmerkte, te bestrijden. In Antwerpen riep men de arbeiders op om 

‘Allen mede naar Brussel [te gaan om te tonen] dat het Belgisch volk nog zoo ver niet verslaafd is, om 

zonder protest zulke hatelijke wet te doen doorgaan.’277

                                                 
273 Er bestond reeds een in 1887 gestichte Algemene Antwerpse Diamantbewerkersvereniging (AADV), maar 
aangezien deze door haar apolitieke houding tegen een klassenstrijd gekant was, werd onder impuls van de BWP 
de Antwerpse Diamantbewerkersbond opgericht. De  oprichting ervan gebeurde dan ook in het socialistische 
lokaal De Werker in de Diepestraat.  De ontwikkeling ervan ging met vallen en opstaan, en in 1892 kwam zelfs een 
einde aan de activiteiten van de ADB. In deze beweging waren Jan Bartels, Jef Groesser en Louis Romeo (het 
‘rode trio’) actief en later groeiden ze uit tot de vooraanstaande figuren van de in 1895 opgerichte gelijknamige 
diamantbewerkersvereniging. Hun tweemaandelijks blad, De Diamantbewerker, werd vanaf 16 augustus 1895 
uitgegeven en bleef tot 1907 bestaan. Wanneer de diamantsector ten gevolge van de oorlog tussen Engeland en 
Transvaal in 1899 verstoken bleef van de invoer van ruwe diamant, brak er een crisis uit. Bazen en arbeiders 
richtten samen een beroepsvereniging op om hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen. De crisis tastte 
echter het weerstandsvermogen van de diamantbewerkers niet aangetast. De ADB was ondertussen uitgegroeid 
tot een organisatie waar in de arbeidersbeweging naar opgekeken werd. In: VERMANDERE (M.), Adamastos. 100 
jaar Algemene Diamantbewerkersbond in België, AMSAB, Antwerpen, 1995, pp. 9.-27; SFINGOPOULOS (D.), 
Geschiedenis van de arbeidersbeweging te Antwerpen (1893-1925), OLV, Gent, 1967, pp. 14-35. 

 Het gebruik van België in zijn 

274 J.B., Laster, De Diamantbewerker, 01/01/1897. 
275 Strijdpenning, De Diamantbewerker, 15/01/1897 
276 GROESSER (J.), een held, De Diamantbewerker, 15/01/1897. 
277 Groote manifestatie te Brussel op 28 juli, De Werker, 19/07/1895. 
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staatkundige context is iets wat we vaak terug zagen komen in de socialistische retoriek naar 

aanleiding van verkiezingen of situaties waarbij de arbeidersbevolking in België bedreigd 

zou kunnen worden. 

Net geen week later publiceerde De Werker een ‘ultramontanenlied’ en vulde men zelf de 

laatste strofe aan. De ‘Vlaamse Leeuw’ leende even zijn melodie aan deze socialistische 

woorden. 

 

‘Maar dat zal nooit gelukken,  

Dat zweren plechtig wij! 

Nooit zal een onzer bukken 

Voor Rome's dwinglandij! 

De vlaming duldt geen keten,  

Geen slaafschheid woont in hem 

voor vrijheid en geweten 

verhief hij reeds zijn stem!’278

 

 

De aanval naar de katholieken en hun poging om het onderwijsvraagstuk in hun voordeel 

om te buigen kwam voort uit een Vlaams bewustzijn, wat ingegeven kon zijn door het feit 

dat het vooral in Vlaanderen was dat de Kerk het voor het zeggen had. Wallonië bleek na de 

eerste verkiezingen met het algemeen meervoudig stemrecht een socialistisch nest geworden 

te zijn. De strijd tegen de nieuwe onderwijswet mocht niet baten, want korte tijd later werd 

deze wet goedgekeurd. De positie van het godsdienstonderwijs in het openbaar lager 

onderwijs werd versterkt en er werden staatstoelagen ter beschikking gesteld van de vrije 

scholen die het wettelijk vastgestelde leerprogramma en staatsinspectie aanvaardden.279

3.3.4.2. Luik 

 

Na enkele stilzwijgende jaren voor wat mijn probleemstelling betreft, kwam de Luikse 

federatie in mei 1897 weer boven water. De traditionele 1 meibetoging werd door de 

burgemeester verboden, wat logischerwijze op weinig arbeiderssympathie kon rekenen. 

Bury stelde de gestelde lichamen echter gerust door erop te wijzen dat de socialisten ‘ne 

                                                 
278 VAN DOESELAER, Ultramontanenlied, De Werker, 25/07/1895. 
279 BLOM (J.C.H) en LAMBERTS (E.) (red.), Geschiedenis van de Nederlanden, HBuitgevers, Baarn, 2003, p. 280. 
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veulent pas la mort des souverains dont ils ne réclament pas les têtes; c'est aux institutions qui sont 

mauvaises qu'il s'attaqueront et qu'ils décapiteront.’280

Ondanks het verbod van de burgemeester probeerde Demblon de personen die toch naar La 

Populaire afgezakt werden op te roepen om te protesteren tegen de behandeling van de 

arbeiders. Wanneer hij zijn betoog afsloot met een oproep om ‘Vive le socialisme, vive la 

Révolution sociale et tous entonnons la Marseillaise’

 

281

Wanneer het volkshuis in Luik officieel ingehuldigd werd, was dat een overwinning voor 

het ganse Belgische arbeiderslegioen. Eindelijk was er een socialistische tempel verrezen en 

die de Kerken snel zou doen vervagen. 

 mee te brullen, bleef het opvallend stil 

volgens het politieverslag. Durfden de toeschouwers niet roepen omdat de politie stond toe 

te kijken of bezorgden de woorden van Demblon hen geen emoties?  

 

‘C'est aujourd'hui que la Belgique ouvrière inaugure en notre belle cité, illustre jadis par les luttes que 

les gens des corps de métiers livrèrent en tous temps aux princes évêques, à la noblesse et au clergé, la 

première oeuvre d'art, le premier temple où viendront communier désormais les prolétaires avides de 

jouissances intellectuelles et morales.’282

 

 

De jaren voor 1899 ging men in Luik dus op hetzelfde elan verder. De Belgische arbeider 

moest gered worden uit de klauwen van de burgerij, het Belgische volk had lang genoeg de 

willekeur van de machtshebbers ondergaan. De Belgisch-politieke realiteit werd algemeen 

aanvaard. De aanvaarding van België als vaderland lijkt voor Luik dus wel op te gaan. 

De Antwerpse socialisten daarentegen hadden duidelijk een afkeer van een etnisch-Belgische 

vereenzelviging. De Vlaamse retoriek nam, samen met de internationalistische naar 

aanleiding van de Bloedwet, de bovenhand, en werd slechts een enkele keer gestoord door 

een Belgisch getinte uitspraak, meestal in een politieke context. 

 

                                                 
280 BURY, socialistische manifestatie van 02/05/1897, politieverslag, stadsarchief Luik, carton LIV (1-50) 
281 DEMBLON, socialistische manifestatie van 02/05/1897, politieverslag, stadsarchief Luik, carton LIV (1-50) 
282 THONE (M.), aux manifestants, L’Union, 14-15/08/1898. 
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3.3.5. De Evenredige Vertegenwoordiging zorgt voor communautair gekrakeel 

De electorale opmars van de BWP zette zich langzaam door. In 1896 was het socialistische 

stemmenaantal al toegenomen met 100 000, en in 1898 met 80 000. Het meerderheidsstelsel 

zorgde ervoor dat dit stijgende stemmenaantal niet in concrete zetelwinst omgezet werd. Het 

waren echter niet alleen de socialisten die hiertegen protesteerden, ook de liberalen voelden 

zich in het nauw gedreven. Daarom werd er in een anti-klerikaal verbond gestreden voor het 

Algemeen Stemrecht en tegen het meerderheidsstelsel.283 Dit maakte van 1899 een 

commotierijk jaar. Op 27 januari 1899 verscheen er een manifest dat uitging van de liberale 

en socialistische parlementsfracties waarmee ze ‘een beroep doen op de wilskracht en de 

overtuiging van heel de Natie.’284 Waar Vooruit echter het hele jaar door artikelen met 

sprekende titels als ‘’t Woord is aan de natie’ en ‘Het mes op de keel der natie door de mijneigenaars’ 

publiceerde285

Vanaf 1899 barstte de strijd om de evenredige vertegenwoordiging echt goed los. Maarten 

Van Ginderachter haalt vier factoren aan waarmee de pro-vaderlandse stemmen, die vanaf 

dan tevoorschijn kwamen, verklaard kunnen worden. Deze verklaring voor deze 

jaurèsiaanse koerswijziging snijdt mijns inziens zeker hout, maar gaat niet op voor de 

Antwerpse federatie. Ook Van Ginderachter bemerkt in zijn besluit dat ‘enkele elementen uit 

de Belgische mythomoteur de neus aan het venster [staken] in Vooruit, maar [dat] ze volledig 

overschaduwd werden door het etnisch-Vlaams discours’.

, bleef men in De Werker ver van deze polemiek en richtte men hun pijlen op de 

klassieke thema’s zoals de bloedwet, Congo of de Guldensporenslag. De verklaring dat 

Vooruit deze artikels in het licht van een soort ‘eensgezindheidscampagne’ publiceerde en De 

Werker dit niet deed, moet gezien worden in het feit dat Vooruit een veel grotere oplage had 

en als een soort officieel socialistisch orgaan voor Vlaanderen werd aanzien. Toch is het 

mijns inziens opmerkelijk dat De Werker, die toch een groot deel van haar artikels overnam 

uit Vooruit net deze niet publiceerde. (0.4.2.1. Pers, over De Werker).   

286

 

 

                                                 
283 BREPOELS (J.), Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België, Kritak, Leuven, 
1988, pp 43-44. 
284 Een beroep op de natie, Vooruit, 27/01/1899. Geciteerd in: VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De 
vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 
2005, p. 227. 
285 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 228 
286 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, pp. 199 en 246. 
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In een ‘stuk Geschiedenis’, gepubliceerd in januari 1899, dook de francofiele houding van de 

Antwerpse federatie weer op. Deze oproep om zich, net als de helden van 1789 ‘die de heele 

menscheid vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid schenken moesten’, te weren tegen het 

meerderheidsstelsel dat ‘adel en het priesterdom’ bevoordeelde, was een eerste signaal dat dit 

onderwerp zeker leefde binnen de arbeidersgroep van de Sinjorenstad.287

 

 Dit moet echter 

niet overdreven worden, want men probeerde hier gewoon hun eis voor het 

evenredigheidsstelsel kracht bij te zetten. De internationalistische context waarin dit artikel 

baadde, kan echter niet geplaatst worden in de ‘eensgezindsheidscampagne’ noch binnen de 

communautaire spanningen binnen de BWP.  

In de Algemene Raad waren er namelijk hevige discussies over de evenredige 

vertegenwoordiging losgebarsten tussen Vlamingen en Brusselaars aan de ene kant en 

Walen aan de andere288

 

. De Waalse socialisten verweten hun Vlaamse partijgenoten 

herhaaldelijk dat Vlaanderen te klerikaal was, iets wat men in Vlaanderen wel wist, maar 

men kon er echter niet om lachen dat de Walen hen dit telkens onder de neus wreven, omdat 

de propaganda voor ‘Arm Vlaanderen’ veel tijd en energie gekost had. Ook in Antwerpen 

stond dit thema in de nazomer van 1899 in the picture. Het artikel met de titel ‘Arm 

Vlaanderen’ was in de eerste plaats tegen de flaminganten gericht, maar verraadde de 

inspanningen die de BWP wilde doen om van Vlaanderen een rijk gebied te maken.  

‘De loonen in het Walenland zijn dus bijna een derde hooger dan in Vlaanderen. Zouden de 

flaminganten ons niet willen zeggen of het met zulke loonen is, dat de vlaamsche werkers geestdrift 

moeten gevoelen voor hun land en hunne taal, en den 'vlaamschen Leeuw" moeten medezingen? 

Voor de nijverheidswerklieden is het juist hetzelfde. 

Wie de vlaamsche werkersbevolking niet mede ophelpt uit hare onverdiende armoede, is geen vriend 

van ons volk, geen democraat, maar een paradeflamingant.’289

 

 

                                                 
287 Ludwig, Geluk voor allen! Een stuk geschiedenis, De Werker, 08-09/01/1899. 
288 Vandervelde op de Algemene Raad BWP, 31/07/1899; Hardyns en Mahy op de Algemene Raad BWP, 
14/08/1899. Geciteerd in: VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de 
communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 228. 
289 Arm Vlaanderen!, De Werker, 02/09/1899. 
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Dat de arbeiders in het klerikale Vlaanderen gebukt gingen onder een sterke katholieke 

traditie was iets wat in De Werker herhaaldelijk betreurd werd. In een artikel werd een 

schrijnend voorbeeld weergegeven: wanneer een boerin de melkboer een kapel liet 

binnengaan, schrok heel het dorp, want de pastoor had gezegd dat de melkboer ‘des duivels’ 

was en daarom nooit een kapel zou binnengaan. Nu de melkboer wel binnenging, bleek de 

pastoor gelogen te hebben, iets waar heel het dorp schande over sprak. Dit voorbeeld moest 

de onzinnige katholieke opvattingen die ‘Arm Vlaanderen’ teisterden aanklagen. Men riep 

verschrikt uit of ‘het niet hoog tijd is dat de sociaal-democratie aan Vlaanderen's verlossing 

denkt?’290 Ook de artikelenreeks van August De Winne over ‘Arm Vlaanderen’ die van 11 

april tot 21 juni 1901 in De Werker verscheen, moet in deze poging gesitueerd worden. Deze 

artikelenreeks verscheen slechts in augustus in Vooruit.291

3.3.5.1. Antwerpen en Luik over de taalkwestie 

  

Antwerpen 

De Vlaamse taal was belangrijk voor de Antwerpse socialisten, maar in economisch opzicht 

was een zekere kennis van het Frans ook noodzakelijk, want met een dergelijke bagage kon 

een arbeider in tijden van crisis sneller naar Wallonië of het noorden van Frankrijk uitwijken 

om daar zijn geluk te beproeven. De ADB maakte in De Diamantbewerker zelfs reclame voor 

‘Fransche lessen’ die in hun bondsgebouw plaatsvonden292. Dat het thema ook nationaal 

leefde bewees Auguste De Winne door in Door arm Vlaanderen ‘de uitzinnigen’ te verwijten dat 

ze ‘de kloof nog dieper willen maken, door het gebruik der Fransche taal te bannen.’293

 

 Toch moest de 

bereidwilligheid tot het leren van het Vlaams ook bij de Walen aanwezig zijn. Modeste 

Terwagne is voor De Werker hét socialistische voorbeeld bij uitstek van een Waal die er alles 

aan deed om goed ‘Vlaamsch’ te praten.  

‘Gezel Terwagne heeft zich echter dapper toegelegd op de studie van de vlaamsche taal, - en wel met 

zulk goed gevolg, dat hij voortaan eigenhandig in 't vlaamsch zijn artikels schrijft, zonder 
                                                 
290 Het fanatisme in West-Vlaanderen, De Werker, 26/01/1901. 
291 In een verwijzing naar het voorwoord van Anseele vermeldt Van Ginderachter dat de reportage Door Arm 
Vlaanderen ‘al in augustus 1901 als artikelenreeks verschenen was in Vooruit’. VAN GINDERACHTER (M.), Het 
rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. 
Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 230. 
292 Fransche les, De Diamantbewerker, 04/06/1899. 
293 DE WINNE (A.), Door arm Vlaanderen, Gent, volksdrukkerij, 1903, p. 248. 
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noemenswaardige fouten. Onze lezers kunnen trouwens oordeelen, door het artikel dat we vandaag 

meedeelen, over den vooruitgang door onzen gezel gemaakt? 

Ziedaar weer eens aangetoond, door een socialist, dat het voor een Waal niet zoo moeilijk is het 

Vlaamsch aan te leeren. Met een beetje wilskracht en een beetje goeden wil, kunnen zij "in Vlaanderen 

Vlaamsch zijn" gelijk de beste.’294

 

 

Dat het net een Franstalige socialist is die Vlaams leerde, was een mooi middel om aan te 

tonen dat de socialistische partij er alles aan deed om de arbeiders in België te groeperen en 

tegelijk een manier om de communautaire spanningen binnen de BWP weg te gommen. 

Terwagne werd later ook opgehemeld als enige van de 11 Antwerpse representanten uit het 

arrondissement Antwerpen, ‘eene bij uituitstek (sic) Vlaamsche streek295

Modeste Terwagne zette zich zelf ook in om deze lofbetuigingen aan zijn adres te bevestigen. 

Hij ging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers stevig tekeer ging tegen de taalwetten. 

’, die de Vlaamse 

belangen in de Kamer verdedigde. Het is hier overduidelijk dat Vlaanderen en Vlaamsch 

hier in de moderne betekenis gebruikt werden en niet louter meer verwijzen naar het oude 

graafschap. 

 

‘Ik vraag dus eene spoedige oplossing aan het vraagstuk van het gebruik der Vlaamsche taal in deze 

Kamer, en ik zeg als de Kamer niet spoedig voldoening geeft aan degenen die Vlaamsch spreken, die 

zich beter in deze taal uitdrukken en die geen Fransch genoeg kennen, dat het Algemeen Stemrecht 

zich wel zal gelasten met het doen erkennen der wettige eisen van het Vlaamsche volk.’ 

Wanneer Warocqué, een katholieke volksvertegenwoordiger, opperde dat de Vlamingen dan 

ook ‘Waalsch’ moesten leren, repliceerde Terwagne dat al de Vlaamse werklieden het 

voorbeeld geven. ‘Wanneer zij gelegenheid vinden een weinig Fransch te leren, laten zij die niet 

ontsnappen; zij doen hun best om deze taal te leeren, omdat zij weten dat het eene noodzakelijkheid is, 

en zij gelukken er altijd in.’296

De opmerkingen van d’Andrimont en Dupont in de Senaat, die zegden dat het onbeleefd 

was van een zekere Mertens om Vlaams te praten in deze instelling, werden door De Werker 

 

                                                 
294 Links en Rechts, De Werker, 16/12/1899 
295 ANTWERPENAARS! VLAMINGEN!, De Werker, 25/05/1902. 
296 Voor het Algemeen Stemrecht – Redevoering uitgesproken in de Kamer van Volksvertegenwoordigers door M. 
Terwagne, socialistisch afgevaardigde van Antwerpen., Samenwerkende “volksdrukkerij”, Gent, 1902, pp. 32-33. 
(Nederlandse vertaling) 
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in hun nieuwjaarseditie sterk veroordeeld. De oproep naar de ‘vlaamschgezinde bladen’ die 

‘krachtdadig zouden moeten protesteeren tegen de houding van die heeren’ was in deze context dan 

ook veelzeggend297. De twee landstalen moesten volgens de Antwerpse BWP-federatie gelijk 

behandeld worden. Daarom moesten de wetten ook in het Vlaams gepubliceerd worden 

want ‘hoe wil men de werklieden uit onze Vlaamsche streken, die men van jongs af naar de fabrieken 

jaagt, die men van alle degelijk onderwijs, zelfs in hunne moedertaal, berooft, verplichten zich te 

richten naar een Franschen tekst, dien zij niet eens begrijpen?’298

Ook de grote Vlaamse cultuurscheppers, zoals Peter Benoit, werden in Antwerpen op een 

voetstuk geplaatst. Al in 1897 riep De Diamantwerker op ‘om de grondlegger onzer Vlaamscher 

Toonkunst, de stichter onzer Vlaamsche Muziekschool’ te vieren. De man die ‘ontsproot uit den 

werkersstand’ werd op 12 september van dat jaar in de bloemetjes gezet. Alle arbeiders 

moesten die dag de jubelkreet ‘Lang, lang leve Peter Benoit!’ aanheffen

 

299. Wanneer Benoit in 

1901 in armoede stierf, verweet De Werker de katholieken dat ze niet genoeg inspanningen 

gedaan hadden om deze man, ‘begaafd met wonderbaarlijk talent’, te helpen. Als men hem had 

geholpen om in de vrije natuur te gaan wonen, wat Benoit zich financieel niet kon 

veroorloven, ‘zou zijn leven kunnen verlengd zijn geworden300

Naast Emmanuel Hiel, een Vlaamse dichter en schrijver die in 1899 stierf

’. 

301, werd ook Jan-

Frans Willems als voorbeeld voor de Vlaamse cultuur geëerd. Wanneer hij in augustus 1899 

herdacht werd, verweten de flaminganten de socialisten dat ze niet aanwezig waren. De 

woorden waarmee Vooruit hen van antwoord diende, werden in De Werker gepubliceerd. ‘De 

Vlaamsche beweging moet volksgezind zijn om eerlijk te wezen of zij is niets anders dan een ellendig 

paapsch kiesmachien in 't groot, eene baantjesjacht voor eenigen.’ Alle Vlamingen moesten één 

stem krijgen, het verplicht onderwijs moest ingevoerd worden en er was nood aan een 

‘andere krijgsdienst, waar alleman soldaat of niemand was, terwijl nu de arme vlamingen alleen den 

buit betalen.’ Pas als de flaminganten mee zouden helpen om deze eisen in te willigen zouden 

de socialisten voorop gaan en zal ‘de roode leeuw ferm klauwen en bijten302

                                                 
297 Links en Rechts, De Werker, 01/01/1901 

’. Weer stond het 

thema van ‘Arm Vlaanderen’ dus centraal. 

298 Vlaamsche Wetten, De Werker, 2-3/04/1900. 
299 Jef G., De Antwerpsche Diamantbewerkers brengen hulde aan Peter Benoit, De Diamantbewerker, 11/09/1897. 
300 Links en Rechts, De Werker, 13/03/1901. 
301 Links en Rechts, De Werker, 28-29/08/1899. 
302 Flamingantisme, De Werker, 01/09/1899. 
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Van Ginderachter maakt wel gewag van de onthulling van een standbeeld van Jan-Frans 

Willems te Gent, waarbij Vooruit voor die gelegenheid een speciaal propagandanummer voor 

de flaminganten publiceerde.303

Luik 

 De Gentse socialisten hadden dus blijkbaar hun eigen 

viering voor Willems georganiseerd. 

Volgens Strikwerda zorgden de taaleisen van de Vlamingen in Luik voor grotere beroering 

dan in welke andere Franssprekende stad in België dan ook. Dit kwam volgens hem door de 

lange Luikse onafhankelijkheidstraditie, waardoor ze hun stad als francofoon cultureel 

centrum beschouwden. Als verdedigers van de Franse taal en cultuur in België stonden ze 

op de barricaden om de Waalse rechten op te eisen.304

Het bronnenmateriaal uit de periode die dit hoofdstuk belicht, geeft echter een andere kijk 

op deze discussie. De taalkwestie zorgde in Luik slechts een enkele keer voor beroering. 

Mede door de uitgebreide protesten van de Vlaamse Beweging, die ijverde om de twee 

landstalen gelijkwaardig te behandelen, werd in 1898 na veel discussie de Gelijkheidwet 

uitgevaardigd.

 

305

 

 Aan de vooravond van die beslissing pleitte Célestin Demblon, de Luikse 

socialistische topman, voor een behoedzame houding. De Vlamingen spraken met hetzelfde 

recht Nederlands als de Hollanders dat deden, of zoals de Walen Frans spraken. In een open 

brief aan de krant La Meuse (die hem verkeerd geciteerd had), gepubliceerd in l’Echo du 

Peuple, stelde hij zijn standpunt over ‘la question flamande’ duidelijk. Belangrijk is dat hij de 

Belgische eenheid niet in vraag stelt. Hier moet echter wel in rekening gebracht worden dat 

Célestin Demblon een grote uitzondering was onder de Waalse socialisten.  

Monsieur le Directeur, 

On me signale une note de la 'Meuse' qui m'avait échappé: vous me citez, sans intention approbative, 

avec quatre collèques socialistes de Liège, "Parmi les membres qui ont voté l'amendement Heuvelmans 

sur les commandements en flamand dans la garde civique". 

                                                 
303 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, pp. 234-235. 
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Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, pp. 62-63. 
305 BLOM (J.C.H) en LAMBERTS (E.) (red.), Geschiedenis van de Nederlanden, HBuitgevers, Baarn, 2003, p. 282. 
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Vous omettez de dire qu'on commandera en flamand dans la seule partie flamande du pays. Les 

Flamands peuvent bien exiger, je pense, qu'on les commande dans leur langue! Nul mieux que moi 

n'aime celle de Rabelais, de Pascal, de Voltaire et de Chateaubriand; j'ai passé la plus large part de ma 

vie à étudier ses oeuvres; mais on ne peut pourtant l'imposer à la moitié des Belges qui, 

historiquement, parlent la langue néerlandais de même droit que les Hollandais, comme les Wallons 

parlent la française du même droit que les Français. La Belgique n'a pas de langue nationale: elle en a 

deux en commun avec ses voisins du Nord et du midi. 

C'est là un fait, et un fait ne se discute point. Il se constate simplement. 

Sans doute, la langue néerlandaise a ses patois comme la française: elle a ses patois flamands et ses 

patois hollandais, comme la langue française a ses patois wallons et ses patois français. Mais c'est une 

langue. Qu'y faire? 

 

Demblon verweet de rijke Vlamingen zelfs dat ze hun eigen taal verloochenden. Wat een 

klucht! 

 

Déjà les Flamands ont largement adopté le français, la classe riche surtout, qui, tout en s'efforcant 

d'exciter des haines de races dans l'espoir de détourner des questions sociales, méprise bel et bien la 

langue néerlandaise et refuse absolument de la parler, me même que nos doctrinaires aisés défendent 

par politique le wallon que personne n'attaque, qu'ils signèrent presque, et dont ils interdisent l'usage 

à leurs enfants! C'est un chapitre de la comédie humaine qui aurait enchanté Balzac.306

 

 

Dit pleidooi om iedereen zijn taal te laten spreken in België, bewees dat hij begaan was met 

de eenheid van België. De uitleg over het socialistische patriottisme naar aanleiding van de 

nationale feestdag in 1901, bevestigde de liefde voor het vaderland die onder de Luikse 

socialisten leefde. Ze keerden zich tegen het patriottisme dat op de schoolbanken geleerd 

werd, maar stelden dat er een ‘vrai patriotisme’ aangeleerd moest worden, ‘celui qui se confond 

avec le culte de l'Humanité tout entière, celui qui enjambe les montagnes, les frontières, les fleuves: 

l'enseignement de demain peut, seul, en inculquer les notions à nos enfants.’ 

                                                 
306 DEMBLON (C.), La Question Flamande, L’Echo du Peuple, 05/09/1897. 



 126 

Enkel het socialisme kan deze invulling aan het patriottisme geven, en wanneer dit dan in 

scholen onderwezen zou worden, zou dit met het vaderland gebeuren: ‘La Patrie ne sera pas 

détruite, mais élargie, embellie, magnifiée’.307

In vergelijking met Antwerpen, waar de Vlaams-etnische gevoelens de bovenhand haalden, 

bleef men in Luik op de vlakte en was België het logische vaderland waar de socialisten zich 

mee vereenzelvigden.  

 

3.3.6. De strijd met de flaminganten om de Guldensporenslag 

De Werker pikte de draad van de Guldensporenslag weer op in 1899. De strijd met de 

flaminganten om deze Vlaamse Feestdag, die in 1895 voor de laatste keer de voorpagina’s 

van De Werker sierde, kwam nu weer in de aandacht, vermoedelijk in een poging van de 

BWP om de 600ste verjaardag ervan niet te missen. 

In Antwerpen kregen de socialistische maatschappijen een uitnodiging van ‘de kring der 

West-Vlamingen'. Van die maatschappijen bevestigden er maar zeven hun komst, ‘waarvan de 

groote helft zich op het laatste oogenblik nog heeft terug getrokken’308

Een jaar later verweten ze op hun beurt de rijke katholieke burgers, ‘de klasse der Leliaerts’, 

dat ze de Guldensporenslag vierden. ‘De huidige Leliaerts die de Clauwaerts uit de XIVe eeuw 

verheerljken: 't is een bloedigen hoon voor de nagedachtenis der helden van Vlaanderen die met hun 

leeuwenklauwen de adelijke schuimers nedersloegen.’ Pieter De Coninck en Jan Breydel werden 

volkshelden genoemd en naast ‘de helden die vielen voor 't Algemeen Stemrecht en voor de 

vrijheid onzer klasse’ geplaatst. De Werker wilde de Guldensporenslag onder de arbeiders 

vieren, de echte Klauwaerts, die hun bloed gegeven hadden in deze klassenstrijd.

. De Werker riep de klerikale 

kranten, die het nieuws weergaven, op om de waarheid te spreken. Wat die waarheid juist 

inhield werd niet vermeld, maar het moge duidelijk zijn dat de Antwerpse socialisten niet 

akkoord waren met de verwijten die de katholieke pers aan hun adres uitte.  

309

                                                 
307 SOSSET (P.), En ce mois de fêtes, Le Combat, 20/07/1901. 

 Enkele 

weken later bevestigde een man met het pseudoniem ‘Ramingo’ dat ‘hij ook een Vlaming was: 

ik ben geen flamingant, althans niet in den engen, particularistischen geest van het woord, die stinkt 

van onverdraagzaamheid, en meer gelijkt op de domme L'érouléderij (sic) van de fransche patriotten, 

308 Links en Rechts, De Werker, 13/07/1899. 
309 Slag der Gulden Sporen, De Werker, 12/07/1900 
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dan op beredeneerde liefde tot eigen taal en aard’310

Ook in 1901 stond de Guldensporenslag op het socialistische programma. Ze stelden de 

‘vlaamsche gemeentenaren’ en ‘de helden der Commune’ gelijk: ‘De mannen van 1302 en de mannen 

van 1871 streden voor volledige ontvoogding, voor volledige vrijheid’

. Opmerkelijk is dat het Franse patriottisme 

hier een negatieve connotatie kreeg, iets wat nooit het geval zou zijn in een Waalse 

socialistische krant. 

311. In dezelfde rubriek stelde 

men dat de Guldensporenslag geen rassenstrijd tussen Vlamingen en Walen was, ‘maar een 

van een verdrukt 'volk' tegen een verdrukker, die gehinderd werd op alle manieren, die niet mocht 

vergaderen, wier gilden men vervolgde, wier kassen men aansloeg, wier leiders men gevangen zetten, 

zooals men nu nog doet met de dokwerkers en andere werklieden.’312

Enkele maanden later zou Anseele in de Algemene Raad voorstellen een brochure te 

publiceren ‘dans laquelle on démontrerait que la bataille des Epérons-d’Or, dont les cléricaux 

célèbreront le 600e  anniversaire l’année prochaine, fut, non une lutte de races entre les Flamands et 

Français, mais une lutte des communes contre la noblesse française et flamanade’.

 

313

 

 

Deze klassen- in plaats van rasseninterpretatie van de Guldensporenslag werd door de 

socialisten meer en meer vooropgesteld. Aan de Groeninghekouter is slag geleverd tussen 

patriciërs enerzijds en naar democratie strevende stedelijke ambachten anderzijds. Zelfs 

Pirenne ondersteunde deze sociale interpretatie in het eerste deel van zijn Histoire de Belgique. 

Niet iedereen kon en wilde deze conceptie aanvaarden. Het waren vooral de katholieke 

flaminganten die de sociale invulling van de Guldensporenslag niet aanvaardden. Voor hen 

was en bleef 1302 niet alleen een nationale overwinning, maar ook een overwinning van het 

hele Vlaamse volk, en dat volk was ondeelbaar.314

 

 

Voor de Antwerpse federatie moet ik dus dezelfde besluiten trekken als Van Ginderachter 

voor de Gentse federatie deed: ‘de spanning met de flaminganten leidde niet tot een 

                                                 
310 RAMINGO, Vlaamsch in de Kamer, De Werker, 28/07/1900 
311 Links en Rechts, De Werker, 12/07/1901. 
312 Links en Rechts, De Werker, 12/01/1901. 
313 Algemene Raad BWP, 11/12/1901. Geciteerd in: VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten 
geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 
238. 
314 TOLLEBEEK (J.), De Guldensporenslag. De cultus van 1302 en de Vlaamse strijd, p. 197. In: MORELLI (A.), De 
grote mythen uit de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië, EPO, Berchem, 1996.  
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afwijzing van de Vlaamse etnie. In de eindafrekening woog de Vlaamse identiteit nog altijd 

zwaarder door dan de Belgische’315

3.3.7. Pijnlijk 1902 

.  

De jaren voor de eeuwwisseling deden vermoeden dat de BWP steeds meer crescendo zou 

gaan. Ze waren na de invoering van het Algemeen Meervoudig Stemrecht en de evenredige 

vertegenwoordiging al de tweede partij van het land geworden, zowel qua stemmen als qua 

zetels.316

In Wallonië was de onrust onder de arbeiders toegenomen De sfeer werd opgehitst, zowel in 

de partijpers als op verschillende socialistische meetings. Het partijcongres dat op 30 en 31 

maart 1902 samengekomen was om een tactiek uit te denken, kwam er niet uit door 

inwendige tegenstellingen over de bondgenotenpolitiek met de liberalen. De Algemene Raad 

meende dat de steun van de liberalen onontbeerlijk was en stelde het congres voor om het 

vrouwenstemrecht te laten vallen en de evenredige vertegenwoordiging als actiepunt te 

bevestigen. Over een mogelijke algemene staking werd in de resolutietekst niet gesproken. 

De congressisten waren echter niet akkoord met deze tactiek en werden daarin aangevoerd 

door Jules Destrée, die scherp uithaalde naar de bondgenotenpolitiek met de liberalen. Toch 

pleitte hij in een tekst niet voor de algemene staking als enige weg naar het stemrecht.  

 De katholieken konden de socialisten niet ongegeneerd meer negeren, en de BWP 

leek er alleen maar sterker op te worden. De strijd om het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht 

die België in het voorjaar van 1902 in vuur en vlam zetten, riep deze evolutie echter tijdelijk 

halt toe.  

Omdat er door de tegenstellingen binnen de partij geen algemene richtlijnen gegeven 

werden, moesten de federaties zelf een tactiek bedenken toen de rellen zich na de bloedige 

botsing tussen betogers en ordestrijdkrachten op 6 april in het Centre over het ganse land 

verspreidden. De Algemene Raad kondigde op 13 april dan toch de algemene staking af, 

maar om de liberalen niet tegen de haren te strijken verklaarde de BWP dat de industriëlen 

niet het mikpunt waren. Deze algemene staking bracht niet veel zoden aan de dijk, want op 

18 april verwierp de Kamer het voorstel tot grondwetsherziening. In tegenstelling tot wat de 

Algemene Raad na dit besluit van de Kamer besliste, ging men twee dagen later dan toch 

                                                 
315 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 235. 
316 VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-democratie en nationale 
identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, p. 283. 
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(onverwacht) over tot stopzetting van de algemene staking. Deze koerswijziging werd door 

de massa niet gesmaakt en vooral in Wallonië werd lustig voortgestaakt. Het buitengewoon 

partijcongres van 4 mei eindigde in de grootste verwarring. Het mag duidelijk zijn dat de 

BWP hier enkele rake klappen geïncasseerd had. Louis Bertrand zei zelfs dat ‘de romantische 

periode van het Belgische socialisme afgelopen was’. 317

 

 

In Antwerpen bleven de bronnen over deze pijnlijke periode beperkt. Omdat er nog geen 

Antwerpse socialisten in het parlement zetelden en de organisatievorm er fundamenteel 

anders was dan in Gent, kregen de collectieve acties een ander karakter. De dagelijkse 

meetings in De Werker waren niet publiek, zodat de Antwerpse politie de toespraken niet 

kon bijwonen en noteren, met consequenties voor de historicus.318

                                                 
317 Gebaseerd op: VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire 
spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 193; MOMMEN (A.), De Belgische 
Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914). Masereelfonds, 1980, pp. 159-
167; BREPOELS (J.), Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België, Kritak, Leuven, 
1988, pp. 44-46; LIEBMAN (M.), les socialistes belges, 1885-1914, La révolte et l’organisation (Histoire du mouvement 
ouvrier en Belgique, 3), Bruxelles, vie ouvrière, 1979, pp. 134-141. 

 Toch probeerde men de 

arbeider op te roepen om mee te betogen voor het algemeen stemrecht. Dit gebeurde al in 

maart wanneer De Werker de arbeiders probeerde te overtuigen door de roemrijke 

geschiedenis van Vlaanderen aan te halen. ‘De ‘gentes’ (geslachten) der Romeinen vindt men in 

Vlaanderen terug’, aldus iemand die onder het pseudoniem Donie schrijft. ‘Het 'plebs', de 

werkers, waren van alle politieke rechten verstoken. En nochtans, zij waren de meerderheid; aan hunne 

werkzaamheid, aan hunne bedrevenheid was het te danken dat Vlaanderen het rijkste land was van 

Europa; zijn laken werd op alle internationale markten verkocht, zonder mededingers te vinden.’ 

Opmerkelijk is dat ze Vlaanderen hier als een ‘land’ beschouwen, dat een belangrijke plaats 

in de Europese ruimte vervulde. Wanneer de ‘moed en dapperheid van onzer vaderen’ 

geschonden werd, dan ‘liepen zij te wapen’. ‘Konden zij vreedzaam geen recht bekomen, geweld 

dwong hunne eischen door.’ De arbeiders werden aangespoord om in de voetsporen van hun 

voorvaders te treden. De aanspreking ‘Klauwaerts’ en de verwijzingen naar de 

‘Groeninghekouter die getuige was van de ontketening van den vlaamschen leeuw’ waren uitingen 

van een onverbloemde liefde voor het Vlaamse land. De Vlaams-etnische vereenzelviging en 

dito mythomoteur wonden er geen doekjes om. Vlaanderen was het land waar de Antwerpse 

318 DENECKERE (G.), Sire, het volk mort, Sociaal protest in België (1831-1918). AMSAB/Hadewijch, Antwerpen, 1997, 
p. 333. 
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socialisten wilden voor strijden!319

Wanneer Jan Chapelle, een populaire Socialistische Jonge Wachter, op 8 april 1902 een 300-

tal betogers aanvoerde met de kreet ‘A bas le roi de Carton!’ werd hij veroordeeld tot 7 

maanden gevangenis en 350 frank boete voor majesteitsschennis.

 De tactiek van de Antwerpse federatie was hoogst 

origineel: ze wachtten van 8 tot 18 april 1902 de volksvertegenwoordigers uit Brussel op aan 

het centraal station, om dan hun ongenoegen te laten blijken aan de hand van fluitconcerten.  

320

 

 

In Luik werd de Belgische context geëerbiedigd.  In ‘une lettre du Peuple Belge’ die Célestin 

Demblon in de Kamer in 1901 voorlas en waarbij hij het algemeen stemrecht eiste, probeerde 

Demblon de volksvertegenwoordigers te overtuigen van de goede vaderlandse bedoelingen 

van de socialistische fractie. 

 

‘Les années se passèrent. Vous savez comme moi ce qu'elles ont été; par quel labeur paisible et 

constant, avec  quelle patience, avec quelle sagesse, avec quelle énergie persévérante, notre pays s'est 

développé; si bien, qu'après soixante ans, nous tous qui l'aimons, nous contemplons avec émotion 

l'oeuvre accomplie et qu'un légitime orgueil élève nos coeurs, non seulement parce que nous nous 

sentons plus matériellement heureux, mais surtout parce que nos efforts collectifs nous ont donné la 

conscience que nous avions retrouvé notre âme nationale, et parce qu'ainsi nous avons refait notre 

patrie!’ 

 

Deze pro-vaderlandse retoriek had slechts één bedoeling: de legitimiteit van de socialistische 

eisen aantonen. 

 

‘Comme je le disais au début de cette lettre, depuis que la Belgique est redevenue indépendante, le 

peuple a peiné, a donné ses forces, son courage, son sang, sa vie pour elle! Il est temps qu'on compte 

avec lui! Vouloir aujourd'hui l'empêcher d'intervenir efficancement dans les destinées politiques de 

son pays, c'est-à-dire sans la garantie d'une loi d'égalité complète, serait inique! Vouloir le forcer à 

                                                 
319 DONIE, Vlaanderen voorheen en althans, De Werker, 28/03/1902. 
320 DENECKERE (G.), Sire, het volk mort, Sociaal protest in België (1831-1918). AMSAB/Hadewijch, Antwerpen, 1997, 
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conquérir son droit par la force serait criminel! C'est cette éventualité redoutable que votre proposition 

a pour but de conjurer, et je souhaite que les chambres et le roi s'empressent d'y adhérer.’ 

 

Dat het nodig was om de volksvertegenwoordigers van de socialistische vaderlandsliefde te 

overtuigen, bleek uit het hoongelach dat van de Kamerzetels rolde wanneer Demblon zijn 

brief besloot met ‘le peuple belge’.321

 

  

De eventuele bronnen die tijdens de eigenlijke staking moeten zijn opgesteld, bleken (naar 

goede Luikse archiefgewoonte) onvindbaar, dus kan ik me enkel behelpen met citaten van 

voor en na de staking. In 1903 werd nog even teruggeblikt op de crisisperiode van april 1902: 

‘la réaction belge triomphait bruyamment parce que le mouvement populaire en faveur du Suffrage 

Universel n'avait pas réussi.’ En hoewel de conservatieve pers ervan overtuigd was dat de 

socialistische beweging, ‘tant en Flandre qu'en Wallonie’, de definitieve doodsmak had 

gemaakt, bleef de rode garde met gemak overeind, aldus Léon Troclet.322

 

 

In de strijd voor het algemeen stemrecht probeerde men in Antwerpen dus de Vlaamse snaar 

te beroeren, met verwijzingen naar de grote Vlaamse middeleeuwen en de strijd om ‘Arm 

Vlaanderen’, terwijl men in Luik vooral de eenheid van België wilde benadrukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
321 DEMBLON (C.), Extrait du discours de Célestin Demblon, Pour le suffrage universel - Consultation populaire. 
Discours de Edouard Anseele et de Célestin Demblon. 27/06/1901. 
322 TROCLET (L.), Vers le S.U., Le Combat, 25/04/1903. 
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3.4. Conclusie 

 

De periode van 1895 tot 1902 werd door twee grote protestmomenten gekenmerkt: de strijd 

voor het evenredigheidsstelsel in 1899 en de (mislukte) strijd voor het algemeen enkelvoudig 

stemrecht in het voorjaar van 1902. Ook de Congo-aspiraties van Leopold II en de niet-

aflatende socialistische strijd tegen de militiewet gaven deze periode mee kleur. De protesten 

voor de taalgelijkheid deden het conflict met de Vlaamse Beweging dan weer opwaaien. 

Zowel in Antwerpen als Luik lieten de socialistische federaties hun afkeer van de Kongo-

politiek van de koning duidelijk merken. Vooral het feit dat de regering hem telkens 

opnieuw leningen toekende, schoot in het verkeerde keelgat. De retoriek werd dan ook 

gekenmerkt door het gevaar voor het voortbestaan van België voorop te plaatsen. Deze 

kwestie was iets wat alle Belgen aanbelangde en moest daarom in een nationaal kader 

geschetst worden. De verwijzing die men in Antwerpen naar de middeleeuwen en de 

toenmalige houding tegenover de koning maakte, bewezen dat het de socialisten menens 

was. In Luik werd het belang voor het Belgische volk ook voorop geplaatst.  

Deze retoriek kaderde niet zozeer in een poging om zich in het ‘Systeem’ in te werken, maar 

verraadde gewoon de gevoelens die men in de beide bestudeerde federaties had als het over 

de aspiraties van de koning op het zwarte continent ging. Het staat wel vast dat de BWP de 

staatkundig-politieke realiteit van België wel degelijk erkenden. 

Net als voor de Gentse federatie was de Antwerpse retoriek rond de strijd voor de 

evenredige vertegenwoordiging in 1899 en de stemrechtcampagne van 1902 uitgesproken 

etnisch Vlaams. Het thema van ‘Arm Vlaanderen’ leefde zeker even hard in Antwerpen, al 

had dit ook veel te maken met de Antwerpse socialistische zwakte, waardoor men zijn blik 

vaak op Gent richtte om inspiratie op te doen. Ik sluit me ook aan bij Van Ginderachter die 

stelt dat ‘Arm Vlaanderen’ voor de Gentse socialisten ook negatieve connotaties van 

achterlijkheid opriep, maar dat dit thema tegelijkertijd uiting gaf aan een authentiek 

medelijden met hun Vlaanderen en zich aansloot bij oudere, positieve identificaties. Hiermee 

trekt hij van leer tegen De Smaele, die in zijn proefschrift over religie en partij-identificatie323
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het socialistische vertoog over ‘Arm Vlaanderen’ eenzijdig interpreteerde als een afwijzing 

van het ‘verkwezelde plattelands-Vlaanderen’.324

In Luik werd het thema van de evenredige vertegenwoordiging niet aangeraakt in de 

weinige bronnen die ik voor deze periode terugvond. De reden waarom ik geen voorbeelden 

vond waarin het onderwerp behandeld werd, ligt quasi zeker in deze bronnenschaarste, 

maar dat de Luikse socialisten het evenredigheidsstelsel niet per se wilden doorvoeren 

omdat het hen bevoordeelde mag duidelijk zijn. De kritiek die ze leverden aan het adres van 

hun Vlaamse collega’s toen de resultaten er, na de invoering van dit stelsel, mager bleven, 

wekte enige wrevel op in de Vlaamse federaties, waardoor ze hun Vlaanderen nog harder 

gingen verdedigen. 

 

Ook in het conflict met de Vlaamse Beweging kwamen de Vlaams-etnische gevoelens van de 

Antwerpse socialisten aan de oppervlakte. Zowel de eis tot taalgelijkheid als de claim op de 

Guldensporenslag waren een voorwerp van discussie. De strijd om taalgelijkheid schemerde 

in zowel de Antwerpse als Luikse federatie door. Zoals Van Ginderachter opmerkte was de 

strijd om die taalgelijkheid niet dezelfde in beide landsdelen. De partijrichtlijnen uit het 

zuiden van het land werden door de Antwerpse federatie dan ook niet zonder meer gevolgd. 

De stelling van Lode Wils klopte dan ook niet.325 De Guldensporenslag werd naar aanleiding 

van de 600ste verjaardag ervan door de Antwerpenaars weer uit de koelkast gehaald. Deze 

gebeurtenis kon men niet laten schieten omdat de flaminganten er anders met volle teugen 

zouden van kunnen profiteren.Hiermee ga ik dus in tegen Vanschoenbeek en Defoort die de 

plotse heropleving van de Guldensporenslag bij de Vlaamse socialisten als een toenadering 

tussen de BWP en de flaminganten beschouwden.326

 

 De grootsheid van het Vlaamse volk en 

de overtuiging dat het Vlaamse ras sinds lang een evidentie was, werd steeds opnieuw 

bevestigd. Toch mocht ook de partijeenheid niet in het gedrang komen, want de electorale 

verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië bevestigden dat de Vlamingen hun Waalse 

broeders nodig hadden. 
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Hoofdstuk 4. 1903-1908 

 

4.1. Tijdsbeeld 

 

Na de oprichting van de Triple Alliantie probeerde ook Groot-Brittannië zich internationaal 

te verankeren. Het voelde dat de tijd van ‘splendid isolation’ voorbij was. In 1902 werd een 

Brits-Japans Alliantieverdrag ondertekend, en in 1904 kon men de onderhandelingen over 

een Brits-Franse toenadering met succes besluiten (‘entente cordiale’). De grootste klip die 

omzeild moest worden waren de aanspraken van beide landen op Marokko. Duitsland 

maakte daar dan ook gretig gebruik van en probeerde vanaf 1904 de tegenstellingen tussen 

de beide landen over Marokko weer aan te wakkeren.  

De internationale conflicten bleven zich opstapelen. De oorzaak van de Japans-Russische 

oorlog lag in de afwikkeling van de Chinees-Japanse oorlog, waarbij Japan zich beroofd 

voelde van concrete resultaten na de militaire krachtmeeting met China. De Amerikaanse 

president Theodore Roosevelt bemiddelde persoonlijk in het conflict en op 5 september 1905 

werd in Porsmouth een vredesakkoord bereikt. De Japanse overwinning ging als een schok 

door de wereld: voor de eerste maal was een Aziatisch land erin geslaagd een Europese 

mogendheid te verslaan.  

De Duitse expansie- en vlootpolitiek wekte een groeiend wantrouwen op bij de Britse 

machtshebbers. Wanneer keizer Wilhelm II zich wilde inladen met de Marokkaanse 

problemen, reageerde Frankrijk hier sterk overdreven op. Duitsland wilde met deze politiek 

de Franse regering tot een keuze dwingen: ofwel de toenadering tot Groot-Brittannië 

opgeven, ofwel samen met Duitsland toenadering zoeken tot Rusland. De verwikkelingen in 

de afloop van deze politieke discussie zorgen ervoor dat Groot-Brittannië, Frankrijk en 

Rusland dichter bij elkaar kwamen te staan. Na de ‘entente cordiale’ en de Frans-Russische 

toenadering werd vanaf 1907 een Triple Entente gevormd. Stellen dat de scheeflopende 

verhoudingen tussen de twee grote machtsblokken rechtstreeks verantwoordelijk waren 

voor de uitbarsting van de eerste wereldbrand in 1914 zo een brug te ver zijn. De realiteit is 

complexer. ‘De diplomatieke betrekkingen tussen de mogendheden waren in de greep van 

een voorheen ongezien historisch versnellingsproces waarin de grenzen tussen militaire, 



 135 

ideologische, technische, sociaal-psychologische, economische en financiële factoren nog 

moeilijk te onderscheiden waren’.327
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4.2. Situatieschets 

4.2.1. Antwerpen 

De rake klappen die de BWP te incasseren kreeg na de verloren strijd voor het algemeen 

stemrecht in 1902 kwamen hard aan.328 Bij velen leek het geloof in de revolutionaire krachten 

definitief te verdwijnen. De Antwerpse federatie, die doorheen haar ganse geschiedenis al 

gekenmerkt werd door conflicten en afscheuringen, had het nu ook niet onder de markt. De 

grootste aanduiding van hun zwakte is het kwijtspelen van hun partijkrant De Werker. Die 

werd vanaf 1903 in Gent gedrukt en werd zo een afkooksel van Vooruit. Enkel op de derde 

pagina was er nog plaats voor specifiek Antwerpse artikels. Ondanks pogingen om de krant 

terug te brengen naar Antwerpen, bleef de situatie tot 1914 ongewijzigd. De afslanking van 

het coöperatief verbond De Werker had ook gevolgen voor de harmonie, die aan het Midden-

Komiteit overgeleverd werd. De besparingen brachten natuurlijk ook ontslagen met zich 

mee en overtollig personeel werd aan de deur gezet. Het spreekt voor zich dat deze situatie 

het beeld naar de buitenwereld toe negatief beïnvloedde. Door de crisis rijpte de gedachte 

om de collectieve maatschappij om te vormen tot een samenwerkende vennootschap, 

waarvan de leden aandelen konden kopen. Zo hoopte men een kapitaal van 50 000 frank te 

verzamelen. Op een partijvergadering op 25 december 1902 besliste men om vanaf 1 juli 1903 

over te gaan tot de Samenwerkende Maatschappij De Werker. Veel succes kende die niet, want 

volgens Van Goethem werd de Maatschappij nog meer dan vroeger uitsluitend een bakkerij. 

De Werker slaagde er dus niet in om, zoals Vooruit, de nevenactiviteiten rendabel te 

exploiteren.329

Naast de crisis door het mislukken van de stakingen voor het algemeen stemrecht kwam in 

Antwerpen dus nog een enorme financiële crisis door de problemen van de coöperatieve. Dit 

had ook zijn weerslag op de verkiezingsresultaten. Bij de verkiezingen in 1902 was de 

vooruitgang van de BWP onbeduidend, en dit in een periode waar de liberale macht sterk 

verzwakt was. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1903 trokken de socialisten, in 

tegenstelling tot vier jaar ervoor, met een aparte lijst naar de kiezer. De resultaten vielen 

 

                                                 
328 Dit overzicht is voornamelijk gebaseerd op: VAN LAAR (A.), De Geschiedenis van de Arbeidersbeweging van 
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329 VAN GOETHEM (G.), De Samenwerkende maatschapij De Werker (1880-1914). De mislukte start van de 
Antwerpse socialistische kooperatieven. AMSAB-centrum Antwerpen, p. 329. In: BTNG; XXII, 1991, pp. 311-335. 



 137 

weer erg tegen en de drie gemeenteraadsleden slaagden er niet in om hun postje te 

behouden. Ook de provincieverkiezingen van het volgende jaar brachten geen verbetering. 

Het was duidelijk dat de socialisten in Antwerpen op de sukkel waren. De hoop die opleefde 

naar aanleiding van de kamerverkiezingen van 1906 werd snel opgeborgen na de telling van 

de stemmen. Chapelle, de toenmalige partijsecretaris, verwoordde het als volgt: ‘het jaar 1906 

is voor onze partij een jaar geweest van leed en strijd’330

Toch probeerde men in Antwerpen om zoveel mogelijk arbeiders te verenigen. De 

uitbreiding van de federatie met de socialisten uit Boom, beslist op het 

arrondissementscongres in 1904, moest de basis uitbreiden en het stemmenaantal de hoogte 

injagen. Door de hoger vermelde redenen bracht dit echter geen zoden aan de dijk.  

. De meningsverschillen binnen de partij 

belemmerden de propaganda naar de buitenwereld toe, de politieke vleugel van de 

arbeidersbeweging liet het eens te meer afweten. 

4.2.2. Luik 

In Luik, waar de verkiezingsuitslagen sinds de invoering van het algemeen meervoudig 

stemrecht gunstig waren voor de socialisten, bleef de BWP het moeilijk hebben om de massa 

te bereiken.331

Niet alleen de stedelijke geografische context (de verspreiding van de arbeiders over een 

groter gebied), maar ook de beslissingen genomen door de leiders waren belangrijk. De strijd 

die men met de anarchisten moest leveren maakte hen pijnlijk duidelijk dat ze geen stevige 

basis hadden en sterkte hen in de overtuiging om voorrang te geven aan de electorale 

politiek. 

 Politieke successen waren er genoeg, maar door de enorme hoeveelheid aan 

verschillende coöperatieven was het voor 1905 moeilijk om de arbeiders onder één vlag te 

verzamelen. Er was geen toonaangevende Luikse socialistische krant. Le Peuple, en de 

regionale editie L’Echo du Peuple, informeerden de arbeiders wel, maar dit ging voornamelijk 

over nationaal nieuws. De Brusselse socialisten hielpen de Luikenaars om dezelfde electorale 

strategie aan te houden, mede door de artikels in Le Peuple. Omdat men het in Luik moeilijk 

had om een sterke beweging met grote leiders te creëren, was men er sterk aangewezen op 

hulp van het nationale niveau. 

                                                 
330 De Werker, 03/01/1907. 
331  Voornamelijk gebaseerd op: STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in 
nineteent-century Belgium, Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, pp. 199-205 en pp. 373-375. 
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De vijandigheid tussen de verschillende klassen was zeer sterk in de ‘Vurige Stede’. Door de 

consequente socialistische stem van de mijnwerkers en hun militante houding bij stakingen 

concluderen historici en andere onderzoekers dat de verhoudingen tussen de klassen redelijk 

vast lagen: ‘Socialist meant worker while Liberal and Catholic meant middle and upper class and 

rural’332

Na 1905 begon de BWP in Luik dan toch een sterke arbeidersbeweging uit te bouwen. 

Verzekeringskassen, coöperatieven en werkersbonden werden gesticht of verder 

uitgebouwd. Eindelijk zagen de Luikenaars een massabeweging groeien die bijna alle 

aspecten van het leven van de arbeiders regelde. Met twintig jaar vertraging leek het erop 

dat er in Luik een kentering plaats had gevonden. Luikse anarchisten begonnen ook te 

beseffen dat wanneer men arbeiders achter zich wilde scharen om een revolutionaire staking 

op de been te brengen, er toch enige vorm van organisatie aanwezig moest zijn. Daarom 

begon Henri Fuss-Amoré

.  

333

 

 een voorzichtige poging om de anarchisten te groeperen. De 

anarcho-syndicalistische beweging die hij oprichtte kwam geregeld in aanvaring met de 

socialistische BWP-federatie. Deze overheerste de werking van de BWP echter niet. De 

federatie groeide langzaam uit tot een stevige pilaar in het Luikse stadsleven. Toch moet 

gezegd worden dat de meest gerespecteerde leiders, Célestin Demblon en Léon Troclet, 

grotendeels buiten de conflicten met de anarcho-syndicalisten bleven. Strikwerda neemt dan 

ook waar dat enkele van de meest invloedrijke speeches en pamfletten in Luik van 

bezoekende socialisten uit Brussel kwamen, voornamelijk Huysmans en de Brouckère. Toch 

kan de sterkte van de herboren socialistische beweging afgeleid worden uit de scherpe 

veroordelingen aan diegenen die hun alternatief niet volgden, zoals de anarcho-

syndicalisten, de paternalisten en de plaatselijke politieke socialistische bewegingen die de 

eenheid van de BWP ondermijnden. 

 
                                                 
332 STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in nineteent-century Belgium, 
Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, p. 200. 
333 Henri Fuss-Amoré was een telg uit een familie van vooraanstaande juristen. Hij verloor op tienjarige leeftijd 
beide ouders en zijn oom Paul Janson werd zijn voogd. Mede onder invloed van zijn politieke overtuiging 
onderbrak hij zijn ingenieursstudies aan de Luikse universiteit om typograaf te worden. Rond 1910 trok Fuss naar 
Parijs, waar hij rechten volgde. Na WOI wachtte hem een steile carrière bij het ministerie van Arbeid. In: 
MOULAERT (J.), Anarchie, que ton règne arrive! De anarchistische beweging in België 1880-1914, Leuven, KUL, 1993 
(ODV Geschiedenis), p. 259. 
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4.3. Waals-Vlaamse tegenstellingen 

4.3.1. Op de adem getrapt 

Na de ontgoocheling van 1902 voerde de BWP een erg voorzichtige strategie. De strijd om 

zetels werd door de evenredige vertegenwoordiging het hoofddoel van alle politieke 

partijen. Toch besefte de BWP eens te meer dat het organiseren van de arbeidersmassa de 

sleutel tot politiek succes was. De algemene staking werd nog niet afgeschreven, maar wel 

veilig opgeborgen onder een aantal organisatorische kwesties. De socialistische partijpers 

kende nationaal een dieptepunt. Le Peuple verloor steeds meer lezers en ook het ‘goedkoop 

afleggertje’ l’Echo du Peuple kon het tij niet keren. Zoals in de inleiding tot dit hoofdstuk al 

vermeld, was ook De Werker in een substantiële crisis beland. De (goedkopere) liberale pers 

won daarentegen aan lezers.  

Theoretische discussies kwamen niet echt op het voorplan in België.334 Toen de Duitse 

partijgenoten in Dresden in 1903 nogmaals discussieerden over het revisionisme van 

Bernstein335, stuurde Le Peuple wel een verslaggever ter plaatse. Te Dresden werd het 

‘ministerialisme’ in scherpe bewoordingen veroordeeld. In 1904 wilden de Duitsers, op een 

Congres van de Tweede Internationale in Amsterdam, in samenwerking met de Franse 

guesdisten paal en perk stellen aan het opportunisme zoals zich dat in Frankrijk had 

doorgezet door de vorming van een anti-klerikaal blok van burgerlijke radicalen en 

parlementaire socialisten (onder leiding van Jaurès). De vertegenwoordiger van de Belgische 

BWP, Emile Vandervelde, kantte zich tegen een principiële afkeuring van het 

ministerialisme. De hoop tot regeringsdeelname leefde dus onder de Belgische socialisten, 

maar dit leek de eerste jaren uitgesloten.336

                                                 
334 Het lage niveau van de theoretische discussies was iets waartegen Huysmans in Le Peuple fel van leer trok. Hij 
verweet de partijfunctionarissen elke discussie bij voorbaat onmogelijk te maken uit angst voor negatieve reacties. 
In: MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-
1914). Masereelfonds, 1980, p. 185. 

  

335 Bernstein, vriend en leerling van Marx maar vooral van Engels, hemelde lange tijd de ‘economie mixte’ op. Hij 
was zich bewust van de contradictie die bestond binnen de socialistische beweging. Aan de ene kant werd de 
noodzakelijkheid van een ‘dictature du prolétariat’, maar langs de andere kant werden parlementaire wegen 
bewandeld. Deze tegenstelling kon volgens Bernstein slechts uitmonden in één duidelijke strategie uitmonden: de 
liberale democratie. Hij wilde de socialistische beweging laten groeien naar een ‘parti de réformes démocratiques 
et socialistes’. In: LIEBMAN (M.), les socialistes belges, 1885-1914, La révolte et l’organisation (Histoire du 
mouvement ouvrier en Belgique, 3), Bruxelles, vie ouvrière, 1979, pp. 148-149. 
336 LIEBMAN (M.), les socialistes belges, 1885-1914, La révolte et l’organisation (Histoire du mouvement ouvrier en 
Belgique, 3), Bruxelles, vie ouvrière, 1979, pp. 145-146 ; MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en 
ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914). Masereelfonds, 1980, pp. 181-183. 
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Daarnaast was er grote onenigheid over de kartelvorming met de liberalen. Ook in 

Antwerpen vormde dit een voorwerp van discussie. Wanneer Jan Chapelle, op de meeting 

naar aanleiding van zijn vrijlating, het voorstel tot kartelvorming met de liberalen uitsprak, 

reageerde De Dokker, het wekelijkse orgaan van de ‘International Dock & River workers 

Union’337, meteen: ‘Neen! Als dat moest gebeuren, zullen er toch nog vrije socialisten genoeg 

gevonden worden, die de roode vlag der werkersverzuchtingen weten hoog te dragen.’338

In dit artikel klaagde de auteur ook het ‘giletzaksocialisme’ aan. Hij verweet Terwagne, 

Chapelle en alle andere Antwerpse BWP-leiders dat ze wel opkwamen voor de rechten van 

de arme arbeiders, maar zelf in een mooi kostuum door de Antwerpse straten flaneerden. 

 

 

Zoals gezegd nam De Werker zeer veel over uit Vooruit, of (beter gezegd) publiceerde Vooruit 

het gros van haar artikels ook in De Werker. Het spreekt dan ook voor zich dat het discours 

zeer gelijkaardig was met dat in Gent. Zoals Maarten Van Ginderachter in Het Rode Vaderland 

al stelde, waaide er een nieuwe Vlaamse wind door de redactie van Vooruit. Dit kwam vooral 

door het grote overwicht van Boersen, D’Hoedt en Bogaerts op het anti-flamingantisme van 

Hardyns. Bogaerts zette als hoofdredacteur een duidelijke redactionele lijn uit. Hun invloed 

op het discours van de partijpers werd tot nu toe onderschat. Boersen bijvoorbeeld, was een 

zeer productieve auteur die na 1902 zijn Vlaamse en Groot-Nederlandse standpunten 

ongeremd liet horen in Vooruit, en dus ook vaak in De Werker. Het was dan ook geen toeval 

dat de (sporadische) verwijzingen naar de Belgische mythomoteur na de mislukte staking 

voor het Algemeen Stemrecht verdwenen uit Vooruit.339

4.3.2. De festiviteiten rond 75 jaar België 

  

Toen vanaf 1904 de voorbereidingen op de herdenkingsvieringen naar aanleiding van 75 jaar 

België startten, en 1905 volledig in het teken stond van deze verjaardag, blonken de 

                                                 
337 Na een congres te Lessen op 11 september 1898 van Gentse, Brusselse en Antwerpse dokwerkers werd besloten 
om in de respectievelijke steden ook een afdeling van de International Dock- and Riverworkers Union. In 
Antwerpen namen Piet Fabri en Jan Remeysen de oprichting van de Antwerpse afdeling op zich. De Antwerpse 
afdeling werd op 19 september 1898 gesticht. Deze bond werd soms de ‘kruiskensbond’ genoemd omdat de leden 
een metalen kruis in hun knoopsgat droegen. In augustus 1899 telde de bond al 6 000 leden, wat hen achter de 
‘Onpartijdige Dokwerkersvereniging’ de op een na grootste dokwerkersvereniging van Antwerpen maakte. In: 
SFINGOPOULOS (D.), Geschiedenis van de arbeidersbeweging te Antwerpen (1893-1925), OLV, Gent, 1967, pp. 255-
260. 
338 Peper en Zout, De Dokker, 03/01/1903. 
339 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 264. 
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socialisten uit in dubbelzinnigheid. De verschillen tussen de Vlaamse en Waalse federaties 

over het al dan niet deelnemen aan de festiviteiten werden duidelijk in de vergaderingen van 

de Algemene Raad van de BWP. Wanneer die op 22 juni 1904 bij elkaar kwam om zich voor 

de eerste keer over de strategie naar aanleiding van het jubeljaar te buigen, meende de 

Luikenaar Léon Troclet ‘qu’il sera difficile de remonter le courant et que nous devons participer aux 

fêtes’340

 

. In De Werker verscheen kort daarna een artikel waarin de houding van Troclet werd 

veroordeeld. Aangezien er geen auteur vermeld werd, en er ook geen verwijzing naar 

Vooruit bijstond, is het niet duidelijk of dit artikel origineel Antwerps was. 

‘Wij hebben enkel de vraag te beantwoorden: Heeft de onafhankelijkheid van België voor de werkende 

klasse zulke gelukkige gevolgen gehad, dat wij aan hare verjaringsfeesten kunnen en moeten deel 

nemen? Ons antwoord is formeel: "neen, duizend maal neen! 

Wij zijn in 1830 Belgen geworden... Op papier, want, Mijne Heeren, in werkelijkheid zijn wij het nog 

niet.’341

 

 

De Algemene Raad bleek in de publicatie van haar officiële standpunt een weg te zoeken 

tussen de opvattingen van de Vlaamse en Waalse federaties. ‘De BWP’, zo luidde het, ‘wilde 

geen verjaardag vieren die de economische en morele onderwerping van de arbeiders symboliseerde. 

Republikeinse, anti-klerikale noch internationalistische argumenten waren in deze tekst terug te 

vinden. Er werd enkel verwezen naar de afwezigheid van sociale en politieke rechten en naar het thema 

van de gestolen revolutie’.342

In hun thuisbasis kwamen de eigen standpunten van de verschillende federaties naar boven. 

De Werker publiceerde een artikel van Hardyns (uiteraard overgenomen uit Vooruit) waarin 

die stelde dat de socialistische houding zuiver internationalistisch was. Hij probeerde zeker 

niet aan te tonen dat de socialisten de enige echte vaderlanders waren, in tegenstelling tot 

wat de Brusselse socialisten durfden beweren. ‘Ubi bene, ibi patria‘, zo stelde hij, want ‘sedert 

1600 kenden wij geen vaderland. Wij waren beurtelings overheerscht door Spanjaarden, 

 

                                                 
340 TROCLET (L.), Algemene Raad BWP, 22/06/1904. geciteerd in: VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. 
De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 
2005, p. 268 
341 De 75e verjaringsfeesten der onafhankelijheid van België, De Werker, 27/07/1904. 
342 Au conseil général, Le Peuple, 14/07/1904. Geciteerd in: VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De 
vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 
2005, p. 269 
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Oostenrijkers, Franschen en Hollanders, van wien wij ongelukkiglijk in een loop der tijden vervreemd 

waren.’ Van vaderlandsliefde kon dan ook geen sprake meer zijn: ‘het nationaliteitsgevoel in de 

Belgen was dood’. Ook de ‘de Belgische onafhankelijkheid laat ons niet toe dat gevoel te koesteren’.343

Steven Boersen schreef op zijn beurt een overtuigend artikel waarin de Groot-Nederlandse 

gedachte expliciet naar voren gebracht werd. Hij bestempelde België als ‘een nijverheidsland 

bij uitmuntendheid (…) maar we hebben een gebrek aan afvoer.(…) En dit alles omdat, in dagen van 

buitensporigheid, kortzichtige staatsmannen niet begrepen dat ze begoocheld werden door een eerlooze 

en sluwe geestelijkheid en een heerlijk koningrijk aan stukken trokken, dat zich uitstrekte van 

Quiévrain tot Amsterdam en dat aan genen kant van de zeeën het mooiste koloniaal gebied bezat.’ Als 

sneer naar de koloniale politiek van Congopol kon dit wel tellen. Toch was hij voorzichtig om 

niet in het vaarwater van hun argumenten in de strijd tegen deze Kongopolitiek te komen

 

344. 

Hij betwiste niet dat inwoners van een kolonie zich mogen losrukken van het moederland, 

en ‘in 1830 had het Belgische volk volle recht om zich los te wurgen uit de voogdij van Holland, doch 

ik bevestig met klem dat het een fout heeft begaan, door bepaald met Holland af te breken en zichtzelf te 

veroordelen om binnen zijne engte opgesloten te blijven en zich over te leveren aan de uitbuiting van 

de katholieke geestelijkheid’345. Eind december 1903 had diezelfde Boersen al laten weten dat in 

1905 ‘de zeer verschillende volksstammen op België's bodem tierend, 75 jaren samen vereenigd zijn 

geweest’. Hij kreeg een vieze smaak in de mond als ‘het Belgische Volk, de koning der Belgen, het 

Vaderland, Vaderlandsliefde, de nationale Driekleur’ vermeld werden.346 Vreemd genoeg werd dit 

artikel pas op 22 januari 1904 in Vooruit gepubliceerd347

Bogaerts liet zich enkele maanden daarna van zijn meest Groot-Nederlandse kant zien 

wanneer hij bevestigde dat het dom was van de Belgen om zich los te rukken van 

Nederland.

.  

348

Naarmate de feestelijkheden naderden, werd het officiële partijstandpunt steeds verder 

genuanceerd, wat uiteraard hoongelach en kritiek van de klerikalen opleverde. De federaties 

in de Borinage en in Brussel lieten hun leden vrij in het al dan niet meevieren van de 

nationale feesten en ze relativeerden hun eigen onthouding volop. In Gent daarentegen bleef 

 

                                                 
343 HARDYNS (F.), Vaderlandsliefde en socialisme, De Werker, 02/08/1904. 
344 Zie 3.3.1. Met zijn allen tegen ‘De Congo’ 
345 BOERSEN (S.), De omwenteling van 1830, De Werker, 29/08/1904. 
346 BOERSEN (S.), Ons 1905, De Werker, 12/12/1903. 
347 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005,  p. 271 (voetnoot 967). 
348 BOGAERTS (A.), Vaderlandsliefde! Geldverspilling! De Werker, 15/11/1904. 
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men gedurende 1905 steeds negatief tegenover het eventueel meevieren van de 

jubelfeesten.349

 

 Ze probeerden hun houding ook over te zetten op de Antwerpse arbeiders 

door de Gentse artikels in De Werker mee te geven. Bogaerts verweet de bourgeoisie dat ze de 

arbeiders met mooie woorden naar de feestelijkheden probeerde te lokken. De Vlaamse 

gevoelens werden opvallend naar voren geschoven. 

‘Elk Vlaming, zijner waard' bewust 

Zal doemen uwe woorden, 

die vol van valsche poëzij,  

Hem 't harte niet bekoorden. 

(…) 

Als Vlaanderen ligt gebukt 

Als Vlaanderen zucht in slavenband, 

Die leeuwenfierheid drukt!’350

 

 

Alle argumenten waren goed om hun negatieve gevoelens tegenover de feesten en België te 

kaderen. In een artikel dat eerst door Vandervelde in Le Peuple gepubliceerd werd, en via 

Bogaerts in Vooruit uiteindelijk naar De Werker doorgeschoven werd, werden vragen gesteld 

bij de definitie van vaderland. Vandervelde gaf toe dat hij zich ‘door den drang der 

omstandigheden’ verbonden voelde met de inwoners van het land waar hij geboren was - ‘door 

de taal, de opvoeding, de historische overleveringen’ – maar hekelde de hypocrisie van de politiek 

geconstrueerde grenzen. Hij stelde zich de vraag of ‘een bewoner van Mouscron niet veel dichter 

bij een bewoner van Roubaix of Rijsel is, dan hij een bewoner van Hasselt of Maeseyck, die hij niet 

kent, niet verstaat, nooit te zien krijgt?’ Deze hypocriete situatie waarbij de arbeider in 

Moeskroen zich meer verbonden moest voelen met een Limburger dan met iemand van net 

over de Franse grens, was een doorn in het oog voor Emile Vandervelde. Het gevaar bestond 

er ook in dat mensen zich door de politieke grenzen zouden hechten aan de politieke of 

sociale instellingen van het land, ‘en die als beter, voordeeliger en volmaakter beschouwt dan die 

                                                 
349 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 274. 
350 BOGAERTS (A.), Wij feesten niet, De Werker, 18/06/1905. 
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van naburige landen’. Dit zou volledig onterecht zijn, aangezien er ‘een overgroot verschil is 

tusschen de verschillende klassen der maatschappijen.351

 

’ 

Het is moeilijk om conclusies te trekken over de houding van de Antwerpse socialisten in het 

‘jubelthema’, doordat bijna alle artikels in De Werker door Gentse auteurs geschreven zijn. De 

zwakte van de Antwerpse federatie werd hierdoor nogmaals pijnlijk duidelijk. Toch kunnen 

we deze artikels niet negeren, omdat ze, ook al zijn ze niet geschreven door Antwerpse 

auteurs, de arbeider die De Werker las wel degelijk konden beïnvloeden. Omdat het 

onmogelijk is om de reactie van de gewone arbeider te peilen, kan de werkelijke invloed 

natuurlijk niet nagegaan worden. 

De bronnenschaarste in Luik laat niet toe om een vergelijking te trekken met deze Waalse 

federatie. Enkel de aanduiding dat Troclet wel te vinden was voor het meevieren van de 

feesten (zie p. 141) kan de houding van de Luikse federatie verraden. Van Ginderachter 

besluit voor de Waalse federaties dat deze zich niet vijandig opstelden tegenover de 

herdenkingsvieringen. Met de woorden van Léon Troclet in het achterhoofd is hier een 

voorzichtige parallel te trekken, maar het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om aan dit 

ene citaat verdergaande conclusies op te hangen. 

 

De enige andere bron voor wat Luik betreft is een artikel van Célestin Demblon waarin hij 

het arbeidersfeest van 1 mei in een lange traditie plaatste. Het feest vond zelfs al in het oude 

Europa plaats. 

 

‘On célébrait aussi le premier mai dans l'ancienne Europe. Il suffit de rappeler la fète de la renaissance 

celtiqiue et germanique, perpétuée notamment en Belgique par l'étrange cérémonie de Russon.’352

 

 

De verwijzing naar ‘l’ancienne Europe’ moet niet zozeer gezien worden in 

internationalistisch anti-vaderlands discours, maar duidt gewoon aan dat de 1 mei-vieringen 

belangrijk waren voor de socialisten en ter legitimatie in een langere context geplaatst 

werden. Het ‘verbondenheidsgevoel’ tussen de ‘socialisten aller lande’ werd rond deze 

periode steeds naar voren geschoven. 
                                                 
351 BOGAERTS (A.), Ons Zondagspraatje, De Werker, 23/06/1905. 
352 DEMBLON (C.), 1e Mai dans l'histoire, Le Combat, 01/05/1903. 
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Hoewel Luik duidelijk een Waalse stad was, werd de ‘Cité Ardente’ op het ‘Vlaamsch 

Congres’ in Gent tot het ‘Vlaamsche land’ gerekend. Hier moet echter rekening gehouden 

worden met een ‘slip of the pen’ van de opsteller. Met deze uitspraak werden enkele 

Vlaamse délégués uit Luik bedoeld, maar dit werd wat onhandig verwoord. 

 

‘Heel het vlaamsche land is vertegenwoordigd. Er zijn afgevaardigden van den eenen hoek des lands, 

Oostende - tot den anderen hoek, Luik.’353

4.3.3. De strijd voor de Vlaamsche taal 

 

4.3.3.1. Bekvechten met de flaminganten 

De strijd die de socialisten met de flaminganten leverden naar aanleiding van de 600ste 

verjaardag van de Guldensporenslag kende zijn vervolg in de strijd om de taalwetten. Ook 

de vernederlandsing van de Gentse universiteit wakkerde de Vlaamse gevoelens van de 

socialisten aan. Wanneer Anseele in de Kamer de eed in het Frans aflegde, protesteerden de 

flaminganten hiertegen. Op een meeting in Nevele werden de socialisten hiervoor berispt 

door een ‘jongen burgerszoon-democraat’. Hij verweet hen niet genoeg voor de ‘vlaamsche zaakt’ 

te ijveren en ‘er zelfs vijandig aan te zijn’. De franstalige eed van Anseele en zijn lidmaatschap 

van de Association pour la vulgarisation de la langue française werden hierbij als argument 

gebruikt. Dit lidmaatschap moet volgens Vanschoenbeek echter in een andere context gezien 

worden. Op lokaal vlak probeerde Anseele door middel van een kartelvorming met de nog 

door Franskiljons gedomineerde Liberale Associatie de macht te veroveren354. Ook het 

verwerven van potentiële geldschieters deden Anseele’s eventuele gewetensbezwaren 

verdwijnen. Hij probeerde daarvoor zelfs te integreren in Franstalige verenigingen, zoals de 

Société des régates gantoises.355

In een artikel uit De Werker van 23 december 1904 (dat uit Vooruit gekopieerd werd) stelde 

men de jongeman echter gerust.  

  

 

                                                 
353 Ons Vlaamsch Congres, De Werker, 22/12/1903. 
354 VANSCHOENBEEK (G.), Anseele, Edward, p. 297. In: NEVB, Tielt, Lannoo, 1998, pp. 296-298. 
355 DEFOORT (H.), De derde arm. Socialisme en coöperatie in Europa voor 1914, Gent, Ugent, 2002 (ODV 
Geschiedenis), p. 285. 
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‘Wij zijn Vlamingen, wij kennen juist maar fransch genoeg om niet te sterven van honger, wij spreken 

vlaamsch en wij schrijven vlaamsch. Zijn onze beginselen en onze strijd internationaal, wij spreken 

vlaamsch en wij schrijven vlaamsch. 

Van de vlaamsche kwestie kennen wij zelfs dingen, die voor veel flaminganten latijn zijn. 

Wij kennen namelijk: vlaamsche armoede, vlaamsche hongerloonen, uitbuiting en vlaamsche 

minderheid op alle gebied. Er kan dus van verdediging geen sprake zijn.’ 

 

In hetzelfde artikel werden de flaminganten verweten dat de liefde voor een taal nog geen 

brood op de plank brengt en dat ‘die vlaamsche schreeuwers wetens en willens vergeten dat Arm 

Vlaanderen de streek is, die met Rusland en Turkije aan den staart komt van de natiën als geleerdheid, 

maar aan den kop als ellende en onwetendheid’.  

Onomwonden gaven ze toe dat ‘de taalkwestie in België vooral een klassenvraagstuk is. De 

vlaamsche rijken spreken fransch, de vlaamsche armen spreken en kennen niets anders dan vlaamsch. 

Dat is de nette, duidelijke en brutale waarheid, zonder omwegen.’356

4.3.3.2. Heibel om de vernederlandsing van de ‘Gentsche Hoogeschool’ 

  

Van Ginderachter merkte al op dat wanneer de vernederlandsing van de Gentse universiteit 

in 1905 uitgebreid besproken werd, de Gentse socialisten zélf gespreksavonden over dit 

thema organiseerden, dit in tegenstelling tot 1901 wanneer de socialisten weigerden deel te 

nemen aan meetings over de Vlaamse hogeschool. In ‘Ons Huis’, waar de gesprekken over 

‘Gent Vlaams’ gevoerd werden, vond de Vlaamsgezinde fractie een luisterend oor bij de 

partijtop. Via Ter Waarheid, een socialistische studentenvereniging die zich Vlaamsgezind 

opstelde, vonden de socialisten voor het eerste echt aansluiting in studentenmilieus en jonge 

burgerlijke intellectuelen. Wanneer Adolf Daens, samen met onder andere de Leuvense 

socialist Vanlangendonck, een wetsvoorstel zou indienen tot (volledige) vernederlandsing 

van de Gentse universiteit, organiseerde Ter Waarheid een studentencongres waarop het ook 

‘Eedje ‘Anseele uitgenodigd had. Wanneer De Gruyter, medeoprichter van Ter Waarheid, zijn 

standpunten voor het middencomiteit kwam toelichten werd beslist om op 8 mei in ‘Ons 

Huis’ een debat te houden tussen Anseele en De Gruyter. Het verslag van deze gebeurtenis 

                                                 
356 F.H., De Vlaamsche Zaak, De Werker, 23/12/1904. 
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werd op 10 mei in De Werker gepubliceerd, waardoor de Antwerpse arbeider ook 

geconfronteerd werd met de opvattingen en retoriek van de ‘Arteveldesocialisten’.  

Nadat De Gruyter zijn eisen voor hogere lonen en verplicht onderwijs had uiteengezet, was 

het de beurt aan Anseele. Die bewierookte de student maar vreesde echter dat De Gruyter 

een democratische uitzondering was tussen de Vlaamse studenten, ‘maar niemand mag 

twijfelen 'aan de rechtzinnige liefde der socialisten voor de vlaamsche zaak!' De katholieke 

en liberale conservatieven wilden de taalkwestie gebruiken om een front te vormen tegen 

sociale hervormingen. De socialisten waren het meest bekommerd om de situatie van de 

arbeider, zelfs in Wallonië schonk men aandacht aan de taalkwestie, ‘dat hebben ook de 

waalsche werklieden bewezen door een vlaamschen volksjongen als hun vertegenwoordiger te 

kiezen.’357

Een tweede avond rond dit thema werd op 29 mei gepland. Ook hiervan publiceerde De 

Werker een verslag, uiteraard overgenomen uit Vooruit.  

 Dit was overduidelijk een verwijzing naar de verkiezing van de Gentenaar Anseele 

in 1894 in Luik.  

 

‘Het vlaamsch debat in 'ons huis' gehouden, is van groote beteekenis. 

Het steld de houding vast van de Werkliedenpartij in de vlaamsche kwestie. De dagorde Anseele-

Bogaert-De Man-, door de vlaamsche studenten De Gruyter en Van Roy bijgetreden en mede 

onderteekend, is klaar, volledig afdoene.’358

4.3.3.3. In de Vlaamse eer gekrenkt 

 

Het thema van ‘Arm Vlaanderen’ werd ook na de mislukte protesten tegen het algemeen 

meervoudig stemrecht gebruikt. Het was de verdienste van de Vlaamse socialisten, niet de 

Belgische of Waalse, dat ‘Arm Vlaanderen’ meer en meer de socialistische toer opging. Deze 

Vlaamse trots werd gestimuleerd door de zware kritiek van bepaalde Waalse kameraden op 

la Flandre pourrie – ‘Rot Vlaanderen of ‘Arm Vlaanderen’, de verschillende connotaties 

spreken voor zich. De Vlaamse socialisten eigenden zich de vooruitgang expliciet toe. 

Wanneer Kortrijk in 1906 een socialistisch kamerlid mocht afvaardigen, weet het Boreinse 

blad l’Avenir du Borinage dat aan de heilzame invloed van Frankrijk: ‘C’est le frottement 

                                                 
357 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 266 en A.B., De Vlaamsche kwestie in Vooruit 
besproken, De Werker, 10/05/1905. 
358 BOGAERTS (A.), Over het Vlaamsch debat, De Werker, 01/06/1905. 
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quotidien avec le Nord français […] qui peu à peu affranchit les esclaves de la Flandre pourrie de 

fanatisme. […] Vive la France une fois de plus! C’est d’elle que toujours vient le salut aux peuples 

opprimés.’359

 

 Het spreekt voor zich dat de Vlaamse socialisten hierdoor op hun hart getrapt 

werden. Het was in Gent, en door de vele publicaties in De Werker ook in Antwerpen, 

namelijk een van de belangrijkste geloofspunten dat Vlaanderen le Nord beïnvloedde en niet 

omgekeerd. Zoals Bogaerts stelde naar aanleiding van ‘den vooruitgang van onze socialistische 

groepeeringen in Meenen’: 

‘Wel is waar gaan vele Belgische arbeiders over de grenzen hun brood verdienen en winnen zij in het 

goddenlooze Frankrijk loonen, die zij in eigen vaderland niet kunnen bekomen. Wel is waar hebben zij 

hierdoor eene onafhankelijkheid verkregen, die zich tegen de "meesters" keert van het 'Arme 

Vlaanderen' - Maar die werklieden zijn Belgen, Vlamingen, en het zijn veeleer zij die ook in het 

Noorden van Frankrijk invloed hebben geoefend en nog oefenen. Was de stoffelijke drang in 

Vlaanderen zoo groot niet, het oude 'Keerlenland' zou niet wachten, even als vroeger, op te staan 

tegen verdrukking en knevelarij, tegen uitbuiting en schandelijk onrecht.’360

 

 

De uitdrukking ‘keerlenland’ sloeg ongetwijfeld op ‘de Kerels van Vlaanderen’, wat tevens 

een roman van Hendrik Conscience was over de moord op graaf Karel de Goede in 1127, 

door enkele ‘Kerels’ gepleegd uit vrijheidsliefde. De mythe van ‘het vrije Kerelsvolk’ won 

aan het einde van de 19de eeuw aan invloed in flamingantische kringen.361

Toch was men ook jaloers op le Nord. Toen in 1906 grote overstromingen Vlaanderen 

teisterden, bleven de Belgische regeringsleiders in hun ivoren toren en verwaardigden zich 

niet om effectieve steun aan de getroffen families te bieden. De Metaalbewerker verwees naar 

de houding van de Franse regering na de mijnramp in Courierres, waar de getroffen 

arbeiders wel rechtstreekse hulp kregen.

 Dat de socialisten 

deze term ook inschakelden in hun retoriek, bewijst dat ze trots waren op hun Vlaamse 

vaderland. 

362

                                                 
359 Vive encore la France, L’Avenir du Borinage, 03/06/1906. In:  VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De 
vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 
2005, p. 285. 

 Dit verwijt aan de regering moet gezien worden 

360 BOGAERTS (A.), de roode overrompeling in Vlaanderen, De Werker, 23/03/1904. 
361 VERSCHAFFEL (T.), De Kerels, p. 1686. In: NEVB, pp.1685-1686. 
362 Onze Schoone Regeering, De Metaalbewerker, 25/03/1906. 
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in het licht van de kamerverkiezingen in 1906, waarbij de socialisten –uiteraard- de minder 

goede kant van de regering in de schijnwerpers probeerden te plaatsen in een poging zoveel 

mogelijk stemmen binnen te rijven. Het was dus niet zo dat ze hun discours plots aanpasten. 

Ook in het reeds aangehaalde artikel van Hardyns dat op 23 december 1904 in De Werker 

gepubliceerd werd (zie p. 146) dook het thema van ‘Arm Vlaanderen’ op. Daarin verweet 

Hardyns de flaminganten dat ze in hun streven naar taalgelijkheid wel vergaten dat ‘Arm 

Vlaanderen de streek is, die met Rusland en Turkije aan den staart komt van de natiën als geleerdheid, 

maar aan den kop als ellende en onwetendheid’. Voor de socialisten stond de verbetering van de 

leef- woon- en werkomstandigheden van de arbeiders centraal. Het taalvraagstuk mocht 

volgens de socialisten niet op zich staan, maar moest in een bredere klassenstrijd ingebed 

worden.363

4.3.3.4. Communautair gekrakeel (bis) 

 

De strijd om de evenredige vertegenwoordiging rond 1900 was al een teken dat de 

verhouding tussen de Waalse en Vlaamse socialistische federaties niet altijd even amicaal 

was, en de pogingen tot radicalisering van de taalwetgeving deden de tweespalt binnen de 

BWP alleen maar toenemen. Wanneer in 1907 een wet gestemd werd die Walen voor de 

eerste keer in de Belgische geschiedenis verplichtte om Nederlands te kennen, was het 

protest hiertegen zo groot dat tijdens de tweede lezing van het ontwerp op 12 april een 

compromisvoorstel van de liberaal Louis Franck goedgekeurd werd: de taalvereisten werden 

tot Vlaanderen beperkt. De vrees van de Waalse socialisten tegen wat zij het Vlaams-

klerikaal imperialisme noemden, schoof geleidelijk op in wallingantische richting. 

De taalgelijkheid zorgde voor diepe wonden in de parlementsfractie. Zoals Huysmans 

opmerkte wanneer Destrée beweerde dat er enkele een oppervlakkige onenigheid was: ‘Er ís 

weerstand tegen onze partijprincipes.’  

Modeste Terwagne, de Waalse dokter die zijn socialistische carrière in Antwerpen 

opbouwde, erkende dat er in Wallonië sterke vooroordelen tegen vreemde talen leefden, 

waaronder het Nederlands. Deze stelling werd bevestigd in l’Express, wanneer een 

onbekende auteur een verslag geeft van zijn ‘reis’ naar Limburg. Hij verwonderde zich 

erover dat de Vlaamse bevolking, zélfs de gewone arbeiders, allemaal Frans kennen.  

                                                 
363 F.H., De Vlaamsche Zaak, De Werker, 23/12/1904. 
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‘Partout où je suis allé, pendant ces quinzes jours, j'ai trouvé des gens s'exprimant excellemment en 

français, et y apportant une véritable coquetterie. Même les gens du peuple ont le désir le plus vif de 

connaître le français. J'ai engagé là-bas une bonne vie ne connaissant que le flamand pour qu'elle 

initie à celle langue ma petite fille.’ 

 

Verder in het artikel vraagt de auteur zich af of dit niet de werkelijke vrees van de 

flaminganten zou zijn: de steeds grotere verspreiding van het Frans? 

 

‘Ne serait-ce pas cela surtout, cette conquête de la langue française, qui inquiète nos flamingants?’364

 

 

Hij gaf dus uiting aan de gevoelens die de meerderheid van de franstalige socialisten 

koesterden. Het Frans was de hoofdtaal in België en het bewijs werd geleverd door de 

Limburgers, want velen ervan praatten zeer goed Frans. Het succes van het Frans in 

Vlaanderen was volgens deze auteur niet tegen te houden. Hiermee gaf hij de flaminganten 

een veeg uit de pan en kelderde hij hun argumenten tot taalgelijkheid. Het mag duidelijk zijn 

dat er een wig in de socialistische federaties van beide landsdelen gedreven was. Terwagne 

probeerde de brokken te lijmen door te stellen dat niet alle Walen zo hardnekkig anti-Vlaams 

waren (hijzelf zette zich in voor de rechten van ‘de mooie Nederlandse taal’), maar deze 

woorden hielpen niet echt, het kwaad was al geschied.365

 

  

Wanneer het wetsvoorstel-Cooremans op tafel kwam, namen de katholieken een besluitloze 

houding aan. Dit wetsvoorstel, dat betrekking had op het invoeren van het Nederlands in 

het vrije onderwijs, werd door de Gentse federatie toegejuicht366

                                                 
364 Echo’s, l’Express, 21/06/1907. 

. Ook in Antwerpen voelde 

men daar wel iets voor, want ze gaven kritiek op ‘het gemier der rechterzijde om heel de 

365 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, pp. 282-284. 
366 In 1907 had het wetsvoorstel van de katholieke volksvertegenwoordiger Coremans al een jarenlange kruistocht 
achter de rug. Het wilde de vrije instellingen voor Vlaanderen hetzelfde programma opleggen als hetgeen sedert 
1883 in de staatsinstellingen gangbaar was: de titularis met een getuigschrift van volledig middelbaar onderwijs 
zou behalve Duits en Engels tenminste twee leergangen in et Nederlands moeten hebben aangeleerd, 4/5 van de 
lessen bleef franstalig. ELIAS (H.J.), Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, deel IV, Nederlandsche Boekhandel, 
Antwerpen, 1965, p. 170. 
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Coremans' wet onmogelijk te maken’367. Opmerkelijk is dat dit op pagina drie van De Werker 

gepubliceerd stond onder de titel ‘nieuws uit Antwerpen’. Dit citaat is dus van de hand van 

een Antwerpse socialist, wat bijna een unicum is voor deze periode. Dit wilde echter niet 

zeggen dat men de situatie zoals ze was in Antwerpen niet betreurde. In maart 1907 gaf men 

blijk van een zekere strijdvaardigheid om De Werker weer naar de Sinjorenstad te halen. 

Onder de titel ‘nog een stootje’ probeerde men de lezers aan te moedigen. ‘Als er kwestie is 

van ons eigen blad terug in Antwerpen te doen drukken, dan zijn er weer ongeloovigen die meenden 

dat we het tot daar wel niet meer brengen zullen.’368

 

 

De Vlaamse eis tot taalgelijkheid was iets wat ook de Luikse socialisten bezighield. Célestin 

Demblon vormde volgens Liebman een uitzondering op de Waalse regel. Hij was één van de 

weinige socialisten die sympathie koesterde voor de Vlaamse zaak. Naar aanleiding van de 

‘mijnenwet’369

In een repliek op een socialistische volksvertegenwoordiger, die Demblon wilde beletten zijn 

goedkeuring aan het adres van ‘flamingant’ Huysmans te geven, riep hij uit: ‘Je me tairai pour 

personne, je défends le droit des travailleurs flamands comme je défendrais ceux du Portugais et es 

Sibériens. Je suis internationaliste et j’aime encore moins la sous-nationalisme que le nationalisme’. 

Het belang dat hij aan België wijdde mag duidelijk zijn. Het groter geheel van België bood 

meer opties dan het splitsen van het land. Dit internationalisme was anders dan wat we 

hiervoor meestal te horen kregen, wanneer men radicaal de grenzen wilde afschaffen: de 

 in 1907 had hij het over een ‘séparation administrative’, maar dit zag hij als enige 

uitweg als de Vlaamse taalrechten genegeerd zouden blijven. Want welke zin had het nog 

om blijvend in het voortbestaan van België te geloven als de helft van de bevolking 

gediscrimineerd werd? Hij zei letterlijk: ‘De deux choses l’une: ou bien il faut faire aux ouvriers 

flamands en Wallonie la même situation qu’ont les ouvriers wallons en Flandre où on leur parle le 

Français, ou bien il faut aboutir à la séparation administrative’. 

                                                 
367 Antwerpen op den uitkijk, De Werker, 30/06/1906. 
368 Nog een stootje, De Werker, 06/03/1907. 
369 De mijnenwet (maart-april 1907). Op 14 en 15 maart 1907 moest de Kamer zich uitspreken over het 
amendement van de Minister van Arbeid, de waal Francotte, waardoor voortaan van de ingenieurs de kennis van 
het Nederlands zou worden geëist, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. De socialisten stemden de eerste keer 
zeer verdeeld. Tijdens hun kort daaropvolgend 12de congres (31 maart 1907) vroeg Huysmans hierover uitleg. 
Het kwam tot een woelige gedachtenwisseling. 
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nationale context werd geëerbiedigd. Door deze woorden kreeg hij de wind van voren van 

zijn partijgenoot Pépin: ‘Les Wallons hors de la loi. Vous êtes un flamingant!’. 370

Carl Strikwerda volgt de mening van Liebman wanneer ook hij stelt dat Luik tegen het einde 

van de Eerste Wereldoorlog uitgroeide tot het centrum van de Waalse beweging. Hij ziet de 

reden voor deze sterke wallingantische beweging in het feit dat Luik een lange traditie kende 

als onafhankelijk prinsbisdom. Daardoor zag men zichzelf er als een Franstalig 

cultuurcentrum en door het specifieke Luikse dialect werd dit gevoel nog versterkt. Wanneer 

de Vlamingen er beetje bij beetje in slaagden het Vlaams meer rechten te doen krijgen, 

verweerden de Luikenaars zich zeer sterk tegen deze evolutie.

 

371

 

 Het mag duidelijk zijn dat 

Demblon (en Smeets) deze lijn niet volgden. In deze optiek zijn ze inderdaad uitzonderingen 

op de Luikse regel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
370 Citaten uit: VAN VELTHOVEN (H.), Onenigheid in de Belgische Werkliedenpartij. De Vlaamsche kwestie 
wordt een vrije kwestie (1894-1914), in: BTNG, 1974, p. 133. 
371 STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in nineteent-century Belgium, 
Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, p. 62. 
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4.4. Conclusie 

 

De Antwerpse zwakte en Luikse stilzwijgendheid maken dit hoofdstuk tot wat het is: een 

samenraapsel van zoveel mogelijk informatie over deze periode waarbij telkens in het 

achterhoofd moet gehouden worden dat sluitende conclusies zeer moeilijk te trekken zijn. 

Men zou dit frustrerend kunnen noemen, want het drama van de historicus is natuurlijk het 

gebrek aan bronnen. Als we nu echter doorheen deze sluier van de geschiedenis kijken, 

kunnen de weinige bronnen ook hier in de context van de probleemstelling geplaatst 

worden. Wel moet duidelijk gesteld worden dat wat Antwerpen betreft, de houding van de 

BWP-leiders niet achterhaald kan worden, evenmin als de reactie van de gewone arbeider 

die ’s avonds De Werker ter hand nam. In Luik lieten de socialistische voormannen wel in 

hun kaarten kijken, maar de gebrekkige archiefstructuur in de Maasstad verborg haar 

geheimen goed. Toch is geprobeerd om deze periode zo goed mogelijk te bestuderen met de 

middelen die voor handen waren. 

De jaren na 1902 brachten de verschillen tussen de Waalse en Vlaamse federaties sterker aan 

het licht. De houding van de verschillende federaties naar aanleiding van de 

herdenkingsfeesten voor ’75 jaar België’ vormde het beste bewijs. Hoewel het officiële 

partijstandpunt complete afzijdigheid predikte, waren de zaken in werkelijkheid heel wat 

complexer. Beïnvloed door hun Gentse kameraden probeerde men in Antwerpen de 

arbeiders af te laten zien om deel te nemen aan deze ‘jubelfeesten’, terwijl de enige bron voor 

Luik in deze periode een iets genuanceerder standpunt uitsprak.  

Na de mislukking van de strijd voor het algemeen stemrecht besloot men in Gent om zich 

meer op de economische strijd te richten. Met name de ‘Drie Achten’ en de 

vakbondswerking kwamen voorop te staan. Hierdoor probeerden ze het klassegevoel bij de 

werknemer te versterken en een doorbraak in de christelijke arbeidersrangen te realiseren. 

Deze nieuwe strategie werd ook in Antwerpen toegepast. De ‘Drie Achten’ kwamen 

veelvuldig uit Gent overgewaaid, wanneer men Vooruit-artikels in De Werker ging kopiëren. 

Met de annexatie van de Boomse federatie trachtte men er eveneens een uitbreiding te 

maken naar het (christelijke) rurale platteland.  

Door de communautaire spanningen die tussen de federaties in de verschillende landsdelen 

bleven hangen, groeiden de regionale identificatieprocessen. Naarmate men in Gent en 



 154 

Antwerpen voelde dat ‘Arm Vlaanderen’ aan succes begon te winnen, en de Waalse 

federaties steeds meer kritiek begonnen te leveren op het uitblijven van concrete resultaten 

in Vlaanderen, was de impasse compleet.  

Ook naar aanleiding van de taalwetten, zoals de wet-Coremans, waren er volgens Van 

Ginderachter duidelijke verschillen op te merken tussen Frans- en Nederlandstalige 

federaties. ‘Door het blijvend verzet van de Waalse federaties tegen de introductie van het 

Nederlands in Wallonië versterkte de identificatie van de Gentse socialisten met 

Vlaanderen.’372

 

 Voor de Luikse federatie lag dit toch wat anders, al mogen we niet vergeten 

dat Célestin Demblon een van de weinige Franstalige socialisten met sympathie voor de 

Vlaamse taaleisen was. Uit de Luikse bronnen over het eventuele rode vaderland kunnen we 

dus niet besluiten dat de situatie in Luik compleet verschillend was dan die in andere Waalse 

federaties. De enige conclusie die met zekerheid te trekken is, is dat de bronnenschaarste 

voor een onderzoeker naar dit thema sluitende conclusies onmogelijk maakte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
372 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 304. 
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Hoofdstuk 5. 1909-1914 

 

5.1. Tijdsbeeld 

 

De spanning in Europa bereikte een hoogtepunt in deze periode. Groot-Brittannië en 

Duitsland investeerden in de uitbouw van hun militaire vloot. De wapenwedloop werd even 

afgeremd toen een compromis gesloten werd tussen de twee landen, waarbij Groot-

Brittannië beloofde om niet tussen te komen wanneer er eventueel een Frans-Duits conflict 

zou uitbarsten. Dit compromis sprong echter al snel af en de Brits-Duitse rivaliteit werd 

sterker dan ooit tevoren. De Triple Entente en de Triple Alliantie hingen als een schaduw 

over Europa. De tegenstellingen tussen de verschillende landen werden verder uitgediept 

door de Tweede Marokkaanse Crisis (Groot-Brittannië en Duitsland) en de moeilijkheden in 

het door nationalisme bewogen Balkangebied (Rusland en Oostenrijk-Hongarije).  

In 1911 lanceerde de Duitse keizer Wilhelm II nogmaals een diplomatiek offensief ten 

opzichte van Groot-Brittannië. De Duitse regering wilde een oplossing vinden voor de Brits-

Duitse expansieproblemen. De Britten waren dan weer geïnteresseerd in het bevriezen van 

de vlootbewapeningswedloop. Deze schuchtere toenadering mondde echter uit op een 

mislukking.  

Alles in deze periode baadde in gespannen sfeer: de intense diplomatieke activiteit van de 

grote mogendheden, de spanningen op de Balkan, de sterk verhoogde uitgaven voor de 

vloot in Duitsland en Groot-Brittannië, de uitbouw van een strategisch spoorwegennet in 

Rusland en Polen. De uitgaven voor het leger werden overal gevoelig verhoogd, waardoor 

de wapenwedloop nu overal op toerental begon te komen. Alle landen verhoogden het 

aantal manschappen in het leger, al dan niet door het aanpassen van de militiewetten. De 

angstpsychose greep om zich heen en heel Europa was zich bewust van een nakende oorlog.  

Wanneer een Servische nationalist in Sarajevo een aanslag pleegde op de Oostenrijkse 

kroonprins Franz Ferdinand, was het hek van de dam. Deze moord, in de context van een 

diplomatiek overspannen en militair overbewapend Europa, werd de aanleiding van een 

militair conflict dat zijn voorgaande niet kende.373

                                                 
373 Gebaseerd op: VAN DE MEERSCHE (P.), Internationale politiek 1815-2005. Deel I: 1815-1945. Leuven/Voorburg, 
Acco, 1998, pp. 134-139. 
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5.2. Situatieschets 

De Antwerpse federatie bleef in de jaren net voor de Eerste Wereldoorlog gekenmerkt door 

een relatieve zwakte. De Werker bleef in Gentse handen en daarmee was hét partijblad bij 

uitstek geen echt wapen meer voor de socialistische federatie. Er werden wel verschillende 

pogingen genomen om met een nieuw socialistisch blad de krachten opnieuw te bundelen, 

maar geen enkel ervan kende veel resultaat. Zo werd de Sociaal-Demokraat in maart 1909 

opgericht omdat ze ‘een blad willen, en wel een socialistisch! Nu hoorde men teveel: houdt uw 

neuzen toe, als gij die vuilnisbak met de fiere naam ‘Socialistisch’ tooit.‘

5.2.1 Antwerpen 

374

In tegenstelling tot wat men zou kunnen verwachten, waren de verkiezingsresultaten (mede 

door het kartel met de liberalen) bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1911 positief. De vier 

nieuw gekozen gemeenteraadsleden werden gevierd op zondag 29 oktober wanneer een 

grote stoet door het centrum van de stad trok. De klerikalen hadden tien zetels verloren aan 

het anti-klerikaal kartel van liberalen en socialisten. Deze uitslag schreef Van Laar toe aan de 

sinds 1910 hernieuwde eenheid binnen de federatie. Die eenheid had al bij de wetgevende 

verkiezingen van 1910 zijn vruchten afgeworpen. Antwerpen koos er als een van de enige 

Belgische federaties (samen met Brussel) voor om alleen naar de kiezer te trekken. Terwijl 

Modeste Terwagne de lijst in Antwerpen trok, stond de Antwerpenaar Camille Huysmans 

op een vierde plaats op de Brusselse lijst. De overwinning van de BWP gaf het 

zelfvertrouwen een boost. Toch verraadde de campagne voorafgaand aan de verkiezingen 

een kortzichtig financieel beleid. De volledige kas was opgegaan aan het organiseren van 

meetings, het drukken van pamfletten en andere propagandamiddelen. De 3000 frank 

schulden werden slechts ten dele afgelost door bijdragen van de sigarenmakers en de 

Russische Sociaal-Demokraten. 

. 

De strategie om apart naar de verkiezingen was de doelstelling voor de volgende 

wetgevende verkiezingen in 1912. Na herhaaldelijk liberaal aandringen en het beloven van 

uitstekende plaatsten op de kartellijst ging men in Antwerpen overstag. Nooit was de 

                                                 
374 Aan de Lezers!, De Sociaal-Demokraat, 03/1909. 
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teleurstelling echter groter toen de resultaten bekend raakten. Er werd slechts één 

socialistische kandidaat naar de Kamer gestuurd, terwijl er zeker op twee gerekend werd.375  

De plotse ommekeer die zich rond 1905 in het Luikse had voorgedaan, bleef tot de Eerste 

Wereldoorlog voelbaar. Er werd niet alleen getracht om de arbeiders in en rond Luik te 

verenigen, maar de BWP-federatie slaagde er zelfs in om over een groot gebied uit te 

zwermen. 

5.2.2 Luik 

1911 wordt door Stikwerda, na 1905, een nieuw kantelmoment genoemd. De 

metaalbewerkers, meestal afkomstig uit Seraing, slaagden er dan namelijk in om alle kleinere 

unions te overvleugelen en zo sterke gecentraliseerde werkersverenigingen uit de grond te 

stampen. De anarcho-syndicalisten probeerden in hun strijd tegen de BWP de oude 

structuren te verdedigen, maar slaagden daar niet in. De nieuw gecreëerde verenigingen 

hadden een belangrijke invloed op de vele stakingen die er in Luik gehouden werden, niet in 

het minst die van 1913. ‘By finally making victorious strikes possible in Liège, they embodied 

working-class consciousness.’376

Opvallend is dat de klassieke strijd tussen socialisten en katholieken niet tot uitbarsting 

kwam in Luik. De christen-democratische stromingen werden gehinderd door de 

conservatieve katholieken, waardoor deze nooit veel succes kenden, iets waar de BWP 

uiteraard kon van profiteren. Toch bleef men in Luik, in tegenstelling tot hun Gentse en 

Brusselse collega’s, zeer afwachtend om een socialistisch welvaartssysteem uit de grond te 

stampen. Dit toont nogmaals aan dat er in Luik een ander soort socialisme leefde, en dat de 

geestdrift waarmee de massa georganiseerd werd zeer sterk afhankelijk was van de 

methoden die de leiders wilden gebruiken. Net die geestdrift konden de leiders van de 

 De sterkte van de metaalbewerkers in die periode toont de 

verschuiving in de Luikse economie van mijnbouw naar een stijgende export van moderne 

ijzer- en staalproducten aan.  

                                                 
375 Gebaseerd op: MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch 
socialisme (1880-1914). Masereelfonds, 1980, p. 217. en VAN LAAR (A.), De Geschiedenis van de Arbeidersbeweging 
van Antwerpen en omliggende, S.M. Ontwikkeling, Antwerpen, 1926, pp. 162-169. 
376 STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in nineteent-century Belgium, 
Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, p. 377. 
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metaalarbeiders hun achterban geven, waardoor vanaf 1911 het socialisme in elke hoek van 

de samenleving ingang vond.377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
377 STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in nineteent-century Belgium, 
Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, pp. 185-187 en pp. 373-376 
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5.3. De rassenstrijd 

Toen Léopold II op zijn sterfbed de nieuwe militiewet ondertekende, boekten de socialisten 

een grote overwinning. In Luik werd naar aanleiding van de laatste militaire loting in 1908 

met zekere zin voor ironie over het Belgische leger gesproken. In het heersende 

internationale klimaat, waar de spanning tussen de grootmachten langzaam steeg, was La 

Bataille ervan overtuigd dat het Belgische leger geen dag zou stand houden wanneer de 

Franse of Duitse legers door België zouden trekken: ‘L'armée belge ne tiendrait pas un jour 

devant l'armée Allemande ou Française. Le pays n'est pas menacé, ce qui fait sa sécurité ce sont les 

traités et non pas ses troupes.’ Het leger wás niet nuttig, ook al omdat België een neutraal 

statuut kende. Wanneer de Belgische bourgeoisie werkelijk zo patriottistisch was als ze lieten 

uitschijnen, moesten hún zonen het land maar verdedigen. De arme arbeiderskinderen 

werden nu nog te vaak ‘gebruikt’ door de overheid. Het leger en de bijhorende loting waren 

geen manier om het land te verdedigen, maar het was een middel waardoor de bourgeoisie 

hun privileges kon beschermen. ‘Ce n'est pas pour défendre les frontières que la bourgeoisie veut 

des soldats mais bien pour défendre ses privilèges et les biens qu'elle nous à volés.’

5.3.1. De militiewet(ten) 

378 Zoals Troclet 

het in 1909 in Le Réveil des Métallurgistes samenvatte: ‘Le militarisme est néfaste à la petite 

industrie, à l'agriculture et aux ouvriers industriels, mais il est utile au gros patronat et profite à la 

Haute Banque’.379

Een zekere J.M. trok in La Bataille fel van leer tegen het verwijt dat de socialisten 

vaderlandsloos waren. Zijn definitie van patriottisme sloot een liefde voor het vaderland niet 

uit. In een overzicht van het patriottisme dat sinds de middeleeuwen onder de bevolking 

leefde, zag hij het internationalisme als logische volgende stap.  

 

 

‘Primitivement, le sentiment connu aujourd'hui sous le nom de patriotisme, ne se rapportait qu'à la 

famille et l'on près quiconque n'appartenait pas à la famille (sic); au Moyen-Âge principalement, ces 

haines de famille séculaires et sanglantes, telles que nous les voyons subsister encore dans certaines 

régions arriérées, notamment en Corse. 

                                                 
378 L’impôt du sang, La Bataille, 09/02/1908. 
379 TROCLET (L.), Une Puissance capitaliste, le réveil des métallurgistes, 01/1909. 
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Plus tard, ce sentiment égoïste et étroit dans son essence s'est étendu successivement à la tribu, au 

bourg, à la région, à la province et finalement au pays entier. La dernière forme ou manifestation du 

patriotisme qui tend à prévaloir de plus en plus à notre époque, enveloppe tous les individus et tous les 

peuples: plus de frontières, plus d'oppresseurs et plus d'opprimés, plus d'envie, plus de haine, plus de 

guerre! Tous les hommes sont frères et doivent vivre comme tels. Tel est l'idéal socialiste et telle est 

notre conception large et généreuse du patriotisme.’ 

 

Het patriottisme dat de katholieken aanhingen was vals, want ‘leur patrie est Rome’, van 

waaruit de instructies en bevelen kwamen om de katholieke regels op te leggen aan de 

gewone bevolking en zo de macht in handen te blijven houden.380 De auteur ontkende de 

realiteit van België dus niet - hij aanvaardde ze zelfs - maar stelde duidelijk dat het nu tijd 

was om de volgende stap in deze evolutie te zetten.381

 

  

De nieuwe wet had heel wat voeten in de aarde. Al in juli 1909 werd er door de Kamer een 

ontwerp voorgesteld: één soldaat per gezin, inkrimping van de diensttijd tot twintig 

maanden en vrijstelling voor geestelijken. Omdat de plaatsvervanging (waarbij gegoede 

burgers hun zonen konden vrijkopen) niet opgenomen werd, rees er sterk verzet van de 

socialistische banken. Na maandenlange onderhandelingen kwam er op 5 november een 

nieuw voorstel uit de bus: de uitzonderingen voor geestelijken werden door de socialistische 

Kamerfactie goedgekeurd in ruil voor een diensttijd van 15 maanden en het afschaffen van 

het plaatsvervangingsysteem.382

                                                 
380 J.M., Patriotisme, La Bataille, 21/02/1909. 

 Net voor alles in kannen en kruiken leek, en de wet gestemd 

moest worden, kwam Daens roet in het eten gooien door een amendement in te dienen dat 

de plaats van het Nederlands in het leger wilde vastleggen. Dit zorgde op de socialistische 

banken voor gemengde gevoelens. Vandervelde loofde Daens omdat het zeker een nuttig 

thema was, maar stelde voor dat hij het als apart wetsvoorstel zou indienen. De reeds 

bereikte compromissen over de militiewet mochten niet meer in het gedrang worden 

gebracht. Toch wilde men de taaleisen niet aan de kant schuiven, want het was Anseele die 

van leer trok tegen de beschuldigingen van de Kamerleden Henderick en Buyl dat de 

381 Deze retoriek werd vroeger ook al gebruikt. Zie p. 114. 
382 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 306. 
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socialisten het Vlaams niet genegen waren. Hij repliceerde in duidelijke taal: ‘de socialisten 

doen meer voor de Vlamingen dan de katholieken!’383

Priester Daens werd niet enkel in de Kamer op geregelde tijdstippen gesteund door de 

socialisten. In De Werker werd een Gents artikel gepubliceerd, waarin men het boek dat door 

Pieter Daens over zijn broer Adolf geschreven was, aanprees. De harde strijd voor de rechten 

van de arbeider werd er in aangeprezen, maar ook de inspanningen voor het Vlaams werden 

door Steven Boersen naar waarde geschat.

 Deze discussie laat merken dat het 

‘Vlaamsgezindheidsthema’ gevoelig lag bij de BWP.  

384

 

 

De nieuwe militiewet werd niet overal op gejuich onthaald. Kort na de stemming ervan 

gingen alweer stemmen op om het ‘één zoon per familie’-principe te vervangen door een 

algemene dienstplicht in het Belgische leger. Natuurlijk had dit alles te maken met de steeds 

stijgende vijandigheid tussen de landen in Europa. Het broeinest van de Balkan leek ieder 

moment te kunnen uitbarsten, en de allianties die gevormd werden deden vermoeden dat 

een grote confrontatie tussen enkele wereldmachten niet ging uitblijven. Zoals steeds 

verwierpen de socialisten het militievoorstel door te argumenteren met de volgens Liebman 

klassieke socialistische theses: het verwerpen van de stelling dat de arbeiders geen vaderland 

hadden, en verwezen naar de plicht van alle volkeren om de territoriale integriteit van hun 

land te vrijwaren385. Door te stellen dat alle socialisten dit Jaurèsiaans discours aanhingen, 

gaat Liebman mijns inziens toch te kort door de bocht. Zo stelde Van Ginderachter dat de 

Gentse federatie toch wat wantrouwiger stond tegenover het principe van landsverdediging. 

In Vooruit schemerden zelfs af en toe ideeën van de Franse socialist Hervé386

                                                 
383 GODDERIS (J.), Oorlog aan de oorlog!? De houding van de Belgische Werkliedenpartij ten aanzien van het leger 1885-
1914, Ugent (OLV), 2004, s.p. 

 door. Ook de 

Antwerpse socialist Huysmans, die weliswaar in Brussel verkozen was, verklaarde op de 

Algemene Raad van 6 oktober dat ‘l’armée à mon sens est une charge inutile en Belgique […]. 

384 BOERSEN (S.), Voor ’t volk geofferd, De Werker, 06/09/1909. 
385 Discours de Furnéront, principal orateur du P.OB. sur cette question, ainsi que de Jules Destrée, Annales, 
parlementaires, 1912-1913, pp. 661, 665, 942. in : LIEBMAN (M.), les socialistes belges, 1885-1914, La révolte et 
l’organisation (Histoire du mouvement ouvrier en Belgique, 3), Bruxelles, vie ouvrière, 1979, p. 
386 ‘Hervé was een resolute anti-patriot die weigerde in welke omstandigheden ook la patrie te verdedigen. Hij 
verwierp de notie van het vaderland en zelfs de in het socialisme wijd verspreide visie dat Frankrijk het 
moederland was van de vrijheid en de revolutie was’. In: VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De 
vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 
2005, p. 254. 
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Suivons l’example du Danemark’387. Dit was echter geen optie, aangezien Denemarken geen 

doorgangsroute voor de grote mogendheden was, aldus Vandervelde. De artikels uit Vooruit 

waarin de idealen van het vaderland en van de rechtvaardige verdedigingsoorlog sterk 

gerelativeerd werden388, kwamen ook in De Werker terecht. Het onderwerp kwam onder 

andere aan bod in het lang uitgesponnen debat tussen de flamingantische Meert en de 

Gentse socialist Hardyns.389 Volgens Van Ginderachter moeten de discussies over de 

militiewetten binnen de socialistische partij echter niet als een louter communautaire 

splijtzwam bekeken worden. Er speelden namelijk nog enkele variabelen mee, ondermeer 

een generatieconflict met De Jonge Wacht. Ook Léon Troclet was in zijn jonge jaren één van de 

protagonisten van de jongerenbeweging geweest.390

In La Bataille pleitte men voor le nation armée. Nog vóór het partijcongres van 23 tot 25 maart 

1913 een rapport goedkeurde waarin Hubin en Furnéront de arbeiders niet alleen hun plicht 

tot landsverdediging voorhielden, maar ook pleitten voor een militaristische opleiding van 

de jeugd

 

391

 

, liet La Bataille al argumenten voor hun standpunten horen.  

‘Avec le sytème de la nation armée que veut le parti socialiste, les exercices de préparation militaire 

doivent être introduits dans notre système d'éducation des enfants et des jeunes gens. Dans le 

développement de sa proposition de la nation armée à la chambre française, Jaurès disait: "Si 

l'éducation physique de la jeunesse était dirigée, par l'officier, le gymnaste, l'instituteur, le médecin, 

on pourrait surveiller toute l'évolution et régler le physique de la race.’392

 

 

                                                 
387 HUYSMANS (C.), Algemene Raad BWP, 06/10/1909. in: VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De 
vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 
2005, p. 314. 
388 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 315. 
389 Het debat Meert-Hardyns. Het flamingantisme en de sociale beweging. De Werker, 10/08/1910. 
390 MOMMEN (A.), De Belgische Werkliedenpartij, ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme, 1885-1914, 
Gent, Masereelfonds, 1980, p. 172; LIEBMAN (M.), Les socialistes belges, 1885-1914, La révolte et l’organisation, 
Bruxelles, vie ouvrière, 1979, p. 256. 
391 ‘Il faut que la notion du devoir qui incombe à tous de collaborer à la défense du sol national soit enseignée dès l’enfance à 
chaque citoyen et que des institutions à créer l’y préparent dès l’adolescence.’ XXVIIe congrès du PO, Le Peuple, 
25/03/2913; Le congrès national du Parti socialiste belge. In: VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De 
vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 
2005, p. 316. 
392 L.W. préparation militaire, La Bataille, 29/12/1912. 
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In Antwerpen ventileerde De Transportarbeider zijn mening over de dreigende oorlog. Men 

betreurde dat de wereld telkens verscheurd werd door allerlei conflicten. Zo verwees men 

naar de strijd tussen de Indianen en de Amerikanen, de kolonialen tegen hun bezetters, maar 

ook van de arbeiders tegen de werkgevers. Opvallend was dat deze uitspraken kracht bij 

gezet werden door te verwijzen naar ‘de Germanen, onze waardige voorouders, die op dezelfde 

wijze en met dezelfde middelen gestreden hebben als de Romeinen het land ingedrongen zijn’393. Door 

zich te identificeren met de Germanen, die ook tegen een onderdrukker moesten strijden, 

zetten ze zich af tegen de Romaanse cultuur die het zuiden van het land beïnvloedde. De 

Vlaams-etnische gevoelens zijn hier duidelijk merkbaar. 

Na de commotie rond het wetsvoorstel-Coremans en de zogenaamde mijnenwet bereikte de 

taalstrijd in de periode 1909-1914 een hoogtepunt. De Vlaamse socialisten bleven consequent 

voor de Vlaamse taalrechten strijden, terwijl de opkomende wallingantische stromingen de 

federaties aan de andere kant van de taalgrens beïnvloedden. Zo werd er op 3 februari 1909 

in de Kamer heftig gedebatteerd binnen de BWP-fractie over het amendement-

Wauwermans, dat aan de voorzitter van de werkersrechtersraden de kennis van beide 

landstalen oplegde. De Gentenaar Anseele verdedigde de rechten van de 120 000 Vlaamse 

arbeiders in Wallonië en verweet zijn Waalse collega’s enkel oog te hebben voor de belangen 

van de bourgeoisie. De Waalse afvaardiging verdedigde zich heftig en onder meer Troclet 

klaagde de houding van de Vlaamse arbeiders aan. Uiteindelijk werd het wetsvoorstel 

weggestemd, maar een regeringsamendement dat tweetaligheid van griffiers eiste, werd wel 

goedgekeurd. 

5.3.2. De taalstrijd en rassenargumentatie 

394

                                                 
393 De uitbuiting van menschen door menschen, De Transportarbeider, 02/1914. 

 Deze discussie toonde aan dat het volledig scheef zat tussen de Waalse en 

Vlaamse socialistische federaties wat de taalwetgeving betrof. De strijd voor de 

vernederlandsing van de Gentse Hogeschool zorgde ervoor dat de kloof steeds breder werd. 

Tot voor de verkiezingen van 1910 trad Edward Anseele als spreekbuis van de Vlaamse 

socialisten het strijdperk van de Kamer tegemoet. Na deze verkiezingen slaagden de 

socialisten er in om hun 35 zetels te behouden. De Vlaamse inbreng werd echter gevoelig 

uitgebreid met de intrede van Camille Huysmans. Van Velthoven noemt hem ‘een diep 

394 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 319. 
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overtuigde socialistische flamingant met een intellectuele achtergrond, aan een spitse welsprekendheid 

gepaard’395

De Antwerpse federatie bood Camille Huysmans onmiddellijk ruggesteun, zowel moreel als 

met daden. Zo namen ze op 4 december 1910 een motie aan voor de vernederlandsing van 

de Gentse universteit

. De komst van Huysmans vormde een déclic voor de Vlaamse socialistische 

vertegenwoordigers. Vanaf nu beperkten ze zich niet alleen tot kortstondige inspanningen 

(meestal met betrekking tot de taalwetgeving), maar werd er ook gefocust op de Vlaamse 

kwestie in al haar facetten. 

396. De breuklijn tussen het noorden en het zuiden van het land was nog 

nooit zo diep. De Waalse socialisten weerden zich als duivels in een wijwatervat, terwijl de 

Vlamingen in Huysmans een sterke leider gevonden hadden. De discussie werd alleen maar 

aangezwengeld doordat de Vlaamse Hogeschoolcommissie net na de verkiezingen van 1910 

een campagne voerden om de vernederlandsing van de Gentse Hogeschool te eisen.397 

Volgens Liebman aarzelde Anseele om de strijd voor de taalstrijd in zijn eigen Gent aan te 

gaan. Door zijn steeds nauwer wordende banden met de economische milieus werd hij 

verder in de armen van Franstalige bourgeoisie gedreven en het was slechts onder druk van 

zijn achterban dat hij zich begon in te zetten voor deze Vlaamse strijd.398 De auteur slaat de 

bal hier toch verkeerd, want zoals Van Ginderachter stelt: ‘Anseele was persoonlijk 

gewonnen voor een vernederlandsing van de rijksuniversiteit. Zo schoof hij op 6 december 

Destrées verzet terzijde met het argument dat ‘notre nation comprend deux races qui ont droit à 

leur culture propre à tous les degrés’.’ 399 Het was niet Anseele die aarzelend zijn positie innam, 

zijn mening was duidelijk. ‘Tegen de Waalse partijgenoten had hij gezegd dat hij bereid was 

zijn federatie te vragen terug te komen op haar beslissing, maar persoonlijk was hij daar 

tegen’400

                                                 
395 VAN VELTHOVEN (H.), Onenigheid in de Belgische Werkliedenpartij. De Vlaamsche kwestie wordt een vrije 
kwestie (1894-1914), in: BTNG, 1974, p. 150. 

. Hij wilde gewoon wachten tot de Algemene Bestuursvergadering in Gent een 

396 ELIAS (H.J.), Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, deel IV, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1965, p. 
163. 
397 VAN VELTHOVEN (H.), Onenigheid in de Belgische Werkliedenpartij. De Vlaamsche kwestie wordt een vrije 
kwestie (1894-1914), in: BTNG, 1974, p. 150. 
398 LIEBMAN (M.), les socialistes belges, 1885-1914, La révolte et l’organisation (Histoire du mouvement ouvrier en 
Belgique, 3), Bruxelles, vie ouvrière, 1979, p. 
399 A La Chambre, Le Peuple, 07/12/1910. In : VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten 
geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, pp. 
339-340. 
400 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 325. 
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oordeel had geveld. Aangezien die hem met grote meerderheid aanraadden het wetsvoorstel 

te tekenen, voelde hij zich nog meer gesterkt in zijn overtuiging. 

 

Wanneer Huysmans in een historisch geworden redevoering het beeld van de ‘drie 

kraaiende hanen’ opriep, was het hek van de dam voor de Vlaamse socialisten. Door ook de 

katholieke Cauwelaert en de liberale Franck in de strijd te betrekken, gaf hij de socialistische 

eis een sterke basis. Ook De Werker nam deze woorden graag over. Op 21 december 1910 

publiceerde men een artikel die aanspoorde tot eendrachtige frontvorming. 

 

‘Alle partijen hand in hand voor één zaak. Socialisten, liberalen en katholieken die een oogenblik hun 

geschillen vergeten en samen optrekken. Nevens de economische strijd is het een proletarisch belang 

dat het intellectuele leven in Vlaanderen zich uit in de taal van het volk, wil het komen tot een hogere 

cultuur. Liberalen en katholieken verwachten van de Vlaamse Hogeschool een toenadering der klasse. 

Wij geloven niet in die ideologieën. Niet de taal, de economische positie speelt hier de hoofdrol.’401

 

 

Hun eigen positie scherp afbakenend lieten ze wel merken dat ze volledig achter de woorden 

van Huysmans stonden. De politieke overtuigingen van de drie kraaiende hanen gooiden 

echter al snel roet in het eten. Tegen de verkiezingen van 1912 was het Antwerpse Vlaamsch 

blok al uit elkaar gerukt. Door deze breuk beslisten de socialisten en liberalen dat jaar niet 

mee te vieren met de katholieken wanneer de Guldensporenslag herdacht werd. In een 

aantal artikels in De Werker werd de socialistische strijd voor de verheffing van het Vlaamse 

volk echter onverminderd voortgezet.402

Voor het afbrokkelen van het Antwerpse front waren er ook andere socialistische federaties 

die de strijdbijl opnamen om de Vlaamse rechten te verdedigen. Zo zien we in Vooruit 

stemmen ten gunste weerklinken. Aimé Bogaerts, Johan Lefevere en de vereniging voor 

Vlaamse socialistische studenten waren voorstander. Onder meer Hardyns, de radico-

socialistische schepen van onderwijs Cambier en de progressist Heynderickx waren tegen 

omdat ze de eendracht van de BWP niet in het gedrang wilden brengen.

  

403

                                                 
401 De Werker, 21/10/1910. 

 Net zoals de 

402 De Werker, 08/07/1912. 
403 VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het 
Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, pp. 340. 
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voorbije jaren was Vooruit ook nu weer de hofleverancier van De Werker, wat ervoor zorgt 

dat we in beide steden een zelfde discours te horen krijgen. Zo trok Hardyns ten strijde tegen 

de flamingant Meert. Dit debat werd in Vooruit en De Werker opgenomen, verspreid over 

verschillende edities.  

 

De verstarring tussen de relaties tussen Vlaanderen en Wallonië had niet alleen te maken 

met de Vlaamsgezinde ideeën van de Antwerpse en Gentse socialisten. Ook in Luik, waar 

men aanvankelijk positief reageerde op de taaleisen van de Vlamingen, werd het geweer van 

schouder veranderd. De appreciatie voor de Vlamingen werd steeds minder, tot enkel 

Célestin Demblon als eenzame strijder overbleef. Ook voor hem was het Frans lange tijd de 

enige logische taal in België geweest, maar eenmaal overtuigd van zijn ongelijk, werd hij één 

van de vurigste verdedigers van de Vlaamse rechten. Wanneer hij hierop aangevallen werd, 

reageerde hij dat hij nog liever het nationalisme dan het subnationalisme zag.404

Léon Troclet hield er een andere mening op na. Wanneer Destrée op een meeting kort na de 

toespraak van Huysmans de ‘drie kraaiende hanen’ scherp veroordeelde en zelfs de âme belge 

artificieel noemde, benadrukte ook Troclet dat ‘la culture française [est] la seule qui puisse faire 

l’éducaton du peuple flamand’

 Door 

tegemoet te komen aan de Vlaamse eisen hoopte hij om op een rationele manier de eenheid 

van het land én de arbeidersbevolking te bewaren. Terwijl Emile Vandervelde eveneens in 

de bres tussen Noord en Zuid bleef springen, kreeg Demblon heel wat tegenwind van de 

Waalse blokken in Charleroi en Bergen.  

405

In La Bataille trok Van Belle ten strijde tegen deze woorden. De Waalse socialisten konden 

nog veel leren, zo besefte hij ook na een werkbezoek aan de Gentse federatie. Deze Charles 

Van Belle, die secretaris was van het Syndicat des travailleurs de bas de Seraing (1909-1940), was 

het kind van een Nederlandstalige migrant, werd samen met zijn identieke tweelingbroer 

François tijdens de Eerste Wereldoorlog overtuigd anti-Vlaams en maakte zo furore als 

socialistisch en Waals parlementslid. Voor WOI was dit nog niet het geval want hun vader, 

. Het Vlaamse volk moest uit het slop gehaald worden, maar 

dit zou enkel lukken met de Franse cultuur want in het Vlaams zou dit niet lukken.  

                                                 
404 VAN VELTHOVEN (H.), Onenigheid in de Belgische Werkliedenpartij. De Vlaamsche kwestie wordt een vrije 
kwestie (1894-1914), in: BTNG, 1974, pp. 154-155. 
405 TROCLET (L.), op een meeting van de anti-Vlaamsgezinde verenigingen van België in Brussel, De Vlaamsche 
Hogeschool, 04/1911. 
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François Van Belle sr. diende in 1898 in de gemeenteraad van Tilleur nog een voorstel in om 

een Vlaamse leergang te organiseren in de gemeentescholen.406

 

 

‘Que des leçons nous pourrions aller prendre chez ceux-là que certains désignnent avec un air de 

mépris par "les flaminds". Nous avons visité le tissage, le Vooruit, l'imprimerie, la brasserie, et 

partout nous avons été reçu avec une attention remarquable.’407

 

 

Troclet bleef echter de superioriteit van het Waalse ras uitdragen. In 1913, wanneer de 

flamingant Borginon, één van de latere medestichters van de Frontpartij, in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers zwaar strijd leverde om de Nederlandse taal in het leger niet meer 

te discrimineren, stuitte hij op tegenwind van zeer veel Kamerleden. Uiteindelijk deed hij het 

voorstel om aparte Franstalige en Nederlandstalige regimenten in te voeren, zodat de 

soldaten hun respectievelijke oversten toch zouden begrijpen. Hij ging ervan uit dat ‘elk der 

beide rassen zich vrij moet kunnen ontwikkelen en al zijne innerlijke krachten doen gelden, welke 

thans maar al te vaak onvruchtbaar blijven’. Dat hij uitging van twee verschillende rassen die in 

België toevallig samengebracht werden, is veelzeggend. Léon Troclet antwoordde Borginon 

dat zijn voorstel ‘de meest logische oplossing’ was.408 Blijven proberen om beide landsdelen te 

verzoenen zou toch maar tot nog grotere discussies leiden. 

Wanneer de verkiezingen van 2 juni 1912 een grote desillusie bleken te zijn, verergerden de 

communautaire spanningen binnen de BWP zienderogen. De Walen klaagden de trage groei 

van het socialisme in Vlaanderen aan en waren ervan overtuigd dat de kleine successen die 

er behaald werden te wijten waren aan de Franstalige invloed.

5.3.3. Communautaire climax 

409

 

 De Werker betreurde deze 

mening. 

                                                 
406 Uit Tilleur, Vooruit, 11/09/1898; VRANCKEN-PIRSON (I.), Charles Van Belle, p. 1579. In: Encyclopédie du 
mouvement wallon, pp. 1579-1580. 
407 VAN BELLE (C.), Une Visite à Gand, La Bataille, 17/09/1911. 
408 Beknopt Kamerverslag (zitting Kamer van Volksvertegenwoordigers 23/04/1913), De Werker, 25/04/1913. 
409 Van Velthoven geeft hierbij het voorbeeld van de kiesoverwinning in Kortrijk, waarbij Debunne een zetel 
veroverde. Destrée schreef dit toe aan de franstalige invloed die er was. VAN VELTHOVEN (H.), Onenigheid in 
de Belgische Werkliedenpartij. De Vlaamsche kwestie wordt een vrije kwestie (1894-1914), in: BTNG, 1974, p. 157. 
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‘Dat ook in onze partij kameraden die, in alle andere gevallen aan onze schouder, onbesuisd aanvallen 

op ons Vlaams-zijn plegen. Misschien weten ze niet dat zij met de klerikale verdrukking toe te 

schrijven aan de Vlaamse geaardheid, w.o. ook Walenland gebukt, zij ook een verwijt richten tot 

duizenden Vlaamse arbeiders die zich inspannen om de meeste uitgebuite bevolking voor het socialisme 

te winnen.’410

 

 

Meer zelfs, de socialisten hadden ervoor gezorgd dat het Vlaamse volk zichzelf weer was 

beginnen herwaarderen. Door het socialisme beseften ze dat het ook anders kon. We moeten 

wel opletten met dit citaat binnen de communautaire spanningen in de BWP te plaatsten, 

want hier werd toch vooral de strijd met de flaminganten aangegaan. Dit neemt echter niet 

weg dat ze ook hier weer consequent uitgingen van een Vlaamsch volk. Het was het 

socialisme dat Vlaanderen ging redden, niet de Vlaamse Beweging. 

 

‘Het vlaamsche volk was laag, zeer laag gezonken vóór een veertigtal jaren. Kapitalisten en 

geestelijkheid hielden het onder den hiel en den domper; zoo dom en versaagd was den Vlaming dat hij 

op den duur overtuigd scheen van zijn minderwaardigheid en dat hij scheen te gelooven waarlijk 

bestemd te zijn om eeuwig te doen wat rijkaards en soutanedragers wilden. 

Het socialisme verhief het hoofd. Wij kwamen, wij, eerst de droomers, later de verachter 'rooden', en 

zie, er kwam roering, overal roering onder 't Vlaamsche volk. Een kreet om verlossing ging op langs 

Leie en Dender, langs Mandel en Dyle. Wij hadden 't Vlaamsche volk wakker geschud. Het ging aan 

't leeren, het begon te denken, en het ondervond dat het ook bekwaam was tot iets, het zocht en vond 

overal gelegenheid om te toonen wat het kon, wat het wilde en durfde.’411

 

 

Deze woorden waren veel ‘etnisch gekruider’ dan wat Anseele in 1910 in de Algemene Raad 

vertelde. In een reactie tegen de Franstalige Hubin, die stelde dat het Wallonië was die de 

democratie in België kon redden, richtte Anseele zich expliciet tot ‘TOUS les ouvriers’. Het 

was het socialisme ‘qui secouera le pays. Voilà ce qu’il faut dire, parce que c’est la vérité’.412

                                                 
410 De Werker, 21/04/1912. 

 In 

bovenstaand citaat zou het socialisme het ‘Vlaamsche volk’ gaan redden. Over hulp aan de 

411 De Vlaamsche kwestie, De Werker, 17/04/1912. 
412 ANSEELE (E.), Algemene Raad BWP, 25 mei 1910. In: VAN GINDERACHTER (M.), Het rode vaderland. De 
vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. Lannoo/AMSAB, Tielt, 
2005, p. 322. 
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Waalse arbeiders werd niet gepraat. Natuurlijk moet hier in het achterhoofd gehouden 

worden dat het socialisme in Wallonië al veel verder doorgedrongen was. In Vlaanderen 

moest de meerderheid van de arbeiders nog altijd over de streep getrokken worden. 

 

De kritiek op de Vlaamse Beweging was een constante in de socialistische 

propagandapolitiek. In Luik werd een ‘Vlaamsch Congres’ georganiseerd door de Vlaamse 

Beweging, om de Vlaamse inwoners van de stad wat dichter bij elkaar te brengen en hun 

eisen voor taalrechten uit de doeken te doen. De Werker schoot dit congres genadeloos af, 

want ‘zij [de flaminganten] trachten de Vlamingen nog wat in slaap te houden en hen te paaien met 

eenige onbepaalde beloften van taalrecht’. Hun enige bedoeling was om de katholieke 

standpunten te herhalen en het volk blijvend onder hun invloed te houden. De Werker hield 

er dan ook aan ‘te protesteeren tegen zulke Vlaamsche Kongressen; wij denken alle vrijzinnige 

Vlamingen te moeten waarschuwen tegen het zwarte gevaar uit Rome! De meeste Vlamingen zijn 

reeds van over eeuwen in de macht der geestelijken, die van het Luikerland volgen ook al, gelaten en 

gedwee, de bevelen hen uit het Vatikaan gezonden.’413

 

 Dat de Vlamingen al eeuwen gedomineerd 

werden door de Kerk geeft aan dat ze de Vlamingen een langere geschiedenis te geven, en 

ervan uitgaan dat de band tussen de Vlaamse bevolking al veel langer bestond. Dit 

verraadde het geloof in een etnisch gevoel dat de Vlamingen al eeuwen bij elkaar hield. 

De retoriek van het Vlaamse volk kwam veelvuldig voor in de artikels die verschenen in de 

Antwerpse socialistische pers. In de strijd met de flaminganten beweerden ze telkens dat het 

de socialisten waren die werkelijk goede bedoelingen hadden met de Vlamingen. Wanneer 

De Werker berichtte over een vrouw uit Hamme met 17 kinderen, die haar man puur uit 

armoede ging helpen en zo haar liefdadigheidssteun verloor, waardoor ook haar jongste 

kinderen gedwongen moesten gaan werken, vond de onbekende schrijver dat ‘het vlaamsche 

volk door die kerels openlijk in 't gezicht gespuwd wordt’. De oproep ‘Volk van Vlaanderen waakt! 

Schudt de eene slavernij van u niet om in de andere te vervallen!414

 

’ deed alweer een beroep op het 

‘Vlaams-zijn’ van de arbeiders.  

                                                 
413 Verdachte Vlaamsgezindheid, De Werker, 24/04/1912. 
414 Vlaanderen’s Hamme, De Werker, 14/05/1912. 
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Wanneer Anseele in 1913 de strijd aanbond met de flaminganten in zijn pamflet Vooruit en de 

Vlaamsche Beweging legde hij zijn houding tegenover de flaminganten zeer duidelijk uit. Hij 

had harde woorden veil voor de Vlaamse Beweging, die de ‘fakkeldrager’ van de volksrechten 

had moeten zijn, maar in werkelijkheid ‘de decorateur en illustreerder van het kapitalisme’ was.415

 

 

Hij stelde dat de socialisten de enige echte verdedigers van de Vlaamse rechten waren, en 

hernieuwde ondertussen nogmaals zijn steun voor de vernederlandsing van de Gentse 

universiteit. Het artikel verscheen zowel in Vooruit als De Werker. 

‘Wij willen ook door onze taal ons volk tot de hoogste wetenschap en ontwikkeling zien opklimmen en 

daarom zijn wij voor de Vlaamsche Hoogeschool. Wij zwoeren aan dit ideaal der Vlaamsche Beweging 

trouw, wij zullen het woord houden en het strijdperk niet ontvluchten.’416

 

 

De these dat de socialisten anti-Vlaams waren, zoals door verschillende auteurs geuit, klopt 

dus niet. Zoals Van Ginderachter al stelde, ging het anti-flamingantisme in de Gentse (en dus 

ook de Antwerpse) federatie gepaard met een Vlaams bewustzijn. 

 

Het laatste wapenfeit van de socialisten voor de Eerste Wereldoorlog uitbarstte, was de 

algemene staking van 1913 en de eis voor het algemeen enkelvoudig stemrecht. Na meer dan 

tien jaar durfde de BWP het aan om nog eens een algemene staking op touw te zetten. 

Opmerkelijk was dat de vraag daartoe vanuit de massa kwam. Het verkiezingsoproer van 

1912 had de partijleiding doen inzien dat hun aanhang tot actie wilde overgaan. Om verdere 

bloedbaden te vermijden besloot het partijbureau om de algemene staking te organiseren. Er 

tekende zich al snel een breuklijn af tussen de Waalse afgevaardigden enerzijds en de 

Vlaamse en Brusselse anderzijds. Troclet vond het nodig ‘d’assigner un but a la classe ouvrière 

en révolte et ce but c’est le congrès et une nouvelle agitation en faveur du SU’

5.3.4. De Algemene Staking van 1913 

417

                                                 
415 ANSEELE (E.), Vooruit en de Vlaamsche Beweging, Vooruit, 23/08/1913. In: VAN GINDERACHTER (M.), Het 
rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI. 
Lannoo/AMSAB, Tielt, 2005, p. 344. 

. Ook Paul Pastur, 

416 ANSEELE (E.) Vooruit en de Vlaamsche Beweging, De Werker, 27/08/1913. 
417 Compte rendu Officiel du XXVIIième Congrès tenu les 23, 24, 25 mars 1913 et du Congrès Extraordinaire tenu 
le 24 avril 1913 à Brucelles, 1913, p. 21. Geciteerd in: DENECKERE (G.), Sire, Het volk mort. Collectieve actie in de 
sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1940, Gent, RUG, 1997, p. 342. 
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volksvertegenwoordiger uit Henegouwen, was gewonnen voor de idee om de arbeiders snel 

tot een staking te laten overgaan. Voor De Brouckère, gemeenteraadslid van Brussel, en de 

Gentenaar Anseele, was de onmiddellijke afkondiging van de algemene staking uitgesloten. 

Ze  wilden dus niet zo snel toegeven aan de eis van de achterban en wilden hen overtuigen 

dat de BWP nog meer pijlen op haar boog had. 

In Antwerpen deelden de havenarbeiders pamfletten uit die de arbeiders moesten 

overtuigen van het belang en rol van de BWP in de Belgische politiek. De stiefmoederlijke 

behandeling van de arbeiders door de regering was na ‘de groote gebeurtenissen van 1886 en 

1893’ al langzaam verbeterd. De opstand in 1886 werd volledig op de erelijst van de Waalse 

socialisten geschreven, maar het veroveren het Algemeen Meervoudig Stemrecht kwam ook 

op rekening van ‘de Vlaamsche Gewesten’, en Antwerpen in het bijzonder. Bij de algemene 

staking van 1893 waren er op 18 april vijf doden gevallen toen de rijkswacht werd ingezet 

tegen de stakers, wat meteen hét bewijs was voor de havenarbeiders om Antwerpen deze 

vooraanstaande rol toe te dichten. 

 

                         ‘Antwerpen 

gaf zijn leger, 't is te zeggen: duizenden en duizenden arbeiders legden het werk neer en gingen de 

rangen van het strijdende volk vergrooten? 

Antwerpen gaf slachtoffers. Vijf kameraden, werklieden uit onze rangen, vielen onder de kogels van 

zat gemaakte gendarmen en pompiers. Maar 't is door Antwerpen dat het klerikaal goevernement is 

geweken, want zoo gauw die heeren in het Paleis te Brussel vernamen, wat er te Borgerhout was 

gebeurd, gingen zij over tot het bespreken eener nieuwe kieswet en twee uren nadien kon elk werkman 

mede kiezen.’418

 

 

Uiteindelijk kwam de staking er na lang onderhandelen toch. De tegenstanders van de 

staking verklaarden als besluit, voor het Congres tot stemming overging:  

 

                                                 
418 HAVENWERKERS Leest en Oordeelt! Overweegt, en doet dan uitspraak. Pamflet voor de Algemene Staking 
van 1913. In: Stadsarchief Antwerpen, politiearchieven, rapporten over werkstakingen, 2993. 
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‘Nous allons être battus, mais nous demandons qu’après nous avoir battus, vous nous donniez une 

place à vos cotés pour nous battre contre l’ennemi commun.’419

 

 

Deze interessante passage uit de socialistische geschiedenis (en meteen het laatste echte 

wapenfeit van de rode garde voor de Eerste Wereldoorlog) kan in de context van mijn 

probleemstelling niet helemaal uit de doeken gedaan worden, aangezien ‘vaderlandse 

verwijzingen’ ontbreken. Er moet wel onthouden worden dat er een serieus meningsverschil 

tussen de Waalse en Vlaamse federaties was, maar dat deze niets te maken hadden met enige 

‘vaderlandse’ verschillen of dat deze alleszins niet in de bronnen aan bod komen.  

De rol van de koning en de socialistische houding tegenover de persoon van Albert I was 

echter wel veranderd in deze periode. Wanneer in 1909 koning Léopold II stierf, nam zijn 

neef Albert I het koningschap van hem over. Het was al snel duidelijk dat de nieuwe koning 

meer voor de arbeiders wilde doen dan zijn oom. Bij enkele van zijn eerste publieke 

optredens lieten de socialisten zich horen. De eedaflegging en troonrede van Albert I op 23 

december 1909 gingen net al in 1892 gepaard met een collectieve actie van linkse 

parlementsleden. De nieuwe koning werd vanop de socialistsche banken begroet met een 

uitbundig Vive le Suffrage Universel! Ook op 8 november 1910, wanneer Albert zijn 

opvattingen over de sociaal-politieke integratie van de arbeidersklasse uit de doeken wilde 

doen, werd de plechtigheid opnieuw verstoord. Op weg naar het Parlement werd de koning 

getrakteerd op een confettiregen van kleine papiertjes met de socialistische eis op. Deze, door 

de regering-Schollaert gedicteerde troonrede, sprak de koning met tegenzin uit. Ook later, na 

de bloedige verkiezingsrellen van 1912, zag men het objectieve bondgenootschap tussen de 

monarchie en de sociaal-democraten duidelijk vorm krijgen.

5.3.5. Wat met de nieuwe koning? 

420

 

  

 

 

                                                 
419 Compte rendu Officiel du XXVIIième Congrès tenu les 23, 24, 25 mars 1913 et du Congrès Extraordinaire tenu 
le 24 avril 1913 à Brucelles, 1913, p. 21. Geciteerd in: DENECKERE (G.), Sire, Het volk mort. Collectieve actie in de 
sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1940, Gent, RUG, 1997, p. 342. 
420 DENECKERE (G.), Sire, Het volk mort. Collectieve actie in de sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1940, 
Gent, RUG, 1997, pp. 338-339. 
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5.4. Conclusie 

 

Ook de bronnen voor dit laatste hoofdstuk waren schaars. Een klaagzang afsteken over deze 

bronnenschaarste zou geen zoden aan de dijk brengen, en daarom laat ik deze hier dan ook 

achterwege.  

Wanneer de taalstrijd zijn hoogtepunt bereikt, gaan de Antwerpse socialisten er hard 

tegenaan. Ze trokken uitgebreid en overduidelijk de Vlaamse kaart, zonder daarom mee te 

heulen met de flaminganten, want dit waren nog altijd die klerikale onderkruipers die niets 

aan het sociale vraagstuk wilden veranderen. De vernederlandsing van de Gentse 

Universiteit stond, mede door de Gentse invloed, hoog op de agenda. Beïnvloed door het 

wallingantisme van onder andere Destrée protesteerden de Luikenaars hiertegen. Alleen 

Célestin Demblon, die ook vroeger al zijn Vlaamse sympathieën geuit had, deed hier niet aan 

mee. Léon Troclet probeerde echter op alle mogelijke manieren te verhinderen dat het 

Vlaams meer rechten zou krijgen. Vooral het benadrukken van de superioriteit van de Franse 

cultuur bevestigt dat Troclet een uitbreiding van de Vlaamse taalrechten niet direct zag 

zitten. De situatie zoals ze er was, was goed voor hem, en hij zag niet in waarom dit moest 

veranderen. De Vlaamse arbeiders konden maar groot worden met de Franse cultuur. 

 

Ook wanneer de militiewet voor beroering zorgde zien we een duidelijk onderscheid tussen 

de Luikse en Antwerpse socialisten. Het spreekt voor zich dat beiden reeds lang tegen het 

lotingsysteem protesteerden. Dit komt ook aan bod in de vorige hoofdstukken. Wanneer dit 

stelsel afgeschaft werd, was de belangrijkste verwezenlijking van de socialisten dat het 

lotelingensysteem de wereld uit gestemd werd. Het verschil tussen de beide landsgedeelten 

lag in de reactie op kritiek die ze moesten verduren. Wanneer de Luikenaars verweten werd 

dat ze niet vaderlandslievend genoeg waren, pareerden ze deze kritiek door te stellen dat het 

Belgisch patriottisme voor hen een tussenstap was in een ‘internationaal patriottisme. De 

Antwerpenaars daarentegen verraadden hun Vlaams-etnische gevoelens wanneer de 

verschillende conflicten in de wereld uit de doeken gedaan werden. De verwijzing naar de 

Germaanse stammen is een schoolvoorbeeld van etnogeschiedenis, ‘een geheel van 
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collectieve herinneringen aan een of meerdere gouden tijdperken uit de geschiedenis van een 

natie’421

De Luikenaars waren, met uitzondering van Demblon, wel gecharmeerd door het Belgische 

vaderland, ze ontkenden het alleszins niet. In Antwerpen bleef de Vlaams-etnische retoriek 

vrij beperkt, maar het lijkt erop dat ze minder affiniteit met ‘België’ voelden dan hun Luikse 

collega’s. Het duidelijke taalstandpunt en de ijver om de Vlaamse werklieden meer rechten 

te geven, toont aan dat ze zeer veel sympathie koesterden voor de Vlaamse eisen. Op zich is 

dat net verwonderlijk, aangezien ze zelf als Vlaming geconfronteerd werden met de nadelen 

van de Franse overheersing. Toch leid ik uit hun conflict met de Vlaamse Beweging af dat 

het hen niet alleen te doen was om de gewone taalrechten, maar dat ze ook de claim op de 

‘hoeder van het Vlaamse volk’ naar hun kamp wilden halen. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
421 VAN GINDERACHTER (M.), Vaderland in de Belgische werkliedenpartij (1885-1914) : sociaal-democratie en nationale 
identiteit From below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Gent, ODV, 2004, p. 15. 
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Hoofdstuk 6. Algemeen besluit 

 

6.1. De verschillende vaderlanden van de Antwerpse en Luikse 

federatie 

 

De verschillende BWP-federaties tussen 1885 en 1914 waren niet ‘van in den beginne én 

Belgisch, én travaillistisch/socialistisch’422. Het rijtje van federaties dat Van Ginderachter 

onderzocht en waarvoor hij concludeerde dat dit niet zo was, moet ik dus aanvullen met 

Luik en Antwerpen. Dat de nationale identiteit dieper doorgedrongen was in de 

socialistische beweging dan veel onderzoek vermoedde, kan ik hier enkel beamen. Tussen de 

Vlaamse en Franstalige federaties waren er opvallende verschillen in etnische 

vereenzelviging. De partijeenheid, die in de literatuur vaak overschat wordt, was dus geen 

harde realiteit. De communautaire spanningen die de onderzochte periode kenmerkten 

‘waren de motor van uiteenlopende nationale identificatieprocessen omdat zij het beeld van 

de Waal en de Vlaming als Ander scherper stelden’423

De Luikse federatie bleef in de beginjaren vrij dicht in de buurt van wat de socialisten uit de 

hoofdstad verkondigden. De Belgische retoriek werd steeds opnieuw gebruikt bij 

stemrechtbetogingen, verkiezingscampagnes of andere manifestaties. Toch stelden de 

Luikenaars zich allesbehalve verzoenend op wanneer de strijd om de taalrechten na de 

eeuwwisseling volop losbarstte. Enkel Célestin Demblon bleef consequent ijveren om de 

Vlamingen taalrechten te geven, en ging daarmee tegen de rest van de Waalse vleugel van de 

BWP in. Hij moet echter als een uitzonderlijke bemiddelaar binnen het Waalse socialisme 

bekeken worden. Léon Troclet daarentegen hield sterk vast aan het geloof van het Waalse ras 

en was er van overtuigd dat het de Franse cultuur was die de Vlamingen iets kon bijbrengen. 

.  

De verdeeldheid tussen de twee sterke mannen van de Luikse federatie zorgde er, samen 

met de bronnenschaarste na de eeuwwisseling voor dat ik moeilijk kan concluderen dat de 

                                                 
422 VANSCHOENBEEK (G.), Socialisten: gezellen zonder vaderland? De BWP en haar verhouding tot het 
‘vaderland BelgiË’, 1885-1940, p. 238. In: BEG: nr. 3, 1997, pp. 237-255. Geciteerd in: VAN GINDERACHTER (M.),  
Vaderland in de Belgische Werkliedenpartij (1885-1914). Sociaal-democratie en nationale identiteit from below. Een 
casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Ugent, 2005, p. 654. 
423 VAN GINDERACHTER (M.),  Vaderland in de Belgische Werkliedenpartij (1885-1914). Sociaal-democratie en 
nationale identiteit from below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Ugent, 2005, p. 658 
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harde Waalse lijn die in de Borinage furore maakte, in Luik even sterk gevolgd werd. Toch 

liet vooral Troclet uitschijnen dat hij wel gewonnen was voor de wallingantische 

standpunten. De verhouding tussen bronnen die de meningen van Troclet en Demblon laten 

horen, en andere, die meer stemmen binnen de Luikse BWP vertegenwoordigen, loopt 

jammergenoeg helemaal mank na de eeuwwisseling. Aangezien Demblon als enige Luikse 

socialist bestempeld wordt die de Vlaamse eisen ondersteunde, kan dit de conclusie voor 

Luik in de hele Vlaams-Waalse kwestie sterk matigen. Strikwerda en Liebman zijn er echter 

van overtuigd dat Luik tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog uitgroeide tot het 

centrum van de Waalse beweging. Ze legden de bestaansreden voor deze sterke 

wallingantische beweging in het feit dat Luik een lange traditie kende als onafhankelijk 

prinsbisdom. Daardoor zag men zichzelf er als een Franstalig cultuurcentrum en door het 

specifieke Luikse dialect werd dit gevoel nog versterkt.424

Het is echter zeer waarschijnlijk dat de Luikse socialisten, met uitzondering van Demblon, de 

Boreinse ideeën ondersteunden, maar de ongelijke bronnenverhoudingen verdoezelen dit 

jammer genoeg. 

 Deze bewering zou ik willen 

nuanceren voor wat de socialisten betreft, want in mijn onderzoek bleek dat het 

prinsbisschoppelijke verleden van Luik de socialisten zeer weinig beïnvloedde. Men 

refereerde er enkel zeer duidelijk naar het oude prinsbisdom wanneer de honderdste 

verjaardag van de Luikse Revolutie uit 1789 herdacht werd. Deze gevoelens werden echter 

beperkt tot de centenaire en kwamen daarna niet meer aan de oppervlakte. Het 

prinsbisschoppelijke verleden werd zelfs ingebed in de bredere Belgische context, waardoor 

we onmogelijk van een etnisch Luiks gevoel kunnen spreken.  

 

In Antwerpen ging men volledig de Gentse toer op. Vooral de strijd met de flaminganten om 

wie nu werkelijk het Vlaamse land kon claimen, is interessant. Daarmee verraadde men dat 

Vlaanderen voor hen een diepere betekenis had, en was dit niet louter een poging om hun 

negatieve gevoelens tegenover de Vlaamse Beweging te uiten. Zoals Van Ginderachter al 

stelde voor Gent, droegen ook de Antwerpse socialisten bij tot de verspreiding van de 

                                                 
424 STRIKWERDA (C.), A House Divided. Catholics, socialists, and Flemish nationalists in nineteent-century Belgium, 
Lanham, Rowman ans littlefield, 1997, p. 62. 
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Vlaamse imagined community425

Naar het oude Brabant werd geen enkele keer verwezen. Vlaanderen domineerde de 

socialistische retoriek. Twee redenen moeten hier aangehaald worden om dit te verklaren. 1) 

Vanaf de Histoire de Belgique van De Smet  werd de geschiedenis van België vaak opgehangen 

aan de geschiedenis van het oude graafschap Vlaanderen. Door de alomtegenwoordigheid 

van Vlaanderen in de boeken, liederen en andere cultuurvormen, hanteerden de socialisten 

deze Vlaamse retoriek, omdat hun aanhang er geregeld mee geconfronteerd werd en dus de 

verhalen en personages uit de Vlaamse geschiedenis kende. 2) De geschiedenis met de 

Meetingpartij toonde aan dat het Vlaamse discours in Antwerpen succes oogstte, zelfs voor 

de Gentenaars hun invloed deden gelden. Later kwam niet alleen het drukken van De Werker 

in Gentse handen, geregeld trokken ook sprekers van de Arteveldestad naar Antwerpen om 

het socialistische vuur aan te wakkeren, en deze gebruikten daar logischerwijze de retoriek 

waar ze in hun thuisstad succes mee boekten. ‘Vlaanderen’ had dus al voet aan de grond 

gekregen in Antwerpen, en dit werd door de Gentse socialisten in stand gehouden. Zo stond 

de geschiedenis van het Antwerpse federatie, zoals in 1892 in De Werker weergegeven

. De Vlaamse cultuur werd zeer regelmatig opgehemeld en 

hun liefde voor Vlaanderen werd telkens weer bevestigd.  

426

 

, bol 

van de Vlaamse verwijzingen. Dit was nog voor de Gentenaars in Antwerpen dominant 

werden. Een onderzoek over het Antwerpse socialisme vóór 1885 zou het ontstaan van deze 

Vlaamsgezindheid misschien kunnen ontdekken. 

In de prille beginjaren van de Antwerpse federatie gebruikte men al een vaderlandskritisch 

discours. Het klassieke internationalisme stond voorop, maar ook het Vlaamse land werd in 

de strijd geworpen tegen het onrecht dat de arbeiders aangedaan werd. Opvallend is dat 

deze eerst jaren geen spoor tonen van de Belgische Revolutie, iets wat in Luik in die periode 

bijna als een constante in de socialistische retoriek gebruikt werd. 1830 kwam in de aanloop 

van de eerste verkiezingen met het Algemeen Meervoudig Stemrecht (1894) wél aan bod in 

de Sinjorenstad, maar het thema van de ‘gestolen revolutie’ moest dan vooral het onrecht 

aanklagen dat de arbeiders werd aangedaan. Dit was echter het enige thema waarop de 

socialisten er een uitzondering maakten. Hun Vlaanderen bleef primeren in de retoriek. 

                                                 
425 VAN GINDERACHTER (M.),  Vaderland in de Belgische Werkliedenpartij (1885-1914). Sociaal-democratie en 
nationale identiteit from below. Een casusstudie van Gent, Brussel en de Borinage, Ugent, 2005, p. 662. 
426 BUURMANS (V.), Over Vijf en Twintig jaar, De Werker, 20/03/1892. 
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Antwerpen teerde mijns inziens ook wat langer op het internationalistische discours, mede 

door de langer doorwerkende invloed van de anarchistische idealen en de invloed van 

Bakoenin op de federatie. Het vaderlandskritische van deze opvattingen was centraal 

aanwezig in de partijpers, al dan niet overgoten met een Vlaamse sausje. In Luik werden de 

beginjaren, mede door de sterke anarchistische invloed, gedomineerd door de Eerste 

Internationale, wat in de praktijk neerkwam op een verwerping van politieke actie en een 

poging om met een revolutie het onrechtvaardige politieke bestel om te gooien. Toch bleef de 

Belgische retoriek ook dan primeren, wat de etnisch-Belgische gevoelens van de Luikse 

socialisten blootlegt.  

 

In een voorzichtig antwoord op de vraag van Van Ginderachter durf ik stellen dat er dus niet 

enkel in Gent een Vlaamse gemeinschaftsidentiteit aanwezig was, maar ook in Antwerpen 

Vlaamse wortels kunnen ontdekt worden. Gent vormde dus zeker geen uitzondering binnen 

de Vlaamse BWP-federaties. Luik kan, zeker voor de eeuwwisseling, in de Brusselse en 

Boreinse traditie gesitueerd worden. Na 1900 volgden ze - voor zover door de 

bronnenschaarste achterhaald kan worden - hun eigen weg, die ergens tussen de 

hoofdstedelijke en Boreins federatie in lag, maar die vermoedelijk overhelde naar de 

Boreinse standpunten. De vernieuwende elementen die door het onderzoek van Van 

Ginderachter aangebracht werden, kunnen door deze scriptie dus grotendeels bevestigd 

worden.  
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