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II. Inleiding 
 

In dit eerste inleidende deel behandelen we achtereenvolgens de probleemstelling waarrond deze 

eindverhandeling is opgebouwd, vervolgens bespreken we de definiëringproblematiek omtrent de 

begrippen “arbeiderscultuur” en “podiumkunsten”. Nadien overlopen we kort onze structuur en 

gaan we de functie van ons onderzoek na, om ten slotte even stil te staan bij de gehanteerde 

methodologie. 

A. Probleemstelling 
 

De centrale probleemstelling die we in deze verhandeling trachten te beantwoorden is: Hoe kregen 

de verschillende podiumactiviteiten uit het culturele leven  vorm binnen de muren van een 

socialistische arbeiderstempel als het Feestlokaal van Vooruit tijdens het interbellum (1919-1939)? 

Deze probleemstelling splitsen we vervolgens op in drie grote deeldomeinen waarin we telkens een 

deelaspect trachten te beantwoorden. 

- In de eerste plaats behelst deze vraag een onderzoek naar het cultuuraanbod in het 

Feestlokaal van Vooruit. Hoe was dit opgebouwd? Wie waren de voornaamste actoren?  

 

- Vervolgens omvat deze vraag ook een verkenning naar de inhoud van de verschillende 

podiumactiviteiten. Welk “karakter” vertoonden deze culturele activiteiten? 

 

- Ten slotte is de algemene respons van het publiek ook belangrijk. Wat vonden de mensen 

van de podiumactiviteiten in het Feestlokaal? Hadden zij succes? 

Alvorens de vraagstelling van deze verschillende delen dieper in detail te overlopen, achten we het 

noodzakelijk dat we allereerst even stilstaan bij begrippen als “arbeiderscultuur” en 

“podiumkunsten”. 
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1. Cultuur voor de arbeiders 

 

Het Feestlokaal van Vooruit zou het symbool zijn van de macht van de socialistische 

arbeidersbeweging en - dat was toch de bedoeling - fungeren als een verzamelpunt van de sociaal-

culturele organisaties en kringen van de rode arbeidersbeweging.1 Het gebouw wou zich 

manifesteren als hét centrale verzamelpunt voor het culturele leven van de Gentse socialistische 

arbeiders. In onze verhandeling onderzoeken we dus deze cultuur van de arbeiders.  Maar hierbij kan 

men hierbij de vraag stellen : wat omvatte die cultuur van de arbeiders precies?  

Het begrip “arbeiderscultuur”, en meer bepaald “socialistische arbeiderscultuur”, definiëren was een 

vrij moeilijk gegeven. Het is hier dan ook helemaal niet de bedoeling een compleet overzicht te 

bieden van de uiteenlopende visies omtrent dit begrip.  We willen de lezer enkel erop wijzen dat het 

begrip “arbeiderscultuur” niet  eenduidig is. Zo werden in de literatuur verschillende versies  gebruikt 

om dit begrip  te omschrijven. Zo wordt in “Archiv für Sozialgeschichte” onder meer gewezen op het 

verschil tussen “spontane” en “georganiseerde arbeiderscultuur”, “alledaagse” en 

“geïnstitutionaliseerde arbeiderscultuur”, arbeiderscultuur binnen en buiten het netwerk,…2 In deze 

optiek legden wij de focus op de georganiseerde arbeiderscultuur binnen het rode netwerk. De 

culturele activiteiten die wij in het Feestlokaal (en deels in de wijkclubs) onderzochten, behoorden 

immers tot die sfeer. De cultuur en het dagelijkse leven van de arbeiders zoals cafébezoek, kaarten 

op zondag met de vrienden, laten we in deze verhandeling achterwege. 

Verder kon men zich al de vraag stellen of er wel iets bestond als “arbeiderscultuur”, laat staan een 

socialistische variant erop? Was er niet eerder spraken van een doorleefde volkscultuur3 doorspekt 

met religieuze en devotionele connotaties?4 In het tweede luik van deze verhandeling gaan we hier 

dan ook dieper op in.  

Anderen ontkennen dat er wel zoiets bestond als een aparte arbeiderscultuur in het geheel. Dat leek 

althans de conclusie die Hans De Witte trok in zijn onderzoek naar de socio-culturele opvattingen  

van arbeiders in Vlaanderen anno 1990. Zo omschreef hij de arbeiderscultuur als een “geremde 

cultuur”. Arbeiders hadden nooit geleerd creatief te zijn in hun eigen cultuur, maar volgden steeds 

de bovenstroom, bijgevolg waren ze op cultureel vlak conservatiever dan andere 

                                                           
1
 C. Deboosere en M. Van Gijsegem, Feestpaleis Vooruit, Gent, Proka, 1981, p. 7, 10. 

2
 G. Vanschoenbeek, “Het zijn rode honden maar wat blaffen ze mooi. Omtrent de geschiedenis van de 

Vlaamse sociaal-democratische arbeiderscultuur(beweging)”, in: Brood en Rozen, (1996), 2, p. 10. 
3
 Löfgren is ervan overtuigd dat de arbeiderscultuur gewoon de voortzetting was van de aloude boertige 

volkscultuur. (Bron: I. Cieraad, De elitaire verbeelding van volk en massa. Een studie over cultuur, Muidenberg, 
Coutinho, 1988, p. 106-107.) 
4
 J. De Maeyer, “Christelijke arbeiders(bewegings)cultuur: realiteit of mythe? (1848-1950)”, in: J. Art, B. De Nil 

en M. Jacobs, Een mens leeft niet van brood alleen. Gent, Amsab-ISG, 2005, p. 92. 
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bevolkingsgroepen.5 Interessant hierbij was ook het standpunt van Marc Reynebeau die poneerde 

dat het probleem bij een socialistische arbeiderscultuur niet zozeer de schepping van een nieuwe 

cultuur was, maar de “onteigening” van de bestaande cultuurgoederen die tot dan toe enkel 

beschikbaar waren voor de burgerij.6 Meer hierover volgt in het desbetreffende hoofdstuk. 

Ten slotte wijzen we hier nog even op de visie van Hendrik De Man die in “Het sosialisme als 

kultuurbeweging”7 de nadruk legde op specifieke eigenheid van de socialistische cultuur ten opzichte 

van de burgerlijke tegenvariant. Hij kende waarden als “solidariteit”, “gemeenschapskunst”, 

“antimaterialisme” toe als kenmerken van de rode cultuur. Opnieuw verwijzen we naar het 

hoofdstuk in kwestie voor meer informatie. 

2. Het begrip podiumkunsten 

 

Voor het schrijven van deze scriptie, was het noodzakelijk dat we het onderzoeksveld sterk 

vernauwden. Enerzijds zou een “alles omvattende beschrijving” van het culturele leven in het 

Feestlokaal van Vooruit tijdens het interbellum een onhaalbare opdracht geweest zijn voor de korte 

tijdspanne. Anderzijds zou het een nutteloos werk geweest zijn, aangezien er al een scriptie over 

geschreven was door Anne De Smet in het jaar 2001: “Rode cultuurbeleving: een literatuurstudie en 

een analyse van de culturele rol van het Feestlokaal van Vooruit tijdens het interbellum (1919-1939)”. 

Voor ons was dit een interessante scriptie aangezien zij het een globaal overzicht gaf van het 

culturele leven maar ook  van de politieke, syndicale en coöperatieve activiteiten in het Feestlokaal 

van Vooruit tijdens het interbellum. In de schaduw van dit werk moesten we aldus op zoek gaan naar 

een interessant onderdeel dat verder uitgediept kon worden. Bovendien wilden we dit specifieke 

deeldomein belichten vanuit een nieuwe invalshoek.  

Het culturele leven in de Vooruit kende een rijke geschiedenis, dus leek het ons niet zo moeilijk om 

een interessant deelgebied te vinden. Al snel besloten we zo om uitsluitend de zogenaamde 

“Podiumkunsten” in deze scriptie te behandelen. 

 “Podiumkunsten” is echter een containerbegrip dat heel wat activiteiten kan omvatten. Daarom 

achten we het vooraf nodig om deze term een concrete definitie te geven. Van Dale Groot 

Woordenboek van de Nederlandse Taal omschrijft het begrip “podiumkunsten” als “de artistieke 

                                                           
5
 H. De Witte, Conformisme, radicalisme en machteloosheid. Een onderzoek naar de sociaal-culturele en sociaal-

economische opvatting van arbeiders in Vlaanderen, Leuven, Hoger Instituut voor de arbeid, 1990, p. 97-99. ; 
Arbeiderscultuur en vorming, Leuven, Infodoc, 1990, p. 85. 
6
 G. Vanschoenbeek, op.cit., p. 12. 

7
 DE MAN (H.). Het Sosialisme als Kultuurbeweging. Amsterdam, Arbeidersjeugdcentrale, 1928, 48 p. 
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disciplines die op een podium worden beoefend”, “podiumcultuur” omvat op haar beurt  alle 

“culturele manifestaties op het podium (toneel, concert etc., film)”.8 In deze scriptie volgen we, net 

als A. De Smet, de definitie9 die Colpaert en De Kepper eraan gegeven hebben. Zij zien het begrip als 

een verzamelterm voor theater, muziektheater (hieronder verstaan we zowel opera’s als het lichtere 

operettegenre, zangkoren, ballet en dans), muziek (hieronder verstaan we concerten [al dan niet met 

zangbegeleiding]), audiovisuele activiteiten en andere. Deze definitie beperken we echter nog iets 

meer. Zo laten wij er de audiovisuele kunsten (films) van tussenuit aangezien er bijvoorbeeld al een 

interessante werk geschreven is over de link tussen de socialistische beweging en het medium film10 

of over de film in Gent in de periode 1919-1939.11 Anderzijds zou het onderzoeksveld opnieuw te 

breed worden om alles nog in detail te kunnen bespreken. 

3. Probleemstelling in drie luiken 

 

Deel 1:  Een eerste reeks vragen, die in ons opkomen wanneer we het rode culturele leven willen 

bespreken in het Feestlokaal van Vooruit  tijdens het interbellum, zijn deze die betrekking 

hebben op het cultuuraanbod  in het Feestlokaal.  

Waren de activiteiten in het Feestlokaal voornamelijk cultureel van aard, of eerder politiek of 

syndicaal getint? Indien ze inderdaad eerder cultureel van aard waren, vertoonden ze dan 

een constant verloop doorheen het interbellum? Welke soort culturele activiteiten waren de 

voornaamste? Voordrachten, podiumkunsten,…? Welke “podiumkunsten” kwamen het 

frequentst aan bod? Welke verenigingen scholen hierachter? Wie waren de voornaamste 

verenigingen op het vlak van de podiumkunsten? Wat was hun achtergrond? Waar in het 

Feestlokaal en wanneer gingen de voornaamste optredens door? Waarom? Hoe kostelijk was 

het om een opvoering bij te wonen? Kunnen we een kijkje nemen binnen een welbepaalde 

vereniging die een belangrijke bijdrage leverde op het vlak van de podiumkunsten in het 

Feestlokaal? Wie stond er op het podium? Waren het werkelijk arbeiders of misschien beter 

opgeleide mensen? Was deze vereniging altijd even succesvol in de loop van het 

interbellum? 

                                                           
8
 G. Geerts en H. Heestermans, Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal, Utrecht/Antwerpen, Van 

Dale Lexicografie, Deel j-r, 1995, p. 2321. 
9
 J. Colpaert en M. De Kepper, Cultuurspreiding in Vlaanderen. Een studie van het gesubsidieerde 

podiumgebeuren, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998, p. 7. 
10

 STALLAERTS (R.). Rode glamour. Bioscoop, film en socialistische beweging. Gent, Provinciebestuur Oost 
Vlaanderen, 1989, 88 p. 
11

 DHOORE (B.). De film te Gent in de periode 1919-1930: onderzoek naar de invloed van de filmindustrie op het 
bewustzijn van de bioscoopbezoeker. Gent (onuitgegeven licentiaatverhandeling Universiteit Gent), 1984, 2dln. 
; BEYENS (G.). De filmreferenties van het Gentse bioscooppubliek tijdens de periode 1930-1939. Gent 
(onuitgegeven licentiaatverhandeling Universiteit Gent), 1986, 2 dln. 
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Deel 2:  Vervolgens kunnen we de voornaamste optredens iets diepgaander bekijken en vragen  

stellen omtrent de inhoud van de podiumactiviteiten.  

Interessant hierbij is om het inhoudelijke karakter van de verschillende activiteiten na te 

gaan aan de hand van vier diverse veronderstellingen.   

o Allereerst vroegen we ons af of het culturele leven,  in het Feestlokaal al dan niet een 

soort afspiegeling of voortzetting was van de overheersende religieuze volkscultuur 

in Vlaanderen? Konden we religieuze kenmerken aantreffen in de diverse 

podiumkunsten?  

o Een alternatief denkpatroon volgden we toen we het culturele leven vergeleken met 

de overheersende burgerlijke cultuur in Gent. Waren de podiumkunsten in het 

Feestlokaal geen afspiegeling van de “grote kunst” die zich afspeelde in operahuizen 

als de Franse Opera?  

o Een derde spoor volgden we toen we het culturele leven in het Feestlokaal 

beschouwden als een onafhankelijke (socialistische) arbeiderscultuur op zich. 

Misschien kon het culturele leven in de arbeiderstempel zich duidelijk onderscheiden 

van andere vormen van cultuur?  

o Ten slotte stelden we de vraag of de podiumkunsten in het Feestlokaal zich al dan 

niet lieten inschakelen als een propagandamiddel van de rode beweging? Vertolkte 

de inhoud zekere partijstandpunten? Of trachtte men via de inhoud het publiek te 

overtuigen om een welbepaalde visie te ondersteunen? 

Deel 3: Finaal pogen we nog een beeld te vormen van de algemene respons van het publiek op de 

diverse podiumactiviteiten.  

Waren deze podiumactiviteiten populair onder de mensen? Kwam er veel volk kijken? Bleef 

men komen, of was er eerder sprake van een dalende publieksopkomst? Indien de 

podiumkunsten inderdaad op een verminderde belangstelling konden rekenen van het 

publiek, waar zochten de mensen dan alternatieve vormen van verstrooiing? Daarnaast 

proberen we ook behoedzaam te achterhalen hoe het publiek was samengesteld? Wie zat er 

voornamelijk in de zaal?  
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B. Algemene structuur 
 

Nu we ons onderzoeksterrein enigszins hebben afgebakend, gaan we even nader in op de 

gehanteerde werkwijze die, in de mate van het mogelijke, een weerspiegeling is van onze 

probleemstelling. Aangezien we het culturele leven in het Feestlokaal van Vooruit tijdens het 

interbellum behandelen, achten we het nodig om onze verhandeling te starten met een algemeen 

overzicht van de sociaal-politieke, sociaaleconomische en de sociaal-culturele situatie van Gent 

tijdens het interbellum. Onze aandacht gaat voornamelijk uit naar de sociaal-culturele situatie 

aangezien deze ons onderzoeksterrein behelst.  

Vervolgens onderzoeken we van nabij  ons eigenlijke werkstuk, namelijk “De rode cultuurbeleving in 

het Feestlokaal van Vooruit tijdens het interbellum”. We kozen ervoor om ons onderzoek op te 

splitsen in drie grote delen.  

In het eerste deel, genaamd “Aanbod”, nemen we, zoals de titel al verraadde, een nader kijkje in het 

cultuuraanbod in het Feestlokaal van Vooruit. Aangezien de activiteiten doorgingen in het 

Feestlokaal van Vooruit, achten we een korte schets van haar ontstaan en bouwplan onontbeerlijk. 

Daarna geven we een overzicht van de vele verenigingen die actief waren en hun verschillende 

activiteiten. 

In het tweede deel “Inhoud” trachten we een  concreter beeld te vormen van de “geaardheid”  van 

deze culturele podiumactiviteiten. We pogen dit inhoudelijk te achterhalen door het cultuuraanbod 

in het Feestlokaal te toetsen aan vier mogelijke hypotheses. 

- Het eerste hoofdstuk gaat na in hoeverre er religieuze kenmerken doorleefden in de 

verschillende podiumkunsten.  

Waren er sporen merkbaar in toneelopvoeringen, concerten,… ? 

 

- In het tweede hoofdstuk wordt de  vergelijking gemaakt tussen de culturele activiteiten in 

het Feestlokaal en de overheersende “burgerlijke cultuur” in Gent.  

Waren er gelijkenissen, of kon het Feestlokaal zich duidelijk onderscheiden van de burgerlijke 

cultuurcentra als de Gentse Opera? 

 

- In het derde hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de culturele activiteiten in het 

Feestlokaal omschreven kunnen worden als zijnde “socialistische arbeiderskunst”? 

Bestond er initieel wel zoiets? 
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- In het vierde hoofdstuk gaan we ten slotte na of de podiumkunsten in het Feestlokaal een 

instrument waren van de rode beweging.  

Waren er enige vormen van propaganda te herkennen in de culturele activiteiten? 

In het laatste deel “Respons” trachten we te peilen naar wat het publiek van deze activiteiten vond 

en trachten we, weliswaar heel voorzichtig, na te gaan wie er naar deze podiumkunsten kwam kijken. 

In het Algemeen Besluit vatten we onze bevindingen samen en komen we tot een evaluatie.  

 

C. Functie van het onderzoek 
 

Heeft het onderzoek dat we opstellen in deze verhandeling wel een functie? Wij zijn immers 

van mening dat een historisch werk zich pas nuttig maakt als het een bepaald probleem 

poogt op te lossen of op zijn minst nader belicht. Ondanks het feit dat ons onderzoek 

enerzijds heel kleinschalig was en er anderzijds, vaak tot grote ergernis, maar heel weinig 

bronnen over de onderzochte periode beschikbaar waren, zijn we toch van mening dat het 

onderzoek een zeker nut had. 

Het biedt de lezer een kijk op het wervelende culturele podiumleven binnen het Feestlokaal 

tijdens het interbellum en toont zo aan welke verenigingen de voornaamste waren. Verder 

biedt het enigszins een antwoord op de vraag wie er werkelijk op het podium stond: was het 

werkelijk kunst van arbeiders, (voor arbeiders)? Op dit laatste aspect van de vraag kunnen 

we slechts een hypothetisch antwoord formuleren.  

Daarnaast tracht het onderzoek het culturele leven inhoudelijk te benaderen. Wat was de 

geaardheid van de vele opvoeringen? Hiervoor worden de podiumactiviteiten getoetst aan 

vier veronderstellingen. 

Ten slotte tracht het onderzoek te peilen naar wat het publiek ervan vond? Sloeg het 

allemaal wel aan bij de mensen? 

Daarnaast stellen we vast dat het onderzoeksterrein vrij actueel is, gezien het Feestlokaal 

van Vooruit in de Sint-Pietersnieuwstraat binnenkort zijn 100e verjaardag mag vieren. Wij 

hopen dan ook dat deze verhandeling een toegevoegde waarde mag zijn n.a.v. het jubileum! 
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III. Methodologie 

A. Werkwijze 
 

Onze eindverhandeling is in essentie een cultuurgeschiedenis van het Feestlokaal van Vooruit. Om 

een zo compleet mogelijk beeld te kunnen reconstrueren van de behandelde periode, was het 

noodzakelijk om het “probleem” via diverse bronnen te behandelen. Hier wrong echter, vaker dan 

we liefhadden, het schoentje. Waar er voor de periode nà WO II bijna sprake is van een heuse 

“overload” aan archiefmateriaal omtrent de verschillende kunstkringen, de S.M. Vooruit, de BSP,… 

krijgen we voor de interbellumperiode eerder te maken met een zogenaamde “blinde vlek”. Enorm 

veel archiefmateriaal, die voor ons onderzoek net van essentieel belang was, heeft de “tand des 

tijds” helaas genoeg niet overleefd: vernietiging tijdens WO II, onherroepelijke verliezen als gevolg 

van waterschade,… Niettemin hebben we toch getracht om uit het minimum aan bronnenmateriaal, 

toch het maximum eruit te halen door de bronnen bijvoorbeeld op zowel een inductieve al 

deductieve wijze te benaderen. 

Gelukkig hadden we nog de edities van het dagblad Vooruit voorhanden. Zij zijn van de hele 

interbellumperiode integraal bewaard gebleven.  Zij boden ons aldus een vertrekpunt én voorzagen 

ons onderzoek van een stevige basis! 

1. Centrale bron: het dagblad Vooruit 

 

Doel van het empirische onderzoek was na te gaan welke culturele activiteiten, en meer bepaald 

welke podiumkunsten, er plaats vonden in het Feestlokaal van Vooruit tijdens het interbellum. Onze 

primaire bron om dit te onderzoeken was het dagblad “Vooruit”. Door middel van een grondige 

inhoudsanalyse trachtten we hier een antwoord op te vinden. Een volledige analyse, lees: alle 

jaargangen van het hele Interbellum volledig doornemen, zou een enorm werk geweest zijn. Daarom 

verkozen we gebruik te maken van een steekproefanalyse waarbij we slechts enkele maanden en 

jaren selecteerden. Zo onderzochten we de jaren 1919, 1925, 1934, 1939 en vulden we dit aan met 

de maanden februari, mei, augustus en november van de jaren 1921, 1923, 1927, 1930, 1932, 1937 

om zo een vollediger beeld te kunnen scheppen. Waarom we precies deze jaartallen kozen en 

waarom een steekproef steeds enige gevaren met zich meebrengt, komt later aan bod. 

a) Het dagblad tijdens het interbellum 

 

Het dagblad van Vooruit was het voornaamste communicatiemiddel om de rode achterban te 

bereiken. Zo was het de spreekbuis van de Belgische Werkliedenpartij (BWP), de socialistische 
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vakbonden, de mutualiteiten,…maar daarnaast was het ook een belangrijk medium voor het 

culturele leven in de Gentse regio. Zo werden de repetities, vergaderingen, aankondigingen en vaak 

volledige programma’s van verschillende socioculturele verenigingen erin vermeld met precieze 

datumvermelding. Kortom: als de rode beweging een (culturele) activiteit plande, was er wel een -

heel reële kans dat het vermeld werd in het dagblad. 

De Vooruit tijdens het interbellum kan men in feite in drie periodes opsplitsen.  Eerst was er  de 

lange naoorlogse periode tot 1927 (een weinig succesvolle periode voor het dagblad). Vervolgens 

onderging de krant een grondige metamorfose vanaf 1928 met Gust Balthazar die het jaar voordien 

bestuurder werd van de krant. Deze welvarende tijd, met heel wat vernieuwingen, liep ongeveer tot 

1934. Zo kreeg de krant onder meer een verzorgder uiterlijk, een verhoogde periodiciteit. Het 

dagblad begon dagelijks te verschijnen in plaats van zes dagen op de zeven. Er ontstonden nieuwe 

rubrieken en nieuwe, talentvolle medewerkers werden aangetrokken… . Na de glorieperiode liep het 

niet meer zo vlot en verloor de krant, net zoals de partij, heel wat aanhangers.12 Belangrijk hierbij op 

te merken is dat door bijvoorbeeld het ledenverval vanaf 1934, de socioculturele aankondigingen in 

de krant minder leden bereikten en dus eveneens een invloed gehad konden hebben op het 

publieksaantal. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zou het dagblad Vooruit “gekaapt” worden en een matte 

collaboratiekrant zijn.13 

2. Archieven 

 
Enkel het dagblad doornemen zou niet voldoende geweest zijn. Daarom was het ook noodzakelijk om  

de archieven te raadplegen. De voor ons voornaamste archieven waren gelukkig gecentraliseerd op 

één locatie namelijk het “AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis” in de Bagattenstraat 174 in 

Gent. De resultaten van de inhoudsanalyse leverden ons een vrij lange lijst op van verenigingen die 

actief waren in het Feestlokaal van Vooruit tijdens het interbellum. Naast het belangrijke feit dat 

voor het overgrote deel van deze verenigingen helemaal geen archieven bewaard zijn gebleven, zou 

het onderzoek van de resterende verenigingen ons teveel tijd gevergd hebben. Daarom kozen we 

ervoor om te selecteren en enkel de archieven van de voornaamste cultuurkringen, die actief waren 

in het Feestlokaal van Vooruit,  diepgaander uit te spitten. Bovendien waren deze archieven het 

“best bewaard”, hoewel ze, zoals we al eerder vermeldden, op hun beurt enorm fragmentarisch 

zijn…  
                                                           
12

 J. Dietvorst, De socialistische partijkrant Vooruit tijdens het interbellum. Gent (onuitgegeven 
licentiaatverhandeling Universiteit Gent), 1990, p. 288-289. 
13

 Dietvorst, op.cit., p. 289. 
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- Zo onderzochten we ondermeer Archief 14, het socialistische mannenkoor Marxkring. Voor 

de jaren ’20 en begin jaren ’30 is er helaas heel weinig terug te vinden. Vanaf de tweede helft 

van de dertigerjaren is het archiefaanbod veel ruimer en omvat het onder meer de 

briefwisseling van de erevoorzitter Richard Van Kenhove.14 

 

- Daarnaast kwam voor het theaterleven Archief 15 ,het toneelgezelschap Multatulikring, aan 

bod. Opnieuw hadden we redelijk wat pech omdat vrij veel materiaal van vóór WO II 

verwoest was en bijgevolg eerder beperkt was. 

 

- Verder raadpleegden we Archief 24, S.M. Vooruit . Onder meer de notulen en verslagen van 

de raad van beheer waren voor ons nuttige bronnen. Daarnaast maakten we eveneens 

gebruik van de verschillende jaarverslagen. Verder maakten we ook nuttig gebruik van de 

ledenlijsten. 

-  Archief 126, Propaganda rond het Plan van de Arbeid, was voor ons bruikbaar om de link 

propaganda-podiumkunsten nader te onderzoeken.  

 

- Het archief van de BWP Gent-Eeklo (Archief 32) omvatte een groot aantal, weliswaar 

gefragmenteerde, archieven. Voor ons bewees dit archief vooral zijn nut om een vollediger 

beeld te krijgen van de 1 meifeesten, aangezien de partij de organisator was van deze 

evenementen. Verder was het interessant voor vakbondsinformatie.  

 

- Ten slotte bekeken we nog een reeks losse archieven (biodocumenten)15.  

Het Archief van de Harmonie Vooruit (meer dan 100 archiefdozen) berust eveneens in het AMSAB 

maar dit archief werd tot op vandaag nog niet ontsloten. Daarom besloten we het niet te raadplegen 

aangezien dit vrijwel onbegonnen werk is binnen de beschikbare tijdsperiode.  

De archieven gelegen in “De Zwarte Doos” (Gentse Stadsarchief) waren voor ons nuttig om onder 

meer de archieven van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg en de Koninklijke Franse Schouwburg 

‘oppervlakkig’ te onderzoeken. We zeggen  expliciet oppervlakkig aangezien de archiefbestanden die 

we nodig hadden, de programmaboekjes om een vergelijking te kunnen maken met het programma 

                                                           
14

 Amsab, Archief 14. Archiefomschrijving. 
15 Meerbepaald de volgende bestanden: Frans De Mey (83/12), De Koninck (76/92), Peelman Albert (76/14), Jef 

Vandermeulen (15/10), Isidoor Benoot (89/29), C. De Bruycker (99/16), Posthumus (54/46), Richard 

Vankenhove (98/99), Aug. Balthazar (24/4), Delsupche (70/53), L. Torck (51/11), E. De Rudder (45/7), A. De 

Smedt (100/84), E. Vergeylen (62/43) 
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van Vooruit, eveneens niet ontsloten waren en bovendien opnieuw vrij omvangrijk waren ( meer dan 

100 dozen). Desalniettemin keken wij toch een 50-tal dozen in en vonden gelukkig nuttige informatie 

in enkele archiefbestanden16. 

3. Literatuur 

 

Naast archiefstukken maakten we uiteraard ook uitgebreid gebruik van een reeks boeken en artikels 

die betrekking hadden tot ons onderwerp. Interessante werken om mee te starten waren onder 

meer “Novecento in Gent”17 (Guy Vanschoenbeek) wat een verkorte versie was van zijn 

doctoraalscriptie, en de boeken:  “Een mens leeft niet van brood alleen”18 & “Gezocht: het verhaal 

van Jan Modaal”19 beide onder redactie van Art J., De Nil B. en Jacobs M. Deze werken hielpen ons 

voornamelijk om een algemeen beeld te vormen rond de behandelde problematiek en maakten  

bovendien duidelijk  wat cultuur voor arbeiders kon inhouden.  Ten slotte  bezorgden ze ons  

eveneens de nodige achtergrondinformatie. 

Omtrent het algemeen-politieke, sociaaleconomische en sociaal-culturele leven tijdens het 

interbellum was echt voldoende materiaal te vinden. Een vermeldenswaardig boek was in dit opzicht 

“Interbellum in Gent”20 onder redactie van A. Capiteyn. 

Meer informatie omtrent het ontstaan van Feestlokaal, het architecturale plan,… vonden we in de 

interessante publicaties “Feestpaleis Vooruit”21 en “Huizen van, voor en door het volk: rond het 

feestlokaal van Vooruit te Gent”22 

De link tussen podiumcultuur en de religieuze cultuur kon dankzij de publicaties van P. Verbruggen 

duidelijk gelegd worden. Zo bleken haar artikel “Deelalternatieven voor de traditionele 

goedsdienstbeleving in het Gentse socialisme”23 en haar licentiaatverhandeling24 enorm handige 

middelen te zijn bij het schrijven van dit onderdeel. 

                                                           
16

 Meerbepaald de volgende Archiefdozen: Reeks XXI, AGO 65, AGO 957, AGO 958, AGO 973, AGO 974, AGO 
977, AGO 978, AGO 980, AGO 981, AGO 998. 
17

 G. Vanschoenbeek, Novecento in Gent: de wortels van de sociaal-democratie in Vlaanderen, Antwerpen, 
Hadewijch, 1995, 269 p. 
18

 J. Art, B. De Nil en M. Jacobs (red.), Een mens leeft niet van brood alleen: bouwstenen voor een culturele 
arbeidersgeschiedenis (1800-1940), Gent, Amsab-ISG, 2005, 304 p.  
19

 J. Art, B. De Nil en M. Jacobs (red.), Gezocht: het verhaal van Jan Modaal, Gent, Amsab-ISG, 2007, 115 p. 
20 A. CAPITEYN (red.), Interbellum in Gent 1919-1939, stadsarchief, gent, 1995, pp. 45-46. 
21

 C. Deboosere en M. Van Gijsegem (ed.), Feestpaleis Vooruit, Gent, PROCA, 1981, p. 8. 
22

 H. Stijnen (ed.), Huizen van, voor en door het volk: rond het feestlokaal van Vooruit te Gent, Brussel, Koning 
Boudewijnstichting, 1988, p. 25. 
23

 P. Verbruggen, “Deelalternatieven voor de traditionele godsdienstbeleving in het Gentse socialisme. Een 
bijdrage tot de geschiedenis van de arbeiderskultuur.” In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 17 (1991), 4. 
24

 P. Verbruggen, Deelalternatieven voor de traditionele godsdienstbeleving in het Gentse socialistme (1870-
1914), Gent (Onuitgegeven Licentiaatverhandeling Universiteit Gent), 1982, 206 p. 
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Marc Reynebeaus “Apollo’s klacht”25 bood ons zo een interessante visie omtrent de gelijkenissen 

tussen de burgerlijke cultuur enerzijds en het cultuurleven in de volkshuizen anderzijds. 

Voor het hoofdstuk “Cultuur in het Feestlokaal: een (socialistische) arbeiderscultuur”deden  we 

voornamelijk een beroep op het ideeëngoed van Hendrik De Man. Zo maakten we onder meer 

gebruik van zijn boekje “Het sosialisme als kultuurbeweging”26. Daarnaast  maakten we ook dankbaar 

gebruik van de publicaties27 samengesteld door Mieke Claeys-Van Haegendoren. Verder waren 

eveneens enkele publicaties28 in “Een mens leeft niet van brood alleen” van essentieel belang. 

De licentiaatverhandeling van E. Marechal29 en het gepubliceerde artikel30 op basis van deze 

verhandeling waren voor ons finale hoofdstuk (betreffende de inhoud) dan weer nuttig om de link te 

kunnen leggen tussen het voeren van propaganda en de podiumkunsten. 

Voor het laatste onderdeel van deze eindverhandeling “Respons” boden voornamelijk enkele 

interessante cultuurdeelnametheorieën een interessante kijk op de te onderzoeken problematiek. Zo 

maakten we gebruik van de ideeën van Ganzeboom31, Goudriaan32 en Verhoeff33. 

Dit is uiteraard maar een selectie van de gebruikte werken. Een volledig overzicht van onze hele 

bibliografie kan men dan ook aantreffen in het desbetreffende hoofdstuk. We zijn er ons daarbij 

uiteraard van bewust dat deze bibliografie niet volledig is en zeker en vast aangevuld kan worden 

met andere publicaties. Toch kan het een eerste opstapje zijn voor verder onderzoek.

                                                           
25

 M. Reynebeau, Apollo’s klacht. Over cultuur in Vlaanderen en elders, Leuven, Kritak, 1988, 154 p. 
26

 H. De Man, Het Sosialisme als Kultuurbeweging, Amsterdaam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1928. 
27

 M. Claeys-Van Haegendoren, Hendrik De Man. Persoon en ideeën, 6 delen, Antwerpen, Standaard, 1974-
1976. 
28

 Bijvoorbeeld: J. De Maeyer, “Christelijke arbeiders(bewegings)cultuur: realiteit of mythe? (1848-1950)” Of H. 
Mortelmans, “Hendrik de Man en het culturele discours binnen de sociaal-democratische arbeidersbeweging in 
Vlaanderen (1920-1940)”. 
29

 E. Marechal, Continuiteit en discontinuïteit in de socialistische propagandatechnieken. De casus Gent (1890-
1894, 1922-1925, 1933-1936, 1950), Gent (onuitgegeven licentiaatverhandeling Universiteit Gent), 1986, 342 p. 
30

 E. Marechal, “De socialistische propaganda (einde 19
e
 eeuw – midden 20

ste
 eeuw). Van rationaliteit naar 

suggestiviteit”, in: Amsab Tijdingen, 3-4, (1985-1986). 
31

 H. Ganzeboom, Cultuurdeelname in Nederland: een empirisch-theoretisch onderzoek naar determinanten van 
deelname aan culturele activiteiten, Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1989, 194 p. 
32

 R. Goudriaan, “Kunst en consumentengunst. Een economische analyse van de effecten van prijsstelling op de 
publieke belangstelling voor kunst en cultuur”, in: R. Verhoeff en H.B.G. Ganzeboom, Cultuur en publiek, 
Amsterdam, SISWO, 1991, p. 33-55. 
33

 R. Verhoeff, “Plaats en publiek”, in: R. Verhoeff en H.B.G. Ganzeboom, Cultuur en publiek, Amsterdam, 
SISWO, 1991, p. 55-69. 
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IV. Gent tijdens het interbellum 
 

A. Inleiding 
 

Het interbellum werd algemeen gekenmerkt door een verbetering van levensniveau en vernieuwing 

van levensstijl. De “Gay Twenties & the Dirty Thirties veroorzaakten ook in de Gentse regio serieuze 

veranderingen. Zowat alle regionen van de stedelijke maatschappij kenden enkele fundamentele 

wijzigingen. Zo voerde op politiek vlak de naoorlogse regering van nationale unie onder ander het 

algemeen stemrecht in en de betaalde achturendag. Het overlegmodel werd het belangrijkste 

communicatiemiddel tussen de “patrons” en het proletariaat.  Mutualiteiten als de Bond Moyson 

kenden een grote bloei,…Het ontstaan van de verzorgingsstaat had ook in Gent serieuze gevolgen. Zo 

veranderde het uitzicht van de stad drastisch door onder meer de sociale woningbouw die uitging 

van de gemeente en de coöperaties. De Gentse haven kende een grote bloei totdat de 

Wallstreetcrash serieus roet in het eten kwam gooien en de economische situatie die daarop volgde 

jaren ernstig belastte.34  

 

B. De sociaal-politieke situatie 

1. Na WO I 

 

De Eerste Wereldoorlog heeft grote veranderingen teweeggebracht op de naoorlogse politieke 

verhoudingen in Gent. Twee factoren lagen hiervoor aan de basis.  

Enerzijds was er de beslissing van de Gentse politieke partijen om gedurende de bezetting de 

zogenaamde ‘godsvrede’ in acht te nemen. Deze vrede hield in dat de meningsverschillen tussen 

katholieken, socialisten en liberalen terzijde werden geschoven. Naarmate de oorlog echter steeds 

langer duurde, werd het moeilijker om deze ‘godsvrede’ in stand te houden en gebeurde het 

geregeld dat de klassieke tegenstellingen opnieuw de kop opstaken. 

Anderzijds was er de zogenaamde ‘Duitse stadsgreep’ in het voorjaar van 1918. Gedurende de oorlog 

bleven de Gentse politieke organen min of meer in werking, maar nadat de Gentse gemeenteraad in 

januari 1918 een motie stemde tegen de activistische Raad van Vlaanderen werden schepen Deweert 

en burgemeester Braun op 30 maart 1918 ontheven uit hun ambt en vervolgens gedeporteerd naar 

                                                           
34

 A. Capiteyn (red.), Interbellum in Gent 1919-1939, Gent, Stadsarchief, 1995, p. 6-7. 
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Duitsland. Uit solidariteit stapten de overige schepenen, waaronder Edward Anseele, op en werd het 

Gentse bestuur vervangen door een Duitsgezind activistisch college.35  

Erg lang zou dit bewind echter niet duren want nog datzelfde jaar werd het vervangen door een 

tijdelijk liberaal-socialistisch college onder leiding van interim-burgemeester Anseele (tot de 

terugkeer van burgemeester Braun in november). Het einde van de Grote Oorlog was echter een 

tweesnijdend zwaard. Enerzijds werd de stad verlost van het Duitse juk, anderzijds kreeg Gent te 

maken met een serieuze financiële kater. De Gentse uitgaven bleken buitensporig te zijn, mede door 

de vele leningen die men had aangegaan tijdens de oorlogsjaren. Door het uitblijven van de Duitse 

herstelbetalingen dacht het bestuur aan andere vormen van stadsinkomsten maar daarover waren 

de liberalen en socialisten het de komende jaren grondig oneens. Beurtelings vond men voor hun 

begrotingsplannen steun bij de katholieke oppositie wat de kleine barstjes in de paarse coalitie van 

1911 enkel maar vergrootte…36 

2. Verkiezingen 

 

De gemeenteraadsverkiezingen van april 1921 zorgden voor grondige wijzingen. Niet alleen mochten 

vrouwen voor het eerst gaan stemmen, ook vonden er ingrijpende veranderingen plaats in de 

vooroorlogse machtsverhoudingen. Het ongewild langdurige politieke mandaat en de strubbelingen 

binnen de coalitie zorgden er onder meer voor dat de katholieken konden klinken op de overwinning. 

Ondanks de uitslag besloten de drie om toch samen in een coalitie te stappen onder de liberale 

burgemeester Alfred Van der Stegen. Hoewel er nu geen sprake was van oppositie, waren er toch 

regelmatig spanningen over aloude terugkerende thema’s. De financiële stadssituatie bleef immers 

rampzalig en elke politieke strekking had zo wel zijn eigen remedies om die op te lossen.37  

De verkiezingen van oktober 1926 zorgden voor weinig verschuivingen in het politieke landschap. De 

BWP had wel voor het eerst te maken met een communistische verkozene aan haar linkerzijde. 

Nadat de achterbannen voldoende overtuigd waren, kon men echter de driepartijenregering 

voortzetten. Algemeen bekeken domineerden de financiële problemen nog steeds de politieke 

agenda. Zo liep de stadsschuld in 1928 zelf op tot 323 miljoen Belgische frank! Nieuw in de raad was 

zeker de aanwezigheid van de communistische oppositie die ieder ogenblik aangreep om haar zegje 

                                                           
35

 L. François, “‘Liberaal en socialist zijn slechts voornamen…’ Het politieke leven op het Stadhuis”, in: A. 
Capiteyn (red.), Interbellum in Gent 1919-1939, Gent, Stadsarchief, 1995, p. 45-46. 
36

 L. François, op.cit, p. 46-47. 
37

 L. François, op.cit, p. 48-49. 
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te doen. Een ander interessant gegeven is dat de taalkwestie in 1931 voor het eerst op de agenda 

kwam te staan.38 

De uitslag van de verkiezingen in 1932 waren vooral een status-quo voor de klassieke partijen, maar 

betekende wel een stijging van 1 naar 3 zetels voor de Kommunistische Partij. Het bestuursakkoord 

werd, onder andere door de toenemende polarisering, in vraag gesteld en velen wensten een 

oppositiekuur. Na het falen van afzonderlijke onderhandelingen besloot men toch, met enige pijn in 

het hart, om het bestaande akkoord te vernieuwen. In die periode heerste er, onder de 

machthebbers, een zekere moedeloosheid over de onmacht om uit de financiële crisis te geraken. 

Men ging er hoe langer hoe meer van uit dat Brussel de redding moest bieden en iedereen, behalve 

de oppositie, legde zich neer bij de rode cijfers. In ’34 ging alle aandacht dan weer naar het 

uiteenvallen van het katholiek-liberaal-socialistisch college. Na de nodige onderhandelingen besloten 

de katholieken en liberalen om samen verder te gaan, en verdwenen de socialisten naar de 

oppositiebanken, waar ze het gras van voor de communistische voeten konden wegmaaien. Dat zou 

enigszins  wat vruchten afwerpen bij de volgende verkiezingen.39 

De gemeenteraadsverkiezingen van 1938 zorgden vooral voor een gewijzigde samenstelling van de 

oppositie. De KP reduceerde tot een partij met slechts één zitje en aan de rechterzijde veroverden 

zowel REX als het VNV één zetel. Na opnieuw moeilijke en lange onderhandelingen besloot men 

opnieuw om een tripartite te vormen. Als snel werd duidelijk dat het slechts een verstandshuwelijk 

zou zijn met de sanering van de stadsfinanciën als hoogste prioriteit. Erg veel tijd zouden ze echter 

niet krijgen want een jaar later barstte de Tweede Wereldoorlog uit en zou de politieke zelfstandige 

rol van de Gentse gemeenteraad weer een aantal jaar in de koelkast verdwijnen.40 

C. De sociaal economische situatie 

1. Demografie 

 

Gent had zich sinds de groei van de grootindustrie gaandeweg ontwikkeld tot een grootstad. 

Arbeiderswijken werden opgetrokken waar de mensen dicht op elkaar gepakt leefden. Al vóór het 

uitbreken van WO I kende het bevolkingscijfer al een terugval en tijdens de oorlog zette deze trend 

zich uiteraard nog verder voort. De naoorlogse periode betekende voor Gent geen verbetering op 

demografisch vlak, de populatie nam slechts 2% toe tussen de jaren 1920 (populatie 160.535) en 

1930 (populatie 175.187) wat neerkwam op een toename van 14.652 inwoners. Het daaropvolgende 
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decennium  slonk de bevolking verder ineen om tegen 1940 zelfs opnieuw op vooroorlogs niveau te 

belanden. Tijdens 1940 zelf nam de bevolking tijdelijk weer toe vanwege het grote aantal 

vluchtelingen.41 

2. Industrie en tewerkstelling 

 

Wanneer het aantal ondernemingen bekeken wordt, zien we een daling tussen 1910 (5.459 

bedrijven) en het einde van het interbellum (4.779 bedrijven). Dit betekende niet dat het 

bedrijfsleven uit Gent wegtrok, maar dat het eerder geconcentreerd werd en kleine ondernemingen 

plaats moesten ruimen voor grote. Fabrieken en ateliers namen 2/3 van de ondernemingen in Gent 

voor hun rekening waar in 25% van de gevallen minder dan 5 arbeiders werkten. De rest van het 

totaal bestond uit middelmatige en grote bedrijven. De voornaamste sectoren in het interbellum 

waren de textielnijverheid, hoewel deze al voorbij haar hoogtepunt was, de chemische nijverheid, 

onder andere Union Chemique, Floridienne, Purfina, Shell,…, en de metallurgie, bijvoorbeeld Clouterie 

et tréfilerie des Flandres. Een andere sector die in grote moeilijkheden verkeerde was de 

vlasnijverheid. De grootste exporteur van ruw vlas, Rusland, voerde, als gevolg van de revolutie in 

1917 voor enkele jaren geen vlas meer uit waardoor de prijzen de hoogte in schoten. De 

economische crisis van de jaren ’30 zou dit alleen maar verergeren. De Gentse haven kende tijdens 

het interbellum een enorm groot verkeer. Zo prijkte ze in 1930 op de vierde plaats van belangrijkste 

Europese zeehavens, na Hamburg, Rotterdam en Antwerpen. In 1929 werd daarom nog de 

toestemming gegeven om een nieuw dok te graven. De Wallstreetcrash en de daaropvolgende crisis 

betekende echter een keerpunt voor het havenverkeer. De bedrijvigheid viel sterk terug en werd na 

WO II nooit meer ingehaald.42    

De actieve Gentse bevolking was voor 54% tewerkgesteld als arbeider, bovendien overwegend in 

heel grote ondernemingen zoals de textielnijverheid. Vaak gebeurde het dat men technisch werkloos 

was en men een kleine steun kon krijgen uit de werklozenkas van het syndicaat en een kleine 

vergoeding van de stad. Door de crisissen halverwege de jaren ‘20 en begin de jaren ‘30 was er 

echter sprake van een algemene werkloosheid. Naast het verstrekken van geldelijke steun, voorzag 

de stad nog meer ingrepen om de miserie van de mensen te verzachten. Zo was er het voorstel van 

schepen E. Anseele om huishoudkolen te geven aan verzekerde gezinshoofden die voor lange tijd 

werkloos waren. 43 
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3. Een socialistische crisisoplossing: Het Plan van de Arbeid 

 

Om uit de huidige economische crisis te geraken die halverwege jaren ’30 België volkomen verlamde, 

kwam de BWP op het kerstcongres van 1933 met het Plan van den Arbeid op de proppen. 

Grondlegger Hendrik De Man, die de partij trachtte te reanimeren met een nieuwe stijl, zette een 

grootscheepse propagandacampagne op poten om “Het Plan” te promoten bij het brede publiek. De 

christelijke en socialistische arbeiders moesten zich onderling verenigen, boeren en middenklassen 

werden vurig aangespoord een breed front te gaan vormen tegen de zogenaamde parasiterende 

geldmachten. De Planpropaganda werd heel goed georkestreerd. De Mans rechterhand Maurits 

Naessens zorgde er zo onder meer voor dat de huisbezoeken efficiënt georganiseerd werden. Op het 

gebied van uitvoering aan de basis verliep het echter vaak niet zoals de organisatoren het gedroomd 

hadden. Een nieuw en vooral succesvol gegeven waren de monstermeetings die tevens voor een 

groot spektakel zorgden. Zo was er onder meer de monstermeeting op 18 februari 1935 in ’t Kuipke. 

Behalve  de 8 à 9.000 aanwezigen in de zaal volgden nog eens een 5 à 6.000 personen de 

gebeurtenissen via de luidsprekers in de zaal ernaast.44 

4. De socialistische arbeidersbeweging 

 

Werd de geschiedenis van de socialistische, en katholieke  arbeidersbeweging in Gent gekenmerkt 

door een transitie van een conflictueuze geschiedenis tussen de klassen naar een maatschappelijk 

politieke integratie van de socialisten in de burgerlijke maatschappij? Voor een stuk kon daar 

bevestigend op geantwoord worden. Neem maar als voorbeeld de deelname van de socialisten aan 

de regering in de drie naoorlogse jaren. Of dit een verlies inhield voor het strijdkarakter van de rode 

beweging laten we hier even in het midden. Feit was wel dat de socialisten in de regering een hele 

reeks sociale en politieke hervormingen wisten te bewerkstelligen, van het algemeen enkelvoudig 

stemrecht, naar de achturendag zonder inlevering van loon, tot syndicale erkenning, en ga zo maar 

door.45 

Eens die vooroorlogse eisen bereikt waren, onderging de socialistische arbeidersbeweging een ware 

facelift. Men evolueerde van een agressieve strijdcultuur die zich vooral richtte tegen de burgerlijke 

maatschappij naar een ware feestcultuur. De huldigingen, jubilea, galabals, die in en rond de rode 

feestpaleizen plaatsgrepen rezen als paddenstoelen uit de grond. Oude leiders van de socialistische 

beweging zoals Jan Samijn van de Vlasbewerkers, August Van der Bruggen van de Metaalbewerkers, 
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Jef Vander Meulen van onder meer de Harmonie Vooruit, werden allemaal gehuldigd voor bewezen 

diensten. Massale rouwoptochten werden georganiseerd bij het afsterven van een voornaam lid van 

de rode familie. Een verheerlijking van de eigen geschiedenis trad met andere woorden op. Naast de 

coöperatie veranderde er ook het één en het ander bij de mutualiteit en de vakbonden. 46  

Hoewel men voortaan de concurrentie moest verdragen van de christelijke tegenhanger, was de 

interbellumperiode een enorm gunstige periode voor de Bond Moyson. De ziekenkas kende een 

regionale uitbreiding en werd gecentraliseerd, verder kende de beweging bijna een verdubbeling 

tussen de jaren 1919-1929. Een financieel weinig doordachte beslissing in 1929, namelijk de 

verhoging van de steungelden naar het voorbeeld van de christelijke tegenhanger Volksliefde van 

Gent, bezorgde de Bond Moyson begin de jaren ’30 wel financiële problemen. Door de steungelden 

te verlagen en de bijdragen te verhogen was de financiële put na enkele jaren opnieuw gedempt. 

Halverwege de jaren ’30 waren er, na een succesvolle propaganda- en wervingscampagne ruim 

61.000 leden ingeschreven,  een markant gegeven in volle crisistijd. De tijd was dan ook rijp om 

opnieuw uit te breiden met als summum de oprichting van de Volkskliniek. Keerzijde van de medaille 

was wel dat de stem van het personeel in het bestuur van de socialistische mutualiteit steeds minder 

gehoord werd. Gaandeweg ontstond er meer een werknemer-werkgever verhouding. De 

vereenzelviging met het socialistische gedachtegoed raakte meer en meer vertroebeld.47 

In het interbellum hadden de socialisten opmerkelijk meer aanhang dan hun christelijke 

tegenvariant. Er is ongeveer sprake van een 1 op 2 verhouding. Daarnaast verzachtte, net als de hele 

rode beweging, hun strijdlust opmerkelijk in vergelijking met de vooroorlogse periode. Net als de 

partij, raakten ook de socialistische organisaties verankerd in de bestaande machtsstructuren. 

Nieuwe overlegniveaus legden de socialistische arbeidersbeweging enigszins lam op het vlak van het 

voeren van stakingen en zo verschoven deze speerpunten gaandeweg naar  een tweede niveau. 

Beraad met de “patrons” werd prioritair. Pas wanneer de gesprekken op niets uitdraaiden, kon de 

vakbond alsnog tot stakingen overgaan. Bovendien werden die stakingen heel goed georganiseerd en 

liepen ze zelden uit de hand, uitgenomen de algemene staking in 1936.48 
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D. De sociaal culturele situatie 

1. Literatuur 

 

Van het levendige kunstleven, dat over het algemeen geassocieerd werd met  de “Dolle Jaren ‘20” 

viel in Gent, althans in literair opzicht, oorspronkelijk niet veel te bespeuren. Toch mag men 

personen als Karel van de Woestijne die onder ander de trilogie “Wiekslag om de Kim” afwerkte in 

1920, “Substrata” (1924) en “Het zatte hart” (1926) niet vergeten. Van de Woestijne verwees in zijn 

kunsthistorische opstellen herhaaldelijk naar het  typische “Gentse” karakter  van kunstenaars als 

George Minne, Jules de Bruycker,… Zijn grote invloed zorgde voor een zekere continuïteit en 

stabiliteit in het literaire leven in het Gentse. Zelfs personen als Louis Paul Boon konden aanvankelijk 

niet loskomen uit zijn invloed. De belangrijkste Gentse dichter na Van de Woestijne was Richard 

Minne. Minne werkte voor WOI aanvankelijk mee aan links georiënteerde periodieken waarin hij 

ideologisch geladen bijdragen schreef. Na zijn debuut in studentenbladen publiceerde hij onder 

andere mee in het “Zondagsblad”, een bijlage van het dagblad Vooruit. Het was voornamelijk hier 

dat hij politiek idealisme trachtte te verenigen met  een esthetische geldingsdrang. Na enkele 

aanvaringen met de BWP in 1917 keerde hij zich af van het militantisme. Zijn frustraties en desillusies 

zouden de voedingsbodem zijn voor zijn latere kunstenaarschap. Zijn vruchtbaarste periode 

vertoonde organische-expressionistische karakteristieken die overeenstemmingen opriep met de 

muzikale “poésie pure” van Paul van Ostaijen en de eenvoud van Guido Gezelles klankpoëzie. Verder 

refereerde zijn dichtkunst naar ondermeer Brueghel en de Vlaamse Primitieven. Thematisch gezien 

werd zijn werk beheerst door de eeuwige twijfel, de existentiële onrust. Vanaf de jaren ’30 ijverde hij 

voor een loopbaan als journalist. Vanaf 1931 publiceerde  hij de “Brieven van Pierken” over de 

lotgevallen van een Gentse arbeidersfamilie in het humoristische weekblad “Koekoek”. Na het 

verdwijnen van Koekoek in 1935 werd het stukje geïntegreerd in het dagblad Vooruit. De jaren voor 

WO II zou Richard Minne meewerken aan de culturele rubriek “Geestesleven” in het dagblad Vooruit 

waarin hij voornamelijk literaire, politieke en sociologische periodieken zou schrijven.49 

Een andere persoon die een actieve rol zou spelen in het Gentse literaire leven was Maurice 

Roelants. In het tijdschriftenleven kan zijn belang niet onderschat worden. Zo maakte hij deel uit van 

Forum dat een serieuze stempel zou drukken op het literaire klimaat van de jaren ’30. Roelants zou 

voornamelijk als vernieuwer van de romankunst de literaire geschiedenis ingaan. Zo stelde hij 

ethische, filosofische en maatschappelijke problemen aan de kaak. Daarnaast focuste hij zich 
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voornamelijk op de innerlijke en psychologische werking van zijn personages. Zo was zijn roman 

“Komen en gaan“ de eerste zuiver psychologische roman in heel België.50 

Andere vermeldenswaardige actoren binnen de Gentse literaire wereld waren onder andere 

Raymond Herreman, Achilles Mussche, Johan Daisne en Paul Rogghé. 

2. Burgerlijk theater, opera en zang  

 

Podiumkunsten hadden al altijd de Gentenaars aangesproken. (Franse) operavoorstellingen en 

elitaire concerten vonden meestal plaats in het Théâtre Français, de Koninklijke Opera in de 

Schouwburgstraat. De Koninklijke “Franse Schouwburg” bracht net als de “Nederlandse Schouwburg” 

talloze operettes die erg gesmaakt werden door het publiek. Een lieveling van het Gentse publiek, die 

het ook ver schopte in buitenlandse operahuizen als Parijs, Napels,… was Vina Bovy.51 

Koorzang52 bleef, zeker in de jaren ’20 een erg belangrijke rol spelen in het sociale leven van de 

Gentenaars. Zo bestonden er enorm veel, al dan niet aan een zuil gebonden, zangmaatschappijen in 

Gent. Zo vermelden we onder meer het Gents A Capellakoor, de Zangvereniging van Crombrugge 

Genootschap, De Melomanen,…Daarnaast bloeide er in Gent eveneens een heel rijke 

fanfarecultuur.53 

Gent kende in het interbellum ook een bloeiende muziek- en toneelcultuur. Zo organiseerden de 

“Galas Karsenty” in de Koninklijke “Franse Schouwburg” meestal buitenlands, Franstalig toneel. De 

Koninklijke Nederlandse Schouwburg voerde op haar beurt eerder hedendaagse Nederlandstalige en 

uit het Duits vertaalde operettes op. 54  Een belangrijke figuur in de Gentse toneelwereld was Dr. Jan 

Oscar de Gruyter. De Gruyter (acteur, regisseur en toneeldirecteur) zou een belangrijke invloed 

hebben op het theaterleven in Gent tijdens het interbellum. Zo gaf hij het theater onder meer een 

functie in de sociaaleconomische en culturele ontvoogdingsstrijd. Als student werd hij onder andere 

lid van de vrijzinnige en Vlaamsgezinde studentenbeweging “’t Zal wel Gaan”, wat een zekere invloed 

zou hebben op zijn verdere activiteiten. In 1909 stichtte hij de Vlaamsche Vereeniging voor Tooneel- 

en Voordrachtkunst (VVTV). De stukken die men voornamelijk opvoerde, waren onder andere 

klassieke werken als “Philoctetes” van Sophocles, “De Bruid van Messina” van Schiller,… Daarnaast 
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introduceerde de VVTV een nieuwe traditie van openluchtopvoeringen en enkele jaren later werd hij 

gevraagd om de leiding op zich te nemen van de Gentse Toneelschool. Heel bekend werd de Gruyter 

met de oprichting van het fronttoneel. Na WO I werd hij leider van het Vlaamse Volkstoneel dat 

vooral theater wou spelen voor het “gewone volk”, met onder andere stukken van eigen bodem 

zoals Cyriel Buysses “Het gezin van Paemel”. Hiermee legde men duidelijk andere accenten dan de 

VVTV die zich eerder richtte tot een elitair publiek. In 1922 werd  hij aangesteld als directeur van de 

Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen. Het Vlaamse Volkstoneel werd hervormd tot 

Katholiek Vlaams Volkstoneel, voortaan onder leiding stond van Wies Moens en Johan de Meester 

Jr., waar spectaculair Vlaams agitatietheater werd gebracht.55 

Gentse schouwburgen als de Minard trokken op hun beurt beroemde solisten uit zowel binnen- en 

buitenland aan en grote virtuozen als de Rus Uninsky, de Italiaan Francescatti, zakten af naar de 

Arteveldestad. Men mag echter wel het Gentse talent niet vergeten dat onder meer uit het Gentse 

Muziekconservatorium voortsproot. Erg geliefd waren onder meer de winterconcerten die 

doorgingen in de Koninklijke Opera waar zelfs Russische muziek werd geapprecieerd. De 

zondagochtendconcerten op de Kouter behoorden al lang tot het vaste amusement van de deftige 

burgerij, net als de galabals in de Casino, in het citadelpark of bij de liberale zangmaatschappij “De 

Melomanen”.56 

3. Bioscopen 

 

Eén van de meest revolutionaire vernieuwingen die het amusementsleven in Gent tijdens het 

interbellum grondig zou veranderen was de film. Vroeger, meer bepaald omstreeks de 

eeuwwisseling, was het theater voornamelijk een elitaire gebeurtenis en was de film, puur 

economisch gezien, meer gericht tot de grote massa. Begin 20e eeuw drong de film de 

theaterruimtes binnen en werd hij een vast onderdeel in de programmering, zo ook in het feestlokaal 

Vooruit. Na WO I kende de filmindustrie, net door de grote toegankelijkheid voor alle lagen van de 

bevolking, een onverwacht grote expansie in Gent. Het enorme economische succes van de film 

veroorzaakte een ware bouwrage. Voor het eerst in de geschiedenis kon dit medium, dankzij de lage 

toegangsprijzen, de standenverschillen voor de duur van één voorstelling uitschakelen. In Gent kon 

men het onderscheid maken tussen zogenaamde centrumzalen en wijkzalen. De eerstgenoemde 

bevonden zich in drukke winkelstraten of in het centrum van de stad. De wijkzalen waren op hun 

beurt voornamelijk particuliere initiatieven en minder grootschalig dan de centrumzalen. Het grote 

succes van het medium “film” was vaak al af te leiden uit de opbouw van deze wijklokalen. Zo hield 
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de architect rekening met welbepaalde structurele vereisten die nodig waren voor de filmprojectie. 

Centrumzalen en wijkzalen liepen voor de rest eerder uiteen op vlak van omvang en aankleding.  De 

film volgde in het interbellum het theaterleven op als voornaamste amusementsvorm..57 

Dat de film ingeschakeld kon worden voor politieke doeleinden om zijn ideeën op grote schaal te 

verspreiden ontging ook de socialistische beweging niet. Na enkele initiatieven, al vóór WO I, bleek 

snel dat het volk liever gewone fictiefilms voorgeschoteld kreeg. Programma’s van partijgebonden 

zalen zoals Feestlokaal Vooruit verschilden dan ook amper van deze van de gewone zalen.58  

Het Gentse Capitole was zo’n “gewone centrumzaal” waar men, zoals de meeste zalen in de jaren 

’30, eveneens de mogelijkheid had om toneel- of variétévoorstellingen te geven. Het immense succes 

van de klankfilm en de mogelijkheid van zowel avond- als dagprogramma’s te geven, maakte die 

toneel- of variétévoorstellingen echter volledig overbodig.59 

Gent kende, net als in de meeste andere Europese steden, een grote opbloei van de bioscoop-

industrie. Zo waren er in de glorietijd van de stille film, de jaren ’20, tussen de 20 à 25 bioscoopzalen. 

Hoewel de komst van de kleurenfilm veelbelovend leek, bleek de Gentse bioscoopscène verzadigd. Er 

kwamen dan ook maar een beperkt aantal bioscoopzalen bij. Strengere reglementeringen zouden dit 

aantal echter terugvoeren tot een 20-tal zalen.60 

4. Andere onvermelde vormen van vertier 

 

Andere culturele activiteiten die eveneens populair waren bij de Gentse bevolking waren onder meer 

het amusement in de vele dancings, (rol)schaatsen, radio, populaire sporten zoals wielrennen, 

zwemmen, voetballen en boksen.61 
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V. Deel I: Het aanbod 

A. Inleiding 
 

In dit eerste deel van ons onderzoek, gaan we, zoals de titel al enigszins verraadde, de zogenaamde 

“aanbodzijde” van de verschillende culturele activiteiten in het Feestlokaal van Vooruit na. We 

starten met een kleine ontstaansgeschiedenis van het gebouw in de Sint-Pietersnieuwstraat en 

schetsen vervolgens het architecturaal plan. Deze achtergrondinformatie is interessant om een idee 

te krijgen waar de verschillende opvoeringen en optredens die in diverse zalen geprogrammeerd 

waren, in het grote gebouw gesitueerd waren. Vervolgens geven we onder meer een algemeen 

overzicht van de diverse activiteiten, bekijken we welke culturele activiteiten de voornaamste waren 

en gaan we ook na waaruit de  “podiumkunsten” bestonden en welke activiteiten hierin het grootste 

deel vertegenwoordigden. Verder bekijken we welke kunstkringen op cultureel vlak het actiefst 

waren in het Feestlokaal. Wie waren deze kringen en wanneer in het jaar programmeerde men 

voornamelijk hun optredens/opvoeringen? We vertrekken in feite van een breed, globaal verhaal en 

maken hierbij voornamelijk gebruik van “droog” kwantitatief cijfermateriaal. Dankzij deze methode 

zijn we echter wel in staat om zo een mooi globaal overzicht te presenteren. Vervolgens treden we, 

waar mogelijk, iets meer in detail en trachten we de “interne keuken” van een belangrijke vereniging, 

het socialistisch mannenkoor Marxkring, bloot te leggen. We proberen iets meer te weten te komen 

over de mensen die actief waren in het culturele leven. Wie waren zijn? Waren het echt arbeiders, of 

mensen van de middenklasse, of misschien wel van de burgerij? Door onder meer gebruik te maken 

van een onderzoeksmethode uit de sociologie, pogen we een beeld te scheppen van de 

cultuurvormers in het Feestlokaal van Vooruit. 

B. Een eerste stap in het Feestlokaal van Vooruit 

1. Het ontstaan 

 

De bouw van het Feestlokaal van Vooruit was op zijn minst een opmerkelijk gegeven en kortweg een 

ware “tour de force” te noemen van de S.M. Vooruit, aangezien het volkomen in eigen beheer werd 

uitgevoerd. Kwaadsprekers, lees: de liberale en katholieke bladen uit die tijd, torpedeerden het 

voorstel al vooraf aangezien men er vanuit ging dat het bekostigd zou worden door de leden. Een 

algemene ledenvergadering zou de bouw van dit “nutteloze paleis” immers nooit aanvaarden.62 Wat 
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 C. Deboosere en M. Van Gijsegem (ed.), Feestpaleis Vooruit, Gent, PROCA, 1981, p. 8. 
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men echter over het hoofd zag, was de rijkdom die de coöperatie in de loop der jaren had 

opgebouwd. 

Vanaf de periode voorafgaand aan de bouw van het feestlokaal in de Sint- Pietersnieuwstraat kreeg 

de S.M. Vooruit, steeds meer de wind in de zeilen. Zo maakte het klerikale dagblad “Le Bien Public” 

in 1913 ondermeer een overzicht van de bezittingen van Vooruit op. De S.M. had maar liefst 29 

eigendommen, (onder andere “Ons Huis” op de Vrijdagsmarkt) in het Gentse, goed voor een 

kadastrale waarde van maar liefst 1.409.684,9 fr. Verder distribueerde men ondermeer brood, 

kruidenierswaren, geneesmiddelen,…uitsluitend bedoeld voor de eigen winkels. Sinds 1903 had men 

bijvoorbeeld een “Samenwerkende Stoomweverij" op poten gezet en in 1907 vloeide het eerste 

“Triomfbier” uit de tapkranen, een bier dat bedoeld was voor een breder publiek. De Belgische Bank 

van de Arbeid zou sinds 1913 de koepel worden van de “sociale economie”. Kortom: het succes van 

de coöperatie wees voldoende aan dat de vereniging kapitaalkrachtig genoeg was voor de bouw van 

een nieuw feestlokaal. 63 De S.M. Vooruit omvatte echter nog meer dan enkel dit economische luik. 

Zo telde de coöperatie in 1913 maar liefst 18 socio-culturele kringen waaronder de Harmonie 

Vooruit, het theatergezelschap de Multatulikring, het socialistische mannenkoor de Marxkring en ga 

zo maar door. Al die verenigingen konden voorlopig nog ondergebracht worden in het lokaal in de 

Bagattenstraat maar gaandeweg zou het toch noodzakelijk zijn om een waardige opvolger te 

vinden.64  

Het was Edward Anseele die er al sinds 1905 van droomde: een grootse volksschouwburg waar de 

Gentse arbeiders werken van Wagner, Beethoven en anderen zouden komen beluisteren volledig 

uitgevoerd door de eigen “klassenbroeders”. Anseeles droom kon beter geïnterpreteerd worden als 

men weet dat de Gentenaar een zekere voorliefde vertoonde voor de opera maar nooit de 

vernederende behandeling was vergeten toen hij en zijn kameraden naar de grote kunst moesten 

luisteren vanuit de Engelenbak. Het verlangen van de Gentse kopman zou vanaf 1910 concrete 

vormen aannemen wanneer de S.M. Vooruit een bod kon plaatsen op een 18e eeuws burgerhuis in 

de Sint Pietersnieuwstraat. (Het kostte de coöperatie 115.100 fr.. Ter vergelijking: de winst van de 

S.M. Vooruit tussen 31 augustus 1910 en 31 augustus 1911 bedroeg 217.098 fr.65)  Het zou de 
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 C. Deboosere en M. Van Gijsegem (ed.), op.cit., p. 17-19. 
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 H. Stijnen (ed.), Huizen van, voor en door het volk: rond het feestlokaal van Vooruit te Gent, Brussel, Koning 
Boudewijnstichting, 1988, p. 25. 
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opvolger worden van het lokaal gelegen in de Bagattenstraat dat te klein was geworden voor de vele 

activiteiten.66  

Het gebouw moest niet enkel de sterke (materiële) macht van de rode beweging symboliseren, 

daarnaast wou men er eveneens de eigen socialistische identiteit mee in de verf zetten en bewijzen 

dat men een volwaardig alternatief kon betekenen voor de burgerlijke cultuurpaleizen.67 Het moest 

met andere woorden een bewijs vormen dat de socialisten ook smaak hadden en begaan waren met 

kunst en cultuur. 

Wanneer de eerste stenen werden gelegd, is minder duidelijk maar aanvankelijk was het de 

bedoeling dat het Feestpaleis voltooid zou zijn vóór eind april 1913, meer bepaald het tijdstip dat de 

Gentse Wereldtentoonstelling zou beginnen. Allerlei omstandigheden verhinderden echter de 

voltooiing zodat men de bezoekers moest tevreden stellen met een maquette. Drie maanden later, 

meer precies op 13 juli 1913, werden de eerste bezoekers toegelaten in het koffiehuis en op 12 

oktober startte het restaurant met eenvoudige middagmalen aan 60 centiem. Naast leden uit de 

eigen kring kwamen er ook heel wat handelsreizigers maaltijden nuttigen. Financieel gezien bleek het 

nieuwe gebouw rendabel te zijn! De bioscoopzaal begon in mei 1914 haar activiteiten en kende 

eveneens een groot succes. Ondertussen raakte het feestlokaal geleidelijk aan voltooid en ter 

gelegenheid van de opening op 15 augustus 1914 werden er onder meer een grote volksoptocht, een 

totaalspektakel in de Wereldtentoonstelling en een concert van de Marxkring gepland  waarna de 

dag zou afgesloten worden met een volksbal op de Vrijdagmarkt. De omstandigheden van die tijd, 

onder meer de moord op de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije en Jean Jaurès, stuurden de 

plannen grondig in de war. Oorlog bedreigde België en op 4 augustus was het zover: Duitse troepen 

staken de Belgische grens over en in oktober stond Gent onder Duits militair bestuur. De grote zaal in 

het feestlokaal werd uiteindelijk geopend op 3 januari 1915, maar dan zonder de geplande 

feestelijkheden…  Activiteiten (toneelvoorstellingen, concerten, bioscoop,…) zouden doorlopen 

tijdens de oorlogsjaren en zo wat verlichting brengen in de drukkende oorlogssfeer. In 1917 werd het 

gebouw echter opgeëist door het Duitse leger en werden alle activiteiten stopgezet.68 
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2. Het architecturaal plan 

 

Architectuur tijdens het eerste decennium van de 20e eeuw in Gent werd gekenmerkt door uitlopers 

van de neogotiek en het eclecticisme.69 Ferdinand Dierkens koos, in tegenstelling tot het Brusselse 

Volkshuis in Art Nouveau  van Victor Horta, voor de tweede optie waardoor het feestlokaal op een 

heus doolhof begon te lijken. Het werd een heuse wirwar van lokaaltjes, trapjes en gangen. Qua 

materiaalgebruik maakte hij tevens gebruik van diverse materialen, zo wisselden de traditioneler 

opgetrokken bakstenen gewelven af met het meer innoverend gebruik van ijzeren spanten. 70  Het 

eclecticisme was, naast de ander neo-stijl, eerder een mengstijl waarvan het Feestlokaal een 

duidelijk voorbeeld was.71 Zo kan men, voornamelijk aan de achtergevel van het gebouw, enkele 

schuchtere Art Nouveau-motiefjes aantreffen.72 Daarnaast moest het gebouw ook schitteren en een 

waar pronkstuk zijn van de beweging. Zo opteerde Dierkens ondermeer voor het gebruik van de dure 

gele steen langs de zijgevel waarin de gigantische rode letters “VOORUIT” verwerkt waren.73  

74Het voornaamste technische probleem tijdens de opmaak van het plan bleek echter het sterke 

hoogteverschil van het terrein. Zo lag het achtergedeelte aan de Schelde 10 meter lager dan het 

voorste gedeelte. 

Huisarchitect 

Dierkens boog dit 

nadeel niettemin 

handig om tot een 

voordeel door 2 

zalen (de 

onderste 

bioscoopzaal met  

1600 zitplaatsen, 

de bovenste 

theaterzaal met 

1000 zitplaatsen) boven elkaar te bouwen in de helling en dit door gedeeltelijk een stuk grond weg te 
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graven. Deze zalen bevonden zich in het smaller gedeelte van de achterbouw van het feestlokaal. In 

het bredere gedeelte van de achterbouw werden de verschillende diensten ondergebracht voor 

theater en film. De wintertuin maakte de connectie met de voorbouw aan de Sint Pietersnieuwstraat  

waar op de gelijkvloerse verdieping onder meer een brede ingang (die leidt naar de feestzaal van de 

Volksschouwburg75), een groot café, winkels, een volksrestaurant en ontvangstzalen lagen. De 

tweede verdieping omvatte onder meer een aantal vergader-, dienst-, repetitielokalen en een 

boekerij. De hoogste verdieping huisvestte onder meer de zogenaamde “domzaal” en daarnaast nog 

eens vier kleinere bestuurszalen.76 

Het feestlokaal van Vooruit kon een capaciteit van 3500 tot 4000 bezoekers (!) aan. Daarnaast had 

het in die periode eveneens de grootste zaal van heel Gent.77  

 

C. Algemeen overzicht van verenigingen en activiteiten 

1. Een opmerking bij de verwerking van de kwantitatieve gegevens 

 

Om een beeld te scheppen van de mogelijke culturele podiumactiviteiten in het feestlokaal besloten 

we om gebruik te maken van het dagblad Vooruit. De analyse-eenheid voor elk artikel moest als 

onderwerp hebben: “Een culturele podiumactiviteit die plaatsvond in het Feestlokaal van Vooruit”. 

Omdat het interbellum, 1919-1939, bovendien een te grote periode was om volledig in detail te 

analyseren, waren we genoodzaakt de omvang van het onderzoeksmateriaal, het dagblad Vooruit, te 

beperken. Een steekproefanalyse bleek hier al snel dé oplossing. Bij de keuze van de jaartallen heb ik, 

net als Anne De Smet, gekozen voor een combinatie van toeval en redenering. Zo selecteerden we 

een zes sleuteljaren, meer bepaald de jaren 1919, 1925, 1930, 1934, 1939, die we volledig zouden 

analyseren. De jaren 1919 en 1939 kozen we omdat ze respectievelijk het begin- en eindjaar waren 

van het interbellum. Het jaar 1925 werd gekozen omdat dit een topjaar was voor de socialistische 

beweging. De BWP bestond 40 jaar en de partij kende een waar electoraal hoogtepunt. Zo voerden 

de verkiezingen in april het aantal Kamerzetels op tot 68.78 Het jaar 1934 was een belangrijk jaar voor 

de beweging maar dan eerder in de negatieve zin. Het was het jaar dat de Bank van de Arbeid failliet 

ging en dat betekende dus een zware opdoffer voor de hele rode beweging. Het jaar 1930 werd 

gekozen zodat er ongeveer een gelijke tijdspanne zou zijn tussen ’25 en ’34.  Al snel bleek echter dat 
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wanneer we enkel deze jaren zouden onderzoeken, er een te gefragmenteerd beeld van het 

Interbellum gevormd zou worden  en er bovendien te weinig data behandeld zouden worden. 

Daarom besloten we er de jaren 1921, 1923, 1927, 1932, 1937 bij te nemen. Deze jaren volledig 

analyseren zou ons dan weer teveel tijd gekost hebben en daarom besloten we de analyse van deze 

jaren iets te verfijnen. Daarom kozen  we ervoor telkens één maand per seizoen te onderzoeken. 

Concreet waren het de maanden februari, mei, augustus en november. Onze keuze voor die 

maanden was niet helemaal neutraal omdat we zeker bv. mei, en meer bepaald 1 mei, wilden 

betrekken in onze analyse. Ook is de 30e april van ieder jaar ook opgenomen in de analyses omdat 

de meiavondfeesten steeds doorgingen op die dag en we het “meiweekend” als één geheel wensten 

te analyseren. Voor het verwerken van de activiteiten in het interbellum maakten we aldus voor de 

jaren 1919, 1925, 1930 en 1934 ook enkel gebruik van de maanden februari, mei, augustus en 

november. De eenvoudige reden hiervoor was dat we de jaren op een gelijke manier met elkaar 

wilden vergelijken.  Voor de inhoudsanalyse en de responsverwerking van de activiteiten maakten 

we wel gebruik van de resterende maanden.  

Een belangrijk niet te onderschatten nadeel van selectie, en zeker wanneer men een 

geschiedkundige verhandeling schrijft, is het gevaar van veralgemeningen. Op basis van een 

steekproef trekt men immers conclusies die men geldig acht voor de hele periode. Het gevaar is 

echter dat door deze manier van werken heel wat belangrijke feitengegevens verloren gaan. Toch 

denken we dat door het relatieve hoge aantal jaren dat we onderzocht hebben en de logische 

seizoenselectie binnen de jaren, deze risico’s tot een minimum zijn herleid en we zodoende een 

relatief waarheidsgetrouw overzicht hebben kunnen schetsen van de behandelde periode.  

Na de dagbladanalyse kwamen we uit op een totaal van 133 culturele podiumactiviteiten. Het waren 

allemaal activiteiten die naar het grote publiek waren gericht. Algemene repetities en vergaderingen 

werden er van tussenuit gehaald omdat in de cases er niet kon gepeild worden naar eventuele 

publieksreacties. Daarnaast werden repetities en vergaderingen niet steeds aangekondigd in het 

dagblad omdat het algemeen geweten was dat ze doorgingen op welbepaalde dagen. Een opname 

zou dus een vertekend beeld gecreëerd hebben. Anderzijds moet er ook aan toegevoegd worden dat 

sommige brasserie- en morgenconcerten eveneens niet vermeld werden. Deze hiaten werden zo 

mogelijk opgevuld via de archieven van de kringen maar toch dient men rekening te houden met een 

zekere foutenmarge. Ten slotte wil ik nog eens benadrukken dat voor deze thesis niet de exacte 

cijfergegevens van belang zijn (zo zijn allerlei variabelen verantwoordelijk voor lacunes in de 

cijfergegevens) . Ze helpen gewoon mee om een zeker beeld te scheppen van de culturele situatie in 

het Feestlokaal. Om het volledige overzicht van de activiteiten tijdens het interbellum te raadplegen, 

verwijzen we naar Bijlage 1. 
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2. De algemene sfeer  binnen het feestlokaal 

 

In dit hoofdstuk geven we eerst een globaal overzicht van het soort activiteiten die er gegeven 

werden in het feestlokaal van Vooruit. Vervolgens bekijken we of er, op het vlak van de 

podiumkunsten, sprake is van een zekere evolutie over de tijd. Bijkomend leren we de voornaamste 

vereniging van dichterbij kennen. Om het globale beeld te schetsen van de algemene activiteiten en 

hun onderlinge aandeel, maken we dankbaar gebruik van de  grondige scriptie van Anne Desmet die 

eveneens de Interbellumperiode van het feestlokaal van Vooruit behandelde.  

79 

De grafiek stelt de “aard” van de activiteiten voor in het feestlokaal en tonen onmiskenbaar aan dat 

er een overwicht was van sociaal-culturele activiteiten. Wanneer men de aandelen “politiek” (9%), 

“syndicaal” (3%), “coöperatief” (1%) vergelijkt met het aandeel “cultuur” (84%) kunnen we met grote 

zekerheid stellen dat het feestlokaal van Vooruit echt het trefpunt was van het socialistische 

cultuurleven. Het gebouw was op die manier complementair te noemen met de meer syndicale, 

politieke en coöperatieve functie die “Ons Huis” op de Vrijdagmarkt kreeg toebedeeld.80 Belangrijk 

hierbij om op te merken is dat “Ons Huis” naast de politieke, syndicale en coöperatieve taken ook 

een resem culturele activiteiten programmeerde. Zo werd het strijdtoneel “Roode Rakkers” eveneens 

geprogrammeerd in “Ons Huis” op 19 januari 193581. Vooral tijdens de naoorlogse periode, kort na 

de bouw van het feestlokaal in de Sint Pietersnieuwstraat, lijkt het erop dat het aandeel culturele 
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activiteiten82 nog iets omvangrijker was en gaandeweg aan cultureel belang verloor ten voordele van 

het nieuwe feestlokaal. 

Een interview dat Anne De Smet voerde met Mariette Van Larebeke (lid van de socialistische 

jeugdbeweging “De Rode Valken” bevestigde deze bevindingen: “Het (…) natuurlijk de bedoeling van 

het Feestpaleis [was] om vooral culturele activiteiten te geven. Ten eerste de bouw al om aan te 

tonen dat het socialisme iets meer was dan de strijd voor biefstukken.”83 

Voor een overzicht van de politieke, syndicale en coöperatieve activiteiten binnen de muren van 

feestlokaal verwijzen we opnieuw naar de verhandeling van Anne De Smet. Wij zullen ons in deze 

verhandeling uitsluitend focussen op het culturele luik. 

 

3. Culturele activiteiten doorheen het Interbellum: een evolutie 

 

Volgende grafiek toont het verloop aan van het aantal cultureel getinte activiteiten, en meer bepaald 

de podiumkunsten, gedurende de uitgekozen jaren van het interbellum. Zo lijkt het erop dat er in de 

jaren 1927 en 1934 

84 

opvallend minder culturele activiteiten doorgingen in het feestlokaal van Vooruit en dat vooral de 

jaren 1930, 1925 en 1937 culturele topjaren bleken te zijn. Op het eerste gezicht lijkt het er dus 

enigszins op dat de successen (192585) of de dieptepunten (193486) van de socialistische beweging 
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een effect uitoefenden op het culturele aanbod in het feestlokaal van Vooruit. Deze stijging en daling 

kan dus een gevolg zijn van het heersende klimaat. Verder bemerken we een duidelijke piek 

gedurende de beginjaren ‘30. Hoewel België toen volop verkeerde in een diepe economische crisis,  

onder andere als gevolg van de Crash van Wall Street in 1929, kenden de culturele activiteiten een 

heuse stijging. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de mensen hun financiële zorgen 

trachtten te vergeten en de realiteit trachtten te ontlopen via het culturele leven in het feestlokaal.    

Toch moet men deze resultaten met een grove korrel zout nemen en er heel voorzichtig mee 

omspringen. De toch wel grote schommelingen zijn een gevolg van de steekproefanalyse. Daarnaast 

konden bepaalde vaste activiteiten niet opgenomen worden in de analyse omdat ze eenvoudigweg 

niet aangekondigd werden in het dagblad Vooruit. Andere activiteiten die meestal doorgingen in 

welbepaalde maanden werden, door omstandigheden dan weer verplaatst naar een andere maand 

waardoor men al snel een vertekend beeld krijgt. Een volledige analyse zou ongetwijfeld een 

constantere weergave van de activiteiten schetsen. 

 

4. Welke culturele activiteiten 

 

Het onderzoek van Anne Desmet verschaft ons in de eerste plaats een concreter beeld over het soort 

activiteiten die plaatsgrepen in het Feestpaleis.  

87 

Als snel wordt duidelijk dat het onderdeel “podiumkunsten” (63%) de andere activiteiten in ruime 

mate overstijgt. Belangrijk om op te merken, is dat deze categorie, in tegenstelling tot de andere, 
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enorm divers is. Zij omvat immers concerten, opera’s, variétéfeesten, toneelvoorstellingen, ballet,… 

Voor een verdere verdieping van de andere categorieën, verwijs ik naar de scriptie van Anne De 

Smet. Zelf behandel ik uitsluitend het onderdeel “Podiumkunsten”.  

We moeten er wel bij vermelden dat het absolute karakter van onze gegevens enigszins 

gerelativeerd moeten worden. Het gebeurt immers niet altijd dat optredens vermeld werden in het 

dagblad Vooruit (vaak omdat men er vanuit ging dat vaste activiteiten op welbepaalde dagen een 

algemeen geweten waren). Via andere wegen, concreet de archieven van de verenigingen, konden 

we deze hiaten wel enigszins opvullen! 

Als we de categorie “podiumkunsten” nu verder gaan analyseren, valt in één oogopslag op dat het 

aandeel “(brasserie)concerten” de andere ruimschoots overtreft (51%), op de tweede plaats gevolgd 

door de theatervoorstellingen (25 %). 

 Deze concerten werden voornamelijk verzorgd door optredens van de Harmonie Vooruit en het 

Socialistische mannenkoor Marxkring. Het grootste aantal van de toneelopvoeringen werd gebracht 

door het toneelgezelschap Multatulikring, maar meer hierover in het volgende hoofdstuk op pagina 

22. Behalve de concerten ingericht door de verenigingen werden er ook een hele reeks 

“brasserieconcerten” gepland in het feestlokaal. Hoofdzakelijk vonden ze plaats in ofwel het café of 

de restaurantzaal. Spijtig genoeg werden de uitvoerders en dirigent van deze concerten slechts 

zelden in de aankondigingen vermeld. Zo kregen we soms enkel de vermelding “het orkest” of zelfs 

helemaal niets. Andere aankondigingen hadden dan gelukkig een meer concrete vermelding 

bijvoorbeeld  een dansorkest onder leiding van Adhemar Lepage88. Tijdens deze optredens gebeurde 

het heel frequent dat verschillende kunstzangers en zangeressen, al dan niet afkomstig uit de eigen 

beweging, hun medewerking verleenden. 
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 Bijvoorbeeld op 15 augustus ter gelegenheid van “Vive Marie”. (Bron: Vooruit, 15/08/1939, p. 6.) 
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 Grafiek: Onderlinge verdeling optreden. (Bron: Gegevens verkregen op basis van de analyse van het dagblad 
Vooruit, (Zie Bijlage 2)) 
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Het resterende kwart van het culturele aanbod bestond in de eerste plaats uit een reeks 

“Variétéfeesten en Kunstcabarets”. Opvallend is dat we dit genre hoofdzakelijk aantroffen in het jaar 

193790. Mogelijke verklaring is dat het publiek tegen het einde van het interbellum eerder lichter 

“verteerbare” vormen van entertainment prefereerde. Dit fenomeen deed zich helaas genoeg voor 

ten koste van de publieksbelangstelling voor (brasserie)concerten en toneelvoorstellingen.91  

Uitvoeringen van alleenstaande opera’s en operettes, zelfs opera’s en operettes in combinatie met 

een concert, maakten binnen het geheel van zangaangelegenheden slechts een klein deel uit van het 

totaal (1%). Slechts in twee jaartallen, 1919 en 1925, troffen we activiteiten aan met uitsluitend een 

opera op het programma. Zo vermelden we ondermeer op 23 november 191992 een komische opera-

avond georganiseerd door de “Troupe théatrale de Bruxelles”. Op het programma stonden 

opvoeringen van “Le maître de Chapelle”, “L’oncle mathurin” en “Les noces de Jeanette”. Voor 1925 

verwijzen we naar het Kunstfeest dat het Auroragezelschap inrichtte op 15 november 1925. 93 Hier 

werden het 1e bedrijf van “Faust”, het 2e bedrijf van “Manon” en het 3e bedrijf van “La Bohême” 

opgevoerd. Het feest werd afgesloten met de opvoering van een komische opera “Pierrot Puni”. 

 

5. Welke verenigingen waren actief? 

 

In het Feestpaleis “Vooruit” waren er tijdens het interbellum heel wat verenigingen actief die, op de 

één of andere manier, iets te maken hadden met de zogenaamde “podiumcultuur”. Het betrof zowel 

interne organisaties van de rode beweging zelf (“Harmonie Vooruit”, het socialistische mannenkoor 

“Marxkring”,…) als externe organisaties (“Troupe théatrale de Bruxelles”, Gezelschap van “Auber 

Delrevo”, Toneelgroep “Defuisseauxkring”,…). Rode verenigingen maakten met andere woorden dus 

veelvuldig gebruik van het Feestpaleis in de Sint-Pietersnieuwstraat, een vaststelling die uiteraard 

helemaal niet vreemd is! Een volledig overzicht van de actieve groepen kan men vinden in Bijlage 2 

Als men nu kijkt naar de verenigingen die, op het vlak van de “podiumkunsten”, het meest gebruik 

maakten van het Feestpaleis, vallen onmiddellijk drie verenigingen op (in verhouding met de rest) 

namelijk de interne organisaties “Harmonie Vooruit”, het theatergezelschap “Multatulikring” en het 

socialistische mannenkoor “Marxkring”. Samen zijn ze goed voor 66% van alle optredens in het 

feestlokaal van Vooruit. 
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 Opmerking: Voor de maanden september tot december beschikten we niet over gegevens uit het dagblad 
Vooruit omdat de microfilmrol beschadigd was, en bijgevolg volkomen onleesbaar was. De originele krant 
inkijken om deze lacune te dichten bleek geen mogelijke oplossing. 
91

 Meer en uitgebreidere informatie hieromtrent treft men aan in Deel 3. 
92

 Vooruit, 19/11/1919, p. 3. 
93

 Vooruit, 26/10/1925, p. 5. 

http://www.gent.bizweb.be/index.php?page=straatresult-naam&straat=Sint-Pietersnieuwstraat
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94 

Het relatieve aandeel van de Harmonie Vooruit ten opzichte van de andere verenigingen lag in 

realiteit waarschijnlijk nog veel hoger. De naam “Harmonie Vooruit” werd bij de aankondigingen vaak 

niet vermeld omdat de vereniging het feitelijke huisorkest van de S.M. Vooruit was. Zo zijn er 

bijvoorbeeld een hele resem (brasserie)concerten waarvan niet zeker is wie verantwoordelijk was 

voor de uitvoering ervan. Daarom heb ik ze ondergebracht in de sectie “onbenoemde rest” hoewel 

het zeker mogelijk is dat het hier soms deels ging om de Harmonie Vooruit. Hoe dan ook, het 

belangrijkste van deze grafiek is dat ze een duidelijk beeld geeft welke de voornaamste actieve 

verenigingen waren in het feestlokaal van Vooruit. 

In tegenstelling tot de meeste andere verenigingen95, zijn de Harmonie Vooruit, de Multatulikring en 

de Marxkring verenigingen die gedurende de hele interbellumperiode constant actief bleven. 

Daarom lijkt het ons dan ook interessant om ze eens van naderbij te gaan bekijken! 

 

a) Harmonie Vooruit 

(1) Het prille begin 

 

Harmonie Vooruit kende zijn oorsprong in het jaar 1886, toen de strijd voor het Algemeen Stemrecht 

in België echt losbarstte. Een verbeten strijd brak uit en vele betogingen volgden elkaar in een hoog 

tempo op. Tot dan toe zakte de Antwerpse fanfare “De Vredekring” steeds naar Gent af om de vele 

feestelijkheden, betogingen, meetings,…op te fleuren.  De nood om een eigen muziekkorps op te 

richten was dan ook vrij groot. Op 28 februari kende de kunstvereniging een eerste start in het lokaal 
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 Grafiek: Aantal opvoeringen/optredens per vereniging tussen 1919-1939. (Bron: Gegevens verkregen op 
basis van de analyse van het dagblad Vooruit, (Zie Bijlage 2)) 
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 Zie Bijlage 9 voor een overzicht van alle actieve verenigingen (m.b.t. “Podiumkunsten”) in het Feestlokaal van 
Vooruit. 
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aan de Garenmarkt 9 (het huidige Edward Anseeleplein) toen de toenmalige socialistische 

propagandaclub een oproep richtte tot alle partijgenoten-klaroenblazers. De jonge vereniging zou 

een heel korte tijd de naam “Artevelde’s Nageslacht” dragen. Een kleine maand later, op 23 maart, 

zakten een grote groep geïnteresseerden af naar het lokaal aan de Garenmarkt, na een oproep in het 

dagblad Vooruit,. Het enthousiasme was groot onder de leden. Eerste herhalingen, die weliswaar nog 

niet optimaal gebeurden, vonden plaats op 30 maart 1886. De S.M. Vooruit stond hen financieel bij 

en kocht ondermeer verschillende muziekinstrumenten aan.  25 april betekende de eerste vuurdoop 

voor de jonge harmonie toen men tijdens een optocht voor de eerste keer onder meer “Kanaille” en 

“Weg met soldaten” aan het brede publiek liet horen. Na een tweede optocht vond al op 3 juni een 

eerste kunstconcert plaats in de lokalen aan de Garenmarkt. De opbrengst was bestemd voor de 

stakers van een textielfabriek. Wanneer later dat jaar, in augustus, een nationale betoging voor het 

Algemeen Stemrecht in Brussel georganiseerd werd, ontbrak de Gentse delegatie, met de Harmonie 

Vooruit, dan ook niet. De Harmonie Vooruit, die zelf klaroenspelers in haar rangen had, vroeg de  

partijgenoten-trommelaars om steun. Dit was totaal niet naar de zin van het hoofd van de “Garde 

Civique” die er zelfs mee dreigde om de Harmonie alle instrumenten te ontnemen. De Harmonie liet 

zich niet intimideren en was voltallig op post. Daarnaast konden de daden van de bevelhebber niet 

verhinderen dat het Algemeen Stemrecht. verkregen werd. Sinds dit stichtingsjaar bleef de harmonie 

verbonden met de activiteit van de Gentse socialistische arbeidersbeweging. Toen E. Anseele later op 

het jaar veroordeeld werd tot 6 maanden gevangenisstraf, wat tevens de aanleiding was  van het 

ontstaan van de Marxkring, schreef Harmonie Vooruit onder meer een serenade voor hem en 

organiseerde ze een concert naar aanleiding van zijn kandidaatstelling als volksvertegenwoordiger. 

Tegen het einde van dat jaar telde de vereniging al 48 muzikanten, 18 klaroenblazers en trommelaars 

en mocht ze zich terecht de sterkste muziekmaatschappij van Gent noemen.96 

Zes jaar na de opstart in 1886 werd bestuurder Van Der Pluym ernstig ziek en moest men dus op 

zoek gaan naar een geschikte vervanger. Na de muziekwedstrijd die de Marxkring had uitgeschreven, 

werd al snel duidelijk dat Jef Vander Meulen een begaafd muziektalent was. De S.M. Vooruit aarzelde 

dan ook geen moment om hem de leiding van de Harmonie Vooruit toe te vertrouwen en in 1907 

tekende hij dan ook een contract voor 10 jaar, met goedkeuring van onder andere Edward Anseele. 

Onder zijn leiding ontplooide de Harmonie zich verder tot een volwaardige kunstkring. De 

ledenaantallen stegen verder. Zo telde de vereniging in 1905 als 75 muzikanten exclusief de 

klaroenblazers en trommelaars en richtte men enkele jaren later een muziekschool op in de schoot 
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 Harmonie Vooruit. 75 jaar. 1886-1961, p. 11-13. ; G. Roels, Beknopte geschiedenis der Harmonie vooruit Gent 
1886-1961, Gent, Het Licht, 1961,  p. 13. ; M. De Bleecker, Hoor! De Muzikanten! Van “Amicitia” tot “Willen is 
kunnen”. Harmonie, fanfare, symfonie, brassband, big band…In Oost-Vlaanderen 18e/20

e
 eeuw, Hafabra, s.p. 
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van de Harmonie. Verder begon men ook actief samen te werken met andere socialistische 

kunstkringen. De periode tot WOI luidde een rijke muzikale periode in voor Harmonie Vooruit. 97  

 

(2) De Interbellumperiode 

 

WOI had, naast het andere leed, ook ernstige littekens veroorzaakt binnen Harmonie Vooruit. Het 

ledenbestand was uitgedund en er waren dan ook grote inspanningen nodig om het niveau weer op 

het vooroorlogse peil te krijgen. Mensen als Jef Vander Meulen en K. Landrieu bewezen zo hun 

diensten en met de financiële hulp van S.M. Vooruit slaagde het kunstgezelschap erin om  tegen 

1922 opnieuw op volle sterkte optredens te verzorgen!  Gedurende de jaren 1924-1926 verleende de 

Harmonie haar medewerking aan verschillende memorabele gebeurtenissen voor de socialistische 

beweging. Zo werkte men op muzikaal vlak onder meer mee aan verschillende verkiezingsoptochten 

(onder andere aan de triomfstoet in 1925 bij de rode verkiezingsoverwinning), aan het feest rond de 

aankomst van de Rode Vloot in de Gentse haven, aan het 50 jarige jubelfeest van de vlasbewerkers,… 

Op het programma van dit gouden jubileum stond onder meer de uitvoering van een buitengewone 

jubelcantate met maar liefst 750 uitvoerders98. Later op het jaar,  meer bepaald op 13 december, zou 

men de cantate nogmaals uitvoeren wegens het grote succes in september.99 Op de 50ste  

verjaardag van Moeder Vooruit ontbrak het kunstgezelschap ook niet. Toen voerde men onder 

andere de feestcantate “Vooruits Roem” uit. De gigantische feestbetoging op 16 augustus 1931 liet 

dan ook een onvergetelijk indruk na. De Harmonie Vooruit werd evenwel niet enkel ingeschakeld om 

feesten op te luisteren. Men verzorgde ook verschillende rouwstoeten van gepaste muziek,100 

bijvoorbeeld bij de onthulling van het grafmonument van hun afgestorven kunstleider Jef Vander 

Meulen101 of bij de begrafenis van gezel De Graeve waar men de cantate “Arbeid” uitvoerde102 

1931 betekende echter ook het verlies van Jef Vander Meulen, die kunstleider was van zowel de 

Marxkring als de Harmonie Vooruit. Na een korte zoektocht kwam de kring vervolgens in handen van 

Alfred Mahy. Dat hij eveneens een bekwaam dirigent bleek te zijn, kon men merken aan onder meer 

de medewerking van Harmonie Vooruit aan opvoeringen als Koning Arbeid, acties in het kader van 

het Plan van de Arbeid,… Na het gouden jubileum in 1936, met daaraan gekoppeld een groot 

kunstconcert, volgden, wat betreft grote gebeurtenissen, nog onder meer de medewerking aan het 
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 Harmonie Vooruit, p. 16; M. De Bleecker, op.cit., s.p. 
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 Vooruit, 05/09/1925, p. 4. 
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 Vooruit, 28/11/1925, p. 4 
100

 Harmonie Vooruit, p. 22-24. 
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 Vooruit, 14/05/1934, p. 6. 
102

 Vooruit, 10/08/1934, p. 5. 
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50-jarig bestaan van de socialistische Dokwerkersbond en in ’38 het verjaringsfeest van de 

Socialistische Textielarbeiderscentrale.103 

Met het uitbarsten van WO II werd het gezelschap, na een korte periode waarin nog beperkte 

activiteiten toegelaten waren, volledig verboden en ontbonden. Men zou moeten wachten tot na de 

bevrijding om opnieuw iets te horen van Harmonie Vooruit.104 

 

b) Theatergezelschap Multatulikring 

(1) Het ontstaan 

 

Vanaf 1873 organiseerden enkele jonge socialisten105 feestjes in herbergen als “De Witte Mouw”, 

“Het IJzeren Kruis” en “Den Duitsch” om de slachtoffers van werkstakingen financieel te kunnen 

steunen. De programma’s van die feesten bestonden uit kluchtliederen, romancen en alleenspraken. 

Een jaar later, in 1874, besloten de jongelingen een vereniging op te richten onder de naam: “De 

Jonge Socialisten”. Gaandeweg begonnen ze volledige avondprogramma’s in te richten in 

toneelzalen. De programma’s bestonden hoofdzakelijk nog steeds uit alleenspraken, tweespraken en 

kluchtliederen maar geleidelijk probeerde men ook eenakters uit zoals “Dieven in huis” en “Een huis 

in het woud”. Een tegenbetoging ter gelegenheid van een koninklijk bezoek aan Gent in 1877 bleek 

indirect de aanleiding te zijn voor de naamsverandering en oprichting van de eerste volwaardige 

kunstafdeling van Vooruit namelijk de “Multatulikring”.106 Hun doel hiermee was, zoals te lezen in 

het huishoudelijk reglement: “mede te helpen aan de volksontwikkeling, de volksontvoogding en te 

ijveren voor de verheffing van het arbeiderstooneel”107. Men was er beslist van overtuigd dat toneel 

in dienst gesteld kon worden van hun strijd voor het socialisme!108 
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 Harmonie Vooruit, p. 24-26 
104

 Harmonie Vooruit, p. 26 
105

 Deze jongeren behoorden tot het revolutionair proletariaat van Gent. Ze waren actief in verschillende 
politieke, economische en sociale verenigingen en trachtten hiermee strijd te voeren tegen de bezittende 
klasse van Gent. 
106

 Sinds de naamsverandering zou men volledige toneelavonden organiseren. 
107

 Amsab, Archief 15, Omslag 17. Reglement. 
108

 Amsab, Archief 15, Omslag 17, C. De Bruycker, De geschiedenis van de Multatulikring Gent. Van zijn stichting 
af tot 1940, Gent, S.M. Het Licht, 1965, p. 5-6. 
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(2) Het Interbellum 

 

Na de ellende en gruwel van WO I verlangden de meeste mensen naar licht en zelfs uitbundig plezier. 

Overal werden te pas en te onpas galabals georganiseerd. Het Feestpaleis Vooruit vormde hierop 

zeker en vast geen uitzondering!109 Schouwburgen programmeerden bijna uitsluitend lichte 

operettes en de bioscoop kende een groot succes. Een gevolg hiervan was wel een verminderde 

publieke belangstelling voor het gesproken toneel. Algemeen werd er gesproken van een 

toneelcrisis…maar  dat was niet direct het geval bij de Multatulikring! De vereniging bleef nog vele 

jaren na de bevrijding 7 abonnementsvertoningen (in 2 reeksen) per jaar organiseren.110 Zo schreef 

Fr. De Mey in zijn verslag over de activiteiten van de Multatulikring: “We mogen ons verheugen in 

een steeds klimmende getal abonnementen. Zoo was de abonnementsontvangst van 1920-21, 6.080 

fr., en voor 1921-1922, 7.464,20 fr. Dus eene vermeerdering van 1384,20 fr.” Andere groepen, zo 

blijkt uit het verslag, hadden duidelijk last van de malaise en zochten eveneens een oplossing in de 

“lichtere genres”. De Multatulkring o.l.v. Fr. De Mey bleek opnieuw de uitzondering te zijn: “Is de 

kunstsmaak bij het publiek, dan is het onze plicht dit te verbeteren. Bederf voor gelijk doel de 

kunstsmaak niet, want dit komt ten nadele van de inrichtende kringen en het is in strijd met de 

grondbeginselen onzer partij en onze doeleinden.” 111 De Mey kon dergelijke taal spreken, want onder 

zijn leiding leverde de Multatulikring een reeks toneelwerken af die in Gent voor het eerst getoond 

werden!112 

Gedurende de periode na het 50-jarig bestaan van de kring in 1924, verlieten enkele oudere leden 

het toneelgezelschap terwijl de rest nog steeds een belangrijke rol bleef spelen in het bestuur. Ergens 

was het dan ook wel begrijpelijk dat er geregeld wrijvingen ontstonden met de jongere generaties. 

Een tweede fenomeen was dat na 1925 het aantal abonnementen in dalende lijn ging; dit was echter 

vooral te wijten aan de verminderde belangstelling van het publiek. Zo was er te lezen in het dagblad 

Vooruit: “De tooneelvertooningen worden over het algemeen slecht bijgewoond, maar toch houdt 

onze Multatulikring vol…”113  Ondanks de slechtere omstandigheden, was het zeker de  verdienste 

van Fr. De Mey om de kring in stand te houden tot zijn afscheid op 1 mei 1931. Met zijn vertrek, 

verliet de laatste van de generatie 1897 het gezelschap.114 
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Galabal van “A Capella Koor Vooruit” op 2 maart (Vooruit, 21-02-1919), Galabal van de “Nellie Kring” op 20 
april (Vooruit, 20-04-1919), Galabal van Vrouwenvereniging “Werkerswelzijn” op 11 mei (Vooruit, 9-05-1919),… 
110

 Dit is gerekend zonder hun optredens op 1 mei, de Gentse Feesten en de opvoeringen in de provincie. 
111

 Vlaamsche Federatie van Socialistische Tooneelkringen, XVIIe Jaarcongres op 4
e
 en 5

e
 juni 1922 te Vilvoorde. 

Verslag der Werkzaamheden van de aangesloten groepen, samenvatting, p. 13. 
112

 C. De Bruycker, op.cit., p. 64-65. 
113

 Vooruit, 07/10/1928. 
114

 C. De Bruycker, op.cit., p. 67-71. 
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115 

Die knik, met 1925 als ijkpunt, is enigszins ook te merken als men het aantal opvoeringen gedurende 

het interbellum grafisch gaat bekijken. Opnieuw moet men in het achterhoofd houden dat  die 

grafiek opgemaakt is op basis van een steekproefanalyse en de resultaten dus met de grootste zorg 

dienen behandeld te worden. Tot 1925 zijn er beduidend meer opvoeringen gedurende de vermelde 

maanden dan de periode nadien. Het zou gewaagd zijn te beweren dat een daling van het aantal 

abonnementen en de interne wrijvingen geen nadelige invloed gehad zouden hebben op het aantal 

opvoeringen…Verder merken we ook op dat, verwijzend naar de trendlijn op onze grafiek, het aantal 

opvoeringen een duidelijk neerwaartse trend vertoont. Factoren die hier ongetwijfeld in meespelen 

zijn onder meer het groeiende succes van de film. 

In 1931 nam Michel Van Vlaenderen de fakkel over van De Mey. Met de nodige initiatieven en 

heldere kijk op de taak (én mogelijkheden) van het socialistische gezelschap wist hij al vlug het 

enthousiasme op te wekken binnen de kring. Men zou de “Multatulikring” weer op de kaart van 

Vlaanderen pinnen! Van Vlaenderen behoorde tot de generatie jonge intellectuele “toneelkenners” 

die kort na WO I getuige waren geweest van de heersende toneelcrisis. Naast een terugkeer tot een 

zeker symbolisme (te merken in alle kunstuitingen), zorgden het gemeenschappelijk strijden in WO I 

en de in massa tewerkgestelde arbeiders in de industrieën voor het idee van de massaspelen en de 

gemeenschapskunst. Mysteriespelen, waarbij zowel uitvoerders al toeschouwers betrokken werden, 

doken opnieuw op. Michel van Vlaenderen koos er zo voor om het massaspel “Koning Arbeid” van 

Daan Boens op te voeren met maar liefst 1500(!) uitvoerders. (Meer info verder)116 

In schril contrast met de jaren ’20, is het erg opvallend hoezeer het Multatulitheater inhoudelijk 

gedetermineerd werd door de economische en politieke problemen van de jaren ’30. In die sfeer 

werden van 1931 tot 1940 verschillende anti-oorlogsstukken opgevoerd. Daarnaast is het ook 
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 Grafiek: Aantal opvoeringen in februari, mei, augustus en november in het Feestlokaal. (Bron: Gegevens 
verkregen op basis van de analyse van het dagblad Vooruit, (Zie Bijlage 2)) 
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 C. De Bruycker, op.cit., p. 83-84 
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opvallend hoe men via het toneel trachtte deel te nemen aan de politieke strijd. (Meer inhoudelijke 

info verder)117 

Ondanks de vernieuwingen in de jaren ’30 en het sterke programma, bleef de publieksopkomst 

helaas onder de  verwachtingen. De grote massa die men kon bereiken tot 1925 bleef nu, helaas 

genoeg, thuis. Bovendien moet het gezegd worden dat zonder de hulp van de S.M. Vooruit, de kring 

heel wat financiële problemen zou gekend hebben. Hierover valt echter meer te lezen in “Deel III: 

Respons”. 

 

c) Socialistisch Mannenkoor Marxkring 

 

Op 6 februari 1887 werd Edward Anseele veroordeeld door het assisenhof van Oost-Vlaanderen voor 

zijn zogenaamde “Brief aan de Moeders”. Na zes maanden gevangenisstraf kwam hij echter weer vrij 

en dat werd natuurlijk gevierd! Een opvoering van “Aan den Volksvriend Edward Anseele” werd door 

ruim 200 zangers en zangeressen opgevoerd. Tijdens die cantate broedde geleidelijk het idee om een 

“Socialistische Zangkring” op te richten in Gent. Een jaar later, in 1888, werd die gedachte 

werkelijkheid. Na een partijfeest in het circus “De Drie Sleutels” stichtten o.m. Jules De Clercq, de 

gebroeders Vermeersch en nog enkele anderen het Socialistische Mannenkoor “Marxkring”, 

genoemd naar een centrale figuur in de geschiedenis van het socialisme. Paul De Keukelaere offerde 

zich in die beginperiode op om de vroege Marxkringers enkele strijdliederen en koren aan te leren. 

118 

De stichters wensten echter niet enkel de vele partijfeesten en optochten op te luisteren. Men wou 

ook hun steentje bijdragen aan de ontvoogding van de werkende klasse. Of zoals te lezen is in hun 

beginselartikelen had men als doel “mede te helpen aan de verzedelijking der werkers, door het 

veraangenamen van ons alles strijd”119 

Met deze ideeën in het achterhoofd richtte de Marxkring in 1892 een wedstrijd in voor het dichten 

van een “Zang aan de Arbeiders opgedragen”. De toenmalige liberale burgemeester van Gent 

verbood echter de uitvoering ervan in zijn stad en zo gebeurde het dat de jonge Jef Vander Meulen 

zijn gedicht “Arbeidersstrijdzang” voor de eerste maal in Ledeberg uitvoerde. Vander Meulen moet 

een diepe indruk nagelaten hebben want niet veel later boden de beheerders van Vooruit hem de 
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leiding aan over hun Harmonie. Korte tijd later mocht hij eveneens de Marxkring dirigeren. Met Jef 

Vander Meulen aan het roer zette het Mannenkoor een tandje bij om een zogenaamd “hoger 

kunstpeil” te bereiken. Na zijn “Arbeidersstrijdzang” volgde de ene cantate na de andere, zo onder 

meer: “Vooruit’s roem”, “De Arbeid”, “Meikantate”, “Pro Memoria”,…120 

Ondertussen nam de Marxkring ook deel aan diverse zangwedstrijden waarbij men diverse prijzen121 

in de wacht kon slepen. In 1914 kende de Marxkring een ongemene bloei maar toen brak WO I uit en 

kwam er een einde aan het verhaal. De kring bleef wel concerten inrichten in het Feestpaleis maar de 

vele opeisingen door de Duitse bezetters brachten de activiteiten danig in de war zodat het bestuur 

genoodzaakt was om de werkzaamheden te schorsen.122  

Het einde van de oorlog in 1918 betekende echter een snelle heropleving van optredens etc. Naast 

verschillende optredens in het Feestpaleis, waren er onder meer de jaarlijkse concerten op de Kouter 

op 15 augustus en de vele Internationale Zangtornooien in de Franse Schouwburg, hetzij als 

deelnemer of als inrichter.123 

Omstreeks het 40-jarig jubelfeest, konden meer en meer kunstconcerten van de kring rekenen op de 

medewerking van de beste kunstenaars van de Franse Schouwburg, dit dankzij de vele 

tussenkomsten van de toenmalige bestuurder van de schouwburg, Dhr. R. Coens, een samenwerking 

dat zeker en vast zijn vruchten afwierp! 1931 betekende een dieptepunt in de geschiedenis van 

Marxkring: kunstleider Jef Vander Meulen stierf. Na een korte overgang onder Adolf Hoefman, kwam 

de leiding over het koor in 1932 in handen van L. Torck, die het werk van Vander Meulen op een 

waardige wijze wilde voortzetten. Zo voerde hij de zangers op de banen van de moderne smaak en 

straalde zijn werk een zekere durf uit. Naast het verwerven van enkele prijzen124 op zangwedstrijden, 

werd de Marxkring eveneens aangenomen door het N.I.R. voor live-uitzendingen, wat hun 

naambekendheid alleen maar ten goede kwam!125 

Met het uitbreken van WO II werden alle werkzaamheden opnieuw stilgelegd.  
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d) Een memorabel figuur: Jef Vander Meulen 

 

Het culturele leven in het Feestlokaal van Vooruit was onmiskenbaar verbonden met de naam Jozef 

Vander Meulen. Daarom achten we het belangrijk om zijn leven even kort te belichten. 

126Jef, of Joseph, Vandermeulen werd geboren op 

24 maart 1869 in de volksherberg “Het Hertje” aan 

de voet van het Gravensteen. Op negenjarige 

leeftijd trok hij naar het Koninklijk Conservatorium 

van Gent waar hij onder meer de eerste prijzen 

behaalde voor altviool (1887) en fuga (1889). Dat 

Vandermeulen in de wieg was gelegd voor de 

muziek bewees hij door al op vijftienjarige leeftijd 

zijn eerste muziekstukken te componeren. Zijn 

talent benutte hij door driemaal deel te nemen aan 

de prestigieuze prijs van Rome. Een keer behaalde 

hij er de eerste prijs met “Andromède”(1891)  en 

twee keer de tweede prijs met respectievelijk 

“Lady Macbeth” (1893) en “Comala” (1897). Zijn 

opvoedkundige carrière aan het Koninklijk Conservatorium begon hij in 1896 als monitor voor 

notenleer. Vervolgens werd hij adjunct-leraar (1919) en leraar Harmonie (1921). Vander Meulen, 

geboren in een arbeidersmilieu, zou zijn hele leven actief blijven in de socialistische beweging. Zo 

was hij, naast het socialistisch mannenkoor “Marxkring” en “Harmonie Vooruit”, eveneens dirigent 

bij de “Nelliekring”, de “Van Artevelde’s zonen”, de “Victoria” en het “Van Crombrugghe’s 

Genootschap”. Samen met Florimond Van Duyse startte hij de “Liederenavonden voor het Volk” op. 

Een verdienste van Vander Meulen was ongetwijfeld het feit dat hij gewone arbeiders in contact 

bracht met muziek van Ludwig von Beethoven, Wagner, Puccini,… Vaak werd hij gezien als dé factor 

die de repertoires van zowel de Marxkring als de Harmonie Vooruit op een hoger niveau wist te 

brengen. Zo omschreef Johan Lefèvre Vander Meulens grootste verdienste als “het ontwikkelen op  

kunstgebied van eene geheele werkersbevolking”127. Naast een duidelijk rode stempel, ontkende hij 

zeker en vast niet zijn Vlaamse roots. Zo componeerde hij, op aanvraag van de BWP in 1902 de 

cantate “Op de Groeninghekouter”. Jef Vander Meulen schreef onder meer orkestwerken, oratoria, 
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toneel- en gelegenheidsmuziek, liederen, zangspelen, opera’s,…Op 26 september 1931 overleed 

hij.128 Kortom: hij was werkelijk een muzikaal getalenteerde duizendpoot! 

 

6. De optredens en opvoeringen: waar en wanneer? 

 

Welke activiteiten/optredens vonden in welke zaal van het feestlokaal plaats? Aan de hand van de 

inhoudsanalyse van het dagblad “Vooruit” kan men geen eenduidig antwoord geven. Bij het 

overgrote deel van de aankondigingen staat er immers enkel “Feestlokaal Vooruit” vermeld als 

locatie zonder verdere verduidelijking. Als men nu enkel kijkt naar de activiteiten waarvan we wel 

enige gegevens hebben, dan stellen we duidelijk vast dat het gros van de culturele activiteiten met 

betrekking tot de podiumkunsten plaatsvonden in de “grote en kleine feestzaal”. Brasserieconcerten 

vonden meestal plaats in de “restaurantzaal” van het Feestlokaal. Ergens is dit ook een vrij logisch 

gegeven aangezien de culturele activiteiten bestemd waren voor een publiek en deze zalen zich er, 

logischerwijze perfect toe leenden. De infrastructuur van deze zalen (podium en zitplaatsen) verraadt 

immers al dat de meeste culturele activiteiten hier doorgingen. 

Opvallend is wel dat de voorstellingen van het theatergezelschap Multatulikring naar het einde van 

het interbellum meer en meer doorgingen in de kleine feestzaal en niet langer in de grote feestzaal. 

Men kan dit zien als een niet te onderschatten indicatie van de teloorgang van de theatercultuur in 

het feestlokaal van Vooruit. Meer informatie hierover in “Deel III: Respons”. 

Voor de grootste actieve verenigingen in het feestlokaal van Vooruit kunnen we met zekerheid 

stellen dat de activiteiten duidelijk een seizoensgebonden karakter vertoonden. 

Zo begon het toneelseizoen van de Multatulikring gewoonlijk eind september/begin oktober en tot  

ongeveer de maand maart. Voor het eigenlijke seizoen begon, was er steeds de mogelijkheid om een 

abonnement aan te schaffen voor alle voorstellingen. Het gebeurde wel eens dat er in de maanden 

buiten het seizoen  er sporadisch een opvoering geprogrammeerd stond, maar zij  was steeds maar 

een klein onderdeel van een grotere culturele activiteit129 die niet georganiseerd was door het 

gezelschap zelf. Daarnaast organiseerde het Multatuligezelschap tijdens deze maanden ook reisjes en 

uitstapjes. Zo organiseerde de kring gedurende de Gentse Feesten van het jaar 1925 voor haar 
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abonnementsleden een reis “langs de boorden van de Semois”. Voor de prijs van 235 fr. kon men een 

tocht maken doorheen het Groothertogdom Luxemburg.130 

Hetzelfde verhaal treffen we aan bij de optredens van de Harmonie Vooruit en de Marxkring. Hun 

respectievelijke “Kunstconcerten” en “Winterconcerten”, waarvan er jaarlijks enkele  georganiseerd 

werden, waren steeds geprogrammeerd gedurende de herfst- en wintermaanden. Gedurende de 

andere maanden voorzag de Marxkring,net als het toneelgezelschap, dan ook andere soorten 

activiteiten, namelijk uitstapjes. Zo bijvoorbeeld was er een zomerreis in 1937 naar Parijs en Cap Griz 

Nez waarbij de kring zelfs een financiële bijdrage  leverde per lid (100 fr.) dat meereisde.131 

Deze seizoensgebonden programmatie van de drie grootste verenigingen lijkt ons een vrij logische 

keuze. De winterperiode is voornamelijk een koude, donkere periode die de 

ontspanningsmogelijkheden van de mensen sterk beperkt. De verenigingen spelen hier op in en 

bieden de mensen een activiteit aan en zijn bovendien meer verzekerd dat er een publiek aanwezig 

zal zijn. Gedurende de zomermaanden zijn er in de buitenlucht immers heel wat meer 

ontspanningsmogelijkheden en voert men de optredens terug tot een minimum. Een opvallend 

gemeenschappelijk kenmerk dat we aantroffen bij zowel de Marxkring, de Harmonie Vooruit als het 

Multatuligezelschap was dat iedere vereniging zowel concerten/opvoeringen gaf op eigen initiatief 

én anderzijds ook regelmatig ingeschakeld werd om de vele partijfeesten (voornamelijk rond 1 mei), 

die doorgingen in het Feestlokaal, op te fleuren. Voorbeelden konden gevonden worden doorheen 

het hele interbellum. Zo droegen bijvoorbeeld de Harmonie Vooruit en de Marxkring hun steentje bij 

aan het partijfeest dat ingericht werd op 30 april 1927 in de grote feestzaal van de Vooruit. De 

Harmonie voerde zo “Faust” uit van Gounod en het mannenkoor zong “Roode Vlag” van Broeckx.132 

Op een meiavond n 1930 doet zich hetzelfde voor. Zo voert de Harmonie Vooruit “Coppélia” van 

Delibes uit en de Marxkring “Verlossing” van Paul Lebrun.133 Later op dat jaar, meer bepaald op een 

herdenkingsavond ter ere van Aimé Bogaerts, voert de Multatulikring ter ere van de overledene het 

stuk “De vier ratten” van Bogaerts op. Daarnaast merken we eveneens bijdrages van de Harmonie als 

het mannenkoor op.134 Op zich kan men dit wel interpreteren als een eerste indicatie dat het 

cultuurleven in het Feestlokaal zich vaak ten dienste stelde van de politiek 
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7. De toegangsprijzen 

 

135 

Opvallend is dat de prijzen van de drie verenigingen doorheen het interbellum steeds heel dicht 

bijeen lagen en bijgevolg eenzelfde verloop kenden. De gemiddelde prijsstijging van een 

toegangsticket naar het einde van het interbellum toe dient uiteraard in de bredere economische 

context (waarbinnen alles duurder werd) geplaatst te worden. Al bij al kan men stellen dat de 

concerten alvast heel toegankelijk waren voor het brede publiek, zeker wanneer men de prijzen 

vergeleek met die van de Gentse Stadsopera.  In 1921 betaalde men voor een kunstconcert van de 

Harmonie Vooruit in het feestlokaal bijvoorbeeld 2 fr. voor een plaatsje op de middenvoorrij en 0.40 

fr. voor de 3e galerij.136 Ter vergelijking legde men voor een opera-avond in de Koninklijke Franse 

Schouwburg (Gentse Stadsopera) 8 fr. neer voor de beste plaatsen en 0.75 fr. voor de goedkoopste. 

De lage prijzen voor de concerten in het Feestlokaal moesten de toegankelijkheid voor de Gentse 

arbeiders alvast sterk beïnvloed hebben!  

 

8. Een kijkje binnen een vereniging 

a) Inleiding 

 

Een nader kijkje nemen binnen een vereniging leek ons heel interessant gegeven om te onderzoeken. 

Guy Vanschoenbeeck stelde immers vast, voor de periode voor 1914, dat niet alle leden van het 

“rode netwerk” in dezelfde mate deelnamen aan “de wereld van Vooruit”. Men zou die wereld 

immers kunnen omschrijven als een piramideachtige structuur met verschillende lagen en niveaus 
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van interesse, engagement en participatie. Aan de basis vond men rond de eeuwwisseling duizenden 

veeleer passieve aanhangers, die weliswaar een lidkaart bezaten van één of andere vereniging maar 

eerder slechts op uitzonderlijke momenten, bijvoorbeeld op 1 mei, de straat opkwamen. Op het 

middelste niveau, bestaande uit honderden mensen, vond men de actieve leden van de koren, 

toneelgezelschappen en andere culturele verenigingen, kortom lui die men kan omschrijven als de 

militanten. Naarmate de beweging verder groeide en professionaliseerde, ging een groeiende groep 

personen deel uitmaken van deze intermediaire groep. De Gentse socialistische beweging bleef zich 

in de loop der jaren verder ontwikkelen en professionaliseren waardoor dit intermediaire niveau zich 

tijdens het interbellum, volgens deze visie, logischerwijze een grotere groep mensen 

vertegenwoordigde dan voorheen. De top van de piramide bevond zich dan een professionele stand 

van enkele tientallen personen die mandatarissen, managers, beroepssecretarissen, beheerders,… 

waren van Vooruit en andere coöperaties,  zo ook bv. Richard Vankenhove137 die tussen 1923 en 

1942 de beheerder was van de S.M. Volksdrukkerij. Zij vormden een groep die mensen die men ook 

kon omschrijven als de “Etat-Major van het socialistische leger”.138 

Wanneer we echter, praktisch gezien, wilden achterhalen wie actief meewerkte binnen welbepaalde 

verenigingen als de Harmonie Vooruit, Multatuligezelschap of de Marxkring, botsten we al snel tegen 

een muur.  Veel archieven zijn tot op vandaag immers ontoegankelijk! Zo is het archief van de 

Harmonie Vooruit nog niet ontsloten of zijn andere archieven heel fragmentarisch bewaard 

gebleven, wat bijvoorbeeld het geval was bij de Marxkring en het Multatuligezelschap. Toch 

trachtten we, op basis van de luttele gegevens die we voorhanden hadden er toch het maximum uit 

te halen. Zo konden we voor de Marxkring gebruik maken van de vrij complete ledenregisters van de 

jaren 1919-1921, 1921-1922, 1922-1923, 1926, 1929, 1935 en 1938. Op basis van deze gegeven 

kregen we enigszins een idee van het ledenverloop gedurende het interbellum. Voor de 

Multatulikring konden we deels terugvallen op vermeldingen in programmaboekjes en 

theateraankondigingen die we aantroffen in het dagblad van Vooruit of in archieven.  

Vervolgens wilden we graag nog iets meer te weten komen over deze personen, wat hun beroep 

was, of ze lid waren van de “rode beweging”,… en in de mate van het mogelijke trachtten weeen 

beeld te scheppen van hun sociale achtergrond. Via de ledenregisters van de Marxkring en 

programma’s van de Multatulikring hadden we echter slechts een naam. Achterhalen of deze 

personen lid waren van de BWP was in feite vrij snel te achterhalen, hun ruimere sociale achtergrond 

bleek al snel onmogelijk.  
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De BWP was, net als in de rest van België, geen partij in de moderne en actuele betekenis van het 

woord, maar een soort federatie van arbeidersverenigingen. Individueel lidmaatschap bestond niet! 

De aanhang van de “rode beweging” werd eerder vertegenwoordigd door de afgevaardigden van de 

coöperatie, het ziekenfonds, de vakbonden en andere verenigingen in het zogenaamde 

“Middencomiteit van de Gentsche socialistische werkersvereenigingen”.139 Wie lid was van één van 

de socialistische verenigingen, kon er in principe op vertoon van zijn lidmaatschapskaart deelnemen 

aan de politieke besluitvorming.140  'Partijleden' sloten zich indertijd dus bij de partij aan door lid te 

worden van een coöperatie, een vakbond, een mutualiteit,… of een andere 'rode' (zelfs culturele) 

vereniging. Uit het reglement van de Marxkring konden we zo afleiden dat de vereniging deel 

uitmaakte van het “rode netwerk” aangezien men verplicht was aangesloten bij de bovenvermelde 

Middencomiteit.141 

Omdat enkele van deze personen in het register lid waren van de S.M. Vooruit, konden we er dus 

vanuit gaan dat ze stuk voor stuk partijleden waren. Het zelfde ging trouwens op voor alle leden 

aangezien ze lid waren van een socialistische vereniging namelijk de Harmonie Vooruit, Marxkring of 

Multatulikring. 

Het beroep van de leden achterhalen bleek echter helemaal niet eenvoudig te zijn. 

Beroepsvermeldingen waren niet terug te vinden op de ledenlijsten van onder meer de voorganger 

van de Bond Moyson of andere socialistische verengingen. Via de al gecatalogiseerde ledenlijsten van 

de S.M. Vooruit konden we echter wel de beroepen achterhalen van een fragment142 van de 

onderzochte personen, waarbij we ervan uitgingen dat de overgrote meerderheid van deze personen 

eveneens lid waren van de S.M. Vooruit.  

Op basis van de beroepsgegevens konden we een zekere sociale stratificatie van de personen 

opstellen die actief waren in de twee cultuurverenigingen. Welke functie vervulden zij in de 

toenmalige maatschappij? Zo konden we in zekere mate een precair en partieel beeld vormen van 
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wie er nu op die podia stond? Waren het voornamelijk arbeiders, kleine zelfstandigen, lagere 

bedienden,…? 

Maar first things first, een korte bespreking van het ledenverloop binnen de Marxkring 

 

b) Ledenverloop Marxkring 

 

Op basis van de ledenregisters die, in tegenstelling tot de rest van het archiefbestand, nog vrij 

compleet waren, konden we een beeld scheppen van de ledenevolutie doorheen het interbellum. 

143 

Opvallend in deze grafiek is dat er, doorheen het interbellum, een neerwaartse trend te bemerken 

valt inzake ledental. De toegevoegde trendlijn toont dit onverbiddelijk aan. Hoogtepunt is 1926, het 

jaar volgend op het grote succes van de rode beweging met ondermeer de verkiezingsoverwinning 

van de BWP en haar 40e verjaardag (van 1925 zelf beschikken we niet over enige gegevens). 1929 

verraadt enigszins al een daling in het ledenbestand maar vanaf de jaren ’30 gaat het alleen maar de 

dieperik in met als absoluut dieptepunt het jaar 1935 (49 leden). Dit bestand kan zelfs niet meer ka 

tippen aan het naoorlogse niveau,  misschien niet toevallig het jaar volgend op het jaar waarin de 

socialistische vereniging een zware opdoffer moest verwerken. In het dagblad van het jaar 1934 

lazen we bijvoorbeeld dat “de Marxkring en de Symphonie nog altijd nieuwe elementen best [kan] 

gebruiken, zoodat wie zingen, of een of ander instrument bespeelt daar altijd welkom is.”144  

Dat het lastiger werd voor de Marxkring om zich staande te houden, merkten we ondermeer ook in 

de nagelaten briefwisseling.  Zo schreef voorzitter E. De Rudder naar aanleiding van de Vlaamse foor 

                                                           
143

 Grafiek: Ledenverloop Marxkring. (Bron: Gegevens verkregen op basis van het ledenregister van de 
Marxkring, meerbepaald de jaren: 1919-1921, 1921-1922, 1922-1923, 1926, 1929, 1935 en 1938, zie Bijlage 2) 
144

 Vooruit, 30/10/1934, p. 6. 

0
20
40
60
80

100
120
140

1920 1925 1930 1935 1940

Le
d

e
n

an
ta

l

Jaartal

Ledenverloop Marxkring

Ledenverloop 
Marxkring

Lineair 
(Ledenverloop 
Marxkring)



38 
 

die de Marxkring inrichtte gedurende de “Sinksendagen” dat “al onze kunstkringen lijden aan 

bloedarmoede en heropbeuring meer dan nodig hebben”145. Ook in de briefwisseling van Richard 

Vankenhove, onder-erevoorzitter van de Marxkring, konden we onder meer lezen in een brief, 

gedateerd op 6 november 1937, aan partijgenoot Georges Nachez (voorzitter van de wijkclub 

Voetweg) hoe lastig het wel niet is “om onze centrale kunstkringen in leven te houden”. “De 

Marxkring die bovendien in 1938 in het verkiezingsjaar zijn 50-jarig bestaan moet vieren, doet het 

onmogelijke om zijn ledental te zien aangroeien en doet vooral een poging om zijn oudleden terug te 

winnen.”146 Zo trachtte Vankenhove een oud-lid (Kegels Clement) terug te brengen in de Marxkring 

maar daarvoor had hij eerst de toelating nodig van de voorzitter (Nachez) van de wijkclub waar 

Kegels lid van was. De inspanningen van Richard Vankenhove bleken echter niet vruchteloos te zijn 

want in het ledenregister van 1938 vinden we de naam Kegels Clement ( bas) terug. Daarnaast 

merken we op dat in het jubileumjaar 1938 het ledenbestand weer een remonte kent (81 leden). Een 

fenomeen dat ongetwijfeld te maken heeft met Vankenhoves inspanningen. 

De positieve ledentrend bleek echter niet aan te houden zoals duidelijk werd uit de briefwisseling 

van het jaar 1939. Zo lazen we in een brief van Vankenhove, gedateerd op 17 november 1939, dat 

het voortbestaan van de kring door het wegblijven van de leden “in normalen tijd en toen het 

bestaan van den kring stijgend in ledental … niet kon worden in gevaar gebracht”. Vervolgens wees 

Vankenhove erop hoe “de mobilisatietoestanden (werken) neerdrukkend [werken]…voor iedereen” en 

men beter “opbeuring” kan zoeken in de Marxkring “te midden uwer oude en nieuwe kamaraden”. 

Als reden voor het dalende ledental wijst Vankenhove verder ondermeer op “ drie overlijdens op nog 

geen jaar tijd; en 18 onzer leden staan onder de wapens” 147 

Het ledenverval kan volgens ons ook gekoppeld worden aan de economische situatie van die tijd. De 

economische depressie vanaf de jaren ’30 lijkt zijn weerslag te hebben op het ledental van de 

Marxkring. Een mogelijke verklaring is dat de leden eerder financiële zorgen aan hun hoofd hadden 

en men minder geneigd was om tijd vrij te maken voor de repetities en optredens van de Marxkring. 
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c) Sociale stratificatie148 

 

Om een idee te krijgen wie de personen waren die actief meewerkten binnen een culturele 

vereniging als de Marxkring en wat hun “positie” was in de toenmalige maatschappij doen we een 

beroep op de studie van de sociale stratificatie. Aangezien we over heel weinig gegevens beschikten, 

moesten we, voor het opstellen, gebruik maken van de professies van de Marxkringleden. Het 

probleem dat in deze context echter kwam bovendrijven was de vraag in hoeverre een welbepaalde 

professie een correcte graadmeter kan zijn om iemands “plaats” in de samenleving af te leiden. 

Daarom moesten we allereerst een juiste omschrijving zoeken voor “sociale stratificatie”. Men kan 

het begrip omschrijven als “de ongelijke verdeling van schaarse en gewaardeerde middelen over de 

verschillende subgroepen van een samenleving”…“[Sociale stratificatie]ontstaat waar er sociale 

differentiatie is en waar de economische productie aanleiding geeft tot het ontstaan van een 

productiesurplus” 149.  Een meer functionalistische definiëring omschrijft het als een systeem dat 

grotendeels berust op consensus en gemeenschappelijke waarden en op basis hiervan een 

hiërarchische rangordening van personen opstelt.150 Zo gaat men er dus van uit dat de samenleving 

kan opgesplitst worden in verschillende subgroepen waarbij de ene meer toegang heeft tot schaarse 

middelen dan de anderen en er op die manier een zekere hiërarchie kan opgesteld worden. 

De ongelijke verdeling van (voor)rechten, plichten, verantwoordelijkheden, de sociale betekenis, de 

sociale macht, én invloed onder personen van een welbepaalde maatschappij waren er volgens 

Slicher van Bath verantwoordelijk voor dat er differentiatie tussen de verschillende lagen 

ontstond.151 

De vraag was nu of een professie een adequate graadmeter kon zijn om dergelijke sociale stratificatie 

op te stellen? Dit bleek echter geen evident gegeven te zijn. Sociale stratificatie op basis van beroep 

hield enige risico’s in! Zo toonden diverse onderzoekers al aan dat het problematisch is iemands 

sociale klasse te definiëren aan de hand van een welbepaalde professie. Iemand zijn plaats in de 

sociale stratificatie kan men nooit zuiver op basis van een beroep doen. Kortom komt het hierop 
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neer: “Professionele groepen zijn geen sociale groepen”152 Daarnaast spelen immers factoren mee als 

welstand, economisch kapitaal, macht en cultuurbezit.153 Een beroepsaanduiding is bijgevolg heel 

problematisch om het economisch kapitaal van personen te achterhalen, laat staan iemands 

intellectueel en symbolisch kapitaal.154 

Dit betekent echter niet dat we ons hele opzet om een sociale stratificatie van de Marxkringleden 

moeten opbergen. Door bij de indeling geen gebruik te maken van waardegeladen begrippen als 

“elite”, “middenklasse” en “proletariaat” maar wel van een classificatie waarbij men trouwer bleef 

aan de beroepen, ontweken we enigszins enkele fundamentele kritieken. Voor onze kleine 

stratificatie die we zouden opstellen, maakten we gebruik van de beroepcllassificatie van Jos De 

Belder155. Enerzijds maakten we deze keuze omdat zijn classificatie opgesteld werd vanuit de 

Vlaamse samenleving zoals die bestond tijdens het interbellum. Daarnaast gebruikte De Belder voor 

zijn classificatie minder omstreden begrippen waarbij hij de beroepen zo trouw mogelijk bleef. Zijn 

beroepenkeuzes zullen zeker niet het slachtoffer worden van ideologisch geladen discussies.156   

In zijn zes vooropgestelde hoofdcategorieën [(1)Arbeiders, 2)Ambtenaren en bedienden, 3) 

Zelfstandigen, 4) Vrije Beroepen, 5) Eigenaars, 6) Varia] maakte hij nog een reeks onderverdelingen 

waardoor De Belder ten slotte tot volgende 9 categorieën kwam157:  

1)Ongeschoolde arbeiders [Ong.Arb.] 

 2) Geschoolde arbeiders [Ges.Arb.]  

3) Ambtenaren lagere rang en bedienden, uitvoerend niveau [Amb.L.R.]   

4) Ambtenaren hogere rang en bedienden, bestuursniveau [Amb.H.R.]  

5) Kleine zelfstandigen, ambachtslui en landbouwers [KL.Zelf.]  

6) Grote zelfstandigen en ondernemers [Gr.Zelf.]  

                                                           
152

 E. Vanhaute, “Het debat dat er geen was. Sociale stratificatie in de geschiedschrijving”, in: J. Art en L. 
François, Docendo Discimus. Liber Amicorum Romain Van Eenoo, Gent, 1999, pp. 229 – 240. 
153

 F. Van Heek, “Sociale gelaagdheid. Begripskader en historische verschijningsvormen”, in: Tijdschrift voor 
Geschiedenis, 84 (1971), 2, p. 170. 
154

 J. Adam, Een electorale en socio-professionele analyse van het vlaams-nationalisme in West-Vlaanderen, in: 
<http://www.ethesis.net/vlaams_nationalisme/vlaams_nationalisme_deel_B.htm#3) Socio – professionele 
onderzoeksresultaten>, geraadpleegd op 01/05/2010. 
155

 Deze indeling van De Belder namen we over uit: DE WEVER (B.), Vlag, groet en leider. Geschiedenis van het 
Vlaams Nationaal Verbond. Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 1992, 6 dln. 
(promotor: H. Balthazar), p. 616 – 619 
156

 J. Adam, op.cit. 
157

 B. De Wever, Vlag, groet en leider. Geschiedenis van het Vlaams Nationaal Verbond. Gent (onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 1992, p. 616-619. 



41 
 

7) Vrije beroepen [Vrij.Ber.]  

8) Eigenaars [Eig.]  

9) Varia. 

De weliswaar gefragmenteerde resultaten van het socialistische mannenkoor Marxkring putten we 

uit de ledenlijsten van de jaren 1919-1921, 1921-1922, 1922-1923, 1926, 1929, 1935 en 1938 die we 

aantroffen in Archief 14 (Marxkring). We kozen ervoor om de lijsten van al deze jaren te 

onderzoeken en geen selectie door te voeren om zo de kans te vergroten deze  beroepen van de 

leden in de ledenregisters van de S.M. Vooruit aan te treffen. In het totaal kwamen uit op een kleine 

300 leden (292 om precies te zijn) over de periode van het interbellum. In totaal troffen we slechts 

het beroep aan van 66 personen, wat neerkomt op ¼ van het totaal. Frequent gebeurde het dat er 

verschillende personen met dezelfde naam, en dus telkens met een verschillend beroep, werden 

aangetroffen in de registers van S.M. Vooruit. Zo bemerkten we bijvoorbeeld viermaal de naam Frans 

De Meyer. Om een zo accuraat mogelijk beeld te hebben, namen we deze gevallen niet op in onze 

vergelijking.  

Vervolgens wijzen we er enerzijds op dat al deze personen lid waren van de S.M. Vooruit. Beroepen 

van leden die eventueel geen lidkaart van de S.M. hadden, konden bijgevolg niet achterhaald 

worden. Anderzijds zijn we wel van mening dat het heel plausibel is dat personen die er bewust voor 

kozen lid te worden van de Marxkring (een culturele kunstvereniging die opgericht werd in de buik 

van de S.M. Vooruit en in feite kan aanzien worden als een “kind” van de S.M. Vooruit) eveneens lid 

waren van de S.M. Vooruit zelf! Dit is uiteraard maar een vooronderstelling die helaas niet meer 

gestaafd kan worden, maar het lijkt ons een vrij logische hypothese. 

Ten slotte merken we uiteraard op dat dit slechts een momentopname was, en het goed mogelijk 

was dat personen in de loop van het interbellum van job veranderd konden zijn. Anderzijds kan men 

zeker en vast kritiek uiten op de indeling van De Belder (onder andere over het feit wanneer een 

persoon beschouwd kan worden als een ambachtsman en wanneer hij kan aanzien worden als een 

geschoolde arbeider). Toch vragen we dat men zich niet blind wil staren op deze individuele 

gevalletjes. 
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In de onderstaande tabel plaatsten we de verkregen gegevens bij elkaar. 

Ong.Arb. Ges.Arb. Amb.L.R. Amb.H.R. Kl.Zelf. Gr.Zelf. Vrij.Ber. Eig. Varia Werkl. 

9 25 6 1 15 0 6 0 2 2 

158 

Merk op dat we de indeling van De Belder enigszins hebben aangepast en er de categorie “Werkloos” 

[Werkl.] aan toegevoegd hebben omdat deze niet was opgenomen in de oorspronkelijke 

classificering maar het ons nuttig leek deze categorie eraan toe te voegen. 

Wat ons in eerste instantie opviel, is dat de “arbeiders” (ongeschoolde en geschoolde samen 

gerekend) 52% van het ledental van de Marxkring uitmaakten, waarvan de geschoolde arbeiders het 

meest vertegenwoordigd werden (38%) en met grote voorsprong de grootste groep uitmaakten. 

Kleine zelfstandigen, ambachtslui en landbouwers waren de tweede, individueel grootste groep, 

goed voor bijna een kwart van het ledenbestand (23%). Bij “Ambtenaren hogere rang en bedienden, 

bestuursniveau” troffen we één voorbeeld aan meer bepaald Richard Vankenhove. Hij was de ere- 

voorzitter van de Marxkring en bestuurder van de volksdrukkerij. Verder troffen we nog enkele 

“Ambtenaren lagere rang en bedienden, uitvoerend niveau” aan en 6 personen met een “Vrij 

Beroep”.  “Grote zelfstandigen en ondernemers” en “Eigenaars” kwamen al helemaal niet voor. Met 

vrij grote zekerheid kunnen we dus stellen dat het koor voor de helft was samengesteld uit arbeiders. 

Men mocht zich terecht een koor voor en gebracht door arbeiders noemen. Anderzijds willen we wel 

opmerken dat het andere deel van het koor was samengesteld uit hoger opgeleiden, bedienden,… 

Zo is het bijvoorbeeld frappant wanneer we het individuele aandeel van respectievelijk “geschoolde 

arbeiders”, “kleine zelfstandigen, ambachtslui en landbouwers” en “vrije beroepen” samenvoegen. 

Samen waren zij  immers goed voor 70% van het totaal. Men kan dus eveneens pertinent 

benadrukken dat de leden van de Marxkring hoofdzakelijk bestonden uit “beter ontwikkelde” 

arbeiders en hoger opgeleide mensen. Ergens vonden we dit ook een vrij logisch gegeven. De 

repetities van de meeste kunstkringen waren ’s avonds in de week geprogrammeerd. We zijn zo van 

mening dat, algemeen beschouwd,  bijvoorbeeld een textielarbeider minder geneigd was om na een 

zware werkdag nog de energie op te brengen om zich te verplaatsen naar het Feestlokaal om 

repetities bij te wonen van hetzij de Marxkring, of het Multatuligezelschap,… Voor textielarbeiders, 
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die toch een grote groep vertegenwoordigden in het Gentse, bleef er buiten de werktijd niet veel tijd 

meer over: genoeg om te eten, wat uit te rusten van het harde werk om vervolgens te slapen.159 

Ten slotte merken we op dat er eveneens twee werkloze personen lid waren van een culturele 

vereniging als de Marxkring. Hieromtrent willen we wel een opmerking maken wat betreft de 

mogelijke beweegredenen van deze personen om lid te worden. Initieel lijkt het er op dat, ondanks 

het feit dat men geen werk had en hoogstwaarschijnlijk financiële zorgen kende, toch nog tijd wou 

vrijmaken en meehelpen aan de culturele activiteiten van verenigingen als de Marxkring. We vonden 

dit dan ook een heel opmerkelijk gegeven. De briefwisseling tussen leden en R. Vankenhove liet ons 

echter een andere zijde van het verhaal zien. Zo troffen we verschillende brieven, gericht aan R. 

Vankenhove, aan van werkloze leden met de vraag of men mogelijk aan de slag kon in de 

Volksdrukkerij waarvan hij de bestuurder was of dankzij zijn positie op de hoogte was van andere 

vacatures. Zo was er  bijvoorbeeld ene Léopold Verbanck die na enkele maanden lidmaatschap en 

drie jaar werkloosheid zich richt tot Vankenhove met de vraag of hij eventueel de lege vacature in de 

Volksdrukkerij mag invullen voor enkele weken aangezien “U [Vankenhove] daar heel veel voor kunt 

doen”160. Verder merken we in een brief van Vankenhove gericht aan een ander werkloos lid 

(waarvan de naam ontbreekt) op dat er heel wat personen binnen de kring werkloos waren en de 

onder- erevoorzitter opnieuw als een tussenpersoon wordt ingeschakeld in de zoektocht naar 

mogelijk werk. Zo kon hij dit specifieke Marxkringlid werk aanbieden “voor eene periode van 

donderdag 5 mei tot zaterdag 14 mei”161. Ten slotte wijs ik nog op de brief van Ernest de Rudder, 

voorzitter van de Marxkring, die een lijst van werkloze leden doorspeelde aan Vankenhove en 

besloot met de woorden “Nu mijn waarde Richard, U doet er natuurlijk van wat U wilt”162 , opnieuw 

een aanwijzing dat men via Vankenhove aan werk trachtte te geraken. Naast het culturele aspect om 

lid te worden van een zangvereniging als de Marxkring, lijkt het er op dat in tijden van crisis er  

kennelijk ook andere motieven meespeelden om lid te worden (of te blijven) van de Marxkring. 

d) Oproepen in het dagblad 

 

Een laatste fenomeen waar we op willen wijzen, waren de regelmatige oproepen die verschenen in 

het dagblad vanwege de diverse kunstkringen. Men richtte zich tot alle lezers om actief deel te 

nemen aan de culturele activiteiten die men zou gaan organiseren in het Feestlokaal van Vooruit. Een 

eerste oproep vanwege de Multatulikring troffen we aan in de krant van 16 november 1919. Voor de 
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uitvoering van het toneelstuk “Hannekenuit” op 30 november had men de hulp nodig van een 

twintigtal mannen en men riep daarom de hulp in van de lezers.163 Voor de goede uitvoering van de 

kindercantate “Arbeid” op 30 april 1923 “waren er minstens 500 kinderen noodig van af 8 tot 14 jaar; 

250 jongens en 250 meisjes”164. Dat de cantate uiteindelijk doorging met maar liefst 600 kinderen 

bewees toch dat de oproepen gericht aan de lezers vaak geen vruchteloze moeite waren, en vrij 

enthousiast ontvangen werden! Het kon echter ook anders verlopen: “1000 zangeressen en zangers 

vroegen wij om de jubelkantate van de vlasbewerkers uit te voeren. 850 vriendinnen en vrienden 

hebben den oproep beantwoord. 150 worden nog verwacht op de repetitiën van deze week.”165 

Uiteindelijk zou de cantate opgedragen worden door 750 mensen, weliswaar een kwart minder dan 

het vooropgestelde doel,  maar desondanks wist men via de berichten in het dagblad nog altijd een 

grote groep mensen te engageren. 

 

D. Besluit 
 

De grote volksschouwburg waar Edward Anseele al sinds 1905 van droomde werd bewaarheid aan 

de vooravond van WO I. Op 13 juli 1913 werden de eerste bezoekers al toegelaten in het koffiehuis. 

Ondertussen voltooide men het gebouw om feestelijk te worden geopend op 15 augustus 1914. De 

Duitse inval stak hier echter een stokje voor waardoor het Feestlokaal enigszins een feestelijke start 

ontnomen werd. Niettemin vatte men de eerste activiteiten al aan in de oorlog, om vervolgens 

exponentieel te stijgen na het beëindigen van de vijandelijkheden. 

Al snel bleek dat de activiteiten die doorgingen in het Feestlokaal van Vooruit voornamelijk (84% van 

het totaal) een cultureel karakter vertoonden.  Toen we de diverse culturele activiteiten vervolgens 

opsplitsten, merkten we op dat het aandeel “Podiumkunsten” veruit het grootste aandeel ( 63% van 

het totaal) vertegenwoordigde. Een verdere opdeling binnenin de categorie “Podiumkunsten” wees 

uit dat de respectievelijke aandelen van “(Brasserie)Concerten (met zang)” (51 % van het totaal) en 

“Toneelvoorstellingen” (25% van het totaal), veruit de voornaamste podiumkunsten waren in het 

Feestlokaal van Vooruit. 

Als men nu kijkt naar de verenigingen die, op het vlak van de “podiumkunsten”, het meest gebruik 

maakten van het Feestpaleis, vallen (in verhouding met de rest) onmiddellijk drie verenigingen op : 

de interne organisaties “Harmonie Vooruit”, het theatergezelschap “Multatulikring” en het 
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socialistische mannenkoor “Marxkring”. Samen zijn ze goed voor 66% van alle optredens in het 

feestlokaal van Vooruit in het interbellum. Een belangrijke figuur voor zowel de Marxkring als de 

Harmonie Vooruit was de Gentse componist Jef Vander Meulen die tot 1931 kunstleider was van de 

beide kringen. Voor het toneelgezelschap Multatulikring bleek kunstleider Frans De Mey een 

belangrijk figuur geweest te zijn. Niet alleen leverde het gezelschap onder zijn leiding een reeks 

toneelwerken af die in Gent voor het eerst getoond werden, hij slaagde er ook in de kring bijeen te 

houden ondanks de slechtere omstandigheden. Verder valt het op dat het aantal opvoeringen van 

het toneelgezelschap een duidelijk neerwaartse trend vertoonden. Factoren die hier ongetwijfeld in 

meespeelden waren onder meer het groeiende succes van de film. 

Over de locatie van de diverse activiteiten kunnen we geen eenduidig antwoord geven als gevolg van 

het frequent ontbreken van enige informatie in de aankondigingen. Toch kunnen we stellen dat de 

meeste activiteiten doorgingen in de “grote en kleine feestzaal”. Ergens is dit ook vrij logisch gezien 

de infrastructuur van deze zalen. Brasserieconcerten vonden meestal plaats in de “restaurantzaal” 

van het Feestlokaal. Opvallend is wel dat de voorstellingen van het theatergezelschap Multatulikring 

naar het einde van het interbellum meer en meer plaatsvonden in de kleine feestzaal en niet langer 

in de grote feestzaal.  Dit was waarschijnlijk ook te wijten aan de teloorgang van de theatercultuur in 

het Feestlokaal van Vooruit. 

Voor de grootste actieve verenigingen in het Feestlokaal van Vooruit kunnen we met zekerheid 

stellen dat de activiteiten duidelijk een seizoensgebonden karakter vertoonden. Zo begon het 

toneelseizoen van de Multatulikring gewoonlijk eind september/begin oktober en duurde tot  

ongeveer de maand maart. Hetzelfde verhaal treffen we aan bij de optredens van de Harmonie 

Vooruit en de Marxkring. Hun respectievelijke “Kunstconcerten” en “Winterconcerten”, waarvan er 

jaarlijks enkele  georganiseerd werden, waren steeds geprogrammeerd gedurende de herfst- en 

wintermaanden. Deze seizoensgebonden programmering van de drie grootste verenigingen lijkt ons 

een vrij logische keuze. De winterperiode is voornamelijk een koude, donkere periode die de 

ontspanningsmogelijkheden van de mensen sterk beperkt. De verenigingen speelden hier op in en 

boden de mensen tijdens die periodes een activiteit aan waarvan zij zeker waren  dat er een (ruim) 

publiek aanwezig zou zijn. 

Opvallend is dat de prijzen van de drie verenigingen in de loop van het interbellum steeds heel dicht 

bijeen lagen en bijgevolg eenzelfde verloop kenden. Al bij al kan men stellen dat de concerten alvast 

heel toegankelijk waren voor het brede publiek, zeker wanneer men de prijzen vergeleek met die van 

de Gentse Stadsopera. 

Ten slotte bekeken we het socialistisch mannenkoor Marxkring meer gedetailleerd.  
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Allereerst bekeken we het ledenverloop van deze kring. Opvallend was dat er, gedurende het 

interbellum, een neerwaartse trend te bemerken viel. Hoogtepunt was 1926, het jaar volgend op het 

grote succes van de rode beweging. Vanaf de jaren ’30 ging het echter alleen maar de dieperik in met 

als absoluut dieptepunt het jaar 1935 (49 leden). Het ledenverval kon volgens ons ook gekoppeld 

worden aan de economische situatie van die tijd. De economische depressie vanaf de jaren ’30 leek 

zijn weerslag te hebben op het ledental van de Marxkring. Een mogelijke verklaring was dat de leden 

eerder financiële zorgen aan hun hoofd hadden en men minder geneigd was om tijd vrij te maken 

voor de repetities en optredens van de Marxkring. 

Vervolgens onderzochten we aan de hand van de sociale stratificatie van de verschillende arbeiders 

die lid waren, het profiel van de leden van de Marxkring. Wat ons in eerste instantie opviel, was dat 

de “arbeiders” (ongeschoolde en geschoolde samen gerekend) 52% van het ledental van de 

Marxkring uitmaakten.  Daarin waren de geschoolde arbeiders het meest vertegenwoordigd (38%) . 

Met vrij grote zekerheid kunnen we dus stellen dat het koor voor de helft was samengesteld uit 

arbeiders. Men mocht zich terecht een koor voor en gebracht door arbeiders noemen. Anderzijds 

willen we wel opmerken dat het maar een helft was. De rest van het koor bestond namelijk uit hoger 

opgeleiden, bedienden, zelfstandigen,… 

Zo is het bijvoorbeeld frappant wanneer we het individuele aandeel van respectievelijk “geschoolde 

arbeiders”, “kleine zelfstandigen, ambachtslui en landbouwers” en “vrije beroepen” samenvoegen. Zij 

waren immers samen goed waren voor 70% van het totaal. Men moet dus duidelijk benadrukken dat 

de leden van de Marxkring hoofdzakelijk bestonden uit “beter ontwikkelde” arbeiders en hoger 

opgeleide mensen. 
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VI. Deel II: De Inhoud 
 

A. Cultuur in het feestlokaal: een religieuze tegencultuur 
 

1. Inleiding 

 

In dit eerste hoofdstuk gaan we na in welke mate de mystieke kant van het leven nog een belangrijk 

aspect vormde in het leven van de mensen in een geïndustrialiseerde wereld. Men zou immers 

kunnen verwachten dat in een dergelijke moderne maatschappijvorm de ratio geleidelijk aan de 

bovenhand verkreeg en men irrationele elementen, zijnde religies, gaandeweg overboord zou 

gooien. Al snel zal blijken dat de mensen welbepaalde christelijke gebruiken en tradities niet zomaar 

achterwege konden laten. Zo nam de socialistische beweging veel christelijke gebruiken en tradities 

over en sommigen, binnen dit rode netwerk, waren er zelfs van overtuigd dat het socialisme zou 

kunnen dienen als een volwaardige vervanger van het christendom. In dit hoofdstuk gaan we dan 

ook na in welke mate de verschillende culturele opvoeringen en optredens in het Feestlokaal die 

welbepaalde religieuze ondertoon reflecteerden. Waren er, net zoals men in het hele rode netwerk 

diepgewortelde religieuze tradities en gebruiken kon aantreffen, zekere elementen te bespeuren die 

een religieuze connotatie verraadden? Aan de hand van enkele overeenkomsten die P. Verbruggen 

aantrof tussen de religieuze cultuur enerzijds en de socialistische arbeidersbeweging anderzijds 

trachtten we te achterhalen in welke mate het mystieke zich manifesteerde op de podia in het 

Feestlokaal van Vooruit. 

2. Religie in een geïndustrialiseerde maatschappij 

 

 Irrationele elementen, zaken die de mensen niet konden vatten, kwamen in het pre-moderne 

Vlaanderen steeds op een religieuze wijze tot uiting, eenvoudigweg omdat het overheersende 

wereldbeeld religieus en katholiek gekleurd was. De overlevingskansen van religiën in de komende, 

ogenschijnlijk rationele, moderne wereld leken dan ook heel miniem. Ergens zou men immers 

verwachten dat mensen de wereld zouden verklaren vanuit de wetenschap in plaats van het 

religieuze, dat er geen behoefte meer zou zijn aan religie en zij definitief tot het verleden zou 

behoren. Niets bleek minder waar te zijn dan dat want hoewel de 19e eeuwse Industriële Revolutie 

de Europese maatschappij in de meest uiteenlopende sectoren zou beïnvloeden, bleef het 

wereldbeeld van het toenmalige industrieproletariaat, volgestouwd met haar irrationele elementen, 

haar restanten van volksculturen en haar religieuze componenten, toch voortleven onder het 

gewone volk. De vraag bleek niet te gaan over “de overlevingskansen van een religieuze cultuur in 
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een moderne maatschappij” maar eerder “hoe het begrip ‘religie’ moest gedefinieerd worden en 

vooral wie het begrip religie mocht inkleuren in een moderne maatschappij” Was het mogelijk dat de 

inhoud van de pre-industriële religiën hetzelfde bleef na de omwenteling, maar enkel de vorm 

gewijzigd werd? Of kreeg de inhoud ook een make-over en zouden  ideologieën de rol van religie 

vervangen in de geseculariseerde samenleving? Wanneer in dit opzicht dan de vraag “Hoe religieus 

was de socialistische beweging?” gesteld wordt, kan men doelen op een vorm van 

religieussocialisme.  of kan men specifiek op zoek gaan naar bepaalde religieuze aspecten in de 

arbeidersbeweging.166  

Denkers als Lenin meenden dat godsdienst het opium van het volk was, een soort geestelijke nevel, 

en zij waren er stellig van overtuigd dat een moderne klassenbewuste arbeider de religieuze 

vooroordelen van zich af zou werpen, de hemel zou laten voor wat hij was en hier op aarde zou 

vechten voor een beter leven167… Maar zij merkten onvoldoende op dat binnen het internationale 

rode netwerk, het proletariaat in deze geïndustrialiseerde wereld toch een aanhoudende drang bleef 

hebben naar enige vormen van zingeving, naar de meerwaarde die een religie kon brengen in hun 

leven. Anderen die dit wel inzagen, er echter van overtuigd dat het niet langer kon zijn dat de 

katholieke kerk het religieuze monopolie in handen had. 

Zo  schreef Thomson, een Nederlandse religieuze dichter, bijvoorbeeld dat de tijd van het 

christendom voorbij en hopeloos antiek was. Hij meende dat de socialistisch cultuur wezenlijk een 

religieuze cultuur was en noemde het fictie dat kerk en religie nog samenvielen.168 

Het was dan ook interessant om na te gaan of er daadwerkelijk religieuze elementen vervlochten 

waren in het culturele leven van de socialisten. Zo konden we ondermeer de klassieke functies169 en 

daarnaast enkele kenmerken van religies in de pre-industriële tijd, en meer bepaald het Vlaams 

katholicisme, gebruiken als uitgangspunt in een vergelijking met het socialisme en zijn cultuur. Al snel 

werd duidelijk dat in de nieuwe geïndustrialiseerde maatschappijen de religies, of op zijn minst de 

kenmerken ervan, voortleefden. Het was enkel de vraag of zich dit zou uiten op de podia… 

                                                           
166

 R. Van Doorslaer, “Enkele ideeën m.b.t. de mentaliteitsgeschiedenis van de arbeidersbeweging en haar 
communistische component in het bijzonder”, in: Amsab Tijdingen, (1992), 16, p 13. 
167

 V.I. Lenin, Over de socialistische ideologie en cultuur, Moskou, Proges, 1990, p. 46. 
168

 J.J. Thomson, “Elementen eener socialistische cultuur”, in: Religieus socialistische vragen. Uitgavenreeks van 
de arbeidersgemeenschap der “Woodbrookers in Holland, Arnhem,  N.V. Van Loghum Slaterus, serie II, (1925), 
2, p.56-57. 
169

 Met name de compensatiefunctie voor de machteloosheid van het bestaan, de legitimatiefunctie van mens- 
en wereldbeeld en de integratiefunctie. P. Berger geciteerd in: J. Art, “Clerus en volksreligie in Vlaanderen sinds 
de Nieuwste Tijd. ‘Ne peius adveniat’”, in: Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven en de 
geleefde praktijk. Nijmegen, Sun, 1986. 
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3. Het socialisme als deelalternatief voor religie 

a) Uw Rijk kome 

 

170Een duidelijke overeenkomst tussen het moderne socialisme en het vroege christendom waren de 

chiliastische elementen. Beiden geloofden immers dat in 

de, al dan niet nabije, toekomst het Rijk Gods op aarde 

zou worden gevestigd. De concrete invulling ervan bleek 

weliswaar enigszins verschillend. Het chiliasme drong 

geleidelijk het christendom binnen maar door het 

uitblijven van de verlossing werd het steeds verder in de 

toekomst geprojecteerd. Later dook de boodschap vooral 

nog op tijdens crisisperiodes in de geschiedenis.171  

Analoog hieraan was voor de vroege socialisten het 

“utopisch denken” eveneens een essentieel onderdeel 

van hun ideologie. “Het Socialisme” werd als een soort 

wetenschappelijke zekerheid vooropgesteld.172 Zo 

schreef Paul De Witte, een militant uit de beginfase van 

het Gentse socialisme het volgende: “Wij verwachtten vaster en stelliger den grooten dag der sociale 

revolutie als ooit een zoon van Israël de komst van den Messias…”173. Na verloop van tijd werd hij, 

door onder meer het falen van de Eerste Internationale, echter wat voorzichtiger in zijn 

uitspraken:“…dat de gulden eeuw – zoo zij ooit aanbrak – toch nog in een onmetelijk ver verschiet 

lag.”174 

 

 

                                                           
170

 Afbeelding: (onderschrift “Als de 1 Mei komt”). Het socialisme wordt opnieuw verpersoonlijkt door de 
Marianne-figuur en is letterlijk en figuurlijk het enige lichtpunt in het leven van de arbeider wiens 
bewegingsvrijheid duidelijk aan banden wordt gelegd door enerzijds de kerk en anderzijds door het 
kapitalisme. Dit is dus  een voorbeeld van een prent met een duidelijk religieuze ondertoon. (Bron: Vooruit, 
1/05/1932,p. 2.) 
171

 P. Verbruggen, “Deelalternatieven voor de traditionele godsdienstbeleving in het Gentse socialisme. Een 
bijdrage tot de geschiedenis van de arbeiderskultuur.” In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 17 (1991), 4, p. 
416-417. 
172

 R. Van Doorslaer, op.cit., p 14. 
173

 P. De Witte, op.cit., p. 12. 
174

 P. De Witte, op.cit., p. 32. 
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175Net als bij het christendom bleef de chiliastische thematiek terugkomen, hoewel het tijdstip steeds 

verder gesitueerd werd in de 

toekomst. In tegenstelling tot 

het christendom zou men 

echter niet verlost worden 

door de komst van Christus of 

iets dergelijks. Nee! “Het 

Volk”, “het Socialisme” of “de 

Arbeid” waren de 

verpersoonlijkingen van de 

Messias en zouden aldus  

zorgen voor de komende verlossing. Het christendom had Kerstmis, de socialisten hadden 1 Mei. 

Rond die periode trof men in de pers talrijke beschrijvingen aan over het toekomstige paradijs, waar 

de Arbeid zou regeren.176 Zo kopte dagblad Vooruit met betrekking tot de eerste mei bijvoorbeeld: 

“Het Evangelie van Vrijdag: Alle raderen staan stil als uw sterke arm het wil”177. Een eerste mei 

aankondiging met een duidelijk religieuze ondertoon! 

(1) Chiliasme in de rode liederen 

 

Wanneer we op zoek gingen naar chiliastische elementen in liederen die opgevoerd werden door 

gezelschappen in het feestlokaal Vooruit, dan troffen we heel wat voorbeelden aan waarin de vurige 

wens naar een socialistische toekomst verwoord werd.  

Eerste voorbeelden troffen we bijvoorbeeld aan op 30 april 1925 toen het lyrische kunstgezelschap 

“Aurora” een rode liederenkrans zong op het partijfeest ter gelegenheid van meiavond. Onder 

andere de volgende nummers kwamen hierin aan bod: 

“Socialistenmarsch” (van Carl Gramm) was zo een nummer met een zekere chiliastische ondertoon. 

Men wou verlost worden van het harde labeur (wat men beschouwde als slavernij) en hoopte op een 

betere toekomst :  

                                                           
175

 Afbeelding: Tekening gemaakt door kunstenaar Achiel De Maertelaere voor het “diploma” dat aan de leden 
van Vooruit werd gegeven bij hun pensionering. De link met het religieuze (de vleugels en de lichtkrans op de 
achtergrond) is hier opnieuw heel nadrukkelijk aanwezig. (Bron: Amsab, Archief, 24, Omslag 1. Samenwerkende 
Maatschappij Vooruit, Verslag van den Raad van Beheer over het maatschappelijk jaar september 1923 – 
augustus 1924, p. 19.) 

176
 P. Verbruggen, op.cit., p. 417-418. 

177
 Vooruit, 29/04/1925, p.1. 
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“Het geldt den arbeid te bevrijden,  

Verlossing uit de slavernij.  

All’ aardsch geluk, all’ zonnepracht 

All’ geesteslicht, all’ wetensmacht, 

Zij aan het zwoegend volk gegeven,  

dat is het doel waarheen wij streven!  

Refrein: 

Dat is ons heilig ideaal,  

Aan u, o volk, de zegepraal.”
178

 

 

Een ander voorbeeld waarin de diepe hoop op een betere toekomst werd verwoord was “Lieve Mei” 

(van K. Waeri). Zo ging de tekst ondermeer als volgt:  

“De dag breekt aan, o rijke gieren,  

Dat ’t menschdom, vrij van allen druk, 

’t Verlossingsuur zal mogen vieren, 

Ontlast zal zijn van ’t slavenjuk.”
179

 

 

Verder was er ook het nummer “’t Is Mei” (van A. Bogaerts) waar afgesloten werd met de woorden: 

“En was soms ook zoo groot ons lijden, 

En de honger zoo scherp en ons recht ons ontrukt, 

Wij zullen moedig blijven strijden, 

Tot er niemand op aard, nog den werker verdrukt!”
180

 

                                                           
178

 Amsab, Archief 32, Omslag 82. Een mei 1925. Groot kosteloos partijfeest, Gent, Samenwerkende 
Maatschappij Volksdrukkerij, p. 3. 
179

 Amsab, Archief 32, Omslag 82. Een mei 1925, p. 7. 
180

 Amsab, Archief 32, Omslag 82. Een mei 1925, p. 12. 
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Ten slotte kon de “Internationale” (van De Geyter) zeker niet ontbreken in dit rijtje. Zo ging het 

refrein ondermeer als volgt: 

“Makkers, ten laatste male 

Tot den strijd ons geschaard, 

En d’Internationale 

Zal morgen heerschen op aard.”
181

 

 

Kort samengevat waren het nummers waarin de ellendige levensomstandigheden van het 

proletariaat werden beschreven.  Men werd onderdrukt door de rijke burgerij, moest hard werken 

voor een karig loon, en leed daarbovenop nog eens honger. Toch overheerste de negativiteit niet 

onder deze mensen en bleef men levendig de hoop koesteren dat het allemaal zou keren in de 

toekomst. Men bleef vertrouwen hebben in de komst van een socialistisch Rijk Gods, een wereld vrij 

van enige vorm van verdrukking, men “wil broederschap en vree; dus, grenzen weg en standen en (‘k 

wil) de wereld gansch: één Volkenrepubliek!”182.   

b) De Marianne 

 

Een opvallend gegeven binnen de socialistische iconografie was dat een abstract gegeven als het 

“Socialisme” steeds voorgesteld werd als een vrouw die rechtstreeks terugging op de Marianne van 

de Franse Revolutie. Maurice Agulhon legde in zijn boek “Marianne au combat”183 een duidelijke link 

tussen de Marianne en de Heilige Maagd Maria en meende dat het ofwel ging om een bewuste 

reproductie van de Mariaverering ofwel om een onbewuste kruisbestuiving met de sterke katholieke 

traditie. Zo meende hij dat het volk tijdens de Franse revolutiejaren nood had aan een sterke 

onberispelijke figuur om zich achter te kunnen scharen. “L’idéal théorique des républicains était, 

certes, rationaliste…mais une idéale elite de philosophes eût-elle gagné la bataille?” Met mooie 

ideeën alleen kon men niet winnen aldus Agulhon. De Verenigde Staten hadden presidenten als 

Washington, Jefferson, Lincoln die konden dienen als lichtende voorbeelden waarachter het volk zich 

kon verenigen. Frankrijk op haar beurt had, wegens haar voorgeschiedenis inzake de verheerlijking 

van staatsmannen (denk maar aan Napoleon), nood aan andere figuren.  In deze context zou de 
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 Amsab, Archief 32, Omslag 94. Tekst “De Internationale”. 
182

 Amsab, Archief 32, Omslag 82. Liedjestekst: “Waarom in ken ben een roode Socialist”, in: Een mei 1925, s.p. 
183

 AGULHON (M.). Marianne au combat. L’Imagerie et la symbolique républicaines de 1789 à 1880. Paris, 
Flammarion, 1979, 251 p. 



53 
 

figuur van de Marianne in het revolutionaire Frankrijk optreden als de locale beschermheilige.184 Op 

hun beurt eigenden de socialisten de Mariannefiguur zich toe voor hun zaak en lieten haar strijden 

ten dienste van het socialisme. 

Daarnaast wees Hendrik De Man in zijn “Psychologie van het socialisme” op het feit dat de 

Mariannefiguur het populairst was in de streken waar de Mariaverering het meest bloeide, zoals in 

Vlaanderen.185 Afbeeldingen van deze socialistische Marianne-figuur met, al dan niet aanwezige, 

religieuze verwijzingen naar de Heilige Maagd kon men veelvoudig aantreffen in diverse bronnen. 

Voor uitvoerige voorbeelden verwijzen we dan ook naar de licentiaatverhandeling van P. 

Verbruggen186. 

(1) Marianne op de planken 

 

In het interbellum vonden we eveneens enkele verwijzingen naar de Marianne, en dus naar de 

Heilige Maagd Maria, in de vele toneelopvoeringen, concerten,… die de Vooruit gesierd hadden 

tijdens deze periode. 

Een eerste voorbeeld troffen we aan op het partijfeest georganiseerd door de Gentse BWP op 

meiavond 1934. De Turnkring “Werkerswelzijn” voerde als afsluiting van de avond enkele 

gymnastische oefeningen uit om het Plan van de Arbeid te promoten. Na enkele oefeningen op het 

paard, balletopvoeringen, het zingen van strijdliederen,… volgde de grote apotheose. Het korte 

gymnastisch toneelstukje ging ongeveer als volgt: 

 Allereerst werden er drie figuren opgevoerd (de symbolisering van de crisis in België) die de 

slagwielen stillegden. Het resultaat was werkloosheid en armoede. Vervolgens verscheen Marianne 

op het toneel en riep naar het publiek in de zaal: “Socialisten op ten strijde voor ’t plan van den 

arbeid”. Daarna kwamen mannen opgelopen met rode vlaggen en vormden een grote piramide 

waarop Marianne vervolgens schreeuwde: “Eendracht in den strijd verovert den arbeid”. De vlaggen 

werden nadien gegeven aan de werklozen en de strijders verdrongen de drie figuren van het toneel. 

Ten slotte begonnen de wielen opnieuw te draaien.187 
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 M. Agulhon, Marianne au combat. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1789 à 1880, Paris, 
Flammarion, 1979, p. 232-235. 
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 P. Verbruggen, op.cit., p. 418. 
186

 P. Verbruggen, Deelalternatieven voor traditonele godsdienstbeleving in het Gentse socialisme (1870-1914), 
Gent, (Onuitgegeven Licentiaatverhandeling Universiteit Gent), 1982, 206 p. 
187

 Amsab, Archief 32, Omslag 91. Brief gericht aan Em. Vergeylen vanwege Turnkring “Werkerswelzijn”, zonder 
datum. 
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Een ander voorbeeld ontmoetten we in de muziekwereld. Zo droeg een lied, waarvan de componist 

spijtig genoeg niet gekend was, de naam “Het Lied van Marianne”. 

“‘K Ben Marianne, proletaren, 

Mijn naam is overal bekend. 

‘K Draag om mijn losgebonden haren, 

De roode muts der vrijheidsbend. 

‘K Ben uit het ruwe volk geboren, 

De dag, als ’t uur der wrake slaat, 

Zal hij als man mij toebehooren, 

Die ’t moedigst aan mijn zijde gaat.”
 188

 

 

Refrein:   Ga, Ga Marianne! 

O, voer ons aan, 

Verlos de maatschappij,  

Van de tyrannen. 

En maak ons vrij. (bis) 

 

De Mariannefiguur streed in dit lied niet langer voor de Franse zaak, maar werd overduidelijk ten 

dienste gesteld van de rode beweging. Voorzien van een rode muts was ze de aanvoerster van de 

socialisten en baande de weg naar een betere toekomst. Wij hebben sterke vermoedens dat dit lied 

opgevoerd werd op het meifeest in 1937 dat doorging in het Feestlokaal van Vooruit, aangezien we 

het aantroffen in de bundel over de organisatie ervan. Eerlijkheidshalve moeten we echter 

toevoegen dat we nergens een schriftelijk bewijs ervan hebben aangetroffen.  

Een derde voorbeeld vonden we in “Koning Arbeid”, een massaspel dat zich duidelijk wou profileren 

als hét voorbeeld van socialistische kunst. De Mariannefiguur werd ten tonele gebracht maar het was 

vooral de manier waarop dit gebeurde, zowel vormelijk als inhoudelijk, dat naar onze mening voor 

het eerst een duidelijke religieuze ondertoon verraadde:  

“Op een hooger plan verschijnt een Moderne Marianne, met licht omkranst”189.  

                                                           
188

 Amsab, Archief 32, Omslag 94. Het Lied van Marianne. 
189

Amsab, Archief 32, Omslag 89. Koning Arbeid. Massaspel in drie taferelen door Daan Boens, Gent, 
Samenwerkende Maatschappij Volksdrukkerij,  p.24. 
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De verpersoonlijking van het socialisme werd aldus voorgesteld als een soort Messias die de 

arbeiders zou verlossen van hun ellendige leven. De figuur werd ook pas in het derde deel ten tonele 

gebracht, het finale tafereel van het massaspel dat in essentie de ideale socialistische maatschappij 

moest voorstellen. Zo baadde het hele podium in een “gulden licht”190 en leek het erop dat men niet 

langer moest verlangen naar het socialistische Rijk Gods, het was immers mogelijk wanneer men 

samenwerkte.  

 Zo uitte een jonge vrouw in het toneelstuk: “Wij huldigen de Coöperatie van Marianne: zij bevrijdt 

ons van de uitbuiting en den honger!”191 Het chiliasme, of het geloof in de vestiging van het 

socialistische “Rijk Gods” op aarde, door er samen aan te werken, was dan ook een belangrijke 

thematiek in het massaspel. De verdrukte arbeiders keken uit naar de heerschappij van “Koning 

Arbeid” op aarde en men werkte naar dit doel toe. Het hele massaspel werd finaal afgesloten met 

een cantate die ons deed denken aan een soort gebed ter ere van Koning Arbeid.  

“Koning Arbeid 

Majesteit 

Der Werkers solidariteit, 

Wees gegroet. 

Ook wij belooven u ons bloed 

Omdat gij schept rechtvaardigheid. 

Over de landen staan millioenen scharen 

Van zwoegers vereendigd in den strijd, 

Geen dwinglandij kan ons misbaren, 

Wij mannen, vrouwen kinderen van fabriek en roterij 

Wij bouwen uwen troon met moed.  

Uw heerschappij geschiedde op aarde, 

Koning Arbeid, wees gegroet,  

Wees gegroet, wees gegroet.”
192
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 Amsab, Archief 32, Omslag 89. Koning Arbeid, p.22. 
191

 Amsab, Archief 32, Omslag 89. Koning Arbeid, p.24. 
192

 Amsab, Archief 32, Omslag 89. Koning Arbeid, p.25. 
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(2) Opmerking 

 

Opvallend, en tevens een niet onbelangrijk gegeven om te vermelden bij bovenstaande 

vaststellingen, was dat het overgrote deel van deze religieus getinte liederen en toneelopvoeringen 

hoofdzakelijk, zelfs bijna uitsluitend, opgevoerd werden hetzij op meiavonden of op de eerste mei 

zelf, een dag die binnen het rode netwerk, in navolging van de religieuze feestdagen, aanzien werd 

als dé socialistische hoogdag bij uitstek.  

Hoewel de partijtop besefte dat men de diepgewortelde christelijke tradities bij de mensen niet 

zomaar kon negeren, besloot men de christelijke feestdagen te behouden, maar er wel een volledig 

eigen symboliek aan toe te kennen. Zo merken we ondermeer de symboliek van de rode vlaggen op 

die als een vervanging van het kruisbeeld bestempeld kunnen worden. Zo werd op kerstdag niet 

langer de geboorte van Christus herdacht maar die van de nieuwe Messias, het socialisme: 

“Kerstdag! Geboortedag!...Er is maar één redder, één verlosser…Dat is het socialisme, den god 

geboren uit de hersenen der parra’s, door de werking der eeuwige revolutie”193 Verder kreeg je nog 

een nieuwe invulling voor Pasen, Pinksteren,…Opvallend was ook dat belangrijke socialistische 

congressen of partijgebeurtenissen vaak samenvielen met katholieke hoogdagen. Volgens H. De Man 

speelde vooral de symbolische betekenis van die dagen een belangrijke rol.194 

Naast de christelijke hoogdagen die een nieuwe betekenis toebedeeld kregen, bleef 1 Mei toch de 

socialistische hoogdag bij uitstek. Gaandeweg verloor de dag geleidelijk zijn strijdbaar karakter en 

werd hij hoe langer hoe meer een feestdag in de lijn van de christelijke voorbeelden. De eerste mei 

werd in de Gentse pers voorgesteld als de dag die gewijd was aan de verheerlijking van de God 

Arbeid of hij kreeg een duidelijk religieus karakter. Het Meifeest werd als duidelijk alternatief voor de 

katholieke feestdagen naar voren geschoven en verder waren er grote gelijkenissen in de manier 

waarop men de feestdag vierde: men trok zijn beste kleren aan, deed suiker op de 

boterhammen,…195 om vervolgens de “dienst” bij te wonen in de, moderne, “kerk” namelijk het 

feestlokaal Vooruit.196  

Dat religieus getinte liederen en toneelstukken, zoals de hierboven vermelde, voornamelijk op 1 mei 

uitgevoerd werden, wekte bij ons dan ook geen enkele verwondering op! 
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c) Sint Jean Jaurès 

 

Diverse religies kenden hun eigen heiligen en martelaren. Het christendom vormde hier zeker en vast 

geen uitzondering op. Het christelijke geloof erkende immers verschillende martelaars en heiligen en 

bijna jaarlijks kwamen er nog bij. Zo vervoegde ook Sint-Damiaan deze uitgelezen groep  in 2009.  

De socialistische beweging kende op haar beurt eveneens haar eigen martelaren en heiligen. 

Slachtoffers van arbeidersongevallen, rellen, stakingen, overleden actieve militanten, etc. werden 

vaak op gepaste wijze herdacht. Bijzondere aandacht ging echter naar de slachtoffers van de Parijse 

volksopstand van 18 maart 1871, de zogenaamde Commune van Parijs. Achteraf gezien kenden ze 

binnen de socialistische arbeiderswereld een brede uitstraling. Zo besloot de Antwerpse afdeling van 

de Internationale in 1873 om de 18e maart als een “Gedenkdag des Proletariaats” uit te roepen 

waarbij men ieder jaar de gevallen communards zou herdenken.197 In Gent herdacht men jaarlijks 

ook de doden van de Parijse Commune op gepaste wijze, zo ook de 17e maart 1923.198 

Het gebeurde het zelfs dat deze communards  vergeleken werden met Christus: “ Leve de Commune, 

waarin niet één, maar duizenden Christussen van het socialisme hun beginsel met de dood 

bezegelden om de werkers te verlossen van de erfzonde der armoede.”199, of martelaars: “Eere zij de 

helden en de martelaars van het socialisme!”200  

Naast de slachtoffers van de Commune, werden binnen de socialistische beweging ook andere 

martelaren herdacht zoals de vermoorde betogers voor het Algemeen Stemrecht op 18 april 1893 in 

Borgerhout en 18 april 1902 in Leuven  of de opgehangen leiders van de achturendag beweging in 

Chicago op 11 november 1887.201 

Sommige partijleiders, bekende gezichten van de beweging,… kregen ook een persoonlijk eerbetoon. 

Een gekend voorbeeld hiervan was de Gentse partijleider Edward Anseele. Naar aanleiding van een 

artikel van zijn hand over de grote werkstaking in 1886 werd hij gevangen genomen en verscheen er 

een opmerkelijk artikel202 over hem in de Vooruit waarin men vrij uitdrukkelijk de vergelijking trok 

tussen de kruisweg van Jezus Christus en de lotgevallen van Edward Anseele.203   
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Verder kregen ook Gentse socialisten die werkelijk een pioniersrol op het culturele vlak hadden 

vervuld eveneens hun plaatsje aan het firmament. De onthulling van het grafmonument van Jef 

Vander Meulen ging dan ook niet ongemerkt voorbij. Zo werd er ter ere van de socialistische 

componist een hele stoet georganiseerd bestaande uit een afvaardiging van de belangrijkste 

kunstkringen, vooraanstaande partijgenoten en vele belangstellenden. Jef Vander Meulen, aldus de 

grafrede, slaagde erin “hoop te doen leven” en bezorgde de mensen “vertrouwen in de toekomst”.204 

Naast bekende Gentenaren waren er zeker nog andere bekende figuren zoals Ferdinand Lasalle en de 

bekende Franse socialistische leider Jean Jaurès. Quasi jaarlijks, meestal rond de herdenkingsdag van 

zijn dood op 31 juli, verscheen er wel een artikel in de Vooruit waarin Jaurès veelal bejubeld werd om 

zijn daden. Zo kopte het dagblad bijvoorbeeld op 29 maart 1914: “Jaurès, de Heiland”. Het gebeurde 

eveneens dat zijn uiterlijk het onderwerp was. Naast de overeenkomsten die men zag tussen hem en 

een standbeeld van Michelangelo, droeg Jaurès “gewoonlijk het hoofd achterover op zijn stierennek, 

alsof hij staarde naar een veraf gelegen streek hoog boven de horizon”205.   

Vermeldenswaardig was wel dat dergelijke vormen van “afgoderij” zeker niet door iedereen in de 

partij gesmaakt werden. Enkelingen waren van mening dat het niet hoorde dat socialisten individuele 

personen zouden gaan vereren!206   

 

(1) Merkbaar in en rond het feestlokaal 

 

De vraag was nu natuurlijk of deze traditie van socialistische personenculten een invloed hebben 

gehad op het rode cultuurleven binnen het feestlokaal Vooruit. Waren er toneelstukken, 

muziekstukken, opera,…met een belangrijk socialistisch personage als onderwerp? Werd hij of zij 

daarin geïdealiseerd? Verafgood? Of was het verband niet zo glashelder en trachtte men eerder de 

herdenking te combineren met enige kunstvorm, en meer bepaald podiakunsten? 

In het rode repertoire waren er inderdaad  liederen te vinden die  één bepaalde persoon bezongen. 

Zo had je ondermeer “Aan den Volksvriend Ed. Anseele”, “Ter herinnering aan E. Van Beveren” en 

“Aan Emiel Moyson”. 207 
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“Aan den Volksvriend Ed. Anseele” werd geschreven naar aanleiding van de invrijheidstelling van 

Edward Anseele nadat hij in 1886 werd opsloten voor het artikel dat hij geschreven had aan de 

Waalse moeders. Die gebeurtenis veroorzaakte een heuse cultus rond de persoon van Anseele.208 

“Aan den Volksvriend Ed. Anseele” dat Karel Waeri schreef, getuigde van deze verafgoding voor 

Anseele. Waeri trok de vergelijking zelfs zover door dat Anseele als een Christusfiguur werd 

omschreven en zijn lijden vergeleken werd met dat van Christus. 209    

De laatste, Moyson, was actief geweest binnen de  arbeidersbeweging en een voorvechter van de 

Vlaamse Beweging. Hoewel het nummer aan hem opgedragen werd, zou ik nu niet direct durven 

beweren dat dit ook maar enigszins religieus geladen was. Laat staan dat ze hem beschouwden als de 

nieuwe Jaurès! Wel was er sprake van enige idealisering van zijn persoonlijkheid “’t was alleen hij die 

voor onze rechten streed”210 

Net als bij religies waar men op regelmatige basis martelaren en heiligen herdacht, werden 

belangrijke figuren binnen de socialistische familie eveneens op gepaste wijze geëerd. Men vond al 

snel veel voorbeelden waarbij de herdenking van een belangrijke socialistische figuur gekoppeld 

werd aan een kunstfeest ter ere van die persoon. Collectieve rouwbetogingen, feestdagen en 

plechtige bijeenkomsten stimuleerden de solidariteit en de samenhang van de partij. Verder 

bezorgde men de beweging een grote interne werfkracht, men gaf haar een gevoel van familiariteit 

en emotionele ontlading. Daarnaast had dit alles ook een propagandistische kracht (meer hierover 

verder).211 
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In het feestlokaal Vooruit werden tijdens het interbellum 

veel herdenkingsfeesten ter ere van een bepaalde figuur 

georganiseerd. Men hield de doden op gepaste wijze in 

ere. Ter illustratie volgen twee voorbeelden. 

212Zo organiseerde de BWP op 16 december 1923 een 

groot partijfeest213 ter ere van Edmond van Beveren in 

het feestlokaal Vooruit. Verschillende populaire 

kunstzangers en zangeressen, kunstverenigingen als 

Harmonie Vooruit en Marxkring en turnverenigingen 

verleenden hun medewerking. Bovendien werd met de 

opbrengst een groot grafmonument gefinancierd. Het 

monument stelt een treurende vrouw (Marianne?) voor met het lichaam van Edmond van Beveren in 

haar armen.214 Nadien zou het graf, net als veel socialistische graven, een trekpleister worden voor 

rode militanten. Enkele dagen na de christelijke herdenkingsdag van de doden, herdachten de 

Gentse socialisten eveneens hun doden. Zo ook op 6 november 1927: “’s Morgens werden door een 

partijdelegatie voor het beeld van Ed. Van Beveren, 3 groote kronen neergelegd namens de partij, de 

federatie van vakbonden en de maatschappij Vooruit. Het neerleggen van bloemen aan dit 

monument beteekent niet alleen een huldeblijk aan den betreurden grooten leider Van Beveren; 

aangezien het monument gansch den strijd van de arbeidende klasse symboliseert, is het aan die 

zelfde klasse dat meteen hulde wordt gebracht.”215 
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216Op 7 maart 1934 richtte de Gentse socialistische partij een 

groot feest217 in om de componist Jef Vander Meulen te 

huldigen en te herdenken voor zijn bewezen diensten aan de 

partij. Opnieuw verleenden een resem kunstverenigingen 

hun medewerking aan het feest en het zangprogramma 

werd volledig opgebouwd uit het oeuvre van Vander 

Meulen. De opbrengsten van de avond gingen niet naar de 

partijkas maar hielpen mee aan de financiering van het 

grafmonument. Naast de tombe zien we opnieuw de 

treurende vrouw staan. Was dit opnieuw een voorstelling 

van de Marianne die treurt om het verliezen van één van 

haar kinderen?  

4. Besluit 

 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk kunnen we de volgende zaken concluderen. Het is opvallend hoezeer 

irrationele elementen als religie, mystiek,…nog steeds een belangrijke rol toebedeeld kregen in de 

levensloop van de mensen in een geïndustrialiseerde maatschappij. Kenmerkend hierbij is dat de 

socialistische arbeidersbeweging enkele religieuze kenmerken gaat incorporeren en er een eigen 

inhoud aan zal geven.  

Zo is een eerste duidelijke overeenkomst tussen het moderne socialisme en het vroege christendom 

de zogenaamde chiliastische elementen. Zo geloven beide in de vestiging van het Rijk Gods op aarde. 

Deze karakteristiek manifesteert zich ook op het podium. Zo troffen we hier enkele voorbeelden aan 

in liederen waarin de vurige wens naar het socialistische paradijs verwoord werd. Voorbeelden 

hiervan waren ondermeer “Socialistenmarsch” of “Lieve Mei”. Samengevat waren het stuk voor stuk 

nummers waarin de ellendige toestand van het proletariaat duidelijk naar voren kwam en men vurig 

uitkeek naar de komst van het Rijk Gods. Daarnaast was er tevens een overeenkomst op 

iconografisch gebied. Zo werd de Marianne ingeschakeld door de socialistische beweging om het 

abstracte begrip “Socialisme” voor te stellen. Agulhon legde bij deze figuur een duidelijke link met de 

Heilige Maagd Maria en onderstreepte er het religieuze karakter van. Op het podium zien we ook dat 

deze figuur verschillende keren opgevoerd werd onder meer in het massaspel “Koning Arbeid” in 

1932 waar ze, quasi als de socialistische Messias, de nieuwe socialistische maatschappij aankondigt  
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of op meiavond 1934 waar ze opgevoerd werd in een propagandastuk voor het Plan van de Arbeid.  

Daarnaast werd er eveneens een lied aan deze figuur opgedragen en gezongen door ondermeer de 

Marxkring op het meifeest van 1937. 

Een niet onbelangrijke opmerking om hier te vermelden is dat deze liederen en opvoeringen met een 

religieuze ondertoon hoofdzakelijk, om bijna niet te zeggen uitsluitend, geprogrammeerd waren op 

socialistische feesten georganiseerd door de BWP zijnde meiavond en 1 mei. Dit is een niet 

onbelangrijk gegeven aangezien de rode beweging het meifeest als een duidelijk alternatief voor de 

katholieke feestdagen naar voren wou schuiven. 

Een tweede overeenkomst tussen het christendom en de socialistische beweging betrof het vereren 

van heiligen en martelaars. De socialisten kenden op hun beurt hun eigen martelaars, zo bijvoorbeeld 

Jean Jaurès, de slachtoffers van de commune of mensen uit de eigen beweging zoals Edward 

Anseele. De figuren kregen zo liederen gewijd rond hun persoon bijvoorbeeld “Aan den Volksvriend 

Ed. Anseele” of “Aan Emiel Moyson”. Enkele daarvan, zoals het lied gewijd aan Anseele, vertoonden 

een uitgesproken religieus karakter. Deze liederen werden op het juiste moment opgevoerd en net 

als bij religies werden deze personen te gepaste tijde herdacht. Zo vonden we voorbeelden van 

herdenkingen rond een welbepaald persoon waaraan men tevens een kunstfeest koppelde (soms ter 

financiering van een standbeeld of grafmonument). Nagaan in hoeverre deze herdenkingen of 

liederen een bedoelde religieuze ondertoon in zich droegen, was niet  te achterhalen. Wel konden 

we zeggen dat er sprake was van een zekere idealisering van deze vooraanstaande figuren. 
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B. Cultuur in het Feestlokaal: een (klein) burgerlijke cultuur 

1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk stellen we ons de vraag of de podiumcultuur in het Feestlokaal van Vooruit in feite 

wel te onderscheiden viel van zogenaamde “andere culturen” (lees: de overheersende burgerlijke 

cultuur in Gent). Bestond het concept “socialistische cultuur”, zoals Hendrik De Man het verwoordde, 

wel? Legden de socialistische voorschriften op kunstvlak de creativiteit van de artiest niet aan 

banden?   Hadden bepaalde gewoonten en de overheersende tijdgeest niet meer vat op het culturele 

leven binnen het Feestlokaal dan een ideologische kader als dat van het socialisme? Kon de 

podiumcultuur in het Feestlokaal in realiteit niet gewoon aanzien worden als een soort afkooksel van 

de overheersende tijdgeest die geïncorporeerd werd in de burgerlijke cultuur? Namen belangrijke 

cultuuractoren als de Harmonie Vooruit en de Marxkring de programmering in een burgerlijk 

cultuurcentrum als de Gentse Franse Opera niet gewoon als voorbeeld om hun eigen optredens 

vorm te geven? Welke componisten programmeerden de diverse kringen voor hun concerten? 

Trachtte men de burgerlijke opvoeringen te evenaren? Was er sprake van enige overeenkomsten 

tussen het Feestlokaal enerzijds en een burgerlijk cultuurhuis als de Franse Opera anderzijds? En wat 

was de rol van de CAO hierin? Op deze en andere vragen pogen we in dit hoofdstuk een antwoord te 

formuleren aan de hand van enkele concrete voorbeelden die we hebben gevonden. 

 

2. In het spoor van de burgerij 

 

Marc Reynebeau poneerde in zijn boek “Apollo’s klacht” de stelling dat de socialisten in feite geen 

eigen cultuur ontwikkeld hadden maar in realiteit gewoon de kunstvoorbeelden van de progressieve 

liberalen navolgden. Cultuurparticipatie van de arbeiders betekende voornamelijk het toe-eigenen 

van de burgerlijke waarden ten voordele van de massa. Van een eigen socialistisch 

cultuurprogramma was er in Vlaanderen, en meer bepaald dus ook in Gent, helemaal geen sprake. 218  

Bij deze visie konden we een duidelijke parallel trekken met onze noorderburen, waar P. de Rooy het 

volgende besloot: 
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“De sociaal-democratie zou zich immers geleidelijk ontwikkelen tot een beweging die alles wat 

specifiek socialistisch was, achter zich liet. Onophoudelijk geplaagd door een groot schuldgevoel 

aanvaardde men in grote lijnen het burgerlijke hervormingsprogramma dat in het laatste kwart van 

de 19e eeuw door de progressief-liberalen was geschetst.”219  

De Rooys landgenoot Alli de Regts historisch-sociologisch onderzoek bevestigde eveneens voor een 

stuk de visie van Reynebeau . Haar onderzoek naar de culturele opvattingen van stedelijk industriële 

arbeiders in Nederland in de periode 1870-1940 toonde aan hoe arbeiders, naargelang ze geplaatst 

werden in relatief welvarende omstandigheden, zich op cultureel gebied spiegelden aan de hogere 

“klasse” in de maatschappij. Burgerlijke groepen werden met andere woorden als voorbeeld 

genomen om de nieuwe status te bestendigen. De burgerij werd als voorbeeld genomen van een 

fatsoenlijker en sociaal meer gerespecteerd bestaan.220 De lagere klassen imiteerden het 

consumptiegedrag van de hogere geledingen, die op hun beurt nieuwe consumptiegewoonten 

ontwikkelden om zich te distantiëren van de massa, enz.221 

 

3. Vrijheidsbeperkende socialistische idealen op kunstvlak 

 

Een ander punt volgens Reynebeau was dat het idee van zuivere “socialistische kunst” zoals De Man 

het zag, helemaal niet zo’n vanzelfsprekend en gemakkelijk te bereiken streefdoel was. De weinig 

samenhangend geformuleerde ideeën over wat sociale kunst nu precies inhield, botsten immers al 

snel met het tomeloze en libertaire estheticisme van de burgerlijke kunst, een kunstvorm die, 

volgens Reyenebeau, een hogere mate van creativiteit mogelijk maakte aangezien ze niet direct 

gebonden was aan een bepaalde vorm noch inhoud.222 Hierin volgde hij de ideeën van Paul Aron. Het 

volgende citaat verwoordde net die onverenigbaarheid tussen sociale kunst enerzijds en de artiest 

anderzijds:  
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“Mais , vu les divergences qui  se sont exprimées, il doit en quelque sorte marier l’eau et le feu: aux 

artistes soucieux de liberté, il s’attache à démontrer que l’adhésion socialiste ne s’oppose pas à la 

démarche créatrice; aux militants désireux d’efficacité, il révèle la condition réelle des artistes.”223 

Verder meende Reynebeau dat zogenaamde “klassegebonden” culturen per definitie polemisch en 

propagandistisch van aard waren, waarin het accent op het politieke niveau zou liggen in plaats van 

op de veronderstelde culturele betekenis.224 Op zich leek deze stelling wel op te gaan toen we de 

culturele situatie in het Feestlokaal bekeken tijdens het Interbellum. Kunstvoorstellingen, die men 

zou kunnen definiëren als socialistisch, troffen we nagenoeg uitsluitend aan op de “rood gekleurde” 

dagen zoals de eerste mei, etc. Maar hierover valt meer te lezen in het volgende hoofdstuk. 

Hoewel het dus bleek dat de “socialistische kunstidealen” de kunst teveel beknotten, kon de 

socialistische ideologie wel zeker en vast een bron van inspiratie betekenen voor het kunstleven. Zo 

stelde H.P.G. Quack dat de socialistische gedachte een thematische inspiratie mocht/kon zijn voor de 

kunstenaars. Zo kon het zeker gebeuren dat kunstenaars zich verwant voelden met die gedachte 

“voor zoover het ellende wil troosten, leed wil wegvagen of onrecht wil wreken. Dan hechten zij 

vonken van hun genie aan het woord of beeld dat van barmhartigheid, van redding of vergelding 

getuigt” De kunstenaar werkte echter niet binnen een welbepaald “stelsel”, binnen een bepaalde 

doctrine zoals het socialisme aldus Quack “Die dichters in poëzie of proza, die schilders of 

beeldhouwers komen natuurlijk niet met een stelsel aandragen; zij geven slechts een stemming weer, 

doch op hun manier concentreeren zij de denkbeelden, omlijnen ze de voorstelling, geven zij leuzen of 

deviezen die het volk dan aanneemt en volgt.”225  

 

4. Een  onvermijdelijk pad tot verburgerlijking 

 

Deze bovenvermelde synthesepogingen tussen kunst en socialisme leidden volgens Reynebeau dan 

ook onmiskenbaar tot culturele verburgerlijking binnen de socialistische beweging.  

Marxisten als Engels, die het verschijnsel in Groot-Brittannië bestudeerde, verklaarden dit door de 

nadruk te leggen op de exponentiële economische groei. De arbeiders verwierven hierdoor een 

hogere sociale status en streefden de bourgeoiswaarden, levensstijl,…van de middenklasse na. 
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Engels zag het echter als een tijdelijk fenomeen, maar vergiste zich er duidelijk in. Het tijdelijke bleef 

aanhouden. 226 

“The working class is moving, and no mistake. And after a few false starts they will get into right track 

soon enough.”227 

Orwell zag duidelijk de assimilatie tussen de waarden van de hand- en geestesarbeiders. Zo schreef 

hij in zijn werk “England, your England” dat “in tastes and habits, manner and outlook the working 

class and the middle class are drawing together.”228 

Op sociaal vlak kwam de nivellering van de arbeiders tot uiting door de aanvaarding van de levensstijl 

van de burgerij. Het maatschappelijk aanzien van de arbeiders was gestegen  In hun voorkomen, 

kledij, consumptiepatroon en recreatiestijl waren ze nog nauwelijks van de anderen te 

onderscheiden. Arbeiders in het interbellum konden niet vergeleken worden met arbeiders uit de 19e 

eeuw. De stijging van de welvaart was een gevolg van de loonsverbeteringen, van de inkrimping van 

de arbeidstijden, hogere sociale zekerheid,… Volgens de theorie van de verburgerlijking begonnen de 

arbeiders zich meer en meer te integreren in het maatschappelijke leven.229 

Socialisten die dit veranderd gedragpatroon van de arbeiders opmerkten, zoals K. F. Proost, 

beschouwden deze zich “toegeëigende cultuur” niet als een  “socialistische cultuur” van de rode 

beweging  maar als een zoveelste  voorbeeld van kleinburgerlijkheid. Het in 1899 geopende Volkshuis 

van Horta in Brussel kon aanzien worden als de realisatie van de kleinburgerlijke droom van de 

socialisten.230 Dit idee kon zeker en vast doorgetrokken worden naar het nieuwe Feestlokaal van 

Vooruit in Gent waarvan de bouwstijl, die voornamelijk eclectisch van aard was, volledig paste in de 

tijdsgeest. 

Alhoewel socialisten, met Hendrik De Man op kop, “hun” cultuur als iets autonoom ten opzichte van 

de burgerlijke kapitalistische maatschappij beschouwden, kon die “socialistische cultuur” niet als een 

antipode van de burgerlijke cultuur gezien worden. Het probleem voor de socialisten was niet zozeer 

de schepping van een volledig nieuwe socialistische cultuur, want in realiteit was dit nooit tot stand 

gekomen, maar eerder de “onteigening” van cultuurgoederen die, tot dan toe, uitsluitend 

beschikbaar waren gesteld voor die burgerij. De monopolistische greep op het cultuurleven moest de 

burgerij met andere woorden ontnomen worden. Kunst moest beschikbaar gesteld worden voor de 
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arbeiders, voor het volk, voor iedereen. Mocht deze onteigening echter falen, dan bekwam men 

tenminste de toegang tot deze cultuurgoederen voor het brede arbeiderspubliek. Volksverheffing 

was met andere woorden hét sleutelwoord van de socialistische beweging. De arbeiders moesten 

vertrouwd geraken met de grote cultuurtradities om op die manier te ontsnappen aan de 

onbeschaafdheid en de ruwheid van het arbeidersmilieu.231 Dit was echter een dubbel gegeven. 

Enerzijds wou de socialistische beweging, met De Man op kop, een eigen cultuur ontwikkelen, maar 

anderzijds wilde men de arbeiders “ontwikkelen” door hen vertrouwd te maken met die grote 

cultuurtradities. Deze socialistische bevoogdende houding enerzijds, waarbij men trachtte de 

arbeiders te vormen en te ontwikkelen, en het geloof in de individuele vrijheid anderzijds zou Hans 

Blokland het emancipatiedilemma noemen.232 Welke rol speelde de Centrale voor 

Arbeidersopvoeding (CAO) nu in dit emancipatieproces? 

a) De CAO 

(1) Hendrik De Man 

 

Hendrik De Man werd in 1910 door Emile Vandervelde aangetrokken om de wildgroei van culturele 

activiteiten te bundelen en coördineren in een Centrale voor Arbeidersopvoeding (CAO). De Man zou 

een belangrijke rol hebben gespeeld in de arbeidersopvoeding en heel zijn leven zou hij het belang 

ingezien hebben van culturele ontwikkeling voor de arbeiders.233 De Man was zich echter ook bewust 

van het mogelijke “gevaar” die hiermee gepaard ging. Zo zag hij in dat de verheffing van de arbeiders 

hen tevens toegankelijk maakte voor de invloeden van de burgerlijke en kapitalistische cultuur die 

strijdig waren met de socialistische gezindheid.234 Verder erkende hij eveneens het risico van die 

verburgerlijking onder de arbeiders en de relatieve machteloosheid van de CAO in deze kwestie. “Al 

geven de zondagse bijeenkomsten van een ‘Instituut voor Arbeidersontwikkeling’ nog zo volkomen 

uitdrukking aan een zuiver socialistische culturele invloed, deze invloed kan die van de burgerlijke 

omgeving op weekdagen – en de rest van de zondag – niet ongedaan maken.”235 Toch bleef hij, zoals 

eerder vermeld het belang inzien van de culturele ontwikkeling onder de arbeiders want wanneer de 
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klassenstrijd niet meer was dan een belangenstrijd, voerde dit niet tot socialisme maar vergroeide de 

arbeidende klasse gewoon met de burgerlijke maatschappij en cultuuropvattingen!236 

 

(2) Het ontstaan en verloop 

 

 In 1911 werd de CAO opgericht binnen de BWP. Van bij het begin was de rijke burgerij er in feite bij 

betrokken aangezien de werking kon genieten van de financiële hulp van enkele verlichte kapitalisten 

zoals Ernest Solvay.237 Via de CAO hoopte het rode netwerk de groeiende nood aan scholing en 

vorming van de socialistische militanten en arbeiders op te vangen. Het was de bedoeling dat deze 

centrale alle bestaande initiatieven zou centraliseren en het geheel overkoepelen. Zo somde De Man 

in een eerste jaarverslag de verenigingen op die onder de CAO thuishoorden: “Van de centrale 

bibliotheek tot de kinema’s der Volkshuizen, zonder de tooneelkringen, de kindergroepen en de 

turnvereenigingen niet te vergeten.”238 Sinds de stichting hadden de initiatiefnemers de volledige 

culturele vorming en ontvoogding van het proletariaat voor ogen. Daarbij wou men de diverse 

verenigingen niet enkel overkoepelen, maar men wou tevens een zekere invloed uitoefenen op de 

inhoudelijke werking. Zo meende Edgard Delrevo dat de CAO ook  “toezicht [zou] uitoefenen over de 

bibliotheek en het zal den zangkring, den tooneelkring e.d. omvatten.”239 Een voorbeeld troffen we 

zelf in het dagblad Vooruit waarbij de CAO een oproep deed aan de Gentse kunstkringen om 

socialistische liederen opnieuw op te nemen in hun repertoires.240 Alle ontspanningsactiviteiten 

moesten bijdragen tot de culturele en lichamelijke ontwikkeling van de arbeiders. Zo hoopte 

secretaris Arthur Jauniaux in 1920 dat de verenigingen in de toekomst onder toezicht van de Centrale 

zouden staan “om aan onze klasse een hoog ontwikkelde socialistische kultuur en gezondheid naar 

lichaam en geest te verzekeren.”241.242  

De realiteit wees echter al snel uit, en dit was ook het geval voor de Gentse verenigingen, dat men 

maar moeilijk voet aan de grond kreeg. Zo leverden inspanningen op toneelgebied bijna geen 
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resultaten op, hoewel de CAO het toneel als een belangrijk instrument in de arbeidersopvoeding 

beschouwde. Op vlak van muziekkorpsen en zangkoren nam de CAO , hoewel deze initiatieven 

aanzien werden als de voornaamste vrijetijdsorganisaties binnen de socialistische 

arbeidersbeweging, nauwelijks initiatieven.243  

Gezien de beperkte invloed die de CAO uitoefende op de cultuursectoren die voor deze verhandeling 

van belang waren, hechtten we bijgevolg geen verdere aandacht aan de CAO. 

 

b) De verburgerlijking van het proletariaat 

 

De Samenwerkende Maatschappij Vooruit zou voor Gent  vooral de rol van  “culturele mecenas” 

vervullen voor het proletariaat. Zo had de Vooruit onder andere met de Vrijzinnige 

Werkmansbibliotheek een akkoord waardoor de leden gratis toegang verkregen tot boeken. De 

Multatulikring kreeg een jaarlijkse jaartoelage van 45 frank en diverse buitenlandse reizen werden 

door  Vooruit gesponsord…De geldstroom ging echter vooraal naar de Harmonie Vooruit, die jaarlijks 

1600 à 2000 frank steun ontving van de Gentse coöperatie.244 

De Regt was daarnaast van mening dat, naast de socialistische beweging, nog andere groepen zoals  

de burgerij, de kerk, het onderwijs,… dit civiliseringsoffensief van het proletariaat aanmoedigden. 

Gaandeweg kwam er zo een onderscheid tussen de hoger geschoolde arbeiders en de ongeschoolde 

arbeiders waarbij vooral de eerstgenoemde groep de burgerij als voorbeeld zouden nemen.245 

Reyenebeau kwam eveneens tot die conclusie en beweerde dat de werkelijke partijbasis zich in 

realiteit weinig betrokken voelde bij de culturele en artistieke praktijken. Tenslotte heerste er op het 

arbeidersniveau nog altijd sterke anti-intellectuele gevoelens en was er nog steeds sprake van een 

pittige anti-bourgeoismentaliteit waaruit slechts weinig appreciatie voor “de kunst” kon groeien. In 

de vele Vlaamse volkshuizen floreerde eerder een ware volkscultuur met spelletjes, excursies in de 

natuur, koor- en fanfaremuziek,… Het contrast met de hogere geledingen van de BWP was dan ook 

groot. Het culturele en artistieke leven behoorde, aldus Reynebeau, vooral tot hun domein en 

daarnaast onderhielden zij de contacten met de vooraanstaande kunstenaars.246 De Regt was verder 

van mening dat de socialisten hierin enigszins een dubbele rol speelden. Officieel wees men alles van 

de hand wat ook maar rook naar burgerij en trachtte men alternatieven aan te bieden. De praktijk 
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wees echter op een navolging van de burgerlijke cultuur. De Regt benadrukte wel de term 

“navolging”. Ze wees erop dat de arbeiders niet klakkeloos kopieerden!247  

Anton Derks zag, inzake De Regts onderzoek, belangrijke overeenkomsten met de Belgische situatie 

van die tijd: onder meer sinds de eeuwwisseling werden geleidelijk aan verschillende initiatieven 

georganiseerd om de arbeiders te integreren in de burgerlijke maatschappij en cultuur.  Zo 

beklemtoonden Lis, Soly en Van Damme onder andere in hun boek, dat de socialistische beweging 

een politiek voerde die weinig of niets verschilde van de progressief liberale, en dat hun initiatieven 

daarenboven sterk aanleunden bij de burgerlijke.248 Het doelpubliek dat men bovendien bereikte 

waren dan ook vooral de welvarende en goedgeschoolde arbeiders. Het waren dan ook vooral deze 

relatief welvarende arbeiders, die tegen het einde van de negentiende eeuw, op cultureel vlak steeds 

meer begonnen te neigen naar de burgerlijke cultuur. De losse ongeschoolde arbeiders waren al 

moeilijker te bereiken en kreeg men al moeilijk geëngageerd voor de culturele activiteiten in de 

volkshuizen.249 

 

5. Burgerlijke cultuur in het feestlokaal 

a) Concerten 

 

Laten we om te beginnen eerst  de vele kunstconcerten van de verschillende verenigingen die 

doorgingen in het Feestlokaal van Vooruit onder de loep nemen. Had men enige voorkeur voor 

welbepaalde componisten? Welk “karakter” droeg het werk van deze componisten? Was dit 

burgerlijk te noemen of kon men het eerder classificeren als “rood repertoire”? 

Opnieuw wijzen we erop dat de volgende cijfergegevens niet volledig correct (kunnen) zijn. Om ze te 

verkrijgen, moesten we ons nagenoeg volledig baseren op de aankondigingen die vermeld werden in 

het dagblad van Vooruit. Vaak vermeldde men hierbij slechts enkele stukken die uitgevoerd zouden 

worden. Af en toe vonden we nog een programmaboekje in archiefbestanden van de verenigingen 

waarmee we onze gegevens enigszins konden aanvullen maar dit was echter heel sporadisch het 

geval.  

 

Op het eerste gezicht leken we niet echt een terugkerend patroon te herkennen. De 

componistenkeuze bleek vrij uiteenlopend te zijn. Zo werden tijdens het interbellum de 

muziekstukken gebruikt van een 200-tal verschillende componisten. Aangezien we deze niet allemaal 

konden bekijken, beperkten we ons tot de componisten van wie het meest muzieknummers of 
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operawerken werden gebruikt. Zo vermeldden we de volgende componisten250: Jules Massenet: 51 

muziekwerken (8% van het totaal), Jef Vander Meulen: 34 muziekwerken (5% van het totaal), 

Charles Gounod: 25 muziekwerken (4% van het totaal), Giacomo Puccini: 23 muziekwerken (4% van 

het totaal), Georges Bizet: 18 muziekwerken (3% van het totaal), Giuseppe Verdi: 13 muziekwerken 

(2% van het totaal), Richard Wagner: 12 muziekwerken (2% van het totaal) en Edvard Grieg: 12 

muziekwerken (2% van het totaal).  

Samenvattend konden we dus stellen dat wanneer een bepaalde vereniging in het Feestlokaal van 

Vooruit een kunstconcert gaf, men voor bijna 1 op de 3 gevallen een muziekwerk zou selecteren dat 

afkomstig was van één van deze acht componisten. Men kan dus voorzichtig stellen dat er binnen de 

verenigingen enigszins sprake was van welbepaalde muzikale voorkeuren.  

 

Stuk voor stuk, met Jef Vander Meulen als uitzondering, merkten we op dat het hier ging over ‘grote’ 

en internationaal gerenommeerde componisten afkomstig uit burgerlijke milieus. Hun muziek was 

groots en vaak werden hun werken opgevoerd in grote “burgerlijke” operahuizen in heel Europa. 

Globaal genomen konden we vaststellen dat de muziekcultuur in het Feestlokaal van Vooruit tijdens 

het interbellum, eveneens rekening houdend met de werken van de overige componisten, een vrij 

burgerlijk karakter vertoonde. Hele operastukken werden zelden volledig opgevoerd zoals in het 

“Grand Théatre de Gand”. Kunstconcerten in het Feestlokaal werden eerder samengesteld uit 

verschillende operafragmenten waarbij kunstzangers en zangeressen voornamelijk stukken uit 

beroemde operastukken zoals “Hérodiade” van Massenet, “Manon” en “Madame Butterfly” van 

Puccini, “Paillasse” van Leoncavallo,… zongen.251  

Laten we nu eens een kijkje nemen buiten het Feestlokaal van Vooruit.  Een weliswaar oppervlakkige 

vergelijking met de seizoenprogramma’s van 1919 tot 1925 van de zogenaamde “Franse 

Schouwburg” en de programma’s in het Feestlokaal van Vooruit, lieten al snel opvallende 

gelijkenissen zien.  Dit “Grand Théatre de Gand”, een operahuis met een duidelijk burgerlijk karakter, 

programmeerde (dit puur te illustratie) in seizoen 1918- 1919 onder meer de opera’s: “Faust”, 

“Hérodiade”, “Les Huguenots” en in het seizoen 1923-1924 onder andere de komische opera’s: 

“Manon”, “Lakmé”, “La Tosca” en “Paillasse”.252 Hetzelfde verhaal troffen we aan toen we een korte 

blik wierpen op de programma’s in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Daar merkten we in het 

seizoen 1918-1919 onder andere de volgende (komische) opera’s op: “La Traviata”, “Madame 
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Butterfly”, “Carmen”, “Werther”, “Manon Lescaut”,…253 De overeenkomsten waren zonder meer 

opvallend te noemen. Het was echter belangrijk om hier nogmaals te wijzen op het feit, dat men 

tijdens kunstconcerten in het Feestlokaal, bijvoorbeeld van de Marxkring op 6 februari 1921254, 

slechts fragmenten zong uit vermelde opera’s. Zo kwamen er tijdens dit concert onder meer 

operafragmenten uit “Mireille” van Gounod, “La Tosca” van Puccini, “Thaïs” van Massenet, “Carmen” 

van Bizet, enz. Volledige opera’s, zoals die doorgingen in het Grand Théatre de Gand of de Koninklijke 

Nederlandse Schouwburg, kwamen zelden aan bod.  

Waarom dit zo was, is echter minder duidelijk. Kwam het door een gebrek aan financiële en 

materiële middelen? Vond men het boeiender en gevarieerder om slechts korte fragmentjes te 

brengen? Voor repetities zal het alleszins ook een stuk eenvoudiger geweest zijn en minder tijd in 

beslag genomen hebben. Desalniettemin leek het er op het eerste gezicht op dat verenigingen als de 

Marxkring en de Harmonie Vooruit zich, met betrekking tot hun programma’s, trachtten te 

modelleren naar de grote burgerlijke opera van Gent en men het publiek van het Feestlokaal van 

Vooruit een, wat ik omschrijf als “gereduceerd programma” van het Grand Théatre de Gand 

aanbood. Men kopieerde het niet klakkeloos, maar nam het eerder als voorbeeld om het vervolgens 

volledig naar zijn hand te zetten door zelf de fragmenten te selecteren.  

 

Een ander opvallend gegeven waren de contacten tijdens het interbellum tussen het Feestlokaal 

enerzijds en de verschillende “burgerlijke” schouwburgen anderzijds. Gentse burgerlijke 

schouwburgen als de Minard trokken beroemde solisten uit zowel binnen- en buitenland aan en 

grote virtuozen als de Rus Uninsky, de Italiaan Francescatti, zakten af naar de Arteveldestad.255 Zo 

deed hetzelfde proces zich ook voor op kleinere schaal bij de zangverenigingen in de Vooruit. 

Regelmatig gebeurde het dat een kunstvereniging, bijvoorbeeld de Marxkring, kunstzangers en 

kunstzangeressen van diverse gerenommeerde Belgische schouwburgen en operahuizen, aantrok 

naar het Feestlokaal in de Sint Pietersnieuwstraat om op te treden tijdens hun kunstconcerten. 

Bovendien was men bereid er goed voor te betalen. Zo betaalde de Marxkring voor haar 

kunstconcert, op 5 februari 1939, 400 fr. aan Mevr. I. De Keukeleire (Koninklijke Schouwburg Gent) 

om welgeteld één lied, “Moederken Alleen”, te komen zingen en om een rol te spelen in een 

vertelsel, “Het land van den glimlach”, van de onder erevoorzitter.256 Daarnaast vermelden we onder 

meer Dhr. Coppens (bekend van het Kursaal van Oostende) 257; Dhr. J. Lesens (tenor van de Brusselse 
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Muntschouwburg)258; Dhr. Van de Wege (tenor van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg)259; 

Mevr. Hermette De Keukelaere, Dhr. Bastin, Dhr. Gerdan en Dhr. Coorevits (allen verbonden met de 

Koninklijke Franse Schouwburg)260, Mevr. I. De Keukeleire (bekend van de Koninklijke Franse 

Schouwburg)261, enz.262 Deze nauwe samenwerking gedurende het hele interbellum tussen het 

Feestlokaal enerzijds en de verschillende “burgerlijke” cultuurcentra anderzijds, verraadde opnieuw 

het verburgerlijkte karakter van de concerten in de  Vooruit. Het feit dat men heel sporadisch 

kunstzangers en zangeressen lokte naar het feestpaleis om de diverse programma’s te verrijken, kon 

er op wijzen dat de verschillende kunstverenigingen, die actief waren in het Feestlokaal, de grote 

“burgerlijke” cultuurcentra erkenden als voorbeeld voor hun eigen concerten. 

 Bovendien was het ook heel opmerkelijk dat rode kunstverenigingen er in eerste instantie belang 

aan hechtten wie zou komen optreden tijdens het concert en wat, tot nog toe, hun persoonlijke 

verdiensten waren.  Deze zaken werden dan ook duidelijk vooraf vermeld in aankondigingen of 

programmaboekjes zo bijvoorbeeld “M. Van Gils, artiste  et auteur dramatique, lauréat des grands 

concours”263 of “Mej. Collumbien, 1e prijs van het Koninklijk conservatorium van Gent”264.  

 

b) Theater 

 

Het theaterleven, meer bepaald het toneel gebracht door het theatergezelschap Multatulikring, was 

in eerste instantie heel wat moeilijker in te schatten dan de kunstconcerten die veel duidelijker een 

burgerlijke allure hadden. Het was dan ook heel moeilijk om hier een helder oordeel over te vellen en 

dit moest dan ook met de grootste behoedzaamheid gebeuren. Het Multatuligezelschap voerde niet 

uitsluitend in het Feestlokaal van Vooruit zijn toneelstukken op maar trad daarnaast ook regelmatig 

op in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Zo voerde men er bijvoorbeeld op 23 juli 1939 het 

blijspel “’n Wespennest’”265 op. De huldebetoging van Frans De Mey op 1 mei 1931, die jarenlang de 

kunstleider was van het gezelschap, ging zo ook niet door in het Feestlokaal van Vooruit maar in het 

Grand Théatre de Gand.266 Daarnaast gingen de gratis 1 Meivoorstellingen eveneens steeds door in 

de Koninklijke Franse Schouwburg. Het leek er ook op dat men zijn keuze van toneelstuk liet 

beïnvloeden door de locatie waar men zou optreden. Wou het socialistische gezelschap erkend 
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worden door de burgerij?  Trachtte men toenadering te zoeken tot die “hogere cultuur”? Men zou 

dit dus kunnen beschouwen als de “verburgerlijking” van het socialistische toneelgezelschap. 

Verder stipuleren we hier uitdrukkelijk dat men binnen deze kring zijn uiterste best deed om 

kwaliteit te leveren aan het publiek. Zo trachtte men, ondanks de malaise binnen het 

toneellandschap toch degelijke stukken op te voeren: “Is de kunstsmaak bij het publiek, dan is het 

onze plicht dit te verbeteren. Bederf voor gelijk doel de kunstsmaak niet, want dit komt ten nadele 

van de inrichtende kringen en het is in strijd met de grondbeginselen onzer partij en onze 

doeleinden.”267 De Mey kon dergelijke taal spreken, want onder zijn leiding leverde de Multatulikring 

een reeks toneelwerken af die in Gent voor het eerst getoond werden!268 

Anderzijds kon men het rode karakter van dit gezelschap niet ontkennen. Vaak werd het gezelschap 

ingeschakeld voor socialistische doeleinden zoals de sketch “Rood 11e juli” tijdens het socialistisch 11 

juli feest 1932 in het Feestlokaal van Vooruit. Hierin voerde men een historische figuur als de graaf 

van Vlaanderen (Robrecht van Béthune) te samen met onder meer een hedendaagse proletariër en 

Lieven Bauwens op.269 Verder verleende men ook zijn medewerking aan het massaspel van Daan 

Boens in 1932 en bracht men het politiek getinte toneelstuk “Gluck Auf” in het Feestlokaal op 13 en 

20 januari 1935270. 

 

6. Kleinburgerlijke schijncultuur 

 

Op vlak van concerten hechtte men aldus belang aan de individuen die de kunst brachten in het 

Feestlokaal door hun naam, respectievelijke achtergrond en hun prestaties te vermelden op 

aankondigingen en programma’s. Dit waren echter allemaal eigenschappen die personen als Hendrik 

De Man, de vurige verdediger van de socialistische kunst, eerder zou omschrijven als kenmerken van 

de burgerlijke cultuur. De Man waarschuwde dan ook voor het ontstaan van dergelijke 

“kleinburgerlijke schijncultuur” waarin arbeiders dreigden verzeild te geraken wanneer men de 

klassenstrijd zou opgeven en enkel het stoffelijk belang lieten gelden. Zo zag hij tijdens de sociale 

ontwikkelingen van de laatste 50 jaar (De Man pende deze ideeën neer in 1926) een opmerkelijk 

massaverschijnsel, namelijk dat wanneer de arbeiders zowel op het politieke als het economische 

niveau de strijd voerden tegen de heersende klassen, zij door de resultaten van deze strijd in 
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cultureel opzicht op gelijke hoogte  zouden komen van de “hogere” klassen. De arbeiders 

probeerden niet een nieuwe cultuur te scheppen, maar trachtten eerder de cultuur van de hogere 

klassen eigen te maken. Bovendien bleven zij in dit streven steeds een eind achter als gevolg van 

lagere financiële middelen en mindere ontwikkelingsmogelijkheden. Zo ging de arbeider, volgens De 

Man, zijn inkomen hoe langer hoe meer gebruiken op een manier waarbij hij de hogere standen zou  

na-apen. Men wou niet het stempel dragen van tot een “lagere” klasse zonder manieren en 

ontwikkeling te horen. Daarom ondernam men, volgens De Man, krampachtige en meestal 

onbewuste pogingen om tenminste de meest zichtbare merktekens van het klassenonderscheid uit 

te wissen, en dat wilde in realiteit zeggen: zoveel mogelijk de burgerij te evenaren. Kon men wegens 

gebrek aan financiën een zeker peil niet hanteren, dan probeerde men toch tenminste de schijn hoog 

te houden.  Zo verwees De Man onder meer naar de ontwikkelde burgerij die de 

Jugendstillmeubilering verbanden uit haar huizen waarop de arbeiders de stijl zich vervolgens eigen 

maakten (bijvoorbeeld in allerhande salonkastjes, boekenplanken,…). Overal zag hij signalen van de 

kleinburgerlijke levensnormen die het proletariaat binnendrongen, bemerkte hij de massale na-aperij 

van de cultuur van “hoog” door die van “laag”. 271 

 

“Waar vroeger de van grootvader geërfde, ruwe, maar bruikbare en eenvoudige meubles stonden, 

heerst nu de luxe van de ‘mooie kamer’, die doet denken aan een museum van alle burgerlijke 

surrogaatmonsters.”272 

 

Ongetwijfeld zal De Man een gelijklopend gedacht gehad hebben van de vele kunstconcerten in het 

Feestlokaal van Vooruit waarbij men, mijns inziens, eveneens trachtte de overheersende cultuur van 

de burgerlijke operahuizen en schouwburgen te benaderen. Bovendien bemerken we ook dat er een 

zekere “achterstand” is ten opzichte van de burgerlijke tegenvoorbeelden. De opera’s in de het 

Grand Théatre de Gand waren grootser dan de kleine fragmenten die men opvoerde in het 

feestlokaal. Men lokte voorname burgerlijke zangers naar de Sint Pietersnieuwstraat in een poging 

de “hogere” cultuur te benaderen. Wat Hendrik De Man zag als vormen van kleinburgerlijke cultuur, 

kunnen we, naar onze mening, eerder bekijken als een verburgerlijkingproces onder het Gentse 

proletariaat. 
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7. …toch rode sporen? 

 

We mogen er echter niet vanuit gaan dat het culturele leven in het Feestlokaal van Vooruit 

uitsluitend bestond uit het imiteren en het zich toe-eigenen van het burgerlijke culturele leven. Dit 

zou immers te kort door de bocht zijn! Tijdens de lange interbellumperiode treffen we immers 

momenten aan waar het “burgerlijke karakter” van de opgevoerde kunst ver te zoeken is. Zo denken 

we onder andere aan het massaspel van Daan Boens op meiavond 1932 of de (Jubel)cantates, zoals 

de opvoering van de kindercantate “De Arbeid” op meivond 1923… Voor meer informatie 

hieromtrent, verwijzen we naar het volgende hoofstuk. 

 

8. Besluit 

 

Ter afsluiting van dit tweede hoofdstuk kunnen we de volgende zaken besluiten. M. Reynebeaus 

stelling dat socialisten in feite geen eigen cultuur hadden ontwikkeld in de loop der jaren, maar in 

realiteit gewoon de kunstvoorbeelden van de progressieve liberalen navolgden, werd in dit 

hoofdstuk enigszins bevestigd. Culturele verenigingen als de Marxkring, de Harmonie Vooruit of het 

Multatuligezelschap hadden op esthetisch vlak hoogstwaarschijnlijk de drang om een eigen koers te 

varen, buiten de zogenaamde “socialistische kunstidealen” om. Men wou zich profileren als ware 

kunstverenigingen. Maar we voegen we er hier onmiddellijk aan toe dat deze stelling iets minder 

opging toen we de kunstprogramma’s van socialistische dagen als meiavond of partijfeesten 

bekeken. Op deze dagen merkten we een verschil op in muziekkeuzes en gebeurde het dat een 

opvoering, bijvoorbeeld het massaspel van Daan Boens, duidelijk een socialistische karakter 

vertoonde. Maar dit bespreken we voornamelijk in het volgende hoofdstuk.  

In de praktijk leek deze drang, om zich te spiegelen aan de “grote kunst”, erop neer te komen dat 

men voor de vele concerten van de Marxkring of de Harmonie Vooruit bij voorkeur muziekwerken en 

operastukken selecteerden uit de repertoires van zogenaamde “grote componisten” zoals Jules 

Massenet, Charles Gounod of Giacomo Puccini. Stuk voor stuk betrof het componisten die 

internationaal gerenommeerd waren. Opvallend was wel dat, toen we de vergelijking maakten met 

een burgerlijk cultuurcentrum als de Gentse Franse Opera, het onmiddellijk opviel hoe gelijklopend 

de muziek- en operakeuze in de programmering wel niet was. Verder viel het ons ook op dat men in 

het Feestlokaal niet één opera programmeerde voor één avond maar ervoor koos om een 

kunstzangeres op één avond fragmenten uit diverse opera’s te laten zingen. Waarom dit precies 

gebeurde, was minder duidelijk.  Misschien was het omwille van financiële, materiële redenen. Wou 

men zoveel mogelijk “grote kunst” programmeren op één avond? Niettemin kunnen we de 
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concertprogramma’s in het Feestlokaal omschrijven als “gereduceerde programma’s” van de 

burgerlijke huizen. Men volgde de grote voorbeelden maar kon er in de  realiteit niet aan tippen 

omwille van materiële en financiële tekortkomingen.  

Een andere opvallend gegeven waren de intense contacten tussen het Feestlokaal enerzijds en de 

verschillende “burgerlijke” schouwburgen anderzijds. Deze laatste lokten regelmatig grote virtuozen 

en solisten aan om in Gent te komen optreden. Opnieuw deed zich hetzelfde proces voor in het 

Feestlokaal van Vooruit, maar dan kleinschaliger, waarbij men kunstzangers en zangeressen trachtte 

binnen te krijgen uit diverse Belgische schouwburgen. Enigszins konden we dit beschouwen als een 

bevestiging van het feit dat men de burgerlijke schouwburgen als voorbeeld nam. 

Op toneelvlak moesten we iets voorzichtiger zijn aangezien we niet onmiddellijk de vergelijking 

konden maken. Opvallend was wel dat het Multatuligezelschap op regelmatige basis optrad in de 

Koninklijke Nederlandse Schouwburg en de Franse Opera en men bovendien zijn programmering   

aan de locatie aanpaste. 

Ten slotte omschreef Hendrik De Man deze toenaderingen van de arbeiders waarbij men poogde de 

cultuur van de hogere klassen eigen te maken als voorbeelden van een “kleinburgerlijke 

schijncultuur”,  een vorm van na-aperij dus  waarbij men onder andere wegens beperktere financiële 

middelen steeds enkel kon achtervolgen. Wat De Man zag als vormen van kleinburgerlijke cultuur, 

kunnen we naar onze mening  eerder beschouwen als een ‘verburgerlijkingproces’ onder de Gentse 

arbeiders. 
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C. Cultuur in het Feestlokaal: een (socialistische) arbeiderscultuur 

1. Inleiding 

 

In dit derde hoofdstuk gaan we na in welke mate de podiumcultuur in het Feestpaleis van Vooruit 

voldeed aan de eisen die een socialistische denker als Hendrik De Man vooropstelde als  

karakteristieke kenmerken van een socialistische arbeiderscultuur. Initieel konden we al de vraag 

stellen in welke mate een socialistische arbeiderscultuur zich onderscheidde van zijn een “algemene” 

arbeiderscultuur? Was er sprake van duidelijke verschillen? Verder trachtten we, op basis van enkele 

socialistische karakteristieken die onder andere Hendrik De Man naar voren schoof, te achterhalen of 

de podiumcultuur in het Feestlokaal van Vooruit dergelijke kenmerken in zich droeg. Konden de 

podiumkunsten met andere woorden omschreven worden als volwaardige voorbeelden van 

(socialistische) arbeiderskunst? Op de eerste plaats behandelden we vrij uitvoerig het massaspel 

“Koning Arbeid”, geregisseerd door M. Van Vlaenderen. Vervolgens vestigden we de aandacht op de 

concertopvoeringen die doorgingen in het Feestlokaal van Vooruit. In welke mate troffen we er de 

kenmerken, die karakteriserend waren voor de socialistische arbeiderskunst, aan? Op deze vragen en 

andere trachten we nu een antwoord te formuleren in dit onderdeel. 

 

2. Arbeiderscultuur 

a) Begripsomschrijving 

 

Het begrip arbeiderscultuur, laat staan de socialistische variant ervan, omschrijven of definiëren 

bleek al snel een vrij moeilijk gegeven te zijn. Het begrip kreeg in de jaren ’50 veel aandacht om 

vervolgens enigszins vergeten te geraken. Vanaf de tweede helft van de jaren ’70, mede onder 

invloed van de mentaliteitsgeschiedenis, werd het opnieuw onder de aandacht gebracht. Ondanks de 

vele studies die al aan het onderwerp besteed werden, werd er verschillende keren op gewezen hoe 

problematisch dit type van onderzoek wel niet was. Het onderzoeksterrein zit immers vol 

methodologische of historisch-theoretische gevaren. Allereerst kon men zich aanvankelijk al afvragen 

of er in de eerste plaats wel sprake kon zijn van iets als een (socialistische) arbeiderscultuur? Kon 

men niet eerder spreken van een soort doorleefde volkscultuur die gekarakteriseerd werd, 

verwijzend naar het hoofdstuk omtrent de religieuze aspecten van de cultuur in het Feestlokaal, door 

religieuze en devotionele aspecten? Als er vervolgens al sprake was van een (socialistische) 

arbeiderscultuur, moest men het onderscheid kunnen maken tussen de kenmerken die inherent 

waren aan de arbeiderscultuur en de kenmerken die  waarschijnlijk het resultaat waren van 
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burgerlijke civiliseringsprocessen.  Die  begrippen waren opnieuw  gevoelig voor kritiek. Daarnaast 

leken steeds meer onderzoekers afstand te nemen van die zogenaamde “verburgerlijkinghypothese” 

aangezien ze volkomen indruiste tegen de progressieve standpunten van de arbeidersklasse op 

sociaaleconomisch en sociaal-politiek vlak! De hypothese leek te weinig omvattend en wellicht betrof 

het eerder een combinatie van uiteenlopende ontwikkelingen. Zo hadden de arbeiders in het 

verleden wellicht behoefte aan respect vanwege de burgerij en trachtte men zich aan te passen aan 

hun normen, om dat respect te verkrijgen.  Zo zochten ze vanuit hun lagere positie in de 

maatschappij naar zekere wetten en normen om dat respect af te dwingen wat zich dan 

logischerwijze uitte als in een  conservatievere cultuurbeleving273.274  

(1) Onderzoek De Witte 

 

In deze lijn situeren we ook het onderzoek van Hans De Witte die vaststelde dat er eind de jaren ’80 

nog steeds fundamentele verschillen bestonden tussen de cultuur van de bedienden en  die van 

industriearbeiders. De resultaten van zijn onderzoek wezen erop dat de arbeiders meer de nadruk op 

traditionalisme en conformisme legden en aan normen van buitenaf namelijk gehoorzaamheid aan 

de bevelen van hoger geplaatsten. Daarnaast hechtten ze meer belang aan het collectieve karakter. 

De oorzaak van deze visie was volgens De Witte onder andere te herleiden tot de arbeidssituatie en 

het opleidingsniveau van deze mensen waarbij mensen vanuit een “lagere” positie eerder een 

conformistische ingesteldheid hadden en een aanpassing aan de ondergeschikte positie en de 

collectiviteit werd gepropageerd.275 

Niettemin zijn wij op zoek naar de socialistische variant van de arbeiderscultuur. Indien we 

bovenvermelde zienswijze in onze zoektocht zouden volgen, konden we heel wat voorbeelden 

aantreffen van culturele activiteiten in het Feestlokaal die bijvoorbeeld “conformistische” trekjes 
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vertoonden of waarbij de nadruk werd gelegd op het “collectieve karakter” van activiteiten. Het 

conformisme kwam dan tot uiting omdat arbeiders vanuit hun lagere maatschappelijke posities het 

respect trachtten te verdienen van de hogere geledingen door bijvoorbeeld hun cultuur te imiteren. 

Dit bracht ons echter onmiddellijk terug bij het vorige hoofdstuk. Nee, de bovenvermelde zienswijze 

van De Witte gaf ons niet echt voldoening. Volgens ons leek het toch dat het strijdbare karakter van 

de rode beweging, dat tegen het kapitalistische systeem (beheerst door de burgerij) vocht, 

eenvoudigweg niet te verzoenen was met het conformistische karakter van haar cultuur 

vooropgesteld door De Witte. Was het niet mogelijk dat die strijd zich ook afspiegelde in een soort 

“rode cultuur” die een unieke stempel droeg, en die niet traditioneel maar eerder vernieuwend te 

noemen was? We poneren hier uiteraard helemaal niet dat De Witte het bij het verkeerde eind had 

in zijn onderzoek. Nee! We zijn eerder van mening dat de arbeiders in zijn onderzoek, die zich 

situeren eind 20ste eeuw ten opzichte van de arbeiders die wij onderzochten in het interbellum 

enkele fundamentele wijzigingen hebben ondergaan. Die twee groepen zijn eenvoudigweg niet meer 

met elkaar te vergelijken. Daarenboven zijn hun leefomgeving en levensomstandigheden helemaal 

niet meer dezelfde. Bijgevolg achtten we het noodzakelijk dat we ten rade gingen bij eerder 

historische studies. 

(2) Bouwstenen van de arbeiderscultuur276 

 

Allereerst wijzen we aan welke elementen in de recente historiografie als de constituerende 

elementen van de arbeiderscultuur in het algemeen, en dus ook van een socialistische 

arbeiderscultuur, worden aanzien. 

Het belangrijkste algemene kenmerk dat toegewezen werd aan de arbeiderscultuur was zonder 

enige twijfel het sterke bewustzijn van de strijd om het bestaan. Arbeid werd beschouwd als 

houvast en enige bestaansmiddel. Het creëerde daarenboven een sterke lotsverbondenheid en 

solidariteit. Het lotbesef ging hand in hand met een sterk gevoel van deprivatie wat tot uiting kon 

komen in opstandigheid tegenover de onrechtvaardige burgerlijke maatschappij.  “Erbij willen 

horen” en het respect verdienen van de hogere geledingen zorgde ervoor dat men zich trachtte aan 

te passen aan de gedragsregels van de maatschappij. Conformisme aan de groep, aan de 

gemeenschap deed zich eveneens voor als gevolg van het gemeenschappelijke lotbesef. Bijgevolg 
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was er sprake van een sterke groeps- of klassegevoeligheid onder de arbeiders.277 Of deze 

elementen terug te vinden waren op de planken bespreken we later! 

3. Socialistische arbeiderscultuur volgens Hendrik De Man 

 

Het leek ons vervolgens interessant om, op basis van bovenvermelde “algemene kenmerken” van de 

arbeiderscultuur, de vergelijking te maken met de cultuurvisie van een prominente socialist uit het 

interbellum, meerbepaald Hendrik De Man (en verdere aanvullingen door K.F. Proost). Slaagde hij 

erin exclusief “rode” accenten aan toe te voegen? 

a) Socialistische cultuur 

 

Hendrik De Mans werken vormen één van de enige theoretische aanknopingspunten voor de analyse 

van de socialistische cultuurpolitiek.  

Dat De Man uiteraard niet het alleenrecht bezat op de socialistische cultuurnotie, en regelmatig in de 

clinch ging met anderen, leek ons een evident gegeven. Zo bestond er een zekere polemiek tussen 

hem en Vandervelde waarbij laatstgenoemde hem verweet de intellectuelen alleen te belasten met 

de taak een socialistische cultuur te scheppen en de bijdrage van de arbeiders te herleiden tot de 

politieke en syndicale strijd.278 Vandervelde was zo van mening dat de omvorming van de materiële 

basis in de maatschappij aanleiding zou geven tot een nieuwe esthetica. Deze kon volgens hem 

slechts geboren worden als de economische basis hiertoe aanwezig was.  Er was met andere 

woorden geen ware socialistische kunst mogelijk binnen een kapitalistische maatschappij.279 Het was 

onmiddellijk duidelijk dat Vandervelde hier meer een marxistisch standpunt verdedigde. 

De Mans filosofische reflecties over wat een “socialistische cultuur” nu precies inhield, verschilden op 

dit vlak vrij sterk van deze Marxistische cultuurvisie.  

“Wat is een socialistische cultuur?” kon volgens Hendrik De Man op twee manieren beantwoord 

worden. De eerste, die onder andere de visie van Vandervelde belichaamde, had aldus een eerder 

Marxistische achtergrond. We omschrijven deze nog even kort en bondig. 

- In deze visie werd het “socialistische cultuurideaal” volledig aan de toekomst overgelaten 

want de socialistische cultuur zou pas tot ontwikkeling kunnen komen nadat de burgerlijke 

klassenmaatschappij opgegeven werd. De ideologische bovenbouw werd immers volledig 
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bepaald door de economische, materiële onderbouw. De heersende opvatting was kortom: 

eerst de economische en politieke verhoudingen veranderen, dan veranderden de mensen 

vanzelf. Eens de burgerlijke maatschappijvorm, en haar cultuur, was ingestort, zou er 

automatisch een socialistisch cultuur alternatief ontstaan.280 Het was kort gezegd de cultuur 

van een toekomstige maatschappij waarin socialistische en burgerlijke culturen helemaal niet 

naast elkaar konden bestaan. De ene schakelde de andere sowieso uit. Logischerwijze kon er, 

volgens deze visie, in de huidige maatschappij nog niet van socialistische kunst gesproken 

worden. Het was immers een kunstvorm die zou groeien in de maatschappij waarin  het 

socialisme zich tot de cultuur van de massa had ontwikkeld.281 

De Man verwierp resoluut deze marxistische visie dat het proletariaat enkel een nieuw cultureel 

vormend moment bezat dat principieel tegengesteld was aan de kapitalistische omgeving.282 

- De tweede, alternatieve, stelling die De Man volgde, ging ervan uit dat er in de maatschappij 

ondertussen heel wat veranderingen waren opgetreden. Naast de zogenaamde 

“strijdorganisaties” van de arbeidersklasse (de partij, de vakbeweging en de coöperaties), 

had er zich een culturele tak ontwikkeld binnen de arbeidersbewegingen. Hoewel De Man 

erkende dat men vroeger al de noodzakelijkheid van culturele activiteiten inzag om de 

arbeiders voornamelijk te “ontwikkelen” en te “verzedelijken”, zag hij, bij de verschillende 

verenigingen, hoe langer hoe meer een uitbreiding  van de activiteiten die streefden naar 

een algemeen bredere culturele vorming.283  

De Man was met andere woorden van mening dat een socialistische cultuur al binnen het 

kapitalistische systeem kon ontstaan en ontwikkelen en het aldus mee de maatschappij kon 

vormgeven.284 Marx daarentegen meende dat een economische revolutie nodig was om een nieuwe 

cultuur te laten ontstaan.285 

“Cultuur”, volgens Hendrik De Man, “is de levenshouding op grond van een gemeenschappelijk geloof 

aan een rangorde van waarden. Deze rangorde vormt een toonschaal.”286 Wanneer er nu in een 
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kapitalistische maatschappij een socialistische cultuur tot stand kwam287, dan impliceerde dit in feite 

de creatie van een nieuwe waardeschaal (want de rangorde is gewijzigd) en daaraan gekoppeld een 

gehele hervorming van de mens. Men trachtte te streven naar een nieuw mensbeeld. 288   

b) Karakteristieken van socialistische kunst 

 

Hoewel er weliswaar een discussie bestond over het feit wanneer socialistische kunst echt mogelijk 

was, was er wel sprake van een zekere eensgezindheid over hoe de socialistische cultuur moest 

ingekleurd worden. Aan de basis van hoe dit cultuurbegrip moest ingekleurd worden, stond een 

gevoel van verzet, een afwijzend waardeoordeel. Men analyseerde met andere woorden eerst de 

burgerlijke cultuur alvorens men tot de concrete invulling van de culturele eisen overging.289 

 De Mans eerder vermelde cultuurdefinitie, kon zo toegepast worden om een onderscheid duidelijk 

te maken tussen enerzijds de socialistische cultuur en anderzijds de burgerlijke cultuur. Iedere 

cultuur had aldus haar eigen rangorde van waarden. De socialistische beweging stelde op haar beurt 

de eis van een bepaalde waardeordening. Men wou niet enkel een groter aandeel van de bestaande 

[burgerlijke] waarden, men wou een andere waardeordening  überhaupt!290 

Waarin onderscheidde de ene zich van de andere? Wat waren de voornaamste verschillen? 

(1) Burgerlijke Cultuur 

 

Dat de burgerij schitterende kunst had voortgebracht werd helemaal niet ontkend door K.F. Proost. 

Van elke bovenliggende klasse in de geschiedenis waren er voorbeelden genoeg zoals Rembrandt, 

Vondel,…Het pijnlijke van de hele situatie bleef echter het feit dat het proletariaat, door zijn nadelige 

maatschappelijke positie, er nooit heeft van kunnen genieten. Lange tijd was het bewustzijn en het 

gevoel er ook helemaal niet dat men iets tekort kwam, tot het ontstaan van de socialistische 

ideologie. Individualisme zou een goede poging zijn om de burgerlijke cultuur in één woord te 

vatten. Het had zich in de loop der tijden steeds sterker ontwikkeld, tot zijn hoogtepunt in de tweede 

helft van de 19e eeuw. Het verspreidde zich over alle gebieden in de maatschappij dankzij de hulp 

van het kapitalisme.291 “Geldheerschappij” was, volgens De Man dan ook een eerste belangrijk 
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kenmerk. Geldbezit werd in de burgerlijke cultuur gezien als de maatstaf van succes en bekwaamheid 

in het leven. Het geld bepaalde het aanzien en maakte de levenshouding mogelijk. Elke groep 

probeerde daarom de levenswijze van de aangrenzende hogere groep te evenaren. 

Een terechte opmerking was zeker en vast dat individualisme niet zomaar gelijkgesteld mocht 

worden met egoïsme, maar dat het ene gemakkelijk kon overlopen in het andere was al moeilijker te 

ontkennen aldus Proost. Voorbeelden vond hij, op kunstgebied, onder meer in de literatuur die in de 

jaren 80 van de 19de eeuw een ware bloei kende. Een aantal mensen, later bekend als de Tachtigers, 

verzetten zich met hun tijdschrift “De Nieuwe Gids” tegen de oude romantiek. Ze verheerlijkten de 

kunstenaar en plaatsten hem ver buiten en boven de maatschappij. Zo definieerde Willem Kloos, één 

van de initiatiefnemers en leider van de groep, de kunst als de “allerindividueelste expressie van de 

allerindividueelste emotie”292. Het individualisme trof men, volgens Proost, ook aan in de 

architectuur. Grote bouwwerken vond hij banaal, protserig en schreeuwerig. Van eenheid was 

helemaal geen sprake. Iedereen bouwde wat hij wou zodat ook hier, net als in alle burgerlijke kunst, 

we konden spreken van individualisme.293 “Egoisme” was volgens Hendrik De Man dan ook een 

tweede eigenschap van de burgerlijke cultuur. Vooruitgang in het leven ten koste van anderen werd 

gezien als de wet van de kapitalistische concurrentiestrijd. Dit waren geen prestaties van een 

gemeenschap, maar van individuen. De maatstaf lag niet in het nut voor anderen, noch in het 

verrichte werk zelf, maar in de vraag hoezeer men zich boven de anderen kon verheffen. De Man 

legde vervolgens de link met het individualistische karakter van de kunst sinds de Renaissance en het 

wanhopige streven naar originaliteit. 

Proost meende verder dat het individualisme van de burgerij onvermijdelijk leidde tot een andere 

tendens binnen de burgerlijke cultuur met name pessimisme en wanhoop. Hij meende dat, net door 

het ontbreken van een groot bindend ideaal als het socialisme, er een zeker gevoel van 

uitzichtloosheid optrad. Opnieuw vond hij voorbeelden terug in de literatuur bij auteurs als 

Couperus, Emants, Coenen,…294 Het laatste kenmerk was de “Onwaarachtigheid” van de burgerlijke 

cultuur. Hier doelde De Man op de tegenstelling tussen enerzijds de godsdienstige geboden en 

anderzijds het materialisme en egoïsme dat verbonden was met deze cultuur.295 
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(2) Socialistische Cultuur 

Socialistische cultuur (en hoe deze er concreet moest uitzien) bleek een enorm moeilijk te definiëren 

begrip te zijn. Personen, als Dr. K. F. Proost, die van mening waren dat de rode cultuur pas gevormd 

zou worden wanneer de maatschappij getransformeerd was, waren ervan overtuigd te leven in een 

overgangsperiode. Hoe de toekomstige socialistische kunst er zou uitzien was gewoonweg niet te 

benaderen. Het was zoals een ridder in de middeleeuwen die gevraagd werd om een afbeelding te 

maken van de burgerlijke kunst van eeuwen later. Toch deed men een poging om wat ruimer te werk 

te gaan en het glibberige begrip te vatten.296 Bij de personen die ervan overtuigd waren dat 

socialistische kunst al mogelijk was, zoals De Man, deden zich soortgelijke problemen voor. Hoe 

duidelijk hij de burgerlijke cultuur kon etiketteren297, des te vager maakte hij een omschrijving van de 

socialistische cultuur. 298 Alles bij elkaar omschreef hij het rode cultuurideaal vooral als de tegenpool 

van de burgerlijke variant. Socialistische kunst en cultuur kon ongeveer als volgt omschreven 

worden.  

Het meest essentiële van het socialisme was volgens De Man de strijd. Zijn visie op de socialistische 

cultuur getuigde dan ook van eenzelfde nuchtere kijk op de dingen.299 Socialisten voelden zich 

begeesterd door welbepaalde idealen die gekristalliseerd waren in de socialistische ideologie. Men 

geloofde in een maatschappij van de gemeenschap die voor iedereen een periode van algemene 

welvaart zou inluiden, zowel in de materiële als immateriële zin van het woord. Die maatschappelijke 

ideeën beïnvloedden op hun beurt de kunst waarin het socialisme werd uitgedragen. 

Eenheidsgedachten en solidariteitsbesef maakten van kunst “socialistische kunst”. Verder berustte 

het socialisme op zedelijk normen die als “antimaterialistisch” omschreven konden worden. In plaats 

van goederen en geld, moesten de mensen zelf het hoogst worden gewaardeerd. Niet de 

schijnwaarden van het “hebben”, maar  de wezenlijke waarden van het “zijn” moesten de culturele 

waarden bepalen. De “Ik-cultuur”, die het geluk van de gemeenschap offerde ten voordele van de 

macht en rijkdom van enkelen, diende vervangen te worden door een gemeenschapscultuur. De 

socialistische mens werd in deze optiek gezien als de belichaming van het levensideaal. Socialistische 

kunst kon zich kortom omschrijven als een kunstvorm die hoofdzakelijk de gevoelens en idealen van 
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het proletariaat weergaf, zich richtte tot de gemeenschap van mensen en het menselijke karakter in 

de verf trachtte te zetten.300  

Ten slotte meende De Man dat voor “socialistische kunst” precies in het verleden een rijke 

voedingsbodem lag, meer bepaald bij het Griekse theater en de mysteriespelen uit de 

middeleeuwen. Hij benadrukte het liturgische en religieuze element die de uitdrukking waren van 

een hele gemeenschap.301 

4. Vergelijking 

 

Wanneer we de visie van De Man omtrent “socialistische cultuur” enerzijds vergelijken met wat men 

anderzijds in de recente historiografie als voornaamste elementen van de arbeiderscultuur 

beschouwt dan valt het in één oogopslag op dat ze nagenoeg volkomen overlappende kenmerken 

bezaten. Het enige element dat De Man eraan toevoegde was dat de socialistische cultuur 

“antimaterialistisch” van aard was. Hier verwees hij naar het feit dat geld niet het voornaamste was, 

maar wel de mens. Als een socialistische cultuur zich bijgevolg op enige manier wil onderscheiden 

van andere arbeidersculturen dan zal dit, naar onze mening, voornamelijk op vlak van thematiek 

moeten gebeuren die uitgesproken rood gekleurd zal moeten zijn. 

 

5. ( Socialistische) arbeiderscultuur in de praktijk 

 

De socialistische beweging organiseerde verschillende initiatieven waarbij waarden als gemeenschap, 

solidariteit, eenheidsgedachten,… hoog in het vaandel werden gedragen. Zo vond er binnen de 

socialistische jeugdbewegingen, als gevolg van de afkeer van de “burgerlijke stad”, een “terug naar 

de natuurtendens” plaats. Dit werd het sterkst belichaamd door de Arbeidersjeugdcentrale die zich 

openlijk verzette tegen het vulgaire burgerlijke vermaak. Zo propageerde men onder meer een 

elitaristische moraal, het ontwikkelen van een zekere verantwoordelijkheidszin, ascese.302 Men 

trachtte een alternatief aan te bieden, een andere “betere” cultuur die echter niet enkel socialistisch 

van aard was, maar ook de nodige aandacht besteedde aan het Vlaamse erfgoed, aan Vlaamse 

liederen.303 In die jeugdbewegingen werd een ethisch hoogstaande gemeenschapszin aangekweekt. 

Zo zou men nieuwe, betere mensen kweken. Het socialistische cultuurbeeld van Hendrik De Man 
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werd hier zeker in de praktijk omgezet. “De klassegeest moest verdwijnen en plaats maken voor een 

harmonisch samenleven”304 Het individu kon  opgaan in een nieuwe context namelijk “de 

gemeenschap” waarin samenwerking moest overheersen. De gemeenschapsidee verwees naar de 

drang naar het vormen van een nieuwe eenheid in een sterk versplinterde wereld. 305 

a) Rode cultuur op de planken 

 

(1) Koning Arbeid 

(a) Inleiding 

Over het hele interbellum was er één ( de omschrijving “toneelopvoering” is eenvoudigweg niet 

volledig genoeg aangezien er veel meer bij kwam kijken) “totaalspel” in het Feestlokaal van Vooruit 

dat werkelijk met kop en schouders boven de rest uitstak in onze zoektocht naar een opvoering die 

volwaardig het etiket van “socialistische gemeenschapskunst”, volgens onder meer de visie van De 

Man, kon dragen. Hiermee doel ik op “Koning Arbeid” dat op zaterdag 30 april 1932 

geprogrammeerd stond in de grote feestzaal van het Feestlokaal van Vooruit.306 

 Op meiavond organiseerde de BWP naar goede gewoonte een kosteloos partijfeest in de Vooruit. 

Het eerste deel van het programma omvatte twee werken van Jef Vandermeulen, uitgevoerd door 

de Harmonie Vooruit. 

“Koning Arbeid” vormde het tweede deel van de avond. Het was een massaspel in drie taferelen, 

geschreven door Daan Boens en geregisseerd door Michel Van Vlaenderen (de leider van de 

Multatulikring). Voor dit gebeuren was de medewerking vereist van maar liefst 500 personen. Om 

aan dit aantal te geraken, deed men een beroep op verschillende verenigingen in en rond het 

Gentse.307  Zo waren er bv. turners, acteurs, kinderen, (spreek)koren,…nodig om het hele script te 

kunnen uitvoeren. 

(b) Het massaspel nader bekeken 

(i) Inhoudelijk 

“Koning Arbeid” bond, thematisch gezien, de strijd aan tegen de kapitalistische “Ik-Cultuur” (de 

egoïstische maatschappij waarin alles enkel draait om geld en macht). De socialistische 

gemeenschapscultuur (waarin de mensen weer op de eerste plaats moesten komen) werd in dit 

massaspel duidelijk als het ideaalbeeld voorgesteld. Vormelijk kwam deze thematiek ten eerste al tot 
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uiting in de manier waarop het hele podium308 was opgebouwd in verschillende hoogteniveaus en de 

wijze waarop men hiervan handig gebruikt maakte. Zo kregen de verschillende protagonisten een 

specifieke plaats toebedeeld die enigszins een reflectie was van hun positie in de hedendaagse, 

kapitalistische maatschappij.  

 

309Achteraan op het toneel, en lager ten opzichte van de kapitalist, 

bevonden zich drie groepjes van telkens twee arbeiders die druk 

zwoegden aan een groot rad. Zij symboliseerden de verdrukte arbeid.310 

Uit hun dialoog kwam ook duidelijk het harde leven van de arbeiders 

naar voren. De arbeiders richtten zich tot de kapitalist en vroegen een 

recht op leven: 

De gebonden mannen:   Neen, Ellende en Duisternis, 

Niet te sterven in de bekommernis 

Is het doel, maar het vrije, schoone leven. 

Wij vragen niet veel, wij vragen maar te leven!
311

 

 

312De kapitalist was de symbolisering van de “macht van het geld”. Hij 

werd geflankeerd door twee lijfwachten.313 Verder werd hij 

voorgesteld in een mooi pak, monocle en hoog torende op het 

achterplan. Op basis van de afbeelding keek hij letterlijk en figuurlijk 

neer op de anderen, die zich diep onder hem bevonden. 

De eigenschappen die, volgens De Man, duidelijk verbonden waren 

met de burgerlijke cultuur, werden in “Koning Arbeid” dan ook 

duidelijk verpersoonlijkt door deze kapitalist. De kapitalist was enkel 

uit op macht en geld, en bereikte dit volledig ten koste van de 

anderen. Dit kwam verschillende keren naar boven in zijn dialogen met de rest, onder meer in het 

antwoord op de bovenvermelde vraag van de gebonden mannen: 
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Kapitalist:  Ik spreek, en mijn wil is wet.  

Ik heersch op arbeid en op materiaal.  

Sinds eeuwen is het woord aan mij.  

Ik geef het Kapitaal, en gij?  

Gij geeft wat de machien geven kan.  

Vooruit, ten Arbeid, want gij leeft er van.
314

  

 

Vervolgens wijzen we nog op de belangrijke rol die weggelegd 

was voor de Jongeling (en zijn jonge vrouw). Hij stelde als het 

ware de verpersoonlijking voor van een proletarische 

Siegfried.315 Hij profileerde zich als de persoon die het durfde 

op te nemen tegen de kapitalist en het proletariaat een uitzicht 

gaf op een betere toekomst. Hij riep het volk op het heft in 

eigen handen te nemen316 en ten strijde te trekken tegen elke 

vorm van onderdrukking. 

De Jongeling: Het Kanaille wordt de macht 

Die regelt en regeert… 

Uit arbeid straalt onze Adel 

Wij willen liefde 

Maar wij willen ook strijd 

Die ons bevrijdt
317

. 

Doorheen het massaspel werd het duidelijk dat de arbeiders, besloten om effectief het heft in eigen 

handen te nemen en gezamenlijk te strijden en te staken voor een beter bestaan, voor een betere 

toekomst. 

Werkers: Vereenigd zijn wij de macht 

Wij zullen onze broeders bevrijden, 

Omdat wij allen samen zijn het proletariaat 

                                                           
314

 Amsab, Archief 32, Omslag 89. Koning Arbeid, p. 2. 
315

 Amsab, Archief 32, Omslag 89. Koning Arbeid, p. 5. ; Siegfried was de heldhaftige protagonist uit de 
gelijknamige opera van Richard Wagner. Richard Wagner werd binnen de socialistische beweging wel 
gerespecteerd omwille van zijn revolutionaire ideeën. Zo schreef hij artikels waarin hij de toenmalige 
maatschappij hekelde en strijdig verklaarde met de rechten van de mensen. (Bron: J. Vander Meulen, Richard 
Wagner als revolutionair, Gent, Samenwerkende Maatschappij Volksdrukkerij, 1913, p. 15.) 
316

 “Jongeling: Het volk alleen kan zichzelf bevrijden” (Bron: Amsab, Archief 32, Omslag 89. Koning Arbeid, p. 8.) 
317

 Amsab, Archief 32, Omslag 89. Koning Arbeid, p. 5. 



90 
 

Dat wil.
318

 

 

Bovendien werd duidelijk gemaakt dat het geen gemakkelijk proces zou zijn voor het proletariaat, en 

het daarom heel belangrijk was dat men gezamenlijk en solidair ten opzichte van elkaar ten strijde 

zou trekken tegen de kapitalistische maatschappij. Personen die hun toevlucht zochten in gebeden 

werden aanzien als verraders: 

Enkele arbeiders (stakers),  

de jongeling en jonge vrouw:  Verraad. O Mannen, moeders, 

O vaders, broeders, 

Hoort naar het woord 

Der solidariteit
319

. 

 

Het tweede tafereel beschreef voornamelijk het failliet van het kapitalistische systeem. De tweede 

scène was in feite één grote aanklacht tegen de stijgende werkloosheid en al de ellende die het met 

zich meedroeg. Verder hekelde men de zogenaamde “oplossing” die de kapitalisten naar voren 

schoven voor hun problemen, namelijk “het militarisme”.  

De kapitalist:  Ik zal de wapenen smeden 

De legers voeding geven 

En wasch mijn handen in hun bloed 

En in mijn onschuld. 

Hahaha! Dat haat voor mij het werk nu doe.
320

 

 

In het derde tafereel werd “Koning Arbeid” ten tonele gebracht. Met zijn komst werd de ideale 

maatschappij ingeluid zonder werkloosheid, zonder machineslavernij,…een tijdperk van vrede, 

solidariteit, vereniging, kennis en macht.321  

De jongelingen:  Geen machineslavernij meer 

Gepaard met onbeholpen deemoed. 

Fierheid straalt nu in ons aller oogen.
322
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Het hele massaspel werd afgesloten met een grote cantate323, gericht aan Koning Arbeid en finaal de 

uitvoering van de Internationale. 

 

(ii) Vormelijk 

De wijze waarop het massaspel ten tonele werd gebracht, zorgde er eveneens voor dat het 

massaspel  “Koning Arbeid” waarlijk aanzien kon worden als een terecht voorbeeld van socialistische 

arbeiderscultuur. Het massaspel was zuivere gemeenschapskunst door op de eerste plaats al gebruik 

te maken van een immens grote groep uitvoerders. Maar liefst 500 (!) mensen namen deel aan deze 

uitvoering. Er werd toneel gespeeld, gezongen, geturnd,…Hoewel  zeker en vast het belang van de 

protagonisten niet onderschat mocht worden zoals “de kapitalist”, of “de jongeling” werd 

voornamelijk het “gemeenschappelijke” solidaire karakter  benadrukt doorheen de hele opvoering.  

Anderzijds kon het ook waarlijk aanzien worden als “gemeenschapskunst” omdat het publiek ook 

actief betrokken werd in het hele stuk. Men bevond zich als het ware in het centrum van het hele 

gebeuren, en rondom hen vond alle actie plaats. Zo kwamen de groepen die deelnamen aan het 

massaspel langs verschillende ingangen het toneel op en bewogen ze zich als het ware door het 

publiek. Ter illustratie: Groep D (Arbeidersjeugdgroep) kwam de zaal binnen via de rechtse en linkse 

deur van de grote zaal, Groep B (Vrouwenkoor) trad binnen via de toneeldeur, Groep A (Marxkring) 

maakte haar intrede langs de helling,…324 Daarnaast leek men te fungeren als mede-actoren in het 

hele gebeuren. Iedereen werd als het ware meegezogen en werd door eenzelfde enthousiasme 

aangegrepen waardoor er op zekere momenten spontaan unaniem gejuich losbarstte.325 
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b) Concerten 

 

(1) Vormelijk  

 

Elementen aantreffen die aanzien konden worden als aspecten eigen aan die van een (socialistische) 

arbeiderscultuur was geen eenvoudig gegeven. Men zou het kunnen vergelijken met de zoektocht 

naar een naald in een grote culturele hooiberg. Niettemin konden we toch enkele voorbeelden naar 

voren schuiven. 

Zaken als muziekbeoefening en toneel stonden hoog aangeschreven als componenten van een 

socialistische vrijetijdscultuur. Wat nu net opvallend was binnen deze cultuur van muziekbeoefening 

was het feit dat zanggenootschappen, zoals de Marxkring in Gent, erg succesvolle culturele 

arbeidersorganisaties waren. Men trok, zeker in de jaren ’20, veel leden aan en de opvoeringen 

werden over het algemeen goed gesmaakt. De sterke onderlinge lotsverbondenheid  en het 

heersende deprivatiegevoel zorgde er soms voor dat er een zekere opstandigheid ontstond 

tegenover de onrechtmatige behandeling van de burgerlijke maatschappij. Het sluimerende 

buikgevoel kon vertaald worden door zanggenootschappen als het lyrische kunstgezelschap “Aurora” 

die via de arbeidersliederen uit hun rijke repertoire vaak de vinger op de pols legden 326   en die 

verdoken gevoelens van de massa enigszins konden kanaliseren via de muziek.  De vurige, 

strijdvaardige liederen werden bovendien niet gebracht door een individuele kunstzanger of 

zangeres. Nee, de strijdliederen klonken uit de borst van een grote groep zangers. Zo telde het 

socialistische mannenkoor Marxkring in het jaar 1926 maar liefst 128 leden!327 Nog omvangrijker qua 

zangers waren de zogenaamde cantates die georganiseerd werden in het Feestlokaal van Vooruit. 

Deze koren waren nog omvangrijker en moesten eveneens een sterk gemeenschapsgevoel opgewekt 

hebben onder zowel de uitvoerders als het publiek. Zo werd de kindercantate “De Arbeid” op 

meiavond 1923 door maar liefst 600 mensen uitgevoerd.328 Inhoudelijk werd in deze cantate onder 

meer de lof gezongen van de arbeid en de vrede.329 Een andere cantate met een enorme omvang 

betrof de “Jubelkantate van de Vlasbewerkers” die doorging op 5 september 1925 waar maar liefst 

750 personen een gedicht van Daan Boens opdroegen.330 Het verhaal op zich paste duidelijk binnen 

het idee van socialistische arbeiderscultuur. Zo was het een weergave van vijftig jaar sociale 

                                                           
326

 G. Vanschoenbeek, Novecento in Gent, p. 143 ; J. De Maeyer, op.cit., p. 95. 
327

 Zie Bijlage 7 voor een volledig ledenoverzicht. 
328

 Zie Bijlage 1. (Vooruit, 02-03/05/1923, p. 1) 
329

 A. Bracke, “Jef Vandermeulen en de Vlaamse socialistische beweging”, in: Mens en taak, 4 (1972), p. 109. 
330

 Vooruit, 05/09/1925, p. 4. 



93 
 

geschiedenis: miserie, strijd, overwinning. Het mannenkoor werd bezield door strijdlust, bewustzijn 

en hoop op de overwinning!331 

Het was, naar onze mening, dan ook goed mogelijk dat, bij het aanhoren van een koor van dergelijke 

omvang, er in het publiek een zeker animo ontstond, er een sterk gevoel van groepsgevoeligheid en 

klassenverbondenheid groeide met alle aanwezigen in de zaal. Kortom, de mensen in de zaal raakten 

enthousiast door de teksten. Volgens ons was het aanwakkeren van deze gevoelens ook voor een 

stuk de bedoeling van deze koren. De grens tussen publiek en uitvoerders leek ons vaak vrij dun. Zo 

verwachtten de culturele kringen niet van het publiek dat men passief in de zaal het geheel zou 

aanhoren maar ze hielden rekening met het publiek zodat ze op gepaste tijden actief konden mee 

zingen. Dit merkten we onder meer op bij het partijfeest ter gelegenheid van meiavond 1925 waar 

de Harmonie Vooruit, de Marxkring en het lyrische kunstgezelschap “Aurora” het kunstprogramma 

verzorgden. Vóór het begin van de optredens werden de programmaboekjes onder het publiek 

verspreid  en daarin stond  dat “De gezellinnen en partijgenoten worden verzocht het refrein der 

liederen mede te zingen”332 Voor de “Jubelkantate van de Vlasbewerkers” in 1925 zouden de 

“programma’s met de tekst der Cantate (zullen) in de zaal verkocht worden”333. Op die manier kon 

men dit terecht beschouwen als een vorm van groepskunst waarin iedereen als gelijk werd 

beschouwd. Interessant hierbij op te merken was dat een oproep voor dergelijke vorm van 

“gemeenschapskunst” weer voornamelijk gevonden werd ofwel in het tijdbestek van die 

socialistische hoogdag, namelijk 1 mei of op een dag met een zeker rood “cachet” als het feest van 

de vlasbewerkers.  Het was dan ook de vraag of de arbeidersbeweging een al dan niet versterkende 

rol speelde in het aanwakkeren van deze gevoelens onder het publiek door bijvoorbeeld de 

kunstverenigingen te verzoeken hun programma’s aan te passen en het  publiek te betrekken in het 

geheel.  Was er hier misschien sprake van een verdoken vorm van propaganda? We onderzoeken dit 

spoor verder in het volgende hoofdstuk. 

(2) Inhoudelijk 

 

Wat waren in feite  de werkelijke functies van die socialistische liederen? J. Van De Merwe 

omschreef vier functies die eigen waren aan deze liederen. 334 Merk op dat dit stuk voor stuk functies 

waren die in de recente historiografie beschouwd werden als kenmerken van de (socialistische) 

arbeiderscultuur. 
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In de eerste plaats wees hij op de bindende functie, namelijk ter bevordering van het 

samenhorigheidsgevoel onder arbeiders. Een object dat het samenhorigheidsgevoel onder de 

arbeiders ongetwijfeld symboliseerde, was ongetwijfeld de rode vlag. Men voelde zich verbonden 

onder de vlag, was er trots op,  vond er troost in. Zo troffen we die bindende functie ook in de tekst 

van “Banierzang” (Vander Meulen) wat ondermeer op een herdenkingsavond van Aimé Bogaerts 

werd uitgevoerd door de Harmonie Vooruit.335  

“Ge zijt, o banier, de vlagge van ’t volk! 

Ons hartkreet, ons zielwensch zijt gij hier den tolk! 

O schonne baniere, o gloeiende kleur, 

Stel nimmer onz’ dromen te leur. 

Geen slijk mag u schenden, aan u hangt ons hart! 

Het volk groet u jublend zijn smart!”
336

 

 

Ander tekstvoorbeeld waarin dit samenhorigheidsgevoel naar voor kwam, vonden we in de eerste 

strofe van “Socialistenmarsch”, uitgevoerd op 30 april 1925337: 

 

“Op Socialisten, sluit de rijen 

Het roode Vaandel volgen wij 

Het geldt den arbeid te bevrijden 

Verlossing uit de slavernij. 

All’ aards geluk, all zonnepracht 

All’ geesteslicht, all wetensmacht. 

Zij aan het zwoegend volk gegeven. 

Zij is het doel waarnaar wij streven.”
338

 

 

Ten tweede en ten derde duidde De Merwe op de scholende functie en het wervende karakter die 

veel van deze liederen bezaten. Zo voerde Mevr. Salières op 15 februari 1930 bijvoorbeeld het 

nummer “Vrouwen stemt Rood” op tijdens een concert dat georganiseerd werd voor de 
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gepensioneerden.339 Het lied bezat ongetwijfeld een wervende en scholende functie om vrouwen, 

die het stemrecht bezaten, erop attent te maken waarom men wel voor de socialisten moest 

stemmen. Helaas kon de specifieke tekst niet meer teruggevonden worden. Het refrein van een 

ander nummer, meer bepaald “Acht-uren-marsch” (Bogaerts), opgevoerd op 30 april 1925340 

vertoonde duidelijk ook dit wervende karakter om samen ten strijde te trekken. Daarnaast droeg het 

eveneens een zeker uitdagend karakter in zich en werden er partijstandpunten341 in verwoord. 

Refrein:  

“Acht uur! Acht uur! 

Geen langer arbeidsduur! 

Ten strijd! Komt allen op ten strijd! 

Ten strijd, voor acht uur arbeidstijd!”
342

 

 

Als laatste functie wees Van De Merwe op de schrikaanjagende en uitdagende functie van de 

liederen, meer bepaald het prikkelen en tarten van de tegenstanders. Dit kon bijvoorbeeld 

aangetroffen worden in de tekst van de Internationale waarin daarnaast ook het wervende en het 

bindende karakter terugkwamen. Ter illustratie geven we de eerste strofe van het lied. 

“Ontwaakt, verworpenen der aarde! 

Ontwaakt, verdoemden in hongersfeer! 

Reed’lijk willen stroomt over de aarde 

En die stroom rijst al meer en meer. 

Sterft, gij oude vormen en gedachten! 

Slaaf geboornen ontwaakt, ontwaakt! 

De wereld steunt op nieuwe krachten 

Begeerte heeft ons aangeraakt!”
343

 

 

De socialistische liederen waren thematisch gezien kortom de vereenzelviging van hoe socialistische 

kunst er moest uitzien! Het had een uitgesproken politieke inhoud en richtte zich uitsluitend tot het 
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proletariaat. Dit wou niet zeggen dat het een waarheidsgetrouwe weergave was van de sociaal-

politieke realiteit maar een uitdrukking was van de existentiële beleving ervan.344  

6. Besluit 

 

Allereerst valt het op hoe moeilijk het is om een volledig sluitende definitie te vinden voor het begrip 

“arbeiderscultuur”, laat staan voor de socialistische variant ervan. Op basis van wat in de recente 

historiografie aanzien wordt als de constituerende elementen van de arbeiderscultuur in het 

algemeen, konden we een reeks algemene kenmerken naar voren schuiven. Onder meer de “strijd 

om het bestaan”, “de sterke lotsverbondenheid”, “solidariteit”, het belang van de “gemeenschap” 

worden als typische karakteristieken herkend. Vervolgens vergeleken we de visie van Hendrik De 

Man over het begrip socialistische cultuur en als snel blijkt dat ook hij deze bovenvermelde waarden 

erkende als kenmerken van de socialistische cultuur. Opvallend is natuurlijk dat de eigenschappen 

van de socialistische cultuur, volgens de ideeën van De Man, zich niet echt kunnen onderscheiden 

van de kenmerken die toegekend zijn aan de arbeiderscultuur in het algemeen. Een socialistische 

cultuur moest zich, volgens ons, dus voornamelijk op inhoudelijk vlak onderscheiden door 

bijvoorbeeld sterk in te spelen op de socialistische thematiek. Gebeurde dit dan ook op het podium? 

Ja! Maar hier voegen we wel onmiddellijk aan toe: op specifieke dagen zoals meiavond of op het 1 

meifeest.  

Zo valt het op inhoudelijk vlak, bijvoorbeeld in het massaspel van Daan Boens, op hoezeer men 

kritiek uitte op de kapitalistische maatschappij, op de geldzucht die hierin een grote rol speelde,. 

Men wees de ellende van het proletariaat aan en pleitte voor de revolutie en de creatie van een 

nieuwe maatschappij. Finaal werd de “nieuwe socialistische maatschappij” op een, quasi religieuze 

manier, aangekondigd door de Marianne en de komst van Koning Arbeid. 

Voor de liederen die koren als de Marxkring of de Harmonie Vooruit brachten, merkten we hetzelfde 

op. De socialistische liederen kaartten zo socialistische thema’s aan en riepen regelmatig op om ten 

strijde te trekken tegen de kapitalistische maatschappij. Deze liederen hadden vaak ook een 

uitgesproken politieke inhoud, waardoor de link met de propaganda al snel gelegd kon worden (meer 

hierover in het volgende hoofdstuk) 

Wanneer we welbepaalde podiumoptredens vormelijk bekijken, merken we op dat enkele 

“elementen van de arbeiderscultuur” duidelijk herkenbaar waren in zowel het massaspel als 

bijvoorbeeld de koren en cantates. Het belang van de gemeenschap werd tijdens het massaspel extra 
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in de verf gezet door de werkelijk massieve omvang van het ganse gebeuren. Maar liefst 500 (!) 

mensen namen deel aan deze uitvoering. Er werd toneel gespeeld, gezongen, geturnd,… Gedurende 

het hele spel werd voornamelijk het “gemeenschappelijke” solidaire karakter getoond. Anderzijds 

kon het ook waarlijk aanzien worden als “gemeenschapskunst” omdat het publiek ook in het hele 

stuk actief betrokken werd. Men bevond zich als het ware in het centrum van het hele gebeuren, en 

rondom zich vond alle actie plaats waardoor men als het ware in de actie opgenomen werd. 

Koren, als de Marxkring, waren zo ook een gemeenschappelijke, solidaire vorm van kunst. De vurige, 

strijdvaardige liederen werden zo niet gebracht door een individuele kunstzanger of zangeres. Nee, 

de strijdliederen klonken uit de borst van een grote groep zangers. Zo telde het socialistische 

mannenkoor Marxkring in het jaar 1926 maar liefst 128 leden! Nog omvangrijker qua zangers waren 

de zogenaamde cantates die georganiseerd werden in het Feestlokaal van Vooruit. Deze koren waren 

nog omvangrijker en moeten volgens ons een sterk gemeenschapsgevoel opgewekt hebben onder 

zowel de uitvoerders als het publiek. Het is, naar onze mening, dan ook goed mogelijk dat bij het 

aanhoren van een koor van dergelijke omvang er in het publiek een zeker animo ontstond, er een 

sterk gevoel van groepsgevoeligheid en klassenverbondenheid groeide met alle aanwezigen in de 

zaal. De grens tussen publiek en uitvoerders was dan ook vaak vrij dun. De culturele kringen 

verwachtten zo niet dat de aanwezigen passief in de zaal vertoefden, maar hielden er rekening mee 

dat het publiek te gepasten tijde vocaal kon inpikken door al vooraf zangboekjes te verspreiden in de 

zaal. 
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D. Cultuur in het Feestlokaal: een propaganda-instrument 

1. Inleiding 

 

In dit finale hoofdstuk van ons tweede deel, gaan we na in welke mate de podiumcultuur in het 

Feestlokaal zich ten dienste stelde van de rode beweging. Misschien was het culturele leven niet 

meer dan een middel om op een subtiele manier stemmen te lokken of om de mensen warm te 

maken voor welbepaalde politieke ideeën. We trachten met andere woorden te achterhalen of er, al 

dan niet subtiele, politieke boodschappen aanwezig waren tijdens bepaalde optredens. Koos het 

rode netwerk er bewust voor om podiumgerelateerde activiteiten  in te schakelen voor hun eigen 

doel, of prefereerde het voornamelijk andere kanalen om zijn boodschap over te dragen aan het 

brede publiek. Indien er toch enige aanwijzingen gevonden konden worden, was er dan sprake van 

enige merkbare evoluties doorheen het interbellum? In welke mate werden socialistische liederen 

nog aanzien als een propagandamiddel? En was er ten slotte een plaatsje voorzien voor de 

podiumkunsten binnen de nieuwe grootschalige manier van propagandavoeren ten tijde van het Plan 

van de Arbeid? Aan de hand van enkele concrete voorbeelden trachten we duidelijk te maken in 

welke mate de podiumactiviteiten een propagandistisch karakter in zich droegen. 

2. Socialistische propagandavoering 

a) Propaganda sinds het ontstaan tot de jaren ‘30  

 

Sinds de stichting van de BWP in 1885 hadden de socialisten altijd de waarde ingezien van 

propaganda. Het was dan ook een natuurlijk gevolg van de sociaaldemocratische gedachtegang. 

Centraal hierin stond de parlementaire strategie, namelijk het verkrijgen van een kwantitatief 

overwicht. Dit overgewicht had men nodig om  bijvoorbeeld  het Algemeen Stemrecht (AS) te 

verwerven. Om dit te laten slagen, was het dan ook van cruciaal belang  dat men een massapartij kon 

blijven. Onafgebroken en intense propagandacampagnes waren dan ook noodzakelijk om ten eerste 

de nodige leden te verwerven, de organisatie te versterken en ten slotte (toen men het AS behaald 

had) de gunst van de massa te verwerven. Hiervoor zette men dan ook alle beschikbare middelen in 

zoals het organiseren van massameetings, brochures, liederen, krantenberichten, 

propagandatochten,…345 

19e eeuwse propaganda berustte op zogenaamde “onthullingen” van de rijke burgerij. In de diverse 

kanalen wees men steeds op de contradicties tussen klassen, de sociale ongelijkheden en de 
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mankementen van het conservatieve bestuur. De BWP trachtte dan ook, via de gekende kanalen, de 

massa op een zuiver rationele manier te overtuigen. Men schoof beredeneerde argumenten naar 

voren en poogde het volk te overtuigen met zijn eigen propagandapunten. Men was ervan overtuigd 

dat men anderen via de “ratio” tot socialistische inzichten kon brengen. In 1925 verwoordde August 

De Block deze visie op propagandavoering bijna letterlijk in een artikel (Over een machtig 

propagandamiddel) in het dagblad Vooruit. De auteur stelde het volgende:  “Het volstaat nu niet 

meer nieuwe leden aan te werven…nevens die eerste taak, is er een tweede namelijk de opvoeding, 

de opleiding van onze duizenden leden. Zij moeten in min of meer groote mate het “waarom” van 

onze handelingen leeren begrijpen. Zij moeten bij machte zijn de steeds meer ingewikkelde wordende 

vraagstukken van sociaal en economisch (sic.) leeren begrijpen”346 In dit bericht kwam duidelijk het 

belang van de ratio naar voren. Er werd belang gehecht aan de opvoeding van de arbeiders. Zo kon 

men komen tot socialistische inzichten.   

De eerder vermelde propagandatochten bleven ook na WO I een courant gebruik binnen de 

socialistische beweging (en dan vooral de korte periode voorafgaand aan een stembusgang). Naar 

aanleiding van de verkiezingen op 5 april 1925 bv.   kwam Em. Vandervelde in Gent spreken op 15 

maart 1925. De Gentse socialisten maakten dan ook direct gebruik van deze gelegenheid om er een 

bijzondere propagandadag van te maken voor de hele partij. Verschillende harmonieën en fanfares 

trokken door de stad om zo de honderden partijgenoten naar de meeting te lokken. Tijdens de tocht 

werden tevens honderden strooibiljetten uitgedeeld.347 Enkele dagen voor de stembusgang vonden 

nog meer propagandatochten348 plaats in de verschillende wijken van de stad. Daarnaast ging men al 

in de krantenberichten hevig tekeer tegen de klerikalen en liberalen: “Klerikalen en liberalen hebben 

het hoofd verloren en dit stelt men vast in hunne kiesgeschriften die doorweven zijn met vuil en laster 

tegenover onze partij”349. Dergelijke manieren van propagandavoering pasten dan ook volledig bij de 

propaganda-ideeën van vóór WO I. 

Welke rol de volkshuizen, zoals het Feestlokaal van Vooruit, op het vlak van propaganda konden 

spelen was over het algemeen eerder bescheiden. Volkshuizen in Vlaanderen waren in hun dagelijkse 

werking dan ook geen haarden van harde strijd of propagandistisch fanatisme. De culturele 

activiteiten liepen zo in feite gelijk met de bescheiden ideologische profilering van de socialistische 

beweging. In de vele Volkshuizen, waaronder ook het Feestlokaal Vooruit, floreerden eerder 
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activiteiten met een “lichter” karakter als crochetwedstrijden350, kaart-, sport- en biljartclubs, en 

diverse rode theatergroepen brachten voornamelijk licht burgerlijke repertoires.351  

 

(1) Socialistische liederen 

 

Liederen waren binnen de socialistische arbeidersbeweging steeds een belangrijk sociaal-cultureel 

verschijnsel geweest. Over de jaren heen, werd het door de partijgenoten als een belangrijk 

strijdmiddel aanzien met inherent een sterk wervende functie.352 

 Zo beschouwde Edward Anseele het lied als “het sterkste cement dat de arbeidersmassa binden 

kan”353.  Partijmilitant De Witte omschreef in 1898 ondermeer hoe “van in het begin der 

socialistische beweging (had) de zang er een groote rol in *had+ gespeeld (…) meer nog dan 

redevoeringen der meetings brachten die liederen het hunne bij om den geest van verzet ten oproer 

te maken. Aan het lied als strijdmiddel, hechten de leiders der Werklieden-partij veel gewicht”354 

Socialisten grepen inderdaad van in het begin het lied aan als middel om de  arbeidersbeweging te 

versterken. Naast diverse prijskampen, wij vermelden hier onder andere de prijskamp in Ledeberg 

ingericht door de Marxkring in 1892 waar Jef Vander Meulen voor de eerste maal zijn gedicht 

“Arbeidersstrijdzang” en een enorm succes moet gekend hebben355, werden de liederen indertijd ook 

bekend gemaakt aan het volk via het dagblad Vooruit, volksalmanakken, speciale tekstboekjes, etc.356 

Dergelijke verspreiding van liederen konden tijdens het interbellum nog steeds aangetroffen worden. 

Zo troffen we bijvoorbeeld de volledige liedtekst van “Meilied” aan, naar aanleiding van de eerste 

mei  1925, in het dagblad Vooruit.357  

Het socialistische lied werd, de laatste decennia van de 19e eeuw, bijna altijd aangeheven na afloop 

van meetings, festiviteiten, betogingen en propagandatochten. Opvallend was wel dat na de invoer 
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van het Algemeen Stemrecht er geen revolutionaire liederen meer werden gemaakt. In de repertoria 

van de fanfares en harmonieën verminderde het aandeel strijdliederen beduidend vanaf 1895.358 Na 

1900 ontstond er, aldus B. Timmerman, geen enkel belangrijk socialistisch strijdlied meer.359 

Overeenkomstig daarmee was het opmerkelijk dat men de socialistische liederen steeds minder zou 

gebruiken bij meetings en zij dus  op het vlak van propaganda aan belang moest inleveren. De BWP 

leek zich gaandeweg te institutionaliseren en verloor een stuk van haar strijdkarakter. Het 

kunstzinnige karakter van de optredens in de verf zetten en de toehoorders bekoren werd voortaan 

een belangrijker doel van de kunstkringen. Dit wilde echter helemaal niet zeggen dat het strijdlied 

niet meer voorkwam. Zo kon het volgens H. Vandecaveye opnieuw de kop opsteken in sociaal 

onrustige tijden.360 Maar in tegenstelling tot vóór 1895 werd de productie ervan niet meer 

gestimuleerd door de BWP. Marechal meende vervolgens dat het socialistische lied sinds het einde 

van de 19e eeuw niet meer als een propagandamiddel werd aangewend.361 

(2) Functies van het lied 

 

In het vorige hoofdstuk vermeldden we de 4 functies van het socialistische lied volgens J. Van De 

Merwe362. Zij waren meer bepaald de bindende functie (ter bevordering van de samenhorigheid), ten 

tweede de scholende functie, vervolgens wees hij op het wervende karakter dat veel van deze 

liederen bezaten, en als laatste functie duidde hij op de schrikaanjagende en uitdagende functie van 

deze liederen.  

H. Vandecaveye voegde daar nog het propageren van nieuwe standpunten, gedachten en 

programma’s en het stimuleren van het klassenbewustzijn aan toe.363 Deze elementen konden 

aangetroffen worden in heel wat liederen zoals bij voorbeeld in de tekst van het eerder vermelde 

“Socialistenmarsch” of “Socialistische zang”364 

(3) …toch een propagandamiddel? 

 

Voor ons leek, na het aantreffen van verschillende voorbeelden in het dagblad Vooruit waarbij 

tijdens opvoeringen socialistische liederen werden opgevoerd, het kernidee dat het socialistische lied 
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niet meer als propagandamiddel werd ingezet niet volledig correct te zijn. We erkennen weliswaar 

dat het socialistische lied als propagandamiddel sterk heeft moeten inboeten ten voordele van 

andere praktijken, en dat verenigingen als de Marxkring en Harmonie Vooruit meer de nadruk 

begonnen te leggen op eerder kunstzinnige repertoires. Toch verdwenen deze socialistische 

strijdliederen niet uit het repertoire van de zangverenigingen en werden ze bovendien nog 

regelmatig uitgevoerd (en niet alleen in sociaal onrustige tijden zoals Hendrik Vandecaveye 

poneerde). Dat het Comité voor Arbeidersopvoeding nog steeds de waarde inschatte van het 

socialistische lied als een nuttig propagandamiddel voor het rode netwerk kon bijgevolg helemaal 

niet ontkend worden. Zo erkende de CAO dat het socialistische lied er enorm veel toe had 

bijgedragen dat de socialistische ideeën bij de massa konden doordringen. “Daarmede werden vóór 

veertig en meer jaren de eerste socialisten gerecruteerd. Het was met moed, offerwilligheid en 

geestdrift dat onze eerste propagandisten des zondags van herberg tot herberg togen socialistische 

liederen zingend(…)In de wee- en klaagliederen werd de ellende en soms de smart hunner klasse 

afgeschilderd. Het krachtig strijdlied riep hen op tot organisatie, tot verzet en strijd (…)Elke socialist 

kende die zielsverheffende liederen en zong ze bij elke gelegenheid(…)Dat was een goede gewoonte.” 

Het CAO erkende dat het socialistische lied meer en meer op de achtergrond geraakte en dat nieuwe 

aangeslotenen de liederen niet kenden. Desalniettemin was men van plan stappen te ondernemen 

om hierin verandering te brengen! Omdat het socialistische lied “als propagandamiddel niet te 

negeren is, besloot het Comiteit voor Arbeidersopvoeding uit alle krachten te werken om het terug in 

ere te herstellen. Om dit doel te bereiken rekent het op de medehulp van elk welmeenend 

partijgenoot doch vooral op deze der kunstkringen. De wensch is uitgedrukt dat er bij elk kunstconcert 

minstens een paar socialistische liederen op het programma zouden voorkomen.365 Wat we hier in 

feite lezen is dat socialistische liederen enerzijds door de CAO nog steeds erkend werden als 

propaganda-instrumenten en dat, misschien wel belangrijker, de CAO zich hier tot de kunstkringen 

richtte, zoals bv. de Marxkring, om hun kunstprogramma’s aan te passen! De CAO trachtte zich a.h.w. 

te bemoeien in de interne keuken van de kunstverenigingen en probeerde in feite op die manier het 

cultuuraanbod van de kringen te beïnvloeden! In welke mate deze oproep een verplichtend karakter 

vertoonde en inschatte of de oproep van de CAO enige invloed gehad moet hebben op de 

verenigingen, was al heel wat moeilijker te achterhalen aangezien, bijvoorbeeld voor het jaar 1923 of 

1927 de programma’s en aankondigingen in het dagblad Vooruit net heel beperkt en onvolledig 

waren. Indien men al muziekwerken vermeldde in de aankondigingen, gaven de kunstkringen 

voornamelijk de operafragmenten op. De repertoires van de kunstkringen tijdens het sleuteljaar 

1925 (wat we volledig doornamen) wezen ook niet direct uit dat het aandeel “socialistische liederen” 
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gevoelig  groter geworden was. In de programma’s van de grote kunstconcerten lag de nadruk nog 

steeds op de muziekwerken van grote componisten.  

Het aandeel “socialistische liederen” op specifieke dagen die een exclusieve rode stempel droegen 

zoals 1 mei, meiavond, herdenkingsavonden van een voorname socialist of partijfeesten, leek 

daarentegen wel te stijgen na de oproep van de CAO. Voor het jaar 1919 bijvoorbeeld -  er was geen 

feest op meiavond -  merkten we op 1 mei uitsluitend de socialistische liederen “Het is Mei” (Vander 

Meulen) en “De Internationale” (De Geyter) op in het voornamelijk “burgerlijk getinte” 

morgenprogramma van de Harmonie Vooruit.  Vervolgens stonden er overdag maar liefst twee 

symfonische concerten en ’s avonds een groot kunstfeest op het programma met hoofdzakelijk 

“kunstzinnigere” repertoires waarvan het rode karakter ver te zoeken was.366 Het contrast met het 

feest op meiavond 1923, dat daarentegen een overduidelijke rode stempel droeg, was dan ook heel 

groot. Tijdens het eerste gedeelte werd de kindercantate “De Arbeid” (Boghaerts) door 600 (!) 

personen uitgevoerd en tijdens het tweede zanggedeelte zong Mevr. Germaine Goedertier-

Posthumus “Meilied” en nog een resem andere meiliederen.367 Meiavond 1925 was weer hetzelfde 

verhaal als 1923 met onder meer de uitvoering van de “Rooden Liederenkrans”, door de leden van 

het kunstgezelschap Aurora.368  

(4) Conclusie 

 

Concluderend was het grotere aandeel “socialistische strijdliederen” tijdens de meifeesten en 

partijfeesten op zijn minst een opmerkelijk gegeven te noemen. Het leek er op dat de kunstkringen 

rekening hielden met de oproep van de CAO tijdens deze “rode dagen”, en dat de kunstverenigingen 

ingeschakeld werden voor de doeleinden van het “rode netwerk”. Het feit dat kunstkringen in de 

eerste plaats al bereid waren om een optreden te verzorgen op duidelijk politiekgetinte dagen als 1 

mei, en zich dus niet enkel beperkten tot de eigen kunstconcerten, betekende dat het belang van het 

lied als propaganda-instrument nog steeds niet onderschat werd én dat het cultuurleven in de 

Vooruit bovendien bereid was zich voor de kar van de socialistische beweging te spannen. Om 

concreet te achterhalen of men zich inhoudelijk wou aanpassen aan de wensen van bijvoorbeeld de 

CAO was minder duidelijk te vinden. Doorheen het jaar bemerkten we geen grondige veranderingen 

in de programmeringen. Een ander verhaal was te merken tijdens de “rood getinte” dagen waar de 

rode liederen weer prominenter op de voorgrond traden. Bij opvoeringen van nummers zoals 

“Vrouwen stemt Rood” kon men moeilijk nog het propagandistische karakter ervan ontkennen. 
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Achterhalen in welke mate de CAO, of misschien wel de BWP, hiervoor verantwoordelijk was, was 

spijtig genoeg niet meer mogelijk wegens de verschillende lacunes in de archieven.  

 Eén ding was wel duidelijk: namelijk dat de CAO, en door haar  oproep ongetwijfeld de kunstkringen 

ervan alert maakte, nog steeds het belang inzag van socialistische liederen als instrumenten van 

propaganda! Het socialistische lied had men nog niet volledig afgeschreven, zoals Marechal 

beweerde. 

b) Propaganda tijdens de jaren ’30: het Plan de Man  

(1) Voorbeschouwing 

 

Op vlak van propaganda was er een duidelijk verschil te merken tussen de jaren ’20 en ’30 in zowel 

de intensiteit als de wijze waarop men te werk zou gaan. De jaren ’20 zorgden niet voor grote 

veranderingen op vlak van propaganda, er was sprake van een zekere continuïteit sinds het ontstaan 

van de partij. De wijze waarop men de massa trachtte te beïnvloeden en te overtuigen bleef identiek 

als voorheen en men hanteerde nog altijd dezelfde technieken sinds de oprichting van de BWP. 

Verder werd er, naar onze mening, nog altijd belang gehecht aan het lied als vorm van propaganda.  

De propagandatechnieken die men tijdens de jaren ’20 gebruikte, leefden zeker en vast voort in de 

jaren ’30  maar daarbovenop werden zij veel uitgebreider, werd het allemaal meer “allesomvattend”. 

Tijdens deze jaren zouden er grondige veranderingen plaatsgrijpen… 

 

(2) Alle hens aan dek voor het Plan 

 

Eind 1933 betekende een radicale breuk met de voorafgaande periode. De ideologische lauwheid 

sloeg radicaal om toen de BWP een immense propagandacampagne op poten zetten om het Plan van 

de Arbeid te lanceren in België. De socialistische visie over hoe men propaganda moest voeren kende 

met de komst van Hendrik De Man een serieuze omslag. De Man had enkele jaren kort na WO I in de 

Verenigde Staten van Amerika verbleven en zijn medewerking verleend aan de propagandadienst 

van de Amerikaanse regering. De dienst maakte zonder al te veel bezwaren gebruik van de nieuwste 

propagandatechnieken die gebaseerd waren op massapsychologie.369 Zijn Amerikaanse ervaringen 

zouden een grote invloed hebben op zijn campagne rond het Plan van de Arbeid dat tussen 1933 en 

1935 aanzien werd als dé oplossing voor de economische crisis in België. De Plancampagne was dan 
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ook een breuk met de voorgaande campagnes op zowel technisch als inhoudelijk vlak. Het luidde een 

periode van gespecialiseerde propagandavoering in.370 

Een centraal comité werd opgericht en een enorm budget werd vrijgemaakt om zo op grote schaal 

een gecoördineerd reclame - en propagandacampagne in te richten. De Man brak met de 

traditionele manier van propagandavoering in het verleden. Het gebruik van de rede moest omzeild 

worden via het niet-rationele gedeelte van de menselijke geest om zo het onderbewustzijn van de 

mensen te kunnen bereiken.371  

De campagne zou bestaan uit drie op elkaar volgende “aanvalsfasen” met als finaal doel: de creatie 

van een gemeenschappelijk front “tegen de parasiterende geldmachten”372. Fase één omvatte de 

vorming van de kaders van propagandisten, fase twee besloeg de mobilisatie van de arbeidersklasse 

en vooral de werklozen en fase drie bestond uit het uitlokken van een volksbeweging die de grenzen 

van de sociale lagen en partijen zou overschrijden.373 De derde fase, voor ons eveneens de meest 

belangrijke, werd aanzien als de belangrijkste. Men trachtte deze volksbeweging op te starten door 

gebruik te maken van zogenaamde monsterbijeenkomsten. In grote steden als Gent grepen 

totaalspektakels plaats die in niets meer moesten onderdoen voor de grote 1 meifeesten. Vlaggen, 

affiches, muziek, toneelvoorstellingen, optredens van turn- en muziekkringen, speechen,…alles 

trachtte men in te schakelen ten dienste van het Plan!374  

De Plan-Ideologie doordrenkte de vele socialistische structuren en leidde tot een massieve 

mobilisering. De periode was stond bol van de radiotoespraken, meetings, demonstraties, … Verder 

was er de ‘Planfilm’, Planmarsen, Planaffiches, Planspeldjes,… 

(a) Planliederen 

 

Daarnaast schakelde het Nationaal Actiecomité voor het Plan van de Arbeid een aantal componisten 

in om een reeks Planliederen en Planmarsen te componeren. Planliederen werden geschreven door  

Yvonne de Man, Grauls, Suls, Marcel Poot,…koren onder andere van Achiel Mussche, Van Leenden, 
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Marie W. Vos, enz…375 Begin 1935 bracht men zelfs een bundel met Plan- en strijdliederen uit. Deze 

bevatte de volgende werken: 

 “Saam zijn wij sterk!” : muziek van Manschinger 

 “Vooruit voor ’t Plan” : muziek van Paul Douliez, tekst van Armand Suls 

 “Het Plan aan de Macht!” : muziek van Bachenheimer 

“Op voor ’t Plan van den Arbeid!” : muziek van Wladimir Woronoff, tekst van Willem  

           Verougstrate
376

 

Die verschillende Planliederen werden gezongen door de socialistische koren op allerlei 

partijevenementen. Zo zong het socialistische mannenkoor Marxkring de Planliederen op het “Groot 

Planfeest” dat doorging op 18 maart 1935.377 

(b) Plancabaret 

 

378Op toneelvlak troffen we het Plancabaret “De Roode Rakkers” aan. Het toneelgezelschap 

Multatulikring 

stichtte in 

november 1934, 

naar Noorse en 

Oostenrijkse 

voorbeelden, een 

strijdcabaret. Het 

strijdconcert zou 

onder meer 

muziek, declamatie, zang en strijdtoneel programmeren en paste perfect in het propagandaoffensief 

van Hendrik De Man.379    “De Roode Rakkers” had als doel “De strijd voor het plan van den Arbeid” 

en wanneer men het programma bekeek, werd al snel duidelijk waarom. In dit cabaret werden 

hekelliederen gezongen en daarnaast allerlei sketches opgevoerd door het toneelgezelschap. 

Centraal in het programma stond “Jan van het Plan”, een figuur met een dikke snor, pijp en pet. De  

Gentse arbeiders kenden deze figuur al als een tekening uit “Voor Allen”, waaraan wekelijks vragen 
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werden gesteld etreffende het Plan van de Arbeid. Op gemoedelijke wijze werd er propaganda 

gemaakt voor het Plan van de Arbeid. Ter illustratie: 

Werkloze: “Jan, het schijnt mij dat uw schouw (Jan rookt een pijp) beter rookt dan die daar (wijst naar de 
fabriekschouw).” 

Jan: “ ’t Kan slecht anders zijn jonk! Moesten de banken zooveel interest vragen aan de tabaksfabriekanten als 
aan deze fabrieken, mijn pijpe zou ook al lang uit zijn.” 

Werkloze: “Wanneer zullen we eindelijk weer aan ’t werk kunnen gaan?” 

Jan: “Als het Plan van den Arbeid het krediet van de banken aan de nijverheid zal hebben doen dalen.”
380

 

 

Het Multatuligezelschap had met hun opvoering van “De Roode Rakkers” een geweldig groot succes 

onder de bevolking. De vele liederen, waaronder “Jan van het Plan” en “Het Plan van den Arbeid”381 

trachtten eveneens op die gemoedelijke wijze de massa te mobiliseren voor het Plan van de Arbeid. 

Men werd overal gevraagd in het Gentse en evenals de Marxkring schonk het toneelgezelschap al zijn 

opbrengsten aan de strijdpenning.382 

Een ander duidelijk verschil was al merkbaar in de vormgeving van de socialistische affiches. Voor 

1933 werden deze voornamelijk gekenmerkt door een hoog informatief karakter. Het gebruik van 

cijfermateriaal gebeurde veelvuldig. Vanaf 1933 was dit al veel minder het geval. De lange 

tekstaffiches werden gereduceerd tot eenvoudige slogans. Een dominant gegeven werd het gebruik 

van symboliek. De partijen, de economie, de Belgische frank,… kregen stuk voor stuk een eigen 

beeldend symbool. 383 

Vanaf 1933 merken we die verandering ook duidelijk in het culturele leven in het Feestlokaal Vooruit. 

Politieke boodschappen en, al dan niet subtiele, propaganda voor het Plan van de Arbeid slopen 

toneelstukken, balletuitvoeringen en muziekstukken binnen. Toneelstukken vertoonden vaker 

politieke boodschappen en meer maatschappijkritische elementen,  iets wat zich, tijdens de jaren ’20 

helemaal niet voordeed. 

Het gebeurde dan ook dat bijvoorbeeld de BWP kunstfeesten organiseerde in het feestlokaal Vooruit 

die volledig in het teken stonden om een socialistisch partijpunt zoals het “Plan van de Arbeid” te 

promoten en te verkopen aan het brede publiek. Daarbij, zoals bleek uit de programmering, rekende 

men volledig op de medewerking van de verschillende kunstkringen. Zo troffen we een voorbeeld 
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aan in 1934 waarbij de BWP, naar goede gewoonte, een, naar eigen zeggen, “Buitengewoon Groot 

Partijfeest”384 inrichtte op Meiavond. Het programma was overduidelijk samengesteld in het teken 

van het Plan van de Arbeid. Verschillende verenigingen zoals de Harmonie Vooruit, de Multatulikring 

en de Turnkring “Werkerswelzijn” verleenden hun medewerking aan het programma. Michiel van 

Vlaenderen droeg onder meer “Het Socialisme komt”, “De dank van millioenen werkers” en “Tot 

ziens” voor.385 Verder waren er een reeks balletuitvoeringen en diverse declamaties,…, om 

vervolgens tot de grote apotheose386 van de avond te komen die volledig in het teken stond van het 

Plan van de Arbeid.387 Het volk moest duidelijk warm gemaakt worden voor het Plan De Man. Hieruit 

konden we concluderen dat de kunstkringen zich ten dienst stelden van de partij en men actief 

meewerkte in de propagandacampagne rond het Plan van de Arbeid. Voor ons restte in feite enkel 

nog de vraag of deze kunstkringen dit besloten te doen uit eigen initiatief, of vanuit de partij 

enigszins aangespoord werden om een opvoering (zoals deze grote apotheose) samen te stellen 

waarin het Plan van de Arbeid gepromoot werd… Het antwoord op die vraag  moesten we schuldig 

blijven wegens ontbrekend archiefmateriaal… 

Een grote catastrofe, zoals de mijnramp in Pâturages op 15 mei 1934, kon zo ook het onderwerp 

worden van de kunst en een aanleiding betekenen om kritiek te uiten op de maatschappij. Zo voerde 

de Multatulikring het toneelstuk “Gluck Auf” op in het Feestlokaal op 13 en 20 januari 1935. In het 

toneelstuk hekelde men onder andere de onveilige werkvoorwaarden waarin de Belgische 

mijnwerkers moesten functioneren. Verder pleitte “Gluck Auf” voor de “grootmaking van de 

syndicaten”,388 en koppelde er eveneens een syndicale actie aan vast, ten voordele van de 

mijnwerkers.389 

De massificatie was een ander nieuw verschijnsel dat gedurende het Plan van de Arbeid duidelijk 

naar voren trad. De enorme meetings, waar soms welgeteld 20.000 mensen bijeenkwamen, 

illustreerden mooi dit nieuwe fenomeen.390  

De personencultus rond Hendrik De Man was echter het meest opvallende gegeven in de 

socialistische propaganda van de jaren ’30. Zo getuigde De Man zelf: “Vrouwen kusten de panden van 

mijn jas, andere lieten mij hun kinderen aanraken”391. Hier kan echter eveneens de parallel gelegd 

worden met de eerder besproken religieusgetinte verering van belangrijke personen binnen de  

                                                           
384

 Amsab, Archief 32, Omslag 91. Programma buitengewoon groot partijfeest, 30 april 1934. 
385

 Amsab, Archief 32, Omslag 91. Brief gericht aan Vergeylen. 
386

 Zie Bijlage 11 voor de uitgeschreven versie van de apotheose.  
387

 Amsab, Archief 32, Omslag 91. Programma buitengewoon groot partijfeest, 30 april 1934. 
388

 Vooruit, 29/12/1934, p. 6. 
389

 Vooruit, 30/10/1934, p. 6. 
390

 Evert Marechal, De socialistische propaganda (einde 19
e
 eeuw – midden 20

ste
 eeuw), p. 82. 

391
 M. Claeys-Van Haegendoren, Hendrik de Man. Persoon en Ideeën. I, p. 287. 



109 
 

socialistische beweging. Hoewel de personencultus van een levende persoon geen nieuw gegeven 

was , denk maar aan de cultus rond Edward Anseele op het einde van de 19e eeuw (zie supra), was 

het adoreren van een persoon in een politieke campagne dat wel!392 

De campagnes verspreidden niet enkel de Planideologie. Ze zorgden er vooral ook voor dat het 

principe van ideologische propaganda vaste voet kreeg in België. De Planperiode veroorzaakte in de 

Vlaamse volkshuizen, zoals in het Feestlokaal in de Sint Pietersnieuwstraat,  tevens grondig 

verschuivingen op het culturele niveau. Het propagandistische repertoire zou in het rode kunstleven 

nadrukkelijker tot uiting komen. Om dit te bereiken schakelde De Man Arthur Haulot in, die de linkse 

wereld voor het Plan moest warm maken. Zo organiseerde hij in 1935 het massaspel “Les gueules 

noires” in het prinsbisschoppelijk paleis van Luik dat zo’n 35.000 toeschouwers lokte. Verder sprak hij 

verschillende kunstenaars aan en zocht daarnaast ook schrijvers om spreekkoren te schrijven voor de 

bundel “Theatre Rouge”.393 

3. Besluit 

 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk zouden we de volgende zaken kunnen concluderen. Allereerst 

kunnen we het interbellum verdelen in twee grote periodes: meer bepaald startend vanaf WO I tot 

het begin, en de daarmee gepaard gaande propaganda, van het Plan van de Arbeid.  

Het eerste tijdvak laat zich karakteriseren als een periode waarin men propaganda voerde op 

nagenoeg dezelfde wijze als sinds het ontstaan van de BWP. Er is een constante lijn merkbaar waarbij 

men gebruik maakte van meetings, brochures, liederen, krantenberichten,… Gaandeweg merken we 

dat het belang van liederen als propagandamiddel moest inboeten ten voordele van andere 

instrumenten. Toch zijn we van mening dat het lied als propagandamiddel tijdens het interbellum 

nog niet volledig afgeschreven mag worden. Zo bezitten ze onder andere een zekere wervende 

functie en dragen ze volgens Vandecaveye bij tot het klassenbewustzijn en propageren ze nieuwe 

standpunten,  functies die niet verloren gaan na verloop van tijd. Verder onderschatte de CAO ook 

het belang niet van deze liederen en lanceerde zij een oproep naar de verenigingen om opnieuw 

belang te hechten aan deze liederen. Op de vraag of deze oproep door de verschillende kunstkringen 

beantwoord werd, kunnen we minder duidelijk beantwoorden. Na analyse van de diverse 

programma’s lijkt het er op dat het bitterweinig effect had. De kunstkringen leken hun 

programmering door het jaar heen niet aan te passen. Wanneer we echter kijken naar de 

programma’s op specifieke “rood gekleurde” dagen (zoals ik het omschrijf) als meiavond, één mei, 
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partijfeesten,…dan merken we wel een verschil op. Op deze dagen werden er , na de oproep van de 

CAO in 1921, duidelijk meer socialistische liederen gezongen dan voordien. In welke mate de CAO 

hiervoor verantwoordelijk was, is spijtig genoeg niet meer te achterhalen wegens het ontbreken van 

enige archieven uit die periode. Feit is wel dat de kunstverenigingen in de eerste plaats genegen 

waren om een optreden te verzorgen op duidelijk socialistisch getinte dagen als 1 mei en aldus 

bereid waren zich voor de kar van rode beweging te spannen. Daarenboven kan het 

propagandistische karakter van liederen als “Vrouwen stemt rood” niet ontkend worden.  

Het tweede tijdvak vertoont enigszins een ander karakter. Nieuwe propagandatechnieken werden 

geïntroduceerd en alles werd meer allesomvattend en grootser aangepakt dan voorheen, dit 

voornamelijk door de ideeën van Hendrik De Man. Tijdens de derde fase van het strijdplan trachtte 

men een ware volksbeweging op te starten waarbij men werkelijk alles trachtte in te schakelen voor 

de promotie van het Plan van de Arbeid. Hieronder was er tevens een luikje voorzien voor de 

podiumcultuur. Zo zong de Marxkring de speciaal opgestelde Planliederen op een “Groot Planfeest” 

dat doorging op 18 maart 1935. Verder voerde het Multatuligezelschap het Plancabaret “De Roode 

Rakkers” op waarin men op een gemoedelijk manier het Plan van de Arbeid promootte. Verder 

merken we ook nog op dat ook andere kunstkringen als de turnkring “Werkerswelzijn” zich lieten 

inschakelen voor de promotie van het Plan. Ten slotte troffen we in het repertoire van het 

Multatuligezelschap in de jaren ’30 (voor de jaren ’20 troffen we dit niet aan) voor het eerst 

toneelstukken op met een zekere politieke inhoud. Zo hekelde het toneelstuk “Gluck Auf” de 

gevaarlijke situatie in de mijnen en pleitte voor de grootmaking van de syndicaten. 

Finaal zijn we wel verplicht het relatieve karakter op te merken van de inschakeling van 

podiumcultuur voor propagandadoeleinden. Zij opereerde steeds in de marges. Andere propaganda-

instrumenten in de jaren ‘20 als meetings, de pers, affiches, brochures en onder meer aanvullend 

(sinds het Plan van de Arbeid) de radio, de fietstochten of films werden aanzien als dé middelen om 

het volk te overtuigen. 
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E. Algemeen Besluit 
 

Hoe kan men het inhoudelijke “karakter” van de podiumkunsten in het Feestlokaal van Vooruit 

tijdens het interbellum nu omschrijven? 

Waren deze optredens en opvoeringen van de verschillende kunstkringen nu overwegend religieus 

van aard, of eerder burgerlijk? Lieten ze  zich eerder karakteriseren als exponenten van een 

socialistische arbeiderscultuur of kon men, door de aanwezigheid van verschillende inhoudelijke 

propagandistische trekjes ze klasseren als propaganda-instrumenten? Deze vragen zouden stuk voor 

stuk positief beantwoord kunnen worden! Maar -  en dit is heel belangrijk - het is nodig dat we hierbij 

duidelijk rekening houden met het specifieke tijdstip waarop de diverse optredens en opvoeringen 

doorgingen! 

Algemeen genomen lijkt Marc Reynebeaus stelling, dat socialisten in feite geen eigen cultuur hadden 

ontwikkeld in de loop der jaren maar in realiteit gewoon de kunstvoorbeelden van de progressieve 

liberalen navolgden, na ons onderzoek enigszins bevestigd. In de praktijk leek deze drang, om zich te 

spiegelen aan de “grote kunst”, erop neer te komen dat kunstkringen als de Marxkring of de 

Harmonie Vooruit, voor hun winter- en kunstconcerten, waarvan er per jaar een vijftal 

geprogrammeerd waren tijdens de wintermaanden, bij voorkeur muziekwerken en operastukken 

selecteerden uit de repertoires van zogenaamde “grote componisten” zoals Jules Massenet, Charles 

Gounod of Giacomo Puccini. Intense contacten tussen het Feestlokaal enerzijds en de verschillende 

“burgerlijke” schouwburgen anderzijds zorgden er zo ook voor dat men kunstzangers en zangeressen 

uit diverse Belgische schouwburgen kon lokken naar het Feestlokaal om als ster van de avond te 

kunnen schitteren. Hierin volgde men opnieuw het voorbeeld van de grote burgerlijke cultuurhuizen 

als het Théatre Royal de Gand dat op zijn beurt internationale vedetten aantrok om zijn programma 

meer op te luisteren. Bovendien viel het ook op, na onder meer een programmavergelijking met de 

Théatre Royal de Gand, hoezeer de programma’s met elkaar overeenstemden qua muziek- en 

operakeuze. Daarbij moeten we vermelden dat de programma’s van de kunstkringen vaak eerder 

“gereduceerde” programma’s waren van deze uit de burgerlijke huizen. De kunstkringen in het 

Feestlokaal volgden de grote voorbeelden maar men kon er in de  realiteit niet aan tippen omwille 

van materiële en financiële tekortkomingen. 

We voegen er hier echter onmiddellijk aan toe dat deze stelling minder opgaat wanneer we de 

kunstprogramma’s van socialistische dagen als meiavond of partijfeesten bekijken. Op deze dagen 

merkten we een verschil op in muziekkeuzes en gebeurde het dat een opvoering, bijvoorbeeld het 
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massaspel van Daan Boens, duidelijk een ander karakter vertoonde, dat op zich ver verwijderd stond 

van de “burgerlijke cultuur”.  

Markant hierbij is dat het inhoudelijke karakter van de concerten, zangkoren, balletopvoeringen, 

toneelopvoeringen, totaalopvoeringen,…die plaatsgrepen op socialistische hoogdagen als meiavond, 

1 mei, partijfeesten,…zowel geïnterpreteerd konden worden als kunst met een religieuze ondertoon, 

een propagandistische ondertoon én een socialistisch-culturele ondertoon! De kunst die men op 

deze dagen bracht, vertoonde met andere woorden duidelijke karakteristieken van deze drie 

deelgebieden! Door gewoon telkens de bronnen vanuit een andere invalshoek te bestuderen, of 

eenvoudig gezegd door een “andere bril” op te zetten, kon men bij nader onderzoek van de inhoud 

van de concerten en opvoeringen die verschillende elementen aantreffen. 

Ter illustratie nemen we de figuur van de Marianne die in zowel liederen, toneelopvoeringen als 

balletuitvoeringen ingeschakeld werd. Vanuit een religieus standpunt kunnen we de link leggen 

tussen haar en de Heilige Maagd Maria. De manier waarop ze, tijdens het massaspel van Daan Boens, 

als een soort Heiland ten tonele werd gebracht omkranst door een aureool van licht verraadde 

enigszins de religieuze ondertoon. Bovendien krijgt men met haar komst in het massaspel, ook  de 

vestiging van socialistische maatschappij op aarde. Anderzijds schakelde men de Mariannefiguur 

twee jaar later, op meiavond 1934, opnieuw in. Deze keer kwam ze ten tonele tijdens een 

balletuitvoering als propaganda van het Plan van de Arbeid. Zo riep ze de arbeiders op te strijden 

voor het Plan van de Arbeid. Vanuit deze optiek vertoonde de kunstuitvoering een duidelijke 

propagandistische trek. Ten slotte kan men haar ook interpreteren als een exponent van de 

socialistische arbeiderscultuur waarin ze aanzien wordt als de verpersoonlijking van het abstracte 

begrip “socialisme” en de arbeiders mobiliseerde om samen aan haar zijde te strijden (Zie 

bijvoorbeeld in “Het lied van Marianne”) 

Concluderend kunnen we dus stellen dat het cultuurleven, met betrekking tot de podiumkunsten, in 

het Feestlokaal van Vooruit in de loop van  het jaar eerder een burgerlijk karakter vertoonde. Men  

trachtte zich te spiegelen aan de “grote kunst” van de burgerlijke cultuurcentra. Op speciale dagen 

(meiavond, 1 mei, partijfeesten,…) valt het echter op dat de inhoud van de opvoeringen en 

optredens veranderde. De cultuurkringen pasten, al dan niet op aanvraag van de BWP, hun 

programma’s aan.  Zij vertoonden op hun beurt zowel religieuze, socialistisch culturele en 

propagandistische kenmerken. In dit opzicht kunnen we ons enigszins vinden in de stelling van Marc 

Reynebeau Hij beweerde namelijk dat “klassegebonden” culturen eerder polemisch en 

propagandistisch van aard waren, waarin het accent op het politieke niveau zou liggen in plaats van 
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op de veronderstelde culturele betekenis. De cultuur karakteriseerde zich op deze dagen duidelijk 

iets meer als een “klassegebonden” cultuur. 
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VII. Deel III: Respons & Reacties 

A. Inleiding 
 

Ter afsluiting van onze verhandeling, willen we een kijkje nemen naar “de overkant” van het podium, 

meer bepaald het publiek. We stellen in dit laatste deel eerst en vooral enkele vragen naar de 

algemene publieksopkomst voor de verschillende podiumactiviteiten. Is dit initieel wel nog 

gemakkelijk te achterhalen aangezien er al zoveel bronnen verloren zijn gegaan? Aan de hand van de 

recensies in het dagblad Vooruit en de aantekeningen die we aantroffen in de verslagen van de raad 

van beheer van de S.M. Vooruit  pogen we alsnog het algemene publieksverloop tijdens het 

interbellum te hertekenen. Vervolgens geven we een mogelijke verklaring voor het publieksverloop.  

We stellen ons de vraag, in het geval van een mogelijke publieksdaling, waar het volk dan zijn 

verstrooiing zocht? Vervolgens trachten we te achterhalen wie er bij de diverse podiumactiviteiten 

voornamelijk in het publiek vertoefde, wie er met andere woorden vooral kwam opdagen. Dit was 

echter vrij moeilijk te achterhalen. Toch deden we een poging en gingen onder andere na in welke 

mate het communicatiemedium, de prijs van een ticket of de plaatslocatie van het Feestlokaal in 

Gent een bepalende factor was bij de mogelijke publiekssamenstelling en opkomst! Vervolgens lieten 

we eveneens enkele textielarbeid(st)ers aan het woord en keken in hoeverre hun bevindingen 

correleerden met de onze. 

 

B. Het publiek 

1. Opkomst 

a) Voorbeschouwing 

 

De publieksopkomst van de diverse toneel- en concertopvoeringen in het Feestlokaal herschetsen 

vóór de interbellumperiode was geen evident gegeven. De archieven van de verenigingen waren op 

dit vlak enorm gebrekkig. Bovendien achtten we de kans ook reëel dat men als vereniging het aantal 

verkochte plaatsen per voorstelling eenvoudigweg niet bijhield. Misschien legden we  het verleden 

hier wel een hedendaagse standaard op en verwachtten we zaken in de archieven aan te treffen die 

in die tijd gewoonweg niet werden bijgehouden.. Zo troffen we slechts sporadisch in fragmentarisch 

bewaarde verslagen van bijvoorbeeld de Multatulikring her en der omschrijvingen aan per vertoning, 

maar zelden konden we het concrete aantal verkochte plaatsen terugvinden.  Daarom moesten we 

gebruik maken van andere kanalen die de publieksopkomst wel vermeldden, namelijk de recensies 

die we aantroffen in het dagblad Vooruit. Het gevaar van het gebruik van deze bron,was uiteraard de 
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partijdigheid. Het dagblad was geïntegreerd in het rode netwerk waardoor de berichtgeving 

vanzelfsprekend gekleurd en bijgevolg heel subjectief was. Volgende recensies van diverse 

toneelopvoeringen tijdens de Gentse Feesten waren daarvan een duidelijk voorbeeld.  

Over het optreden van Rabots Liberale Kunstvrienden schreef men het volgende: 

“Het kan zonderling schijnen, maar wij maakten in ons zelf toch de volgende opmerking: Het is 

kermis. Het publiek is feestelijk gestemd *…+ Welnu, er heerschte tijdens de gansche vertooning eene 

eerbiedige stilte.”394 

Over het optreden van het socialistische toneelgezelschap Multatulikring wist men dan weer het 

volgende te zeggen: 

“Waarschijnlijk was het omdat de Multatuli-kring optrad dat de opkomst het talrijkste was van al de 

voorgaande vertooningen *…+ Maar zonder dat men ons kan beschuldigen van vooringenomenheid: 

De Multatulikring was den sterksten tooneelkring en had de kunstigste uitvoering tijden de Gentsche 

Kermis van dit jaar.”395 

Hoewel men zichzelf vrijsprak van enige vorm van vooringenomenheid, merkten we toch een sterke 

voorkeur op ten opzichte van de eigen kunstkring. Kon het zijn dat het optreden van de 

Multatulikring in realiteit effectief de betere was? Jazeker! Was men ook kritisch tegenover de 

optredens van de eigen kunstkringen? Jazeker! Het onderstaande fragmentje uit een recensie van 

een opvoering van de Multatulikring getuigde hiervan: 

“De keuze van den Multatulikring was niet gelukkig. De vertooning zelf, van Zondavond heeft geen 

geschiedenis! toch wel, ze stond ver beneden het gewonen peil.”396 

Wat we hier gewoon wilden duidelijk maken, was dat het achterhalen van de “waarheid” in de vele 

recensies vaak helemaal geen evident gegeven was. Het “tussen-de-regels-lezen” was vaak moeilijker 

dan we dachten. Desalniettemin waren we er toch van overtuigd dat we, met de hulp van andere 

bronnen, een vrij correct verloop van de publiekopkomst hebben kunnen schetsen.  
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b) Publiekverloop 

(1) In het dagblad Vooruit 

 

Voor de algemene publieksopkomst tijdens de verschillende optredens en opvoeringen die 

doorgingen in het Feestlokaal doorheen het interbellum, lijken we globaal genomen een eerder 

dalende trend waar te nemen. Waar in de krantenberichten tijdens de jaren kort na het beëindigen 

van WO I, niet genoeg superlatieven waren om de publieksopkomst uit te drukken, merkten we in de 

berichtgeving over de publieksopkomst gaandeweg toch een dalend enthousiasme, tot ronduit 

teleurstelling. We geven ter illustratie kort enkele extracten die deze teneur enigszins illustreren.   

In 1919 lokten de opvoeringen nog veel mensen naar het Feestlokaal. “Het tweede Kunstfeest, 

ingericht door de “Harmonie Vooruit” met de medewerking van de “Troupe théatrale de Bruxelles” op 

Zondag 11, is een echte triomf geweest én voor de artisten én voor de muzikanten. De ruime zaal der 

St-Pietersnieuwstraat was bomvol en nooit zagen wij geestdriftiger publiek. Geen wonder dat al de 

zangnummers “gebisseerd” werden!”397 Het derde kunstfeest de Harmonie Vooruit in december 

zorgde eveneens voor een “bomvolle zaal; uitstekend publiek”398. Voor het kunstconcert van de 

Marxkring in februari 1921 kwam er “een overtalrijk publiek”399 opdagen. In 1925 noteerde het 

dagblad Vooruit dat “De kunstconcerten van de Harmonie “Vooruit” krijgen, evenals die van onzen 

“Marxkring”, hoe langer hoe meer succes. Zondag was de groote feestzaal van het Feestlokaal 

“Vooruit” St. Pietersnieuwstraat, tot in den nok gevuld met een uitgelezen en aandachtig publiek”400. 

De opvoering van “Het Hoogste Recht” door de Multatulikring zorgde daarnaast “voor een zeer goed 

bezette zaal”401. Zo ook getuigde Denise V.D.B. dat er in de Feestzaal een “geweldige 

ambiance”was.402 

Langzamerhand merkten we echter in de recensies van de opvoeringen voor het jaar 1925 dat de 

opkomst soms lichtelijk teleurstellend kon zijn. Zo omschreef men de opbrengst van het feest 

“ingericht om de stakende metaalbewerkers van den mekaniekbouw te steunen” , wat onder meer 

door de Socialistische Meisjesgroep “Vooruitzicht” was georganiseerd als “bevredigend”403. Of zo 

schreef men dat de opkomst van het eerste Winterconcert van de Marxkring “niet [was] wat het had 
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moeten zijn en dit is weinig aanmoedigend voor de inrichters, die zich noch moeite noch kosten 

ontzien om een geheel saam te brengen, waardig van de kunst en der partij”404.  

Dit betekende natuurlijk niet dat het, op het vlak van publieksopkomst vanaf nu steil bergaf ging. Zo 

waren vele voorstellingen in het Feestlokaal nog steeds succesvol tot de vooravond van WO II. Zo 

noteerden we enkele voorbeelden ter illustratie. Voor het Syndicaal Congres, dat doorging op 8 

februari 1930, vermeldde het dagblad dat de Grote Zaal “tot in den nok gevuld”405 was, of schreef 

men over het tweede kunstconcert van de Harmonie Vooruit: “onnodig dus te zeggen dat de groote 

zaal van ons Feestpaleis overvol was”406. Het derde kunstconcert van de Marxkring in 1934 kon zo 

rekenen op een “zeer talrijk opgekomen publiek”407, net als “de bomvolle zaal tijdens den Vander 

Meulen-avond”408. In februari  1937 was “de kleine feestzaal van Vooruits lokaal, St. 

Pietersnieuwstraat, bomvol” 409 naar aanleiding van het “Feest der Gentsche Socialistische 

kindergroepen”, net als in 1939 voor het tweede kunstconcert van de Marxkring410. 

Toch merkten we meer en meer in de berichtgeving op dat  de opkomst niet meer was zoals in de 

jaren kort na de oorlog. De superlatieven maakten plaats voor meer bescheiden berichtgeving. Zo 

was de opkomst voor een optreden in mei van de leerlingen van de “Volkshoogeschool” 

“voldoende”411. Over de toneelopvoering “Het einde der wereld” van de Multatulikring  schreef men 

het volgende: “Voor een première was de belangstelling zeer bevredigend; we hopen nochtans, dat 

voor de tweede opvoering de groote zaal van het Feestpaleis tot barstens toe zal gevuld zijn”412 Nog 

in 1932 vond men het spijtig dat voor het eerste seizoensconcert van de Marxkring in 1932 “de 

opkomst niet was zooals vorige jaren, toen bij elk koncert de groote zaal van ons Feestpaleis bomvol 

was”. Vervolgens stelt men zich de vraag hoe dit zou komen: “Vinden zij er den weg niet naar of 

weten zij niet dat de Kleine Zaal van ons Feestpaleis even gezellig is als de Groote. Nochtans hadden 

de inrichters zich niet mindere offers dan vroeger getroost om het kunstminnend publiek te voldoen, 

wel integendeel”413 In 1934 meldde de Multatulikring voor haar opvoering van de “Voetbalkoning” 

dan weer dat “de zaal bijna vol”414 was. Voor het eerste winterconcert van de Harmonie Vooruit in 

november 1937 haalde men wellicht opgelucht adem toen men vaststelde dat “de kern der getrouwe 
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muziekliefhebbers niet alleen gebleven is maar zich verheugend uitbreidde”. Desalniettemin wees 

men er op dat het nog niet “naar wensch gaat”415.  

Op basis van deze gegevens was het uiteraard vrij moeilijk om correcte conclusies te trekken. Hoewel 

we doorheen het interbellum steeds meer berichten opmerkten die duidelijk aantoonden dat de 

publieksopkomst voor de activiteiten verminderde, waren er toch nog  veel opvoeringen en 

optredens die klaarblijkelijk grote groepen mensen aantrokken. Een blik in de archieven van de 

Samenwerkende Maatschappij Vooruit en de verenigingen kon ons meer soelaas bieden. 

(2) Achter de schermen 

 

De jaren kort na WO I bleken inderdaad, zoals de krantenberichten reeds verraadden, een 

vruchtbare periode te zijn voor de podiumcultuur (maar ook voor de bioscoop) in het Feestlokaal van 

Vooruit. Zo tekende het toneelgezelschap Multatulikring o.a. voor het toneeljaar 1918-1919 de 

volgende cijfers qua verkochte abonnementen op: “267 abonnementen op 278 plaatsen van 1 fr, 81 

abonnementen op 130 plaatsen van 0.75 fr, 14 abonnementen op 94 plaatsen van 0.50 fr.”416 Merk 

op dat de tickets voor de voornaamste plaatsen bijna volledig uitverkocht waren. Voor het 

daaropvolgende toneeljaar noteerde men zelfs:“Abonnementen op de voorrijen zijn zoo groot dat 

allen genomen zijn”417. Voor het toneelseizoen 1920-1921 tekende men op dat de abonnementen 

“zoo groot *zijn+ dat elke vertooning tweemaal moet doorgaan om ze te kunnen plaatsen”418. In het 

aanstaande toneelseizoen was “het getal abonnementen” nog meer “gestegen”419. We kunnen deze 

periode voor de Multatulikring kort gezegd omschrijven als een vrij succesvolle periode. Merk op dat 

het algemene theaterleven in Vlaanderen toen enigszins  in het slop zat en er zelfs sprake was van 

een toneelcrisis. Zo schreef Fr. De Mey in zijn verslag over de activiteiten van de Multatulikring: “We 

mogen ons verheugen in een steeds klimmende getal abonnementen. Zoo was de 

abonnementsontvangst van 1920-21, 6.080 fr., en voor 1921-1922, 7.464,20 fr. Dus eene 

vermeerdering van 1384,20 fr.” 420. Het daaropvolgende toneelseizoen zou nog lucratiever zijn voor 

de kring toen men een winst optekende van 4.767, 65 fr.421 Andere groepen, zo bleek uit het verslag, 

hadden duidelijk meer last van de heersende malaise.  
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Mooie liedjes duren niet lang, zo bleek ook voor het theatergezelschap. Na 1925 gingen de 

abonnementen meer en meer in dalende lijn, iets wat vooral te wijten was aan de verminderde 

belangstelling van het publiek. Zo lazen we in 1928 in het dagblad “De tooneelvertooningen worden 

over het algemeen slecht bijgewoond, maar toch houdt onze Multatulikring vol…”422 . Het dalende 

toneelbezoek was ook de Samenwerkende Maatschappij Vooruit, die als culturele mecenas de kring 

(net als de Marxkring en de Harmonie Vooruit) financieel ondersteunde, opgevallen! Zo 

concludeerde men al in 1924 het volgende en sloot men komende overeenkomst met Frans De Mey 

(toneelleider van het toneelgezelschap):  de “Multatulikring geeft in het winterseizoen 14 

voorstellingen, telkens met verlies. Er is met Frans De Mey overeengekomen dat hij in de toekomst 

slechts 7 voorstellingen zal geven, wat ene aanzienlijke besparing zal uitmaken”423. Het 

toneelgezelschap bleef tijdens het toneelseizoen 1928-1929 eveneens een verliespost te zijn voor de 

Samenwerkende Maatschappij Vooruit. Zo tekende men een nettoverlies van 416.66 fr. op.424 

De kring leek de komende jaren er niet toe in staat de negatieve spiraal te ontlopen. Men bleef in 

slechte papieren zitten onder andere als gevolg van teleurstellende publieksopkomsten.  Zo vroeg de 

S.M. het gezelschap in 1933 een budget op te maken om het verlies te doen eindigen: “Verslag 

Vander Heggen over de zitting met het bestuur van Multatulikring. Maatregelen zijn getroffen om de 

kosten van publiciteit en toebehoorten fel te verminderen om zoodoende het verlies van exploitatie te 

verminderen”425. Verder voerde men gunstkaarten in “om meer toeschouwers bij de vertooningen te 

hebben”. Deze zullen “aan de leden van Vooruit afgegeven worden”426. In 1935 bleek men nog steeds 

verliezen op te tekenen. Zo vroeg het gezelschap kosteloos de kleine bioscoopzaal te mogen huren 

“voor eene vertooning ten voordeele van de kas”. De S.M. oordeelde dat aangezien men “al de 

verliezen reeds boekt van de vertooningen van dezen kring zal er gevraagd worden wat met de 

mogelijke winst zal verricht worden” 427. De lagere publieksopkomst had duidelijk eveneens een 

negatieve invloed op het aantal opvoeringen die het gezelschap uitvoerde gedurende het 

interbellum. Zo toont de trendlijn in onderstaande grafiek een duidelijke dalende evolutie aan in het 

aantal opvoeringen. 
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428 

Al snel bleek dat het Multatuligezelschap niet het enige was dat in slechte papieren vertoefde. Zo 

werd ook de Marxkring geconfronteerd met teleurstellende cijfers inzake de algemene 

publieksopkomst. Zo noteerde de S.M. Vooruit in 1933 dat de Marxkring “bij de concerten in de 

kleine kinemazaal van het Feestlokaal verlies [leed]”. Verder verzekerde de S.M. als mecenas 

opnieuw de geldelijke tussenkomst: “daar het beheer de tusschenkomst verzekerd heeft, wordt die 

ingeroepen”429. Voorzitter Richard Vankenhove klaagde in 1937 in een brief gericht aan Georges 

Nachez430 ook over het dalende ledental van de kring zelf. Deze vereniging verloor duidelijk eveneens 

in de loop van de jaren haar attractiviteit. Dit bleek dan ook onder meer uit een brief van de kring, 

gericht aan de partijgenoten: “Den Marxkring, eenige officieële zangkring der Partij, kent sinds jaren 

de menigvuldige moeilijkheden waarmede al onze kunstkringen te kampen hebben”431. Uit dit citaat 

bleek eveneens dat alle kringen in het algemeen meer en meer problemen ondervonden om zich 

staande te houden. Ware het niet dat men financiële steun kreeg van de S.M., zou men al lange tijd 

failliet gegaan zijn.  

Vervolgens trachtten we de volgende vragen te beantwoorden :  wie zich bevond in het publiek, 

waarom kenden de podiumkunsten een dalend succes doorheen het interbellum en vooral waarheen 

trokken de mensen om zich te ontspannen?  

Een mogelijk antwoord vonden we in de populariteit van de cinema’s… 
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2. De bioscoop als alternatieve vorm van ontspanning 

 

“De Werklieden gaan te veel naar de Cinema’s!!!”432 blokletterde het dagblad Vooruit al in 1920.  De 

opkomst van het nieuwe medium was de socialisten helemaal niet ontgaan. Naast onder meer de 

bioscoopzaal in het Feestlokaal van Vooruit, waren onder andere “Verbroedering” in de 

Meibloemstraat, “Vooruitzicht” in de Meulestedesteenweg, “Choeurs” in de Bagattenstraat en 

“Vrijheid door Broederschap” in de Zwijnaardsesteenweg een reeks bioscoopzalen die beheerd 

werden door socialistische coöperatieven433.434   Deze coöperaties waren er zich natuurlijk goed van 

bewust hoe winstgevend dit populaire medium wel was. De film slaagde er immers in een groot 

publiek te enthousiasmeren.435 Het Gentse coöperatief concept inclusief de toen succesvolle 

feestzaal-cinema kende al snel een verspreiding in grote en kleine gemeenten.436 Ook buiten het 

rode netwerk bemerkten we, zeker voor de jaren kort na het beëindigen van WO I, een stijging in het 

aantal bioscopen in Gent. Zo telde Gent in 1920, 16 bioscoopzalen, en in 1925 was dit aantal al 

gestegen tot 26! Of de stijging van het aantal bioscopen ook op een grotere vraag van het publiek 

wijst, was niet direct aanwijsbaar maar men mag aannemen dat dit wel zo was.437 

Een ander signaal dat wees op het stijgende belang van de bioscoop als steeds  belangrijkere vorm 

van ontspanning, was de berichtgeving in het dagblad Vooruit. Zo merkten we de groeiende 

populariteit al op in de aankondigingen in het dagblad Vooruit. Het was markant vast te stellen dat 

de filmrubriek in de krant vermeerderde ten opzichte (en ten koste?) van de aankondigingen van de 

podiumkunsten. Tot 1928 kwamen filmbesprekingen zeker en vast al aan bod in kleine berichtjes. 

Het was echter pas in 1928 dat het dagblad Vooruit een volwaardige “Kinemarubriek” opnam in haar 

edities. In december 1931 stak men de rubriek in een nieuw kleedje. “Filmleven” omvatte 

uitgebreide artikels en bracht allerhande nieuws uit de filmwereld. 

Tijdens het interbellum werden zowel in de Grote als de Kleine Feestzaal van het Feestlokaal films 

vertoond. Aangezien de krant meestal niet verder specificeerde in welke zaal nu precies de 

voorstellingen precies doorgingen, was het natuurlijk moeilijk om die gegevens te achterhalen. Toch 

veronderstellen we dat de films initieel plaatsvonden  in het “Klein Vooruitje” (De Kleine Feestzaal), 
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en maar uiteindelijk toch meer in de Grote Feestzaal geprogrammeerd werden. Dit vermoedden we 

omdat we vanaf de jaren ’30 in het dagblad vermeldingen van de “Grote Feestzaal” als locatie 

aantroffen. Bovendien bleek het, eveneens na analyse van het dagblad Vooruit waarin  er evenwel 

ook niet altijd een specifieke plaats vermeld stond, dat de podiumkunsten langzamerhand meer 

geprogrammeerd werden in de Kleine Feestzaal. Zo vroeg onder meer het toneelgezelschap 

Multatulikring in 1932 aan het bestuur van de S.M. Vooruit of het al dan niet mogelijk was de kleine 

“zaal voor tooneelvertooning geschikt te maken door de laatste rijen en stoelen te verhoogen en 

‘graden’”438. Of daarnaast klaagde de Marxkring het dalende bezoek aan alsof de mensen, ironisch 

gezien, de weg niet meer vonden naar de Kleine Zaal.439   

Deze verhuis binnen het Feestlokaal was echter opnieuw een aanwijzing van het tanende belang van 

de podiumkunsten en het stijgende aandeel van bioscoop als vorm van ontspanning. 

In onze poging om een mogelijke verklaring te geven aan de vraag waarom het bioscoopbezoek aan 

populariteit won ten koste van de podiumkunsten, onderzoeken we eerst welke factoren een 

mogelijke invloed kunnen gehad hebben op de publiekssamenstelling van de verschillende 

opvoeringen en optredens van de kunstkringen in het Feestlokaal van Vooruit. 

 

3. Publiekssamenstelling 

 

a) Het voornaamste communicatiemedium  

 

Hét belangrijkste communicatiekanaal van de verschillende kunstverenigingen die optredens 

verzorgden in het Feestlokaal van Vooruit tijdens het interbellum was  het dagblad Vooruit. Via dit 

medium trachtte men mensen te lokken naar de diverse culturele activiteiten die er plaatsvonden 

tijdens het interbellum. Door gebruik te maken van dit medium werd echter al vooraf een selectie 

doorgevoerd inzake de samenstelling van het publiek. Zo was het dagblad “Vooruit”, naast 

bijvoorbeeld de “Volksgazet” in Antwerpen, een krant die ter beschikking stond van de socialisten.440 

Het was met andere woorden een krant die ingebed was in het Gentse rode netwerk. Het 

voornaamste doelpubliek voor de diverse culturele activiteiten betrof dus de socialistische arbeiders 

van Gent. Niettemin moeten we hierbij opmerken dat slechts een klein percentage van de BWP 
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militanten zich een socialistische krant, waaronder dus het dagblad Vooruit, aanschafte. In 1936 

kocht zo slechts 31% van de BWP kiezers een socialistisch dagblad. De dagbladen haalden hiervoor 

dan ook verschillende oorzaken aan om deze onevenredigheid te verklaren. Een terechte opmerking 

was dat de arbeiders, die de hoofdbrok van het lezerspubliek uitmaakten, simpelweg minder geld 

hadden om een krant te kopen. Daarbij kwam ook dat velen al lang op een andere krant 

geabonneerd waren. Deze traditie viel dan ook moeilijk te doorbreken.441 Dit was, inzake ons 

onderzoek naar wie er nu precies in de zaal vertoefde, geen onbelangrijk gegeven. De armste 

arbeiders die zich geen dagblad als Vooruit konden veroorloven, waren zo eenvoudigweg niet 

geïnformeerd over de mogelijk culturele activiteiten van de kunstverenigingen die doorgingen in het 

Feestlokaal van Vooruit. 

b) Prijs van de tickets  

(1) Verkoop  

 

Een ander gegeven dat, naar onze mening, al vooraf een  belangrijke rol speelde in de mogelijke 

publiekssamenstelling van de concerten en opvoeringen in het Feestlokaal van Vooruit was het 

specifieke tijdstip waarop de mensen hun toegangskaarten konden aanschaffen. De keuze van dit 

tijdstip kon immers enorm bepalend zijn of arbeiders, die bijvoorbeeld werkzaam waren in grote 

industrieën zoals de katoen- of vlasnijverheid, praktisch ertoe in staat waren hun toegangskaarten 

aan te kopen.  Met andere woorden kwam het er op neer dat men hierdoor bepaalde arbeiders, al 

dan niet bewust, de toegang tot kunstconcerten of toneelopvoeringen kon ontzeggen.  

Doorheen het interbellum konden kaarten voor de verschillende voorstellingen op nagenoeg 

dezelfde tijdstippen aangekocht worden. In 1919 kon men voor een kunstconcert van de Harmonie 

Vooruit alle dagen een ticket kopen tussen 10 en 12 uur en ’s middags van 17 uur tot 20 uur aan het 

loket van het Feestlokaal.442 Voor een optreden van de Multatulikring had men, naast ’s morgens, 

enkel nog ’s avonds tussen 19 en 20 uur de mogelijkheid.443 Kaarten voor een optreden van het 

toneelgezelschap Multatulikring kon men in 1923 alle dagen verkrijgen tussen 10 en 12 uur en van 19 

uur tot 20.30 uur.444 Toegangskaarten voor de kunstconcerten van de Marxkring in 1930 kon men zo 

ontvangen aan “het winket, Feestlokaal Vooruit, alle dagen van 10.30 u tot 13.30 u en van 7.30 u tot 

8.30 u (uitgenomen ’s vrijdags)”445.  
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Concluderend leek het er voor ons wel op dat er enigszins rekening werd gehouden met de 

tijdstippen waarop de arbeiders moesten werken. Het feit dat het ook alle dagen open was, bood 

meer kansen om alsnog een ticketje te bemachtigen. Hieraan voegen we wel een kleine bedenking 

aan toe. We waren immers van mening dat arbeiders, afkomstig uit de grootste sectoren zoals de 

vlas-, textiel-, en metaalindustrie, en dus de grootste groep arbeiders vertegenwoordigden in 

Gent446, enigszins een nadeel moesten ondervonden hebben bij deze openingstijden van het loket. 

De mogelijkheid van eventuele mooie zaalplaatsen werd hen in zekere mate ontzegd door in de week 

enkel kaartjes te verkopen in het Feestlokaal en op tijdstippen wanneer het gros van deze arbeiders 

nog aan het werk was. Bovendien leek het ons weinig waarschijnlijk dat arbeiders tijdens de week, na 

een dag hard labeur in de fabriek, nog veel moeite zouden doen om ‘s avonds naar het Feestlokaal te 

gaan om een ticketje te kopen. 

(2) Prijs  

 

Daarnaast stelden we ons de vraag in welke mate de prijs van een toegangsticket een 

doorslaggevende factor kon zijn voor de ontspanningskeuze van de arbeiders. Om dit te achterhalen, 

gingen we voor dit onderdeel te rade bij zogenaamde “cultuurdeelnametheorieën”. Cultuurdeelname 

of cultuurparticipatie betreft de kwantitatieve deelname van de bevolking aan culturele 

uitingsvormen.447 

Het onderzoeksgebied behelst een achttal theorieën  zoals de “Jeugdcultuurtheorie”, de “Sociale 

mobilisatietheorie”, ‘Distinctietheorie”,… voor dit onderdeel zullen we gebruik maken van de 

consumptietheorie.  

(a) Consumptietheorie 

Deze theorie bekijkt de cultuurdeelname door een heel economische bril. Welbepaalde financiële 

drempels kunnen immers de cultuurdeelname sterk bepalen. Blijkbaar bestaat de indruk dat het 

financiële aspect, zoals het beschikbare inkomen en de toegangsprijzen van culturele activiteiten, bij 

uitstek de determinanten zijn van culturele deelname.448 Kort samengevat komt de theorie op het 

volgende neer: Potentiële bezoekers worden omschreven als consumenten die rationeel en 

consistent een keuze moeten maken uit een pakket consumptiegoederen. Op basis van hun 
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beschikbaar inkomen, de prijzen van de verschillende goederen en diensten en hun 

preferentiestructuur schaffen de consumenten zich een dusdanig cultuurpakket aan dat hun 

individuele behoeften maximaal kan bevredigen. De vraag naar de verschillende producten wordt bij 

gevolg bepaald door het beschikbare inkomen en de prijzen.449 Knulst kwam tot een soortgelijke 

conclusie wanneer ook hij de invloed van tijd en geld bij de keuze van de vermaaksvorm onderzocht. 

Volgens hem vond de cultuurdeelname plaats tegen de minste opofferingen van tijd en geld.450 

Met deze theorie in het achterhoofd vergeleken we de prijzen van enerzijds de Gentse bioscopen en 

anderzijds de gemiddelde prijzen van opvoeringen in het Feestlokaal van Vooruit. Cafébezoek, 

kaartnamiddagen, dansen,…betrokken we er niet bij omdat we, zoals eerder vermeld, in deze 

verhandeling op zoek waren naar vormen van georganiseerde ontspanning.  

 

451 

In de bovenstaande grafiek vergeleken we enerzijds de prijs die de mensen betaalden voor een 

gewoon ticket voor een projectie in het Feestlokaal en anderzijds de gemiddelde prijs voor een 

opvoering/optreden van één van de voornaamste kunstkringen. Merk op dat de prijs voor een 

filmticket tot 1924 beduidend goedkoper was dan een toegangskaart voor een optreden/opvoering 
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 Grafiek: Gemiddelde Prijzen (Zie Bijlage 2 voor de extra gegevens aangaande de bioscoopprijs) 
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van een kunstkring. Vanaf 1925 viel het op dat de prijs voor een filmticket duurder was ten opzichte 

van een ticketje voor een opvoering/optreden. Dit was grotendeels te wijten aan de strenger 

geworden wetgeving die de filmindustrie hogere taksen oplegde. Zo viel het aantal bioscopen in 

1926-1929 opmerkelijk terug van 25 zalen in 1926 naar 19 in 1929.452 Vanaf 1932 dook de 

filmticketprijs weer onder het bedrag van een toegangskaart voor een opvoering/optreden.  

Indien de consumptietheorie bijgevolg 100 % sluitend zou zijn, leek het ons logisch dat het publiek 

tot 1924, als gevolg van de lagere geldkosten bij een bioscoopbezoek, eerder geneigd zou zijn om de 

bioscoop te bezoeken in plaats van het theater of een concert aangezien dit opmerkelijk duurder 

was. Ons onderzoek leek echter niet in deze richting te wijzen. Zo toonden we al aan dat de jaren 

kort na de oorlog vrij succesvol waren voor de cultuurverenigingen. Deze periode was echter ook 

voor de Cinema Vooruit een succesvolle periode. Zo merkten we een stijging op in het aantal 

bioscopen in Gent: in 1920 waren er 16 zalen, in 1925 was dit aantal al gestegen tot 26 zalen.453 

Verder tekende de S.M. Vooruit in 1925  het volgende op “de ontvangsten voor de cinema-inrichting 

[zijn] nog nooit zo hoog geweest. Door de stijging der prijzen voor het huren der films, zijn wij 

gedwongen geweest de ingangsprijzen te verhoogen. Daardoor verklaart zich de vermeerdering in 

ontvangsten van 122.143.04 fr.”454  

Zelfs wanneer de filmtickets in het Feestlokaal duurder werden455 ten opzichte van de traditionelere 

vormen van cultuur, leken deze laatstgenoemde kringen daar niet zozeer van te profiteren. Men zou 

immers kunnen denken dat men opnieuw de goedkopere ‘concurrent’ zou prefereren als vorm van 

ontspanning. Dit was dus niet het geval! Voor het Feestlokaal van Vooruit, en dit benadrukken we, 

leek de consumptietheorie dus niet echt op te gaan.  

Ook Ganzeboom kwam voor zijn onderzoek tot dezelfde vaststelling dat de consumptietheorie niet 

altijd klopte. Zo wees zijn empirisch onderzoek, dat zich weliswaar in een ander tijdvak situeerde, uit 

dat het niet beschikken over voldoende financiële middelen de deelname aan culturele activiteiten 

niet of nauwelijks beïnvloedde. Uitzonderingen waren alleen de culturele activiteiten die een heel 
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aanzienlijke aanspraak op het budget maakten.456 In onze optiek zouden wij onder deze culturele 

activiteiten, die té duur waren voor een gewone Gentse arbeider in het interbellum, bijvoorbeeld de 

kostelijke plaatsjes in de Théatre Royal de Gand kunnen rekenen. 

We moesten met andere woorden de oorzaak elders zoeken waarom het publiek wegbleef voor de 

optredens van de kunstkringen. 

c) Het belang van de locatie 

 

De sociaal-geografische theorie beschouwde de geografische verspreiding van de culturele 

voorzieningen als een belangrijke factor in de cultuurdeelname. Podiumkunsten waren immers 

“uitgaansactiviteiten” in de letterlijke zin van het woord. Het theater- en concertpubliek moest 

namelijk steeds een welbepaalde afstand afleggen om live van het podiumkunstaanbod te kunnen 

genieten. Wanneer men er nu van uitgaat dat de behoefte tot theater- en concertbezoeken onder de 

mensen even groot is, kan men dus concluderen dat mensen, die toen verder woonden van een 

cultureel centrum als het Feestlokaal van Vooruit,  enigszins benadeeld werden aangezien de fysieke 

verplaatsing immers tijd en geld kostte die de voordelen van het cultuurbezoek teniet deden. Het 

verband tussen de af te leggen afstand enerzijds en de tendens tot een bezoek anderzijds werd met 

de term “afstandsverval” aangeduid.457  

Met deze theorie rekening gehouden, merkten we op dat de arbeiders, die voornamelijk buiten het 

centrum van Gent woonden458, enigszins benadeeld werden ten opzichte van de mensen die dichtbij 

het Feestlokaal (wat quasi in het centrum van Gent lag) woonden. Bijgevolg zouden de personen die 

veraf woonden eerder geneigd zijn om hun ontspanningsmogelijkheden dichter bij huis te zoeken. In 

deze optiek wezen we op het groeiende belang van de bioscoop als tijdverdrijf voor de gewone 

arbeiders. De kaart in Bijlage 8 gaf ons zo een overzicht van de voornaamste cinemaconcentraties in 

Gent anno 1919-1930. Daarbij waren eveneens enkele wijken aangeduid met een hoog aantal 

beluiken. Het viel onmiddellijk op dat deze arbeidersbuurten geografisch gezien zich ver van het 

Feestlokaal van Vooruit bevonden. De afstand die men zodoende moest afleggen om een optreden 

of opvoering in het Feestlokaal bij te wonen was vrij groot.  

 

                                                           
456

 H. Ganzeboom, Cultuurdeelname in Nederland: een empirisch-theoretisch onderzoek naar determinanten 
van deelname aan culturele activiteiten, Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1989, p. 150. 
457

 R. Verhoeff, “Plaats en publiek. Geografisch aspecten van podiumkunst”, in: R. Verhoeff en H. Ganzeboom, 
Cultuur en publiek, p. 55. 
458

 Zie Bijlage 8 voor een kleine situering van enkele arbeiderswijken. 



128 
 

(1) De Wijkclubs 

 

In deze context wijzen we hier op het belang van het ontspanningsleven in de directe nabijheid van 

deze arbeidersbuurten. In deze buurten bevonden zich zo vaak verschillende wijkclubs die, naast hun 

politieke taak,  tevens culturele nevenactiviteiten ontwikkelden. Zo werden er turn-, toneel- en 

zangkringen, fanfares, bibliotheken,…opgericht.459 De socialistische Wijkclub Rabot herbergde zo een 

toneelgezelschap. Het verzorgde op regelmatige basis succesvolle optredens. Bovendien waren deze 

opvoeringen, in tegenstelling tot die van het Multatuligezelschap, vaak gratis. Zo schreef het dagblad 

Vooruit het volgende over de “derde kostelooze vertooning” van de wijkclub Rabot: “Er werd 

opgevoerd “Aan den Muur”. Wij kunnen er niets anders van zeggen dan dat de kunstenaars allen lof 

verdienen, rekening houdend dat hun kunstzin zich moet ontwikkelen in de moeilijkste 

omstandigheden van tijd en niet het minst van …ruimte! Het wordt dringend dat men uitzie naar een 

waardiger lokaal, wij groeien uit de muren van ons oude verblijf. De zaal was weeral stampvol, men 

moest tot in het café staan. Het lachstukje: “De zenuwen van Madame” sloot de vertooning, maar 

niet deze gezelligen avond, want naast het plezier werd de propaganda en de plicht niet vergeten.”460  

Een groot gedeelte van de activiteiten had dus tot doel de vele wijkbewoners een aangenaam 

tijdverdrijf in een gelijkgestemde omgeving te bezorgen en zo nieuwe leden aan te trekken. Alhoewel 

deze ontspanning in vele gevallen een doel in plaats van een middel werd, vergaten de leden echter 

nooit de werkelijke opdracht van de vele socialistische wijkclubs. De macht van de BWP bestond er 

namelijk net in dat men de ideologische, maar vooral de materiële betrokkenheid in het lokaal 

socialistische verenigingsleven kon omzetten in een eeuwige trouw aan de partij.461 Naast de onder 

andere eerder vermelde muziek- en toneelverenigingen werden de volkhuizen eveneens ingenomen 

door nieuwe media zoals radio, foto en film.462 

(2) De Buurtbioscopen 

 

In deze context wijzen we ook op het groeiende belang van de bioscopen als vorm van ontspanning 

in het interbellum. Het fenomeen van de socialistische bioscopen kon moeilijk onderschat worden. 

De “feestzalen-cinema’s” van de volkshuizen oefenden een belangrijke invloed uit op het geheel van 
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de vrijetijdsmogelijkheden in een localiteit.463 Wat de vestigingsplaats van de bioscopen betreft, kan 

men vaststellen dat zij vooral in de centrale stadsdelen, in de belangrijkste straten en ook in de 

buitenwijken voorkwamen.464 Wij benadrukken hier dan ook het belang van deze bioscopen die 

gelegen waren in de buitenwijken en bijgevolg gelokaliseerd waren in de directe omgeving van de 

arbeidersbuurten.465 Zo had je in de Brugsepoort ondermeer de “Nord I (= City)” in de Noordstraat 

16, “Odeon (=Ganda)” in de Bevrijdingslaan 204, “Verbroedering” in de Meibloemstraat 88, “Familia” 

in de Rooigemstraat en “Moderne” in de Drongensesteenweg 4. Over de toegangsprijzen kon in het 

algemeen gezegd worden dat de prijzen in de buitenwijken lager lagen dan in het centrum (hoewel 

er hieromtrent nauwelijks documenten voorhanden zijn). 466 

 

Bij het aanschouwen van de diverse lokale mogelijkheden waaruit de  arbeiders konden kiezen, 

durven wij hier voorzichtig stellen dat de doorsnee arbeider hoogstwaarschijnlijk zijn verstrooiing, na 

een lange werkweek of werkdag, zocht in de directere omgeving van zijn huis in plaats van de afstand 

te overbruggen naar het Feestlokaal om er een concert of toneelopvoering mee te pikken. Waarom 

zou men bijvoorbeeld een film bekijken in het Feestlokaal van Vooruit als er verschillende 

mogelijkheden waren in de directe omgeving? De aanwezigheid van de vele lokale 

ontspanningsmogelijkheden kon volgens ons moeilijk onderschat worden. 

Bovendien, rekening houdend met het stijgende belang van de filmcultuur, merkten we op dat het 

aantal bioscoopzalen, weliswaar na een kleine terugval eind de jaren ‘20, van 1930 tot 1934 weer 

steeg om vervolgens enigszins te stabiliseren.467 Toen we de locaties van deze nieuwe zalen bekeken, 

viel het ons direct op dat zalen zoals de nieuwe “Ganda” aan de Bevrijdingslaan of “Du Parc II” aan de 

Antwerpsesteenweg gesitueerd waren in de directe nabijheid van de arbeidersbuurten. Dat de keuze 

op deze buurten viel, was naar onze mening dan ook een overduidelijk teken dat een bioscoop in 

deze wijken kennelijk moest renderen en bijgevolg ook een aanwijzing was dat het bioscoopleven 

een steeds belangrijkere vorm van ontspanning werd voor de doorsnee arbeider. Een mogelijke 

verklaring waarom de film zo’n groot succes kende, zag H. Gaus in de manier waarop het medium de 

verzuchtingen en aspiraties van de massa’s uitbeeldde en het zorgde voor het psychische evenwicht 
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van de mensen door bijvoorbeeld hun angsten te doen afnemen of door deze net te relativeren, 

etc.468 

(3) De arbeid(st)ers aan het woord 

 

Ten slotte laten we hier nog enkele textielarbeid(st)ers469 aan het woord, allen werkzaam tijdens het 

interbellum470. We hadden vrij veel personen kunnen citeren, maar we selecteerden er enkele die 

telkens afkomstig waren uit een verschillende Gentse wijk. Hun getuigenissen leken onze 

bevindingen te bevestigen. Ontspanning bestond volgens hen zeker, maar buiten de werktijd bleef er 

niet veel tijd over: genoeg om te eten, wat uit te rusten van het harde werk om vervolgens te slapen. 

Niettemin bleef er vooral op zaterdagavond en zondag tijd om alle zorgen even te vergeten. 

Zaterdagavond was voor velen dansavond. Er waren de cafés, de buurtkermissen, de volksbals,… 

Kortom, het buurt- en straatleven bood voor de volwassenen en kinderen een aangenaam verzet. 

Later was er de bioscoop, die voor velen dé ontspanning bij uitstek werd.471 

Henri B, geboren in Gent (°1914). Initieel werkte hij in Roubaix om vervolgens in 1928 terug te keren 

naar Gent. Hij werd vanaf 1930 vast lid de socialistische vakbond en woonde tot 1933 in de Rode 

Koningstraat. Over zijn vrije tijd vertelde hij dat hij in het weekend vaak naar de bioscoop in “ ’t klein 

Vooruitje ging. In het genre van de stille films gaf hij de voorkeur aan “den dikken en den dunnen”.472 

Adolphine C., geboren in Gent (°1903). Zij begon in 1918 te werken bij ‘Van Acker’ op de Brusselse 

Steenweg in Ledeberg. “Vader was syndicaal geëngageerd bij ABVV, de zaterdag en zondag gebeurde 

er niet zoveel.  De cinema’s trokken veel volk. In de Driesstraat waren er twee danszalen, waar de 

zaterdag en zondag veel volk was. Als jong meisje was ze aangesloten bij de socialistische jeugdgroep 

van Ledeberg. Elke wijk had een volkhuis. Zij leerde haar man kennen in het Volkshuis van de 

Langestraat.”473 

Paula S., geboren in Gent (°1916). Zij begon op haar dertiende te werken in de “Manilla”. Vanaf 1930 

ging ze aan de slag in de “Grote Lys”. Over haar echtgenoot vertelde ze onder meer dat hij tijdens de 
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week elke avond naar de bioscoop ging. Op de Bevrijdingslaan alleen waren er wel vijf bioscoopzalen 

(de Moderne, de Alambra, Odeon,…). Er waren familievertoningen en elke dag gaf men een andere. 

De bioscopen zaten bomvol en er werd gevochten om de eigen plaats in te nemen. Vóór de Tweede 

Wereldoorlog bracht men de vrije tijd door in de gemeenschap. Zowel jong als oud namen deel aan 

verschillende volksspelen: bollen, dansen,… Er werd veel gedronken onder de mannen en gespeeld 

voor geld.”474 

Maria D.L., geboren in Zele (°1904). Maria was werkzaam in verschillende fabrieken waaronder 

“Pipyn”, bij “Cotonnière Gantoise” aan het Arsenaal in Gentbrugge, “De Porre” aan de achterkant 

van het Arsenaal. De bioscoop was voor haar en vele anderen een frequente verstrooiing. In “La 

Fleur” (in de Kerkstraat in Ledeberg) en in de “Casino” aan Moskou ging men naar filmvoorstellingen 

van Charlie Chaplin. ’s Avonds ging men dansen in zaal “Liberty” of de “Nieuwe Zaal”.”475 

 

d) Einde van het Feestlokaal? 

  

We zijn echter niet van mening, en beweren ook zeker niet dat het Feestlokaal op cultureel vlak 

volledig zijn aantrekkingskracht verloren had. Het Lokaal in de Sint-Pietersnieuwstraat kon op 

speciale dagen nog steeds grote groepen mensen mobiliseren zoals op een uitzonderlijke 

socialistische feestdag als 1 Mei. Raymond D. die op veertienjarige leeftijd begon te werken, ging zo 

elke week op zaterdagavond naar de bioscoop. ‘s Zondags ging hij dansen. Behalve dat, zo vermeldde 

hij, werd elk jaar opnieuw het 1 mei feest steeds als dé grote feestdag beschouwd!476 

René Verhoeff merkte in zijn studie zo ook op dat de afstandsfactor bij de ene voorstelling een 

nadeliger effect kon hebben dan bij andere voorstellingen. De “afstandsverval” kon met andere 

woorden sterk beïnvloed worden en dit wel door drie factoren. Een eerste factor betrof het 

“podium”. Zo dacht hij in de eerste plaats aan de reikwijdte van de informatiespreiding. Hoeveel en 

welke kanalen werden er bijvoorbeeld gebruikt voor de verspreiding van de publiciteit?477 Daarnaast 

speelde ook de grootte van het theater een niet te onderschatten rol. Grote theaters, in ons geval 

het Feestlokaal, zouden zo gemakkelijker grote groepen mensen lokken.478 
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Als tweede factor wees hij op de aard van de “voorstelling” zelf. Voor een kwalitatief hoogstaandere 

voorstelling waren potentieel geïnteresseerde bezoekers bijvoorbeeld  vaker bereid om kosten te 

maken of om grotere afstanden af te leggen. 479 Grote cantates480 of bijvoorbeeld het massaspel van 

Daan Boens die op de 30ste april werden georganiseerd, konden zo gevoelig meer volk aantrekken 

naar het Feestlokaal dan andere “gewone” optredens en opvoeringen. 

Optredens van “grote sterren” hadden duidelijk ook een onmiskenbare invloed op het 

“afstandverval”. Voor vedetten bleken mensen meer bereid om verder te reizen.481 Toegepast op de 

Gentse situatie betekende dit dus dat de arbeiders die voornamelijk in de buitenwijken van Gent 

woonden, op uitzonderlijke dagen als 1 mei het sneller overwogen om de welbepaalde afstand naar 

het Feestlokaal van Vooruit te overbruggen. Zo kon de rede van een bepaalde socialistische kopman 

als Edward Anseele482 de mensen vlugger overtuigen om de afreis te maken. 

Afsluitend wijzen we nogmaals op de conclusie van Guy Vanschoenbeek die meende dat niet alle 

socialistische leden in dezelfde mate aan de ‘wereld van Vooruit’ participeerden. Zo bestond de basis 

van de grote piramiden uit duizenden, veeleer passieve aanhangers. Op uitzonderlijke momenten 

kwam dit ‘reserveleger’ pas op straat, namelijk bijvoorbeeld op 1 mei.483 
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C. Besluit 

 

De algemene publieksopkomst voor de verschillende podiumkunsten in het Feestlokaal van Vooruit 

inschatten bleek al snel een moeilijke en riskante zaak te zijn. Zo lieten de verschillende kunstkringen 

ons nagenoeg geen archiefmateriaal na die ons enigszins van dienst konden zijn betreffende de 

publieksopkomst. Bovendien kampten we opnieuw met het sterk fragmentarische karakter van de 

bronnen. Niettemin slaagden we erin om via een combinatie van de recensies in het dagblad Vooruit 

enerzijds en enkele archiefbronnen anderzijds, een beeld te schetsen van de algemene 

publieksopkomst. 

Over de algemene publiekelijke belangstelling voor de diverse podiumkunsten stelden we vast dat zij  

duidelijk verminderde naar het einde van het interbellum toe. Tot en met 1925 (wat geboekstaafd 

stond als een “topjaar” voor de rode beweging) lokten de verschillende kunstkringen nog veel volk 

naar de voorstellingen. Zo tekende een kring als het Multatuligezelschap in deze jaren een financiële 

meerwaarde op en kon men genieten van een stijgend aantal abonnementen. Na 1925 viel het ons 

op dat de kringen geleidelijk aan meer en meer in de (financiële) problemen leken te komen als 

gevolg van de dalende abonnementen (en dus door de verminderde belangstelling van het publiek). 

Zonder de financiële hulp van de S.M. Vooruit, die zich de rol van culturele mecenas aanmat, leek het 

erop dat het theatergezelschap, en daarnaast ook de andere kringen, gedoemd waren ten onder te 

gaan. Gelukkig voor hen bleef de S.M. Vooruit het belang inzien van deze vormen van ontspanning en 

kon men dus blijven rekenen op de financiële hulp. Bovendien doken er vanaf 1925 ook steeds meer 

negatieve krantenberichten op. De superlatieven in het dagblad, die men de jaren volgend op WO I, 

gebruikte om de publieksopkomst te beschrijven, ruimden geleidelijk aan plaats voor een  meer 

bescheiden berichtgeving. Bovendien troffen we verschillende berichten aan waarin de diverse 

kringen klaagden over de lage opkomsten. De kringen leken de komende jaren de negatieve spiraal 

niet meer te ontspringen en bleven in  slechte papieren zitten als gevolg van teleurstellende 

publieksopkomsten.   

Op de vraag waarom het volk nu precies wegbleef van deze “klassieke” vormen van ontspanning, 

vonden we een antwoord in het stijgende belang van de biosopen onder de bevolking. Het aantal 

bioscoopzalen kende tijdens het interbellum, althans tot aan de crisis in de filmindustrie eind jaren 

’20, een sterke groei in Gent. De bioscoop als vorm van ontspanning was het hele interbellum een 

belangrijke vorm van ontspanning voor de mensen, en meer bepaald voor de arbeiders. Zo gingen er 

ook filmvoorstellingen door in het Feestlokaal van Vooruit. Initieel waren deze geprogrammeerd in 

het “Klein Vooruitje” (De Kleine Feestzaal) maar door de stijgende belangstelling van de mensen 
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werden zij langzamerhand geprogrammeerd in de Grote Feestzaal. Deze verhuis binnen het 

Feestlokaal was echter opnieuw een aanwijzing van het tanende belang van de podiumkunsten en 

het stijgende aandeel van bioscoop als vorm van ontspanning. 

Vervolgens probeerden we te achterhalen wie er zich nu in de zaal bevond voor de opvoeringen en 

optredens van de verschillende kunstkringen. Zo hebben we op het belang gewezen van het 

communicatiemiddel, namelijk het dagblad Vooruit, om de mensen te informeren over de 

verschillende activiteiten. Dit toont aan dat de kunstkringen zich voornamelijk richtten tot de 

socialistische militanten, aangezien het dagblad Vooruit ingebed was in het rode netwerk. We 

voegen hier echter wel aan toe dat niet iedere arbeider zich een krant kon veroorloven. Zo bleek dat 

maar 31 % van de BWP kiezers zich een krant aanschafte. Bijgevolg trad er hier al een eerste selectie 

op inzake publieksamenstelling. 

De consumptietheorie die we toepasten leek niet op te gaan voor de culturele activiteiten in het 

Feestlokaal. Zo gaat deze theorie ervan uit dat de vraag naar de verschillende cultuurproducten 

bepaald wordt door het beschikbare inkomen en de prijzen. Al snel wees uit, iets wat Ganzeboom 

ook bevestigde in zijn onderzoek, dat het niet beschikken over voldoende financiële middelen de 

deelname aan culturele activiteiten niet of nauwelijks beïnvloedde. Zo konden de kunstkringen in 

periodes wanneer de filmtickets duurder werden ten opzichte van hun eigen tickets, niet rekenen op 

een grotere publieksbelangstelling.  

Een andere verklaring voor de tanende publieksopkomst vonden we bij een sociaal-geografische 

theorie. Zij stelt namelijk dat de fysieke afstand naar een welbepaald cultureel centrum als het 

Feestlokaal van Vooruit, een belangrijke invloed uitoefent op de ontspanningskeuzes van de mensen. 

Zich verplaatsen kostte immers tijd én geld. Het gevolg hiervan was dat de personen die ver van het  

Feestlokaal  woonden, eerder geneigd waren om hun ontspanningsmogelijkheden dichter bij huis te 

zoeken. In deze optiek hebben we gewezen op de uitbreiding, en vanaf de jaren ’30 de hernieuwde 

expansie, van de bioscopen in Gent. Bovendien leken enkele van deze nieuwe zalen zich te vestigen 

in de buurt van deze arbeiderswijken. Anderzijds benadrukten we ook het  belang van de sterke 

lokale buurtwerking in de arbeiderswijken. Zo bevonden zich in deze wijken vaak verschillende 

buurthuizen die naast hun politieke taak  tevens culturele nevenactiviteiten ontwikkelden. We 

concluderen hier bijgevolg uit dat de doorsnee arbeiders voornamelijk hun verstrooiing zochten in de 

lokaliteit van hun huis, hetzij in de volkshuizen, maar voornamelijk toch in het nieuwe medium ‘film’ 

genaamd! De bioscoopzalen bloeiden ten nadele van de podiumkunsten.  

Het publiek dat geïnteresseerd  de opvoeringen en optredens van de kunstkringen bleef bijwonen, 

bestond naar onze mening bijgevolg eerder hoofdzakelijk uit de “beter ontwikkelde” arbeiders en 
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hoger opgeleide mensen. In zekere opzicht kon men ze dus aanzien als een reflectie van de 

cultuuruitvoerders van de diverse kringen. Merk op dat dit puur hypothetisch is aangezien we het 

niet kunnen staven met bronnen. 

Betekende dit dat de culturele activiteiten in het Feestlokaal helemaal niet de grote massa konden 

bereiken? Wij menen dat dit ook niet correct is. Het Lokaal in de Sint-Pietersnieuwstraat kon op 

speciale dagen nog steeds grote groepen mensen mobiliseren zoals op een uitzonderlijke 

socialistische feestdag als 1 mei. Het bijzondere programma op deze dagen met toespraken van 

“vedetten” als Edward Anseele, of de opvoering van een massaspel als “Koning Arbeid” slaagden er 

ongetwijfeld in de “gewone” arbeider te lokken naar het Feestlokaal van Vooruit. Zo beschouwde de 

Gentse textielarbeider Raymond D. dat “elk jaar opnieuw enkel het Eén meifeest als dé grote 

feestdag beschouwd *werd+”484 
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 R. De Herdt, op.cit,, p. 87. 
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Dagbladanalyse Vooruit 1919 (feb, mei, aug, nov) 

Organisator Datum  Soort optreden Programma Kostprijs Tijdstip Bron 

Vooruit's  2/feb Groot Kinderfeest Sprookjesspel "Minnepoes" (2 bedrijven), ballet Voorrij: 1 fr 18 uur 27-28-jan-1919 

Volkskinderen   
 

Kinderoperette "Maneschijn en Zonneglans" (optochten, ballet & apotheosen) 1e achterrij &     

    
 

Woord: Mej. Z. Pen/ Muziek: Ad. Hoefman  1e galerij (1e bank) : 0,85 fr     

    
 

  2e achterrij &     

    
 

   1e galerij en balkon: 0,60 fr     

    
 

  2e galerij: 0,40 fr     

        3e galerij: 0,30 fr      

Multatulikring 9/feb Toneelopvoering  "Het Pantser"(Romantisch soldatenspel,3 bedrijven), Heyermans (auteur) - 18 uur 5/feb/19 

Multatulikring 16/feb Toneelopvoering  "Wroeging" (fantastisch spel,3 bedrijven), F. Demey(regie) - 18 uur 13/feb/19 

      "De gefopte oom" (blijspel, 1 bedrijf), K. Van Rijn (auteur) & F. Demey(regie)       

Multatulikring 23/feb Toneelopvoering "Allerzielen" (spel in 3 bedrijven), Heyermans (auteur) - 18 uur 19/feb/19 

Harmonie Vooruit 1/mei Groot Morgenfeest door de Harmonie Vooruit, m.m.v. Mej. Hel. De Keukelaere - na de  27-04-1919,p.1 

    
 

Programma in het Feestpaleis: 
 

feeststoet   

    
 

1. Zegetocht uit "Pro Memoria", JEF VANDERMEULEN 
 

    

    
 

2. Floralies (ouverture), Harmonie Vooruit, JEF VANDERMEULEN 
 

    

    
 

3.a. Het is Mei, JEF VANDEMEULEN 
 

    

    
 

3.b. Lentelust, Mej. H. De Keukelaere, P. LEBRUN 
 

    

    
 

4. Scène Napolitaine, Harmonie Vooruit, MASSENET 
 

    

    
 

5. Meillied, Mej. De Keukelaere, HUBERT 
 

    

    
 

6. Feestrede door E. Anseele 
 

    

    
 

7. De Internationale, Harmonie Vooruit, DE GEYTER 
 

    

-  1/mei Symphonisch Bestuurder G. Geenens - 11 uur -  
AMSAB,32 

(BWP) 

    Concert 1. Le retour de l'Armés Belge, WILLEMS 
 

14 uur omslag 77 

    
 

2. Espâna, WALDTEUFEL 
 

    

    
 

3. Judex, GOUNOD 
 

    

    
 

4. Américan Parade, FRÉMAUX 
 

    

    
 

5. Votre Amour, BALL 
 

    

    
 

6. Hobomoko, REEVES 
 

    

    
 

7. Cavalleria Rusticana, MASCAGNI 
 

    

    
 

8. Les Sirènes, WALDTEUFEL 
 

    

    
 

9. Amina, LINCKE 
 

    

    
 

10. Menuet Symphonique, WAELPUT 
 

    

    
 

11. Aisha, LINDSAY 
 

    

    
 

12. Madelon, ROBERT 
 

    

    
 

13. Intermezzo, MASCAGNI 
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14. Grande Valse, X.X. 
 

    

    
 

15. Arlequin, voor cello door G. Geenens, POPPY 
 

    

      16. La file du Régiment, DONIZETTI       

  1/mei Symphonisch Bestuurder E. Albin - 16 uur - 
AMSAB,32 

(BWP) 

    Concert 1. Si j'étais Roi, ouverture, ADAM 
 

18 uur omslag 77 

    
 

2. Guillaume Tell, ouverture, ROSSINI 
 

    

    
 

3. Orpheus, ouverture, OFFENBACH 
 

    

    
 

4. Paillasse, fantasie, LEONCAVALLO 
 

    

    
 

5. Manon, fantasie, PUCCINI 
 

    

    
 

6. Trouvère 2e g. fant., VERDI 
 

    

    
 

7. Cavalleria Rusticana, MASCAGNI 
 

    

    
 

8. Tosca, fantasie, PUCCINI 
 

    

    
 

9. Liva, JEF VANDER MEULEN 
 

    

    
 

10.a. Extase pout cello, L. GANNE 
 

    

    
 

10.b. Berceuse, voor cello door F. Haentjes, GODARD 
 

    

    
 

11. Lettre de Manon, GILLET 
 

    

    
 

12. Berceuse Negre, CLUTSAM 
 

    

    
 

13. Pot Pourrir sur les airs Gantoises, J. VEREECKEN 
 

    

    
 

14. Les Patineurs, wals, BUCALOSSI 
 

    

    
 

16. Or et Argent, LEHAR 
 

    

    
 

17. Sambre et Meuse, PLANQUETTE 
 

    

    
 

18. Marche Française, BOREL CLERC 
 

    

      19. Aubade, LACOME       

Harmonie Vooruit 1/mei Buitengewoon  
m.m.v. Mej. Edith Buyens (zangeres), Dhr. Jean Fassin (zanger), J. Vander Meulen 

(begeleider) 
- 18.30 uur 27-04-1919,p.1 

    Kunstfeest  Programma: Deel 1: 
 

    

    (Grote Feestzaal) 1. Les Noces de Figaro (ouverture), W.A. MOZART 
 

    

    
 

2. Hérodiade (Air de Jean), Jean Fassin, MASSENET 
 

    

    
 

3. La Reine de Saba, Mej. Edith Buyens, GOUNOD 
 

    

    
 

4. Mon coeur soupire, W.A. MOZART 
 

    

    
 

5. Le Dolmen, Jean Fassin, JEF VANDERMEULEN 
 

    

    
 

6. Agnus Dei, Jean Fassin, BIZET 
 

    

    
 

7.a. La mort d'Ase, GRIEG 
 

    

    
 

7.b. La danse d'Anitra,GRIEG 
 

    

    
 

8. La Favorite (duo), Edith Buyens en Jean Fassin, DONIZETTI 
 

    

    
 

Programma: Deel 2: 
 

    

    
 

1. La Colombe, GOUNOD 
 

    

    
 

2.De voorspelling van den koekoek, Edith Buyens, JEF VANDER MAELEN 
 

    

    
 

3. Werther, Jean Fassin, MASSENET 
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4. Sérénade de mandolines, DESORMES 
 

    

    
 

5. a. Mijn moederspraak, P. BENOIT 
 

    

    
 

5.b. Rêvons, P. LEBRUN 
 

    

    
 

5.c. Milenka, Edith Buyens, J. BLOCKX 
 

    

    
 

6. Carmen, Jean Fassin, BIZET 
 

    

    
 

7. Nachtmuziek, W.A. MOZART 
 

    

    
 

8. Le Trouvère (duo), Edith Buyens en Jean Fassin, VERDI 
 

    

     
9. Vooruit's roem, JEF VANDER MEULEN 

 
    

Multatulikring 1/nov Toneelopvoering "Tegen den muur" (aan de gevechtslinie)van Fabricius - - 
23-10-1919, 

p.5 

  & "oorlogsletterkunde" "De duikboot" (geschiedkundige gebeurtenis) door H. Van Daele 
 

    

  2/nov 
 

"'N Vreemde" (aan de gevechtslinie)Lepelletier (vertaald door D'Oosterlinck) 
 

    

Harmonie Vooruit & 9/nov Tweede  Begeleiding: Henri Weyts en Jef Van der Meulen Voorrij: 2 fr - 
24-10-1919, 

p.3 

Troupe Théatrale   Kunstconcert m.m.v. Mej. Van Steenwinkel(forte-chanteuse) 1e achterrijen: 1,50 fr     

de Bruxelles   
 

 & Mej. Cardinael(chanteuse légère)  1e galerij: 1,50 fr     

    
 

>>>Het tweetal treedt opnieuw op na het grote succes van het laatste concert 2e achterrijen: 1 fr     

    
 

Dhr. Galli (ténor des Concerts artistiques de Bruxelles) Balkon: 1 fr     

    
 

Dhr. Coffé (bariton des Concerts du Kursaal d'Ostende et  2e galerij: 0,75 fr     

    
 

des principaux théatres de Paris) derde galerij: 0,40 fr     

    
 

Programma:Deel 1 
 

    

    
 

1. Ouverture Printanière, Harmonie Vooruit, J. VANDER MEULEN 
 

    

    
 

2. Grand air du "Cid", Van Steenwinkel, MASSENET 
 

    

    
 

3. Grand air de Herodiade, Coffé, MASSENET 
 

    

    
 

4. Air des bijoux de "Faust", Cardinael, GOUNOD 
 

    

    
 

5. Air de Pailasse, Galli, LEONCAVALLO 
 

    

    
 

6. Mélancolia, LANDRIEU 
 

    

    
 

7. Duo de Hamlet, Cardinael en Coffé, A. THOMAS 
 

    

    
 

8. Peer Gynt a. Le Matin, Harmonie Vooruit, GRIEG 
 

    

    
 

8. Peer Gynt b. La Mort d' Ase, Harmonie Vooruit, GRIEG 
 

    

    
 

8. Peer Gynt c. Danse d'Anitra, Harmonie Vooruit, GRIEG 
 

    

    
 

8. Peer Gynt d. Dans le hall du roi de la montagne, Harmonie Vooruit, GRIEG 
 

    

    
 

Programma: Deel 2: 
 

    

    
 

1. Les Erinnyes, Harmonie Vooruit, MASSENET 
 

    

    
 

2. Grand air d'Hérodiade, Van Steenwinkel, MASSENET 
 

    

    
 

3. Grand air de Patrie, Coffé, PALADILHE 
 

    

    
 

4. Air de "Mme. Butterfly, Cardinael, PUCCINI 
 

    

    
 

5. Air de "Cavaleria Rusticana", Galli, MASCAGNI 
 

    

    
 

6. Chant Indou, Van Steenwinkel, BEMBERG 
 

    

    
 

7. Trio de Faust, Cardinael-Galli-Coffé, GOUNOD 
 

    



XX 
 

    
 

8. Hymenée, Harmonie Vooruit, ALLIER 
 

    

Troupe Théatrale 23/nov Komische  m.m.v. Mevr. V. Housé-Ceuppens (ex-1e chanteuse dus Théâtre Royal de Liège) Voorrij: 2 fr 18 uur 19-11-1919,p.3 

de Bruxelles   Opera-Avond Mej. Irène Willij (des théâtres de Bruxelles) 1e achterrijen: 1,50 fr     

    
 

Dhr. Galli (1e ténor des Concerts artistiques de Bruxelles) 1e galerij: 1,50 fr     

    
 

Dhr. Coffé (1e baryton des principales scènes de France) 2e achterrijen: 0,99 fr     

    
 

Dhr. Van Gils (artiste et auteur dramatique, lauréat des grands concours) Balkon: 0,99 fr     

    
 

G. Durand en M.H. Dubois (artistes dramatiques des théâtres de Bruxelles) 2e galerij: 0,75 fr     

    
 

Programma: derde galerij: 0,40 fr     

    
 

1. Opvoering van "Le maître de Chapelle" (komische opera) 
 

    

    
 

Muziek: F. Paër, Woorden van S. Gay 
 

    

    
 

m.m.v. Houzé Ceuppens, Galli, Coffé 
 

    

    
 

2. Opvoering van "L'oncle mathurin (komische opera) 
 

    

    
 

Muziek: H. Weyts, Woorden van P. Gils 
 

    

    
 

m.m.v. Mevr. Irène Willij, Dhr. Galli, Van Gils 
 

    

    
 

3. Opvoering van "Les noces de Jeannette" (komische opera) 
 

    

    
 

Muziek: Massé, Woorden van Lockroy 
 

    

    
 

m.m.v. Houzé Ceuppens, Dhr. Coffé, Mevr. Durand, Dhr. Dubois 
 

    

Multatulikring 30/nov Toneelopvoering  "Hannekenuit", L. Scheltjens (auteur) -   19-11-1919,p3 
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Dagbladanalyse Vooruit 1921 (feb, mei, aug, nov) 

Organisator Datum  Soort optreden Programma Kostprijs Tijdstip Bron 

Marxkring 6/feb Groot Kunstconcert Bestuurder-begeleider: Jef  Van der Meulen/m.m.v. Multatulikring "Volkse Prijzen" - 1/02/1921 

    
 

Programma: 1e deel 
 

    

    
 

1. Arbeiders-Oproep(Marxkring), J. Broeckx 
 

    

    
 

2. Patrie ( Fr. D. B.), Paladilhe 
 

    

    
 

3. Mireille (Ch. Duchemin), Gounod 
 

    

    
 

4. La Tosca(Mej De Keukelaere), Puccini 
 

    

    
 

5. Les deux grenadiers(Raymond De Smedt), Schueman 
 

    

    
 

6. Edgard De Pont (nieuw repertorium) 
 

    

    
 

7. Cavaleria Rusticana(Oct Gordé), Mascagni 
 

    

  
   

8. Zomer Ydile, Opsomer/La Bohême(Mej. De Clercq), Puccini 
 

    

  
 

9. Les Noces de Jeannette(Phil. De Smedt), Massé 
 

    

    
 

10. Thais(duo: Mej. De Keukelaere en Raym. De Smedt), Massenet 
 

    

    
 

11. La Grande Route(1e uitv., Marxkring), Gevaert 
 

    

    
 

Programma: 2e deel 
 

    

    
 

1. Chanson Espagnole (Marxkring), Jouret 
 

    

    
 

2. Le Bal Masqué(Fr. D.B.), Verdi 
 

    

    
 

3. Suzanne(Ch. Duchemin), Paladilhe 
 

    

    
 

4. Le Cid(Mej. De Keukelaere), Massenet 
 

    

    
 

5. La jolie Fille de Perth(Raym. De Smedt), Bizet 
 

    

    
 

6. Edgard De Pont in zijn Operette-Liederen 
 

    

    
 

7. Carmen(Oct. Gordé), Bizet 
 

    

    
 

8. Liefde Bloeit, Trenteseau/Mad Butterfly(Mej. De Clercq), Puccini 
 

    

    
 

9. Paillasse (prologue), Leoncavallo 
 

    

    
 

10. Quentin Durward, Gevaert 
 

    

    
 

11. Les Bardes de la Meuse, P. Lebrun 
 

    

    
 

Programma: 3e deel 
 

    

    
 

Blijspel in 1 bedrijf door het Multatuli-gezelschap, Maurits Sabbe (auteur) 
 

    

Harmonie Vooruit 13/feb Vijfde  H. Weyts en Jef Vander Meulen (begeleiders) Prijzen (exclusief taksen) 18 uur 
10-02-1921,p 
10 

    Groot Kunstconcert Medewerkers: Mej. Cardinael en Mej. Van Steenwinkel (zangeressen) Middenvoorrij: 2 fr   11-02-1921,p.6 

    
 

M.M. Vandenhouten (tenor), Theys (Baryton), Hendrickx (Bas), Harmonie Vooruit Voorrij: 1,80 fr     

    
 

Programma: 1e deel 1e achterrij: 1,50 fr     

    
 

1.Patrie (ouverture, Harmonie Vooruit), Bizet 2e achterrij: 1 fr     

    
 

2. Paillasse (Air, M. Vandenhouten), Leoncavallo Balkon: 1 fr     

    
 

3. Aida (Air, Mej. Van Steenwinkel), Verdi 1e galerij: 1,50 fr     

    
 

4. Les Noces de Jeannette (Air,M. Theys), Massé 2e galerij: 0,75 fr     
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5. Carmen(Mej. Cardinael), Bizet 3e galerij: 0,40 fr     

    
 

6. Quentin Durward (Trio, MM. Vandenhouten, Theys en Hendricks), Gevaert 
 

    

    
 

7. Peer Gynt (Harmonie Vooruit), Grieg 
 

    

    
 

Programma: 2e deel 
 

    

    
 

1. Ballet Egyptien (1e uitvoering, Harmonie Vooruit), Luigini 
 

    

    
 

2. L'Africaine (Grand Air, Mej. Van Steenwinkel), Meyerbeer 
 

    

    
 

3. Paillasse (Prologue, M. Theys), Leoncavallo 
 

    

    
 

4. Madame Butterfly (Air, Mej. Cardinael), Puccini 
 

    

    
 

5. Mignon (Duo des Hirondelles, Mej. Van Steenwinkel & M. Theys), A. Thomas 
 

    

    
 

6. Jérusalem (Trio, Mej. Cardinael, MM. Vandenhouten en Heynderickx), Verdi 
 

    

    
 

7. Symphonie Fantastique (Un Bal, Harmonie Vooruit), Berlioz 
 

    

    
 

Begeleiders: MM. H. Weyts en Jef Van der Meulen 
 

    

Multatulikring 20/feb Toneelopvoering "Paus Van Hagendonck" (3 bedrijven),  G. Martens (auteur)   18 uur 
19-02-1921, p 
3 

  & 

 

Acteurs: P.V. Overberghe, A. Peelman, G. De Jonghe, C. De Bruyker, F. Demey, I. Benoot,  
 

    

  27/feb 
 

P. Mirande, Mej. G. Bonuaert, Mej. A. De Visch, Mej. G. Vermeire 
 

    

    
 

Afsluiter "Puntje" (politieke scherts, 1 bedrijf), H. Heyermans (auteur), Fr. Demey (regie) 
 

    

      Acteurs: F. Demey, Mej. G. Vermeire, C. De Bruyker, D. D'Oosterlinck, G. De Jonghe       

B.W.P.  1/mei Plechtige  met de fanfare "De Volksvrienden" 
 

09.00 uur 01-05-1921,p.6 

    Vlag-Inhuldiging    
 

    

    
der 
Metaalbewerkers 

  
 

    

-  1/mei 
Symphonisch 
Concert 

onder leiding van M. Georges Geenens   
11.00 uur - 14.00 
uur 

01-05-1921,p.6 

-  1/mei 
Symphonisch 
Concert 

onder leiding van M. Georges Geenens 
 

19.00 uur? - 24.00 
uur 

01-05-1921,p.6 

Harmonie Vooruit 13/nov Tweede   H. Weyts en Jef Vander Meulen (begeleiders) (Exclusief taksen)   2-11-1921,p3 

    buitengewoon m.m.v. Mej. Friday, Cardinael en Van Steenwinkel (zangeressen) Middenvoorrij: 2 fr     

    Kunstconcert H.H. Rubeau (tenor van de Schouwburg van Oostende) Voorrij, 1e achterrij,      

    
 

Braconi (bas, solist der Concerten van de Conservatoriums van Brussel en Parijs) 1e galerij: 1,50 fr     

    

 

Marcel Weyts (violinist), Harmonie Vooruit 2e achterrij, balkon: 1 fr     

    

 
  2e galerij: 0,75 fr     

        3e galerij: 0,40 fr     

Multatulikring 20/nov Toneelopvoering "Groote Stadslucht" (4 bedrijven, lachsucces), Blumenthal (auteur), F. Demey (regie) 
 

18 uur 
12-11-1921, p 
3 

  & 
 

Acteurs: De Bruycker, Mej. De Visch, Van den Bosch, Mevr. Van de Wouwere, 
 

  
17-11-1921, p 
3 

  27/nov 
 

Goedertier, Peelman, Van Overberghe, Mevr. Den Haeze, Mirande, Mej. Heckers 
 

    

    
 

Mej. Yvonne 
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Dagbladanalyse Vooruit 1923 (feb, mei, aug, nov) 

Organisator Datum  Soort optreden Programma Kostprijs Tijdstip Bron 

Harmonie Vooruit 11/feb Derde Kunstconcert Lievens, Weyts en Jef Van Der Meulen (begeleiders) Midden-Voorrij: 2,50 fr 18 uur 4-02-1923,p.3 

  
 

  m.m.v. Mvr. Debiez, Mej. Fryday (zangeressen), M. M. Mertens (tenor) Voorrij, 1e achterrij,  
 

  

  
 

  Fr. Van Moerkerke (instrumentisten), H. Géodel (Bariton), Villermont (bas) 1e galerij: 2 fr 
 

  

  
 

   & de Harmonie Vooruit 2e achterrij, balkon: 1,50 fr 
 

  

  
 

  
 

2e galerij: 0,75 fr 
 

  

  
 

  
 

3e galerij: 0,45 fr 
 

  

- 18/feb Varietéfeest Muziek, zang, acrobaten, ringwerkers,escamoteur, komiek, serpenten - 18 uur 9-02-1923, p.8 

      & de Operette "Goeden Avond Gebuur"       

Multatulikring 25/feb Toneelopvoering  "Pietje de landlooper", F. Demey (regie) - 18 uur 15-02-1923, p.8 

  &   Oorspronkelijk in het Engels geschreven door R. Saudek, vertaald door J. Fabricius   
 

18-02-1923, p.8 

  4/mrt   Acteurs:  F. Demey, A. Van den Bosch, C. De Bruycker, I. Benoot, A. Peelman   
 

  

  
 

  D. D'Oosterlinck, M. Demoor   
 

  

  
 

  & op algemeen verzoek het grote succes "Feest", Heyermans (auteur)   
 

  

  
 

  Acteurs: I. Benoot, R. Goedertier, J. Baeckeljauw, C. De Bruycker, M. Lacaeyse   
 

  

  
 

  P. Mirande, F. Demey, A. Van den Bosch, P. Van den Bosch   
 

  

B.W.P. 30/apr Meiavond Programma, Deel 1: Midden-Voorrij: 2,50 fr - 02&03-05-1923, 

  
 

(Grote zaal) Harmonie Vooruit: o.m. Phèdre, MASSENET; Lakmé, DELIBES; Isoline, MESSAGER Voorrij, 1e achterrij,  
 

p.1 

  
 

  Mei Rede door E. Anseele 1e galerij: 2 fr 
 

AMSAB, 
32(BWP), 

  
 

  Kindercantate "De Arbeid" (woorden van wijlen A. Boghaerts, muziek: Jef Vandermeulen) 2e achterrij, balkon: 1,50 fr 
 

80 

      600(!) uitvoerders 2e galerij: 0,75 fr 
 

  

      Deel 2: (zanggedeelte) 3e galerij: 0,45 fr 
 

  

      Germaine Goedertier-Posthumus: Meilied (HUBERTI) en andere meiliederen   
 

  

      Dhr. Wildt en Dhr. Bérésole zongen aria's uit operastukken       

Multatulikring 4/nov Toneelopvoering Het groot succes: "Muurbloempjes" (blijspel in 4 bedrijven),  Voorrijen: 2 fr 18.30 uur 8-08-1923,p.5 

  
 

  Blumenthal en Kadelburg (auteur),  F. Demey (regie) 1e achterrijen 
 

1-11-1923,p.5 

  25/nov Toneelopvoering Mevrouw Warren's Bedrijf (4 bedrijven), B. Shaw (auteur), F. Demey (regie) & 18 uur 23-11-1923,p.5 

  
 

  Acteurs: Mvr. De Pauw- V. Trappen, V. d. Bosch-De Visch, I. Benoot, A. Peelman 1e bank 1e galerij: 1,50 fr 
 

  

  
 

  D. D'Oosterlinck, M. Demoor, F. Demey   
 

  

  
 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  

Provinciale  10/nov Groot Turn en  - 1,50 fr   4-11-1923,p.7 

Turnfederatie 
 

Variétéfeest 
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-  18/nov Groot Variétéfeest Muziek- en zangnummers, acrobaten en jongleurs, komieken, equilibristen Voorij: 2,25 fr 18.30 uur 4-11-1923,p.7 

  
 

  Liesje en Friesje (zangspel) 
Achterrij en 1e galerij: 1,75 

fr  
  

  
 

  
 

Balkon: 1,50 fr 
 

  

  
 

  
 

2e galerij: 1 fr 
 

  

  
 

  
 

3e galerij: 0,75 fr 
 

  

Harmonie Vooruit 11/nov 
Tweede 

Kunstconcert 
Begeleiders J. Van Der Meulen en H. Weyts zijn weerhouden door het provinciaal    18 uur 11-11-1923,p.7 

  
 

  tornooi van Brabant(1e als jurylid, 2e als mededinger).    
 

  

  
 

  Vervanging door onderbestuurder Clement Landrieu(dirigent) &    
 

  

  
 

  M. Gabriel Metdepenninghe (begeleiding zangers)   
 

  

  
 

  Fragmenten uit: Le Chalet, Mignon, Werther, Louise, Lakmé, Les dragons de Villars,   
 

  

  
 

  Mireille, Roméo et Juliette, Hérodiade, Les pècheurs de Perles, Faust, Rienzi?,    
 

  

  
 

  Les contes d'Hoffmann, Le Chemineau   
 

  

  
 

  Medewerkers: Mej. Dauphin en Friday (kunstzangeressen)   
 

  

      M.M. Mertens (tenor)       
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Dagbladanalyse Vooruit 1925 (feb, mei, aug, nov) 

Organisator Datum  Soort optreden Programma Kostprijs Tijdstip Bron 

Multatulikring 1/feb Toneelopvoering "Het hoogste recht" (4 bedrijven), Boudir-Bakker (auteur), F. Demey (regie) - Orkest:  24-01-1925,p.5 

  &   Acteurs: D. D'Oosterlinck, M. Van Middelem, P. Vanden Bosch, M. De Visch,    18.15 uur   

  8/feb   A. Peelman, M. De Pauw   Gordijn:    

  
 

  Symphonisch Orkest, programma:   18.30 uur   

  
 

  1. Orphée aux enfers(ouverture), OFFENBACH   
 

  

  
 

  2.a. Phi-Phi, CHRISTINE   
 

  

  
 

  2.b. Sérénade, TOSELLI   
 

  

  
 

  3. Les Cloches de Corneville, PLANQUETTE   
 

  

  
 

  4.a. Sérénade à Lisette, CALUDI   
 

  

  
 

  4.b. Peer Gijnt, GRIEG   
 

  

- 1/feb 
Symphonisch 

Orkest  
Programma: Gratis 18.30 uur 31-01-1925,p3 

  
 

(Brasserie Orkest) 1. Marche des Nobles, WAGNER   tot   

  
 

met warm en  2. Noces de Figaro, ouvert, MOZART   22.30 uur   

  
 

koud buffet 3. Valse Revée, valse, VERCOLIER   
 

  

  
 

(Restaurantzaal) 4. Liban Moon, fox, HENDREY-RISSELIN   
 

  

  
 

  5. Le Petit Duc, fantaisie, LECOCQ   
 

  

  
 

  6. a. Serenade, lied, TOSELLI   
 

  

  
 

  6.b. Canaille, lied, arr. ERN. LIPPENS   
 

  

  
 

  7. Martha, ouverture, FLOTOW   
 

  

  
 

  8. Marçia Trionfale, di opera, VERDI   
 

  

  
 

  9. Sirenen, walzer, WALDTEUFEL   
 

  

  
 

  10. Guillaume Tell, fantaisie, ROSSINI   
 

  

  
 

  11. Tout en Rose, fox, DE GAND   
 

  

  
 

  12. Charmeuse, genre, BRICHTWELL   
 

  

  
 

  13. Dichter en Boer, ouverture, SUPPE   
 

  

  
 

  14. Aubade Printanière, genre, LACOME   
 

  

  
 

  15. For us both, fox, KALKMAN   
 

  

  
 

  16. Tosca, fantaisie, PUCCINI   
 

  

  
 

  17. Erato, valse, SINDSAY   
 

  

  
 

  18. Jubel, pot-pourrit, ERN. LIPPENS   
 

  

  
 

  19. Anamitisch Sprookje, genre, SUDE   
 

  

  
 

  20. Veuve joyeuse, fantaisie, LEHAR   
 

  

Harmonie Vooruit 22/feb Vijfde Kunstconcert H. Weyts en Jef Vandermeulen (begeleiders) -     

  
 

  
m.m.v. Mej. Friday en Dalla? (zangeressen), Dhr. Delaroche (tenor), Dhr. Géodel? 

(Barriton), 
  

 
  

  
 

  Harmonie Vooruit   
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  Programma: (fragmenten uit de volgende opera's)   
 

  

  
 

  Manon, Hérodiade, La Coupe du roi de Thulé, Le pardon de Ploermel,    
 

  

  
 

  La Bohême, La route d'Emeraude, La Mascotte, Mireille en vlaamse liederen    
 

  

  
 

  van C. Franck, Luigini,Weyts, enz   
 

  

  
 

  Opvoering van de komische opera in 1 bedrijf: L'Oncle Mathurin   
 

  

- 15/feb 
Symphonisch 

Orkest  
Programma: Gratis 18.30 uur 

14-02-1925, 
p.4 

  
 

(Brasserie Orkest) 1. Saint Calmier, marche, FASSIONE   tot   

  
 

met warm en  2. Flotte Bursche, ouverture, SUPPE   22.30 uur   

  
 

koud buffet 3. Schneeballen, walzer, ZIEHRER   
 

  

  
 

(Restaurantzaal) 4. Frimousette, fox-trot, VALNY'S MONTIERY   
 

  

  
 

  5. La fille du Régiment, fantaisie, DONIZETTI   
 

  

  
 

  6. Petite Carmen, genre, SIEDE   
 

  

  
 

  7. Wana, fox-trot, FRIEND-WOOD   
 

  

  
 

  8. La Juive, fantaisie, HALEVY   
 

  

  
 

  9.a. Kinderen der fabriek, partijlied, LIPPENS   
 

  

  
 

  9.b. Viens près de moi, DANIDERFF   
 

  

  
 

  10. Boccace, ouverture, SUPPE   
 

  

  
 

  11. Madriparivienne, valse, TELLAM   
 

  

  
 

  12. Venise la jolie, fox-blues, PARIS   
 

  

  
 

  13. La Princesse d'Auberge, fantaisie, BLOCKX   
 

  

  
 

  14.a. Femmes que vous êtes jolie, lied, CADINI   
 

  

  
 

  14.b. Bloedige Sneeuwvlokken, lied, ERN. LIPPENS   
 

  

  
 

  15. N-i-ni c'est fini, step, SMETSKY   
 

  

  
 

  16. Les Huguenots, grande fantaisie, MEYERBEER   
 

  

  
 

  17. Zang, pot-purit, ERN. LIPPENS   
 

  

  
 

  18. La Housarde, valse, L. Canne   
 

  

  
 

  19. La Bohême, fantaisie, PUCCINI   
 

  

      20. Fleur d'Amour, fox, PADILA       

- 22/feb 
Symphonisch 

Orkest  
m.m.v. Mej. Vekeman (soprano) & M.J. Monnier (basse-chantant) Gratis 18.30 uur 21-02-1925,p.4 

  
 

(Brasserie Orkest) Programma:   tot   

  
 

met warm en  1. The star and stripes, marche, SOUSA   22.30 uur   

  
 

koud buffet 2. Calif de Bagdad, ouverture, BOIELDIEU   
 

  

  
 

(Restaurantzaal) 3. Air des bijoux, GOUNOD   
 

  

  
 

  4. Pluie de diamants, valse, WALDTEUFEL   
 

  

  

 

  5. Zaza, BUXEUL-SMET   
 

  

    6. Favorite, fantaisie, DONNIZETTI   
 

  

  
 

  7. Les Vêpres siciliennes VERDI   
 

  

  
 

  8.a. Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn, J. BLOCKX   
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  8.b. Milenka, J. BLOCKX   
 

  

  
 

  9. Bandietenstreken, ouverture, SUPPE   
 

  

  
 

  10. De voorspelling van de koekoek, J.V.D.M.   
 

  

  
 

  11. Cortège nuptial dans les Indes, genre, SIEDE   
 

  

  
 

  12. Femme de Vienne, valse, STRAUSS   
 

  

  
 

  13. La Dame Blanche, fantaisie, BOIELDIEU   
 

  

  
 

  14. Le cor, FLOGIER   
 

  

  
 

  15. Valse de genre, ERN. LIPPENS   
 

  

  
 

  16. Knock-Out, genre, J. DE MADIE   
 

  

  
 

  17. Pêcheurs de perles, fantaisie, BIZET   
 

  

  
 

  18. Les dragons de Villars, MAILLART   
 

  

  
 

  19. Spring-time-flirt, intermezzo, SMETSKY   
 

  

  
 

  20. Susett-Blues, fox, MANETTI   
 

  

  
 

  21. Manon, fantaisie, MASSENET   
 

  

  
 

  22. Schoentje-lap, MATHIJSSENS   
 

  

  
 

  23.a. Waarom ik ben een roode socialist   
 

  

  
 

  23.b. Les marches sont flétria, FAUVE   
 

  

  
 

  24. Paillasse, fantaisie, LEONCAVALLO   
 

  

  
 

  25. Onder Ons, pot-pourit, MORENO   
 

  

B.W.P. 30/apr Meiavond m.m.v. Harmonie Vooruit, het Socialistisch Mannenkoor Marxkring,  Gratis 19.00 uur 29-04-1925,p.4 

  
 

  het lyrisch kunstgezelschap Aurora   
 

03-05-1925,p.1 

  
 

  Programma: deel 1:   
 

  

  
 

  1. Elcon (marche), J. VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  2. Floralies (ouverture), J. VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  3. Faust (ballet), Harmonie Vooruit, GOUNOD   
 

  

  
 

  4. De Internationale, DE GEYTER   
 

  

  
 

  5. Wereldvree, P. LEBRUN   
 

  

  
 

  6. LE SOIR, Marxkring, JOURET   
 

  

  
 

  Meirede door Edward Anseele   
 

  

  
 

  Deel 2 (uitvoering van de "Rooden Liederenkrans" door de leden van Aurora,    
 

  

  
 

  begeleider: Jef Vander Meulen):   
 

  

  
 

  1. Socialistenmarche, door gans het gezelschap   
 

  

  
 

  2. De verdeelers, door Ach. De Caluwé   
 

  

  
 

  3. Het Kanailje, door M. Steyaert   
 

  

  
 

  4. Lieve Mei, door De Braeckeleer   
 

  

  
 

  5. Hymne au drapeau rouge, door gans het gezelschap   
 

  

  
 

  6. Acturenmarche, door J. De Schepper   
 

  

  
 

  7. Het Moleken van Tsaaie, door Bruno Steyaert   
 

  

  
 

  8. Waarom ik ben een roode Socialist, door De Braeckeleer   
 

  

  
 

  9. 't Is Mei, door Maddy Mees   
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      10. Banierzang, door gans het gezelschap       

- 1/mei 
Symphonisch 

Concert  
- 

19.00 uur - 23.00 
uur 

29-04-1925,p.4 

- 17/mei 
Symphonisch 

Orkest  
Programma: (met de medewerking van de Multatulikring) Gratis 18.30 uur 16-05-1925,p.4 

  
 

(Brasserie Orkest) 1. Palatinat, marsch, GILSON?   
 

  

  
 

met warm en  2. Si j'étais Roi, ADAM   
 

  

  
 

koud buffet 3. De Drie Tijdvakken der Tooneelletterkunde, voorgedragen door Fr. De Mey   
 

  

  
 

(Restaurantzaal) a. De Forumscène uit Julius Caesar(klassiek), SHAKESPEARE   
 

  

  
 

  b. Quinten Massys(romantisch), VAN RIJSWIJCK   
 

  

  
 

  c. Gelukkig(realistisch), BUYSSE   
 

  

  
 

  4. Carmen Sylva, Roemeense Wals, IVANOVIC   
 

  

  
 

  5. Les Huguenots, fantaisie, MEYERBEER   
 

  

  
 

  6.a. Dominé Lorre, S. TRIP   
 

  

  
 

  6.b. De Fransche gouvernante, PINUSSE   
 

  

  
 

  7. Campana Sera, klokkenspel, VINCENZO-BILLI   
 

  

  
 

  8. De lustige Boer, selectie, L. FALL   
 

  

  
 

  9. De Kurassiers van Canrobert, P. DE MONT   
 

  

  
 

  10. Par tes Veux, fox-trot, GUILLEMYN?   
 

  

  
 

  11. Coppelia, ballet, DELIBES   
 

  

  
 

  12.a. De dure Woning, xx   
 

  

  
 

  12.b. Lijn twee, xx   
 

  

  
 

  13. La Moscovite, GILLET   
 

  

  
 

  14.a. Moeder, ik kan U niet missen, DE COCK   
 

  

  
 

  14.b. Waarom ik ben een roode Socialist, lied, arr. ERN. LIPPENS   
 

  

  
 

  15. La Tosca, fantasie, PUCCINI   
 

  

  
 

  16. Zij worden niet geteld, DROESBEKE   
 

  

  
 

  17. De kuische Suzanna, Wals, J. GILBERT   
 

  

  
 

  18. Allegri, step, RICCARDO   
 

  

  
 

  19. Doorheen de Werker van Bizet, BIZET   
 

  

  
 

  20. De klokkenluider en zijn dochter, XX   
 

  

  
 

  21. Intermezzo, SIEDE   
 

  

  
 

  22. Bombarde, fox trot, RICCARDO   
 

  

  
 

  23. Poolsch Huisgezin, operette, GILBERT   
 

  

  
 

  24. Het groot Kanon, pot-pourri, LINCKE   
 

  

  21/mei Groot Concert m.m.v. Mevr. De Meuleneire (kunstzangeres), M. Monnier (baszanger)   18.30 uur 
21-05-1925,p. 

5 

    (Restaurantzaal) & het Symphonisch orkest       

Gezelschap van  8/aug Toneelopvoering "De Doodende Straal" , Auber Delrevo (auteur)   19.30 uur 
3&4-8-1925, 

p.5 



XXX 
 

Auber Delrevo 
 

  acteurs: Jeanne Gevaert-Steven, Hilda 't Seyn, de heren Gust Steeghers,    
 

8-8-1925,p.5 

  
 

  Guy de Vicq, Edmond Van Tuyckom, enz.   
 

  

Multatulikring 27/aug Toneelopvoering "De duivel in de vrouw" (5 bedrijven) Schönherr (auteur), F. De Mey (regie) 1 fr & 2 fr 19.30 uur 26-8-1925,p.5 

    (Kleine Cinemazaal) m.m.v. Mej Bouiiaert, Frans Demey, Desiré Oosterlinck       

Multatulikring 1/nov Toneelopvoering "De nieuwe hoeve" (3 bedrijven),  J. Lefèvre (auteur), F. De Mey (regie)     17-8-1925,p.5 

      Afsluiter: "Buren" (blijspel in 1 bedrijf), door Heijermans (auteur), F. De Mey (regie)       

Harmonie Vooruit 8/nov 
Tweede 

Kunstconcert 
H. Weyts en Jef Vandermeulen (begeleiders)     4-11-1925,p.5 

  
 

  
m.m.v. Mej. A. Delba, Mevr. Tetaerts (zangeressen), Dhr. Dumont (tenor), Harmonie 

Vooruit 
  

 
  

  
 

  Programma:   
 

  

  
 

  Eerste deel is gewijd aan Paul Gilson   
 

  

  
 

  Tweede deel bevat o.a. fragmenten uit de opera's: Thais, Benvenuto,    
 

  

  
 

  Les Huguenots,Mignon, Louise, La coupe du roi de Thulé, Tosca, Maître    
 

  

  
 

  Patelin, Mireille, Hamlet,enz te zingen door het "Gezelschap Weyts" van Brussel   
 

  

  
 

  Derde deel bestaat uit de opvoering van het lieve zangspel    
 

  

      van Offenbach: "Lischen en Frischen"       

Aurora 15/nov Kunstfeest  Begeleider: Fr. De Mey - - 
26-10-1925,p. 

5 

  
 

  Programma:   
 

  

  
 

  1e bedrijf van Faust; 2e bedrijf van Manon; 3e bedrijf van La Bohême   
 

  

      Komische Opera "Pierrot puni", 1 bedrijf       

Marxkring 22/nov 
Eerste 

Winterconcert 
m.m.v. Mevr. Luciana (Schouwburg van Namen) (Inclusief taksen) 18.30 uur 10-11-1925,p.5 

  
 

  Mevr. Ramet (kunstzangeres, veel bijval op het feest de Vlasbewerkers) Voorrijen: 2,50 fr 
 

  

  
 

  
Mr. Coppens (tenor, Kursaal Oostende, nieuweling in Gent), Berésole (baryton) en 

Monnier 
Achterrijen &  

 
  

  
 

  Programma:  1e galerij: 1,75 fr 
 

  

  
 

  Verschillende fragmenten uit de opera's: Werther, Tosca, Le chalet,  Balkon: 1 fr 
 

  

  
 

  La Coupe du Roi de Thulé, Mad. Butterfly, La Favorite, en enkele vl. liederen 2e galerij: 0,85 fr 
 

  

  
 

  Afsluiter: opvoering van het zangspel "Klaas en Klaartje"  (één bedrijf) 3e galerij: 0,50 fr 
 

  

      Sur un marché Persan, genre, KETELBEY       

Multatulikring 29/nov Toneelopvoering "De twee wapens" (blijspel in 4 bedrijven),    
 

17-8-1925,p.5 

  
 

  Blumenthal en Kadelberg (auteur), F. De Mey (regie)   
 

  

  
 

  Acteurs: D. D'Oosterlinck, N. Lamont, I. Benoot, A. Vanden Bosch-De Visch,   
 

  

      M. Boudaert, P. Vanden Bosch, M. Lacaeyse, G. Jacobs, G. Drubbel       
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Dagbladanalyse Vooruit 1927 (feb, mei, aug, nov) 

Organisator Datum  Soort optreden Programma Kostprijs Tijdstip Bron 

Multatulikring 6/feb Toneelopvoering "De rechte lijn" (groot succes in 3 bedrijven), F. Demey (regie)   18.30 uur 3-02-1927,p.5 

Harmonie Vooruit 13/feb Vijfde Kunstconcert o.m. Mej Cardinael. (quasi onleesbare microfilmrol)     6-02-1927,p.5 

  
 

  fragmenten uit de opera's: Valkyrie, Patrie, Hérodiade, Manon, Tosca, Rigoletto,  Midden-Voorrij: 3,25 fr 
 

13-02-1927,p.5 

  
 

  Hamlet, Lakmé,.. Voorrij, 1e achterrij,  
 

  

  
 

  
 

1e galerij: 2,75 fr 
 

  

  
 

  
 

2 achterrij, Balkon: 2,25 fr 
 

  

  
 

  
 

2e galerij: 1,25 fr 
 

  

        3e galerij: 1 fr     

Socialistische 
Turnkring 

12/feb 
Opvoering der revue "De 
Jeugd" 

Programma: bestaande uit 1 voorspel en 4 taferelen door gezellen Osc. Poulet en Oct. inclusief taks: 1,50 fr 19 uur 9-02-1927, p. 3 

"Werkerswelzijn" 
 

(Kleine Zaal) Van Vlaenderen, 5 schone balletten, dansen, grote apotheose, kostuums,…   
 

  

  
 

  Opgeluisterd door een Symphonisch Orkest o.l.v Ed. balliu   
 

  

BWP (Afdeling Gent) 30/apr Groot Partijfeest Begeleiders: Dhr. Jef Vander Meulen & Dhr. Machiels Programma wordt verkocht 19.00 uur 
AMSAB, 
32(BWP), 

  
 

(Grote Feestzaal) m.m.v. Mej Krinkels (sopraan); Mevr. Luciani (mezzo-sopraan); Dhr. Lesens (tenor); t.v.v. het Steunfonds der 
 

84 

  
 

  Dhr. Delporte (bas); Harmonie Vooruit, Marxkring Officieele Scholen 
 

  

  
 

  Programma: Deel 1:   
 

  

  
 

  1. Ouverture Printanière, JEF VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  2. Le Chemineau (fantasie), X. LEROUX   
 

  

  
 

  3. Faust, Harmonie Vooruit, GOUNOD   
 

  

  
 

  Meirede door Edw. Anseele (Minister van Spoorwegen)   
 

  

  
 

  5.a. Paillasse, proloog, LEONCAVALLO   
 

  

  
 

  5.b. Het Schootvel, Dhr. Delporte, TROELSTRA   
 

  

  
 

  6. Herbergprinses, Mevr. Luciani, BLOCKX   
 

  

  
 

  7. Hérodiade, Dhr. Lesens, MASSENET   
 

  

  
 

  8. Variations, Mej. Krinkels, PROCH   
 

  

  
 

  9. Cavalleria Rusticana (Duo), Mevr. Luciani en Dhr. Lesens, MASCAGNI   
 

  

  
 

  10. De Heidens, BLAES   
 

  

  
 

  11. Chant des Matelots, RADOUX   
 

  

  
 

  12. Roode Vlag, Marxkring, Broeckx   
 

  

  
 

  13.a. Reviens à Sorrente, CURTIN   
 

  

  
 

  13.b. Ya-Ya-Ya, Dhr. Lesens, PEREZ   
 

  

  
 

  14. L'Alouette, Mevr. Luciani, GRANIER   
 

  

  
 

  15.a. Lakmé (Pourquoi?), DÉLIBES   
 

  

  
 

  15.b. Wiegelied, Mej. Krinkels, O. ROELS   
 

  

  
 

  16.a. Le Cor, FLÉGIER   
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  16.b. Verdeelers, Dhr. Delporte, JEF VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  17. LAKMÉ (Duo), Mej. Krinkels en Mevr. Luciani, DÉLIBES   
 

  

  
 

  18. Meilied (Internationale), Mevr. Luciani, DE GEYTER   
 

  

Harmonie Vooruit 13/nov Tweede Kunstconcert H. Weyts en Jef Vander Meulen (begeleiders)  (Inclusief Taksen) 18 uur 6-11-1927,p.5 

  
 

  
m.m.v. Mej. Rachel de Carlez, Mevr. Mary Camus (zangeressen), Dhr. Marcel Weyts 
(tenor),  

Midden-Voorrij: 3,50 fr 
 

  

  
 

  Merlot (bariton), de harmonie Vooruit Voorrij, 1e achterrij,  
 

  

  
 

  Programma: 1e galerij: 3 fr 
 

  

  
 

  Uitvoering van fragmenten uit: La Valkyrie, Peer Gynt, Benvenuto Celini, 2e achterrij, balkon: 2,50 fr 
 

  

  
 

  Tosca, Manon, Hamlet, enz 2e galerij: 1,50 fr 
 

  

  
 

  Opvoering van Pierrot puni, de lieve éénaketer van Cientat 3e galerij: 1,25 fr 
 

  

Multatulikring 27/nov Toneelopvoering "De Koekoek" (3 bedrijven), Fabricius (auteur), F. Demey (regie)   18.30 uur 19-11-1927,p.5 

  
 

  Symphonie onder het bestuur van A. Lepare   
 

24-11-1927,p.5 

  
 

  Acteurs: Mevr. De Pauw-Van Trappen, N. Lamont, Mevr. Van den Bosch-De Vis,   
 

  

      A. Peelman, P. Van den Bosch, M. D. Vanderstockt, P. Mirande       
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Dagbladanalyse Vooruit 1930 (feb, mei, aug, nov) 

Organisator Datum  Soort optreden Programma Kostprijs Tijdstip Bron 

Federatie  8/feb Groot Kunstfeest   Programma (m.m.v. Harmonie Vooruit) deel1:    19.00 uur 4-02-1930,p.5 

van Socialistische 
 

t.g.v. het 1. Rienzi (ouverture), WAGNER   
 

  

en onafhankelijke 
 

Syndicaal Congres 2. La Bohême, fantasie, PUCCINI   
 

  

vakbonden 
 

(Grote Zaal) 3. Isoline (ballet), Harmonie Vooruit, MESSAGER   
 

  

van Gent 
 

  4. Air de la Bohême, M. Tougne, PUCCINI   
 

  

  
 

  5. Vlaanderen, M. De Quick, VEEREMAN   
 

  

  
 

  6. Cavalleria Rusticana, duo door Mevr. Luciani en M. De Quick, MASCAGNI   
 

  

  
 

  7. Avé Maria, GOUNOD   
 

  

  
 

       Czardas, M. Ottoy (violist), MONTI   
 

  

  
 

  8. Air du Caïd, M. Coussaert, A. THOMAS   
 

  

  
 

  9. Verborgene Liefde,Mevr. Luciani, ANTHEUNIS   
 

  

  
 

  10. Duel de Faust, trio door MM. Tougne, De Quick, Coussaert, GOUNOD   
 

  

  
 

  Rede door E. Anseele   
 

  

  
 

  Programma (m.m.v. Harmonie Vooruit) deel2:   
 

  

  
 

  1. Trio voor piano, viool, cello, door de HH. A. Lepage, Ottoy, Hanssens, BEETHOVEN   
 

  

  
 

  2. Rhapsodie nr. 2, M. A. Lepage, LISZT   
 

  

  
 

  3. Lied van Reynilde, Mevr. Luciani, JAN BLOCKX   
 

  

  
 

  4. Manon Duo, Mevr. Camp en M. Tougne, MASSENET   
 

  

  
 

  5. Concertino, M. Hanssens (cello), KLINGER   
 

  

  
 

        Le Cygne, M. Hanssens (cello), ST. SAENS   
 

  

  
 

  6. La jolie fille de Perth, M. Coussaert, BIZET   
 

  

      7. Rigoletto quatuor, door Mevr. Camp, Mevr. Luciani, M. Tougne & M. De Quick, VERDI       

  8/feb Kunstavond m.m.v. Mej. Meirschaert zingt enkele opera-aria's en een lied van Hullebroeck, - s Avonds 
11-02-1930,p. 
5 

  
 

(Restaurantzaal) Dhr. De Jonghe (bariton) zingt enkele aria's en de nieuwe liederen van gezellen De Graeve    
 

  

  
 

  & Lepage, daarnaast ook "Ay, ay, ay"   
 

  

      Orkest onder leiding van Adh. Lepage met onder meer Dhr. Hanssens (1e prijs violoncello)       

Harmonie Vooruit 9/feb 
Vierde 
Winterconcert 

Programma (m.m.v. Mej. Claire Van Ooteghem): Gratis 10.30 uur 2-02-1930,p.7 

  
 

  1. Lugdunum (ouverture), Harmonie Vooruit,  ALLIER   
 

4-02-1930,p.5 

  
 

  2.a. Hérodiade, Mej. Van Ooteghem, MASSENET   
 

  

  
 

  2.b. Werther (Les larmes), Mej. Van Ooteghem, MASSENET   
 

  

  
 

  3. Hansel en Gretel (fantasie), Harmonie Vooruit,  HUMPERDINCK   
 

  

  
 

  4.a. Moederken alleen,Mej. Van Ooteghem,  FR. UYTENHOVE   
 

  

  
 

  4.b. Ik ken een lied, Mej. Van Ooteghem,  ANTHEUNIS   
 

  

  
 

  5. Danses Norvégiennes, Harmonie Vooruit,  E. GRIEG   
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  15/feb Groot Kunstconcert   m.m.v. van het kunsttrio: Lepage, Ottoy, Hanssens Gratis 15 uur 13-02-1930,p.5 

  
 

aangeboden aan de Mevr. Salières (zangeres), De Baerdemaeker (zanger, Koninklijke Vlaamse   
 

  

  
 

gepensioneerden Schouwburg), De Jonghe (barton) en Delporte (bas),    
 

  

  
 

  Programma: (deel1)   
 

  

  
 

  1. Faust, fantasie door orkest, GOUNOD   
 

  

  
 

  2.a. Pourquot m'avez vous pas compris, DENZA   
 

  

  
 

  2.b. Czarda's orstin, Mevr. Salières, KAHLMANN   
 

  

  
 

  3. Paljas (prologue), M. Delporte, LEONCAVALO   
 

  

  
 

  4. Avé Maria, SCHUBERT: Czarda's, M. Ottoy, MONTI   
 

  

  
 

  5. Duo uit Manon, Mevr. Salières en M. De Baerdemaeker, MASSENET   
 

  

  
 

  6. Toespraak door Gezel Balthazar, volksvertegenwoordiger   
 

  

  
 

  Programma: (deel 2)   
 

  

  
 

  7.a. Roses des tranchées, ADH. LEPAGE   
 

  

  
 

  7.b. Mieleke de Zeeldraaier, M. De Baerdemaecker, OPSOMER   
 

  

  
 

  8. Berceuse de Jocelyn, CODARD   
 

  

  
 

  9. Benvenuto, DIAZ/ Jongeren, denkt ge daar wel aan?, LEPAGE door M. De Jonghe   
 

  

  
 

  10. Le Cor, M. Delporte, HEGUIER   
 

  

  
 

  11. Vrouwen stemt Rood, Mevr. Sallières   
 

  

  
 

  12. Duo uit Carmen, Mevr. Salières en De Baerdemaecker, BIZET   
 

  

  
 

  13. Roode liederenkrans, kunstrio Lepage   
 

  

Marxkring 23/feb 
Vierde 
Kunstconcert 

m.m.v. Mej Delemarre (zangeres, die het afgelopen seizoen enorm veel bijval verwierf), programma voor 50 cent 18.30 uur 15/02/1930,p.5 

  
 

  Mevr. Krinkels (de lievelinge van het Gentse Schouwburgpubliek),   
 

18-02-1930,p.5 

  
 

  M. Lesens J. (Tenor van de Muntschouwburg van Brussel)/ Vervangen door Guariglia   
 

22/02/1930,p.5 

  
 

  (tenor van de Koninklijke Franse Schouwburg),   
 

  

  
 

  Mej. Foucher, Dhr. Desmulle en Dhr. Laoureux   
 

  

  
 

  De Marxkring zingt 2 koren: "De Verlossing" van P. GILSON    
 

  

      & "Les esprits de la nuit" van FR. RIGA       

BWP (Afdeling Gent) 30/apr Meiavond m.m.v. Harmonie Vooruit, Marxkring o.l.v. J. Vander Meulen   
 

2-05-1930,p.1 

  
 

(Grote Zaal) Programma:    
 

AMSAB, 32, 

  
 

  1. Marche, X.X.X   
 

87 

  
 

  2. L'Arlésienne, BIZET   
 

  

  
 

  3. Coppélia (ballet), Harmonie Vooruit, DÉLIBES   
 

  

  
 

  4. Meirede door Dhr. E. Anseele (Minister van Staat)   
 

  

  
 

  5. Klassenstrijd, JEF VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  6. Verlossing, Marxkring, PAUL LEBRUN   
 

  

  
 

  7. De Barbaren (fragment uit de "De twee Vaderlanden"), Arbeidersjeugdgroep Gent,   
 

  

  
 

  ACHILLES MUSSCHE   
 

  

  
 

  Pauze   
 

  

  
 

  8. Rapsodie, pianosolo door Dhr. Adh. Lepage, LISZT   
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  9. 1e Mei, gedicht voorgedragen door Dhr. Boubaert, ADAMA VAN SCHELTEMA   
 

  

  
 

  10. Czardas, vioolsolo door Dhr. Ottoy, MONTI   
 

  

  
 

  11. De Daad, gedicht voorgedragen door Dhr. Piet Vanden Bosch,    
 

  

  
 

  ADAMA VAN SCHELTEMA   
 

  

  
 

  12. De Vlasgaard (Intermezzo), uit te voeren door het kwartet Adh. Lepage,   
 

  

  
 

  JEF VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  13. Het lied van den Arbeid, gedicht voorgedragen door Dhr. Nestor Lemont,   
 

  

  
 

  RENÉ DE CLERCQ   
 

  

  
 

  14. Op algemeen verzoek uitvoering van "De Roode Liederenkrans",   
 

  

  
 

  uit te voeren door: Mej. De Vos (sopraan); Dhr. Delporte (bas); Dhr. Braeckeleer   
 

  

  
 

  (tenor); Dhr. De Jonghe (bariton); begeleiding door het kwartet adh. Lepage   
 

  

  4/mei Kunstconcert Begeleider: Ad. Lepage Gratis s Avonds 
06-05-1930,p. 
5 

  
 

  m.m.v. Mej. De Vos, Dhr. Styaert zingen Vlaamse en Franse aria's   
 

  

  
 

  Mej. De Vos zingt "Vrouwen stemt rood", DE GRAEVE en LEPAGE   
 

  

      > Jonge Wachten verkochten de tekst ten voordele van het fonds van "Vooruit"       

  11/mei Kunstconcert   Gratis s Avonds 
06-05-1930,p. 
5 

  18/mei Kunstconcert   Gratis s Avonds 
06-05-1930,p. 
5 

Leerlingen 18/mei Buitengewoon  Begeleidende leraar: Dhr. De Vos, Begeleider: A. Lepage - s Avonds 
21-05-1930,p. 
5 

"Volkshoogeschool" 
 

Kunstfeestje Programma  (spreek- en bewegingskoren met liederen en muziekuitvoeringen):   
 

  

St. Pietersnieuwstraat 
 

(Kleine Zaal) "Barbaren", MUSSCHE; "Van Mensch tot Mensch", HENRIETTE ROLAND-HOLST;   
 

  

  
 

  "Wij zullen u niet zien, o vrede"(sociaal gedicht), ERNST ZOLLER;    
 

  

  
 

  "Dronken lied", NIETZZSCHE; "Het Kerelslied", "Het Geuzenlied"   
 

  

      , "Hangt nen Truisch", GEZELLE       

  25/mei Kunstconcert   Gratis s Avonds 
06-05-1930,p. 
5 

Federatie van  30/mei Kunstconcert m.m.v. De Harmonie Vooruit, "de leerlingen onzer officieele scholen", de Socialistische  Gratis 18.30 uur 30/05/1930,p.5 

Socialistische 
 

  Turnmeisjes "Vooruitzicht", Mej. Delemarre (sopraan, Kursaal Oostende),   
 

  

 schoolbonden 
 

  Mej. Collumbien (mezzo, 1e prijs vanhet Koninklijk Conservatorium van Gent),   
 

  

van Groot Gent 
 

  Dhr. Gomes (bas, 1e prijs van het Koninklijk Conservatorium van Gent),    
 

  

  
 

  Dhr. Gerdan (tenor)   
 

  

  
 

  Kwartet: Dhr. Jacobs, Dhr. Van Guysse, Dhr. Diegenant en Dhr. Vandereruyssen   
 

  

  
 

  Programma:   
 

  

  
 

  1.a. Lugdunum, ouverture, ALLIER   
 

  

  
 

  1.b. Ballet Egyptien, door de Harmonie Vooruit (orkestleider J. Vander Meulen), LUGUINI   
 

  

  
 

  2.a. De Goeden Zee   
 

  

  
 

  2.b. Gent, gezongen door de leerlingen van school Geitestraat   
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  3. Violette de Parme, Ballet door de Soc. Turnmeisjes "Vooruitzicht"   
 

  

  
 

  4. Korte toespraken door gezel De Corte, voorzitter der Fed. Van Soc. Schoolbonden    
 

  

  
 

  en gezel d'Asseler, schepen van onderwijs   
 

  

  
 

  Pauze   
 

  

  
 

  1. De Kalif van Bagdad, BOIELDIEU   
 

  

  
 

  2. Engelsch Ballet, soc. Turnmeisjes "Vooruitzicht"   
 

  

  
 

  3. La Traviata, Mej. Delemarre (Sopraan), VERDI   
 

  

  
 

  4. De Schelde, Dhr. Comes (bas), K. MESTDAGH   
 

  

  
 

  5. Les Lettres de Werther, Mej. Collumbien, J. MASSENET   
 

  

  
 

  6. De Vlasgaard: Het Land van den Boer, Dhr. Gerdan (tenor), J. VANDERMEULEN   
 

  

  

 

  7. Milenka, Mej. Collumbien en Dhr. Gomes, J. BLOCKX   
 

  

    8. Miss Blanche, Ballet Soc. Turnmeisjes "Vooruitzicht"   
 

  

  
 

  9. Phi-Phi (voor orkest), H. Chritiné   
 

  

  
 

  10. Hérodiade: Air de Jean, Dhr. Gerdan, J. MASSENET   
 

  

  
 

  11. Mijn Moederspraak, Dhr. Gomes   
 

  

  
 

  12. Keer weerom, Mej. Delemarre, O. ROELS   
 

  

  
 

  13. Morceaux de genre, C. ACROS   
 

  

  
 

  14. De Vroolijke Smid, Mej. Collumbien, L. DUVOSEL   
 

  

  
 

  15. Faust: trio Mej. Delemarre, Dhrn. Gerdan en Gomes, GOUNOD   
 

  

  2/nov Kunstavond   Gratis s Avonds 18-11-1930,p.5 

  
 

(Restaurantzaal) 
 

  
 

  

  9/nov Kunstavond   Gratis s Avonds 
18-11-1930,p. 
5 

  
 

(Restaurantzaal) 
 

  
 

  

Harmonie Vooruit 9/nov Eerste Kunstconcert m.m.v. Mej. Delemarre (zangeres) Gratis 10.30 uur 1-11-1930,p.5 

  
 

  Programma:   
 

  

  
 

  1. Lohengrin (inleiding en bruiloftskoor uit het 3e bedrijf), Harmonie Vooruit, R. WAGNER   
 

  

  
 

  2.a. Moederken alleen, Mej. Delemarre, J. VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  2.b. Een lied aan haar, Mej. Delemarre, J. VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  3.a. La Valkyrie (fantasie), Harmonie Vooruit, R. WAGNER   
 

  

  
 

  4.a. Wiegelied, Mej. Delemarre, O. ROELS   
 

  

  
 

  4.b. Ik ken een vrouw, Mej. Delemarre, E. BLAES   
 

  

      5. Rienzi (openingstuk), Harmonie Vooruit, R. WAGNER       

  16/nov Kunstavond Orkest onder leiding van Adh. Lepage Gratis s Avonds 
18-11-1930,p. 
5 

  
 

(Restaurantzaal) 
m.m.v. Mevr. Wijmee (sopraan), Mej. Krinkele, Dhr. Steyaert zingt Vlaamse en Franse 
aria's 

  
 

  

  
 

  Ballet: "Les deux pigeons", MESSAGER   
 

  

Multatulikring 16/nov Toneelopvoering "Op hoop van zegen" (spel van de zee in 4 bedrijven),      13/11/1930,p.5 

  &   H. Heyermans (auteur), F. De Mey (regie)   
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  23/nov   
 

  
 

  

Federatie van  22/nov Herdenkingsavond  m.m.v. Harmonie Vooruit, Marxkring, Multatulikring, De Volkskinderen "Victor Lamarque", 1 fr.  19.00 uur 
20-11-1930,p. 
4 

Socialistische 
 

Aimé Bogaerts de Arbeidersjeugdgroep, Dhr. Delporte (solozanger), het kwartet Adh. Lepage   
 

  

Schoolbonden 
 

  Programma:   
 

  

 in overeen- 
 

  1. Harmonie Vooruit: a. Banierzang, JEF VANDER MEULEN   
 

  

stemming  
 

  1. Harmonie Vooruit: b. Liva, JEF VANDER MEULEN   
 

  

met de B.W.P. 
 

  1. Harmonie Vooruit: c. Floralies, JEF VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  2. Spreekbeurt door partijgenoot E. Anseele   
 

  

  
 

  3. Marxkring: a. Klassenstrijd, JEF VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  3. Marxkring: b. Verlossing, P. LEBRUN   
 

  

  
 

  4. Kwartet A. Lepage: Tannhäuser, WAGNER   
 

  

  
 

  5. Volkskinderen "Victor Lamarque": a. Oorlog en Vrede, A. BOGAERTS   
 

  

  
 

  5. Volkskinderen "Victor Lamarque": b. Hulde aan Aimé Bogaerts   
 

  

  
 

  7. Multatulikring: a. De dochter van de petroleuse,    
 

  

  
 

  A. BOGAERTS (declamatie Fr. De Mey)   
 

  

  
 

  7. Multatulikring: b. De vier ratten, A. BOGAERTS (declamatie door Nestor Lamont)   
 

  

  
 

  8. Arbeidersjeugdgroep: a. 't Is Mei in 't land    
 

  

  
 

  (woorden: A. Bogaerts, muziek: J. Vander Meulen)   
 

  

      8. Arbeidersjeugdgroep: b. Banierzang (woorden: A. Bogaerts, muziek: J. Vander Meulen)       

  23/nov Kunstavond m.m.v. Dhr. Van de Wege (tenor, Koninklijke Nederlandse Schouwburg), Mej. De Vos Gratis s Avonds 
26-11-1930,p. 
5 

    (Restaurantzaal)         

  29/nov Feest voor de  Orkest onder leidng van Adh. Lepage   s Middags 
30-11-1930, p. 
7 

  
 

gepensioneerden m.m.v. De Vos, Dhr. Geirnaert   
 

  

  
 

  toespraken van o.m. gezel Han samyn en Em. Vergeylen over de nieuwe pensioenwet   
 

  

  30/nov Kunstavond   Gratis s Avonds 
18-11-1930,p. 
5 

  
 

(Restaurantzaal) 
 

  
 

  

Marxkring 30/nov 
Tweede 
Kunstconcert 

m.m.v. M. Perret (fort-tenor, Koninklijke Franse Schouwburg, vroeger verbonden    18.30 uur 25-11-1930,p.5 

  
 

  aan de  Opera van Parijs & Milaan), Mej. Delemarre (zangeres), Mevr. Alex, Mevr. Delsart    
 

27-11-1925,p.5 

      & Dhr. Delmulle(bariton), Dhr. Laoureux (bas, Gentse Schouwburg)       
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Dagbladanalyse Vooruit 1932 (feb, mei, aug, nov) 

Organisator Datum  Soort optreden Programma Kostprijs Tijdstip Bron 

Harmonie Vooruit 13/feb 
Vierde Winterconcert 
der Harmonie Vooruit 

Onder het bestuur van Alfred Mahy Gratis 10.30 uur 9-02-1932,p.5 

  
 

  Programma:   
 

11-02-1932,p.6 

  
 

  1. Marche Triomphale, Harmonie Vooruit, R. WAGNER   
 

  

  
 

  2.a. Benvenuto, DIAZ   
 

  

  
 

  2.b. Les Pêcheurs de Perles, M. Carlo de Jonghe (bariton), Adh. Lepage (begeleider), BIZET   
 

  

  
 

  3.a. Alméria (Spaans visioen), ALF. MAHY   
 

  

  
 

  3.b. Tarentelle, Harmonie Vooruit, MEZZACAPPO   
 

  

  
 

  4.a. Les Noces de Jeannette, MASSE   
 

  

  
 

  4.b. Madame Favart, M. Carlo De Jonghe (bariton), Adh. Lepage (begeleider), GUILLEMYN   
 

  

  
 

  5. Ballet Russe, Harmonie Vooruit, LUIGINI   
 

  

BWP (Afdeling Gent) 30/apr Groot Partijfeest Programma: Deel 1: Gratis 19.00 uur Amsab, 32, 89 

  

 
(Grote Zaal) 1. De Menschenhater (openingstuk), JEF VANDER MEULEN   

 
  

  

 

  2. E.i.c.o.s. (Jubelmars), Harmonie Vooruit, JEF VANDER MEULEN   
 

  

  

 
  3. Meirede door Gust. Balthazar, Pauze   

 
  

  

 
  Programma: Deel 2:    

 
  

  

 
  1e Opvoering van "Koning Arbeid"   

 
  

  

 
  m.m.v. Harmonie Vooruit, Marxkring, Multatulikring, Spreekkoor, Turnkring   

 
  

  

 
  "Volharding", Turners "Voorwaarts", Turners "Werkerswelzijn" Brugschepoort,    

 
  

  

 
  Arbeidersjeugdgroep, Nieuwbrug, Verweer, Toneelkring Defuisseaux,   

 
  

  

 
  spreekkoor der Volkshoogeschool, Gentse Federatie van socialistische turngroepen,    

 
  

  

 
  Federatie van Gentse Sociale Jonge Wachten, Soc. Kindergroep "Nieuwbrug",   

 
  

  

 
  Soc. Turnmeisjes Muide,    

 
  

  

 
  Massaspel in 3 taferelen door Daan Boens; Muziek uit de werken van Jef Vander Meulen;   

 
  

  

 
  Decor en regie van Michel van Vlaenderen; Orkestleider: Clément Landrieu;   

 
  

  

 
  Algemene koorleider: Adolf Hoefman; 600 personen op het toneel;   

 
  

  

 
  Afsluiter: uitvoering van de Internationale   

 
  

- 8/mei Brasserie Concert m.m.v. ondermeer Morelli (tenor) en Mej. Meerschaert     7-05-1932,p.5 

      programma, onder meer: Herodiade, Carmen, Mireille en mooie vlaamse liederen       

Bond der verminkten 14/mei Prachtig Kunstfeest  m.m.v. het Symphonisch Orkest Lepage, de bekende zangeres Mej. Meerschaert en Gratis 19.00 uur 
11-05-1932,p. 
5 
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van Arbeid en Vrede 
 

t.g.v. de vlaginwijding  Dhrn. Govaert (tenor) en Coorevits (bas), het gekend Balletkorps "Vooruitzicht"   
 

  

  
 

v/d Bond der o.l.v. Frans Buyck en onze vrienden Accordeonisten   
 

  

  
 

verminkten van Feestrede door partijgenoot Frans Toch (senator)   
 

  

  
 

Arbeid en Vrede 
 

  
 

  

  
 

(Kleine cinemazaal) 
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  

  1/aug Brasserie Concert   Gratis 18.30 uur -  7-08-1932,p.8 

          22.30 uur   

  8/aug Brasserie Concert 
 

Gratis 18.30 uur -  7-08-1932,p.8 

  
 

  
 

  22.30 uur   

  15/aug Brasserie Concert Orkest onder leiding van Adh. Lepage Gratis 
18.30-22.30 
uur 

7-08-1932,p.8 

  
 

  Onder meer stukken uit de volgende opera's: Faust, Mignon, Manon, La Traviata,    
 

  

      Cavalleria Rusticana,enz. daarnaast tevens balletten en operetten       

  22/aug  Symphonisch Orkest Begeleider: Ad. Lepage   s Avonds 27-08-1932,p.5 

  
 

Feestzaal Vooruit Programma: onder meer Peer Gynt, Carmen, La Dame Blanche   
 

  

  29/aug Symphonisch Orkest Begeleider: Ad. Lepage   s Avonds 
27-08-1932,p. 
5 

              

Multatulikring 6/nov   "Huwelijken worden in den hemel gesloten" (komedie in 4 bedrijven),  Voorrijen: 4 fr. 19.00 uur 3-11-1932,p.5 

  &   Walter Hasenlever (auteur), M. Van Vlaanderen (regie) Achterrijen/balkon: 3 fr. 
 

Amsab, 32, 89 

  13/nov   
 

Overige plaatsen: 2 fr.  
 

  

Harmonie Vooruit 13/nov Eerste Winterconcert Programma: (onder leiding van Walter Mahy) Gratis 10.30 uur 11-11-1932,p.7 

  
 

  1. Marche Héroique, Harmonie Vooruit, SAINT SAENS   
 

  

  
 

  2.a. Vlaanderen, M. Baert (kunstzanger), VEREMANS   
 

  

  
 

  2.b. Moeder, M. Baert (kunstzanger), L.V.d. Haegen   
 

  

  
 

  3. Rhapsdie, Harmonie Vooruit, Fr. Liszt   
 

  

  
 

  4. Barbier de Séville (Air de la Calomniet), M. Baert, ROSSINI   
 

  

      5. Scènes Alsaciennes, Harmonie Vooruit, MASSENET       

Marxkring 27/nov Tweede Kunstconcert m.m.v. Mevr. Horwa (kunstenares), Mevr. Berthot en Dhrn. J. Lésens,  programma: 50 cent 19.00 uur 24-11-1932,p.6 

  
 

(Kleine Feestzaal) Clavère (bariton) en Lambrechts(allen van de Franse Schouwburg)   
 

21-11-1932,p.7 

  
 

  Maatregelen zijn genomen om de concertbezoekers op de hoogte te houden van de    
 

  

  
 

  de uitslagen van de verkiezingen: Gust Balthazar zal om 21.00 uur iedereen op de hoogte   
 

  

  
   houden   

 
  

  
 

  Marxkring opent het feest onder leding van M. A. Hoefman en voert uit:   
 

  

  
 

  Fraternité, F.A. GEVAERT/De Nachtwacht, FL. VAN DUYSE/Les Esprits de la Nuit,   
 

  

  
 

  FR. RIGA   
 

  

  
 

  Deel 2 en 3 zal ingenomen worden door Vlaamse en Franse aria's   
 

  

Multatulikring 26/nov Toneelopvoering "Allerzielen", M. Van Vlaanderen (regie) Voorrijen: 4 fr. 20.00 uur 23-11-1932,p.5 
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t.v.v. de Fed. van 
 

Achterrijen/balkon: 3 fr. 
 

Amsab, 32, 89 

  
 

 socialistische  
 

Overige plaatsen: 2 fr.  
 

  

  
 

schoolbonden 
 

  
 

  

  
 

voor het Klaasfeest  
 

  
 

  

    der kinderen         
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Dagbladanalyse Vooruit 1934 (feb, mei, aug, nov) 

Organisator Datum  Soort optreden Programma Kostprijs Tijdstip Bron 

Marxkring 4/feb 
Vierde 

Kunstconcert 
m.m.v. tooneelkring "Defuisseauxkring" van Sint-Amandsberg: 4,50 fr 19.00 uur 26-01-1934,p.5 

  
 

(Kleine Feestzal) Opvoering "De Grap", blijspel, 1 bedrijf 3,50 fr. 
 

30-01-1934,p.6 

  
 

  Mevr. Hermette De Keukelaere, MM. Bastin, Gerdan (tenor), Coorevits (bariton)  2,50 fr. 
 

01-02-1934,p.6 

  
 

  (allen verbonden met de Koninklijke Franse Schouwburg)    
 

  

      Mej. X. en Dhr. Leroi(bas), Mej. Van Ooteghem       

Harmonie Vooruit 11/feb 
Vierde 

Winterconcert 
Bestuurder: Alfr. Mahy   10.30 uur 08-02-1934,p.6 

  zondag 
Ludwig v. 

Beethoven- 
m.m.v. Mej Delemarre (zangeres) & Ad. Lepage (begeleider)   

 
  

  
 

Concert Programma:   
 

  

  
 

  1. Egmont (openingstuk), Harmonie Vooruit, BEETHOVEN   
 

  

  
 

  2. Drie Melodieën, Mej. Delemarre, BEETHOVEN   
 

  

  
 

  3. a. Tursche Marsch, Harmonie Vooruit, BEETHOVEN   
 

  

  
 

  3. b. Scherzo, Harmonie Vooruit, BEETHOVEN   
 

  

  
 

  4. Aperfide, Mej. Delemarre, BEETHOVEN   
 

  

  
 

  5. a. Ie Symphonie, Adagio molto - Allegro con Brio, Harmonie Vooruit, BEETHOVEN   
 

  

  
 

  5. b. Ie Symphonie, Andante cantabile, Harmonie Vooruit, BEETHOVEN   
 

  

  
 

  5. c. Ie Symphonie, Menuetto, Harmonie Vooruit, BEETHOVEN   
 

  

  
 

  5. d. Ie Symphonie, Allegro molto et vivace, Harmonie Vooruit, BEETHOVEN   
 

  

Multatulikring 18/feb   "De Duizeling" (drama in 4 bedrijven), Charles Méré (auteur), M. Van Vlaenderen (regie) 3 fr. 19.00 uur 13-02-1934,p.7 

  zondag   Succesvol opgevoerd in Parijs alsook in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg 4 fr. 
 

16-02-1934,p.7 

  
 

  Acteurs: Gust Boebaert, Piet v.d. Bosch, W. Comhaire, E. v.d. Meulebroeck, Jan Willems, 
In bepaalde wijken van 

Gent   
18-02-1934,p.9 

  
 

  Gust Balthazar, Jan De Smedt, Remy Wissaert, Herman Lamont, Anne v.d. Bosch, zijn "gunstkaarten' 
 

  

  
 

  Lina Huygeveld, J. v.d. Sompel uitgedeeld welke  
 

  

  
 

  vooraf: grammofoonconcert door SAROV 
toegang geven, mits 

betaling  
  

        van 1 fr.     

B.W.P. Afdeling 21/feb 
Kunstavond t.g.v. 

de 
Programma: (m.m.v. Harmonie Vooruit) Enkel toegankelijk voor  19.30 uur 16-02-1934,p.7 

Groot-Gent 
 

Plechtige 
Aanstelling  

1e deel: de propagandadisten  
 

  

  
 

van de 
sektieleiders, 

1. Tannhauser, WAGNER voor het  
 

  

  
 

chefs colporteurs,  2. In de steppen van Midden-Azië, symphonisch orkest, BORODINE Plan van de Arbeid 
 

  

  
 

colporteurs 3. Aan een Duitsch Arbeidersjongen (uit de bundel "Brandende Wonden"), gedeclameerd    
 

  

  
 

& vertrouwens-  door M. Van Vlaenderen   
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personen  4. Wijl ons niemand heeft bevrijd, P.F. SANDERS   
 

  

  
 

van de vakbonden 5. Vrijheidshymne, M. Baert (bas), MARGOT VOS   
 

  

  
 

die zullen helpen 5. Kaukasische Suite, orkest, IWANOFF   
 

  

  
 

aan de actie voor Toespraak door partijvoorzitter Gust Balthazar   
 

  

  
 

Het Plan van de  2e deel:   
 

  

  
 

Arbeid 6. Andante der Vijfde Symphonie van Beethoven   
 

  

  
 

(Restaurantzaal ) 7. De Vlasgaard, intermezzo door orkest, JEF VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  8.a. Tot ziens, GRAF   
 

  

  
 

  8.b. De dank  (uit de bundel "Brandende Wonden"),    
 

  

  
 

  gedeclameerd door M. Van Vlaenderen   
 

  

  
 

  9. Tweede Rhapsodie, Adhemar Lepage, Liszt   
 

  

  
 

  10. Vlaanderen, M. Baert, VEREMANS   
 

  

  
 

  11. De Walkyrie, WAGNER   
 

  

  
 

  12. Roode liederenkrans, LEPAGE   
 

  

  
 

  13. De Internationale, orkest, GEVAERT   
 

  

BWP (Afdeling Gent) 30/apr Meiavond  (m.m.v. Harmonie Vooruit, Multatulkring, Turnkring "Werkerswelzijn") Werklozen en  deuren:  21-04-1934,p.6 

  
 

ten voordele van 
het  

Programma: Deel 1 gepensioneerden: 1 fr. 18.30 uur   

  
 

schooleetmaal 1. Le Barbier de séville (openingstuk), ROSSINI 
Algemene toegangsprijs: 2 

fr. 
gordijn:    

  
 

(Grote Zaal) 2. Hongaarsche Rhapsodie, LISZT   19. 00 uur   

  
 

  3. Louise, Harmonie Vooruit, CHARPENTIER   
 

  

  
 

  4. Meirede door Gust. Balthazar   
 

  

  
 

  5. Vander Heggen-Masrsch, JEF VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  Programma: Deel 2   
 

  

  
 

  6. Aïda (openingstuk),door de symphonie Jef Vandermeulen, VERDI-TARVAN   
 

  

  
 

  7. Klankfilm in 2 delen: "De Strijd naar Vrijheid door de Eeuwen heen"   
 

  

  
 

  8. La lettre de Manon, door de symphonie, E. GILET   
 

  

  
 

  9. Optreden van Ernst Busch (Duitse zanger die in balingschap leeft)   
 

  

  
 

  10. La Tourterelle, M. Vander Brugge (solist)   
 

  

  
 

  11. Vlinderballet, door Turnkring "Werkerswelzijn   
 

  

  
 

  12. Het socialisme komt, voorgedragen door Michel Van Vlaenderen   
 

  

  
 

  13. Sprongen over het paard, door een keursectie van de socialistische turnfederatie   
 

  

  
 

  14.a. Aan een Duitsche Arbeidersjongen, WINZER   
 

  

  
 

  14.b. Tot ziens, GRAF   
 

  

  
 

  14.c. De dank van millioenen werkers,    
 

  

  
 

  voorgedragen door Michel Van Vlaenderen, BEVERSLUIS   
 

  

  
 

  15. Rythmische oefeningen door de damesafdeling "Werkerswelzijn"   
 

  

  
 

  16. Piramiden en Grote Apotheose gewijd aan het "Plan van de Arbeid" door de    
 

  

      Socialistische Turnfederatie       
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Multatulikring 4/nov Toneelopvoering "De laatste tocht", R.G. Sheriff (auteur), M. Van Vlaenderen (regie) 3 fr. 19.00 uur 25-10-1934,p.6 

  &   
vóór de voorstelling een korte toespraak door Edw. Gomes om de diepere betekenis van 

dit  
4 fr. 

 
31-10-1934,p6 

  11/nov   stuk uiteen te zetten   
 

  

Harmonie Vooruit  9/nov Tweede Kunstfeest     10.30 uur 04-11-1934,p.6 
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Dagbladanalyse Vooruit 1937 (feb, mei, aug, nov) 

Organisator Datum  Soort optreden Programma Kostprijs Tijdstip Bron 

Harmonie Vooruit 14/feb Vierde Winterconcert Alfred Mahy (bestuurder), Adh. Lepage (begeleider)  1 fr. 10.30 uur 07-02-1937,p.6 

  
 

  m.m.v. M. Theo Morelli (kunstzanger), Maurits De Wilde (bassonist)   
 

13-02-1937,p.6 

  
 

  Programma:   
 

  

  
 

  1. Cortège Héroïque, Harmonie Vooruit, ALFR. MAHY   
 

  

  
 

  2.a. Hérodiade (air de Jean), M. Theo Morelli, MASSENET   
 

  

  
 

  2.b. Van U, M. Theo Morelli, DE VOGHELAERE   
 

  

  
 

  3. Concerto voor basson (Allegro - Andante ma adagio - Rondo),    
 

  

  
 

  Maurits De Wilde, W.A. MOZART   
 

  

  
 

  4. Obéron (openingstuk), Harmonie Vooruit, WEBER   
 

  

  
 

  5. a. Werther (Invocation), MASSENET   
 

  

  
 

  5.b. Un jour viendra, M. Theo Morelli, JAQUINOT   
 

  

      6. Doorheen de werken van Peter Benoit, Harmonie Vooruit, BENOIT       

- 14/feb Kunstcabaret muzikale uitvoeringen   18.00 uur 14-02-1937,p.6 

- 14/feb Brasserie Concert Op algemeen verzoek treedt tenor Morelli op in zijn nieuw repertorium (TINO ROSSI) - - 14-02-1937,p.6 

Marxkring 21/feb Tweede Kunstconcert Marxkring onder leiding van Dhr. Torck 3 fr. 19.00 uur  11-02-1937,p.6 

  
 

(Kleine Feestzaal) m.m.v. Mej. Josco, Mevr. Solange Loenska, Dhr. Beyle (tenor),    
 

15-02-1937,p.6 

  
 

  Dhr. Prandy (bariton), Coussaert   
 

21-02-1937,p.6 

  
 

  (allen van de Koninklijke Franse Schouwburg) en het Socialistisch Mannenkoor Marxkring   
 

  

  
 

  Programma: Deel 1:   
 

Amsab,  

  
 

  1. De Nornen, Marxkring, F.A. GEVAERT   
 

Archief 14, 

  
 

  2. Le Réveil du Printemps, Marxkring, FR. RIGA   
 

omslag 5 

  
 

  3. Klassenstrijd, Marxkring, J. VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  Programma: Deel 2:   
 

  

  
 

  1. La Jolie Fille de Perth, M. Coussaert, BIZET   
 

  

  
 

  2. La Favorite (Aria), Mevr. Loenska, DONIZETTI   
 

  

  
 

  3.a. La Tosca (Lamenti), M. Beyle, PUCCINI   
 

  

  
 

  3.b. Mireille (Anges du Paradis), M. Beyle, GOUNOD   
 

  

  
 

  4.a. Werther (Les Lettres), Mej. Josco, MASSENET   
 

  

  
 

  4.b. Liefdesdaad, Mej. Josco, V.D. HAEGEN   
 

  

  
 

  5. Henry VIII, M. Prandy, SAINT SAENS   
 

  

  
 

  6. Cavaleria Rusticana, Mevr. Loenska, MASCAGNI   
 

  

  
 

  7. Le Barbier de Séville (La Calomnie), M. Coussaert, ROSSINI   
 

  

  
 

  8. Paillasse (Prologue), M. PRANDY, LEONCAVALLO   
 

  

  
 

  9. La Favorite, duo door Mevr. Loenska en M. Prandy, DONIZETTI   
 

  

  
 

  Programma: Deel 3:   
 

  

  
 

  Fragmenten uit 1e bedrijf "La Tosca" van PUCCINI   
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  Floria Tosca, Mej. Josco   
 

  

  
 

  Mario Cavaradossi, Dhr. Beyle   
 

  

      Scarpia, Dhr. Prandy       

- 21/feb Kunstcabaret 
 

  18.00 uur 21-02-1937,p.6 

- 27/feb Buitengewone  Artisten: Mevr. H. Marechal (volkszangeres), Mej. Vormezele (kunstzangeres), 1 fr. 19.30 uur 
24-02-1937, 

p.6 

  
 

Cabaretavond Mevr. P. V.d. Bosch, Mej. V.d. Sompele (beroepspeelsters), P. V.d. Bosch (humorist) 2 fr. 
 

  

  
 

t.v.v. de Arbeiders-  Sandro (muzikale clown), Kindergroep "Joseph De Graeve", het Rood Cabaretorkest,   
 

  

  
 

gezondheidsdienst de accordeonvirtuozen Everaert en Walter, de Multatulikring   
 

  

  
 

SERSANO, 
 

  
 

  

    afdeling Gent         

- 28/feb Kunstcabaret 
 

  18.00 uur 28-02-1937,p.6 

Multatulikring 28/feb Toneelopvoering 
"Wat nu kleine man?" (6 bedrijven), Hans Fallada (auteur), Jens Lochner 

(toneelbewerking),   
3 fr. 19.00 uur 19-02-1937,p.5 

  
 

  Mark Belloy (vertaling)   
 

  

  
 

  Het verhaal verscheen nog in de Vooruit als feuilleton en kende een groot succes   
 

  

  
 

  
Multatulikring wordt bijgestaan door de socialistische toneelgroepen "Defuisseauxkring" 

en 
4 fr 

 
  

  
 

  "Germinal"   
 

  

              

BWP (Afdeling Gent) 30/apr Meiavond-Feest Programma: Deel 1: 1 fr. 19.00 uur AMSAB, 32, 94 

  
 

(Grote Feestzaal) 1. Vander Heggen-Marche, Harmonie Vooruit, JEF VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  2. Le dernier jour de la terreur, Harmonie Vooruit, LITOLFF   
 

  

  
 

  3. Peer Gynt (fantasie), Harmonie Vooruit, GRIEG   
 

  

  
 

  (Bestuurder Harmonie Vooruit: Alf. Mahy)   
 

  

  
 

  Meirede door Gust Balthazar   
 

  

  
 

  Pauze   
 

  

  
 

  Programma: Deel 2:   
 

  

  
 

  4. Bloemlezing uit socialistische strijdliederen door het Jazz-orkest van Radio-Vlaanderen:   
 

  

  
 

  Pol beam en zijn Coloradokevers   
 

  

  
 

  5. Declamatie door Nestor Lamont:   
 

  

  
 

  a. Godsgericht, FR. VAN LEEUWEN   
 

  

  
 

  b. 't Is Mei   
 

  

  
 

  6. De Marxkring (bestuurder Leon Torck)   
 

  

  
 

  a. Klassenstrijd, JEF VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  b. De boottrekkers van de Wolga, JEF VANDER MEULEN   
 

  

  
 

  7. Jazz-intermezzo, door de Coloradokevers   
 

  

  
 

  8. Het Socialistisch Spreekkoor "Branding" (Leider: L. Poppe)   
 

  

  
 

  a. De Rooden roepen, ADAMA VAN SCHELTEMA   
 

  

  
 

  b. No Pasarant, LALUZ   
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  c. Weer ze, MARTIEN VAN BEVERSLUIS   
 

  

  
 

  9. Edgard Depont, in een nieuw repertorium   
 

  

  
 

  10. Mevrouw Nesna, zingt levensliederen   
 

  

  
 

  11. Jazz-intermezzo, door de Coloradokevers   
 

  

  
 

  12. De school voor lichamelijke opvoeding "Jean Jaurès" presenteert plastische groepen   
 

  

  
 

  naar kunstwerken van Käthe Kollwitz, Constantin Meunier, e.a.   
 

  

  
 

  13. Apotheose, gewijd aan Spanje   
 

  

  
 

  14. De Internationale, DE GEYTER   
 

  

- 9/mei Kunstcabaret     18.00 uur 09-05-1937,p.6 

- 16/mei Kunstcabaret 
 

  18.00 uur 
16/05/1937, 

p6 

- 15/aug Kunstcabaret     18.00 uur 15-08-1937,p.6 

  22/aug Kunstcabaret 
 

  18.00 uur 22-08-1937,p.6 

  29/aug Kunstcabaret     18.00 uur 29-08-1937,p.6 

Multatulikring 14/nov toneelopvoering "Ghetto" (3 bedrijven), Herman Heyermans (auteur), M. Van Vlaenderen (regie) 3 fr. 19.00 uur 
02-11-1937,p. 

5 

  
 

  
 

4 fr. 
 

  

Harmonie Vooruit 14/nov Eerste Winterconcert Onder leiding van Alf. Mahy (bestuurder) 1 fr. 10.30 uur 03-11-1937,p.5 

  
 

  m.m.v. Julien Baert (kunstzanger) en Adh. Lepage (pianist begeleiding)   
 

05-11-1937,p.6 

  
 

  Programma:   
 

12-05-1937,p.6 

  
 

  1. Marche Jubilaire, DE BOECK   
 

  

  
 

  2. Ruy Blas (openingstuk), Harmonie Vooruit, MENDELSOHN   
 

  

  
 

  3.a. Le Caid (air du tambour-major), A. THOMAS   
 

  

  
 

  3.b. O Lieve Scheldestad, M. Baert, A. LEPAGE   
 

  

  
 

  4.a. Caprice En Forme De Valse Lente, ALF. MAHY   
 

  

  
 

  4.b. Pavane, J.V.D. MEULEN   
 

  

  
 

  5.a. Les Vieilles De Chez Nous, LEVADE   
 

  

  
 

  5.b. Vlaanderen, M. Baert, VEREMANS   
 

  

      6. Scenes Napolitaines, Harmonie Vooruit, MASSENET       

- 14/nov Kunstcabaret     18.00 uur 
14-11-1937,p. 

6 

Harmonie Vooruit 21/nov Zondagmorgenconcert   1 fr. 10.30 uur - 

Marxkring 28/nov Eerste Kunstconcert m.m.v. Mevr. Delmarcelle (zangeres), Mevr. Tcherkowa (danseres), Dhr. Ede'Herry en 3 fr. 19.00 uur 17-11-1937,p.6 

  
 

(Kleine Feestzaal) Dhr. Dumont (baritons), Grinwis (danser) en Dhr. Michel Ray (fantasist)   
 

AMSAB 

  
 

  >>> Allen van de Koninklijke Franse Schouwburg en van het mannenkoor "Marxkring"   
 

Archief 14, 1 

  
 

  o.l.v. van Meester Leon Torck   
 

  

  
 

  Programma: Deel 1:   
 

  

  
 

  1. Inleidend woord van de onder-ere-voorzitter   
 

  

  
 

  2. De Marxkring in een nieuw koorprogramma   
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  a. Les Animaux malades de la Peste, C. SMULDERS   
 

  

  
 

  b. Heerlijke Baïkal, H. TIESSEN   
 

  

  
 

  c. Mijn Oud Kentucky-Huis, FR. VAN DER STUCKEN   
 

  

  
 

  Pauze   
 

  

  
 

  Programma: Deel 2:   
 

  

  
 

  3.a. Les Noces de Jeannette, MASSÉ   
 

  

  
 

  3.b. Le Chant du Désert, ROMBERG   
 

  

  
 

  4. Madame Butterfly, Mevr. Delmarcelle, PUCCINI   
 

  

  
 

  5. Le Bal Masqué, Dhr. Herry, VERDI   
 

  

  
 

  6.a. Faust, GOUNOD   
 

  

  
 

  6.b. Mélodie, Dhr. Dumont, GOUNOD   
 

  

  
 

  7. Hamlet, Mevr. Delmarcelle en Dhr. Herry, AMBROISE THOMAS   
 

  

  
 

  Pauze   
 

  

  
 

  Programma: Deel 3:   
 

  

  
 

  8. Danse du Chasseur, Dhr. R. Grinwis, GAILLARD   
 

  

  
 

  9. Gazouillement du Printemps, dans door Mevr. Vera Tcherkowa, SINDING   
 

  

  
 

  10. Czardas, Mevr. Tcherkowa en Dhr. Grinwis, MICHIELS   
 

  

  
 

  Pauze   
 

  

  
 

  "Le Maître de Chapelle" (komische opera, 1 act, door Ferdinand Paër)   
 

  

  
 

  Barnabé (kapelmeester), Dhr. Herry   
 

  

  
 

  Benetto (zijn neef), Dhr. Michel Ray   
 

  

  
 

  Gertrude (zijne meid), Mevr. Delmarcelle   
 

  

Harmonie Vooruit 28/nov Zondagmorgenconcert   1 fr. 10.30 uur - 
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Dagbladanalyse Vooruit 1939 (feb, mei, aug,nov [niet, microfilm onleesbaar]) 

Organisator Datum  Soort optreden Programma Kostprijs Tijdstip Bron 

Marxkring 5/feb 
Tweede 

Kunstconcert 
m.m.v. van Mevr. I. De Keukeleire (Irmette Clairy) van de Koninklijke Franse Schouwburg, 3 fr. 19.00 uur 26-01-1939,p.6 

  
 

(kleine zaal) en Jité; Dhr. O. Moerman, Dhr. Max. Nabarro en Dhr. Vermaercke, en het mannenkoor   
 

31-01-1939,p.6 

  
 

  "Marxkring" onder leiding van Meester Torck   
 

Amsab,  

- 
 

  Programma: Deel 1:   
 

Archief 14, 5 

  
 

  1. Nazomer, Marxkring, JAN BROECKX   
 

  

  
 

  2. Avond, Marxkring, JAN BROECKX   
 

  

  
 

  3. Lenteliedje, Marxkring, JAN BROECKX   
 

  

  
 

  4. De Roode Sarafaan (oud Russisch volklied, vertaling R. Vankenhove),    
 

  

  
 

  solo: M.O. Moerman, S. JAROFF   
 

  

  
 

  Pauze   
 

  

  
 

  Programma: Deel 2:   
 

  

  
 

  6.a. L'Amour au Passé défini, GABAROS ET VINCENT SCOTTO   
 

  

  
 

  6.b. Pedro, Mevr. Jité (fantasiste), J. GEY   
 

  

  
 

  7.a. Air de Salomé (Herodiade), MASSENET   
 

  

  
 

  7.b. Moederken alleen, Mevr. Irmette Clairy, UYTTENHOVE   
 

  

  
 

  8. Max Nabarro (Hollands fantasist, radio- en cabaretzanger, in zijn repertorium)   
 

  

  
 

  a. O, o, wat zijn het een rare tijden, MAX NABARRO   
 

  

  
 

  b. Terug uit de Bajus (Amsterdamse volksschets), MAX NABARRO   
 

  

  
 

  c. Liefdesroman: naar bekende Opera's en Operetten, MAX NABARRO   
 

  

  
 

  d. Laat je hoofd niet hangen: gezelschapslied, MAX NABARRO   
 

  

  
 

  Pauze   
 

  

  
 

  Programma: Deel 3:   
 

  

  
 

  De onder ere voorzitter van de Marxkring vertelt: "Het land van de glimlach"   
 

  

  
 

  m.m.v. van Mevr. I. Clairy (Gravin Lisa); Mevr. Jité (Prinses Mi);    
 

  

  
 

  Dhr. O. Moerman (Prins Sou-Chong); Dhr. Vermaercke (Graaf Gustaaf von Pottenstein)   
 

  

Harmonie Vooruit 12/feb 
Derde 

Winterconcert 
Avond gewijd aan MASSENET - - 07-02-1939,p.6 

  
 

  Zanggedeelte wordt verzekerd door kunstzangeres Loenska   
 

  

- 12/feb Brasserieconcert 
m.m.v. Mej. Van Lancker (zangeres, 2e prijs zangwedstrijd van het Achturenhuis in 

Ledeberg), 
Gratis 18.30 uur 11-02-1939,p6 

  
 

(Café) Dhr. Van Maele (tenor)   -   

      Programma: fragmenten uit "Het Land van den Glimlach"   22.30 uur   

Marxkring 21/feb Plezierige (Tussen 20 uur en 21 uur wordt het optreden uitgezonden door het N.I.R.) Gratis voor de 
 

Amsab,  

  
 

Folkloristische Programma:  bezoekers van de  
 

Archief 14, 5 

  
 

Avond De Marxkring met pot-pourris, epossen en moorden Marxkring 
 

  

  
 

  Mevr. Hélène Maréchal in haar repertorium   
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  De gekende harmonikaïst D'Hollander als begeleider   
 

  

  
 

  & het publiek in de rol van versterkt koor   
 

  

  30/apr Meiavond m.m.v. Harmonie Vooruit, Dansgroep "Lea Daan", Volkszanger Ernst Busch 
Achterrijen en 1e galerij: 2 

fr. 
19.00 uur 

30-04-
1939,p.10 

  
 

  Programma: Deel 1: Balkon en 2e galerij: 1 fr. 
 

  

  
 

  1. Jubelmarsch Der B.W.P., ALF. MAHY   
 

  

  
 

  2. Keizer Tiberius (openingstuk), JEF VANDER MAELEN   
 

  

  
 

  3. Ballet van Faust, Harmonie Vooruit, GOUNOD   
 

  

  
 

  4. Meirede door G. Balthazar   
 

  

  
 

  5. Napolitaansche Tafereelen, Harmonie Vooruit, MASSENET   
 

  

  
 

  Deel 2:   
 

  

  
 

  6. Anne-Marieke (naar een Volkslied uit Frans Vlaanderen), dansgroep "Lea Daan"   
 

  

  
 

  7.a. Partisanenlied, Ernst Busch   
 

  

  
 

  7.b. Soup-song (Amerikaans strijdlied), Ernst Busch   
 

  

  
 

  8.a. Van arme menschen, dansgroep "Lea Daan", Muziek: EISLER   
 

  

  
 

  8.b. Kleine wals, dansgroep "Lea Daan", Muziek: T. CARRENO   
 

  

  
 

  9.a. De preker en de slaaf (Amerikaans strijdlied), Ernst Busch   
 

  

  
 

  9.b. Casey Jones (Amerikaans hekellied, Ernst Busch   
 

  

  
 

  10.a. Idylle, Dansgroep "Lea Daan", Muziek: TURINA   
 

  

  
 

  10.b. Psalm, Dansgroep "Lea Daan", Muziek: Manschinger   
 

  

  
 

  11.a. Trapt het af, Ernst Busch/11.b. Saam zijn wij sterk, Ernst Busch, MANSCHINGER   
 

  

  
 

  12. Vrouwen, Dansgroep "Lea Daan", Muziek: PROKOFIEFF   
 

  

  
 

  Deel 3:   
 

  

  
 

  Vertoning van de historische film van Jean Renoir: "La Marseillaise"   
 

  

  1/mei Banket met      13.00 uur 
30-04-

1939,p.10 

  
 

symphonisch- en  
 

  
 

  

    
dansorkest A. 
Lepage 

        

- 7/mei Brasserieconcert Mevr. Tuypens-Delemare zingt o.m. aria's uit Lakmé, La Traviata,enz.   
 

07-05-1939,p.6 

  
 

  Dhr. Oscar Roels zingt "Keer weer" en "Ah, ware ik een vogel klein"   
 

  

  
 

  Het orkest is samengesteld uit de bijzondere solisten van de Franse Schouwburg   
 

  

- 14/mei Crochet Avond Vanaf 15.30 uur stelt pianist Ad. Lepage zich ter beschikking  voor herhalingen van de     14-05-1939,p.6 

    Zangwedstrijd verschillende kandidaten       

- 6/aug Brasserieconcert Programma:   18.30 uur 06-08-1939,p.6 

  
 

  Martha, VON FLOTOW; La Favorite, MEYERBEER; Mia Bella Napoli, WINKLER;    -   

  
 

  Espana, WALDTEUFEL; Les Saltimbanques, Mon Coeur Soupire, MOZART;   22.30 uur   

  
 

  Tango Nocturno, BORGMAN; Marche Turque, MOZART;   
 

  

  
 

  La Tosca, PUCCINI; Aida, VERDI; Barcarolle, WALDTEUFEL;    
 

  

  
 

  Marche des Héros Hongrois, FUCIK;   
 

  



L 
 

  
 

  De Kuische Suzanna, GILBERT, Viens Tziganne, KALMANN   
 

  

- 13/aug Brasserieconcert Programma:   18.30 uur 13-08-1939,p.6 

  
 

  Stradella, VON FLOTOW; Un jour à seville, WALDTEUFEL; Robert le Diable, MEYERBEER;   -   

  
 

  La Pie Voleuse, ROSSINI; Don Juan, MOZART; L'Armurier, LORTZING; Pique Dame Suppé;   22.30 uur   

  
 

  La Perichole, OFFENBACH; Turnmarsch, A. Lepage; Poète et Paysan, SUPPE;    
 

  

  
 

  Fantasie op populaire liederen, A. Lepage; Espana, WALDTEUFEL;    
 

  

      Babillage, GILLET; Pardonne moi, DURLI       

- 15/aug  Brasserieconcert  onder leiding van Ad. Lepage (dansorkest)   18.30 uur -  15-08-1939,p.6 

  
 

t.g.v. Vive Marie 
 

  22.30 uur   

- 27/aug Brasserieconcert     17.00 uur -  27-08-1939,p.6 

          21.00 uur   
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II. Bijlage 2 
Grafiek- en Tabelgegevens 
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Grafiek : Evolutie in het Interbellum 

Jaartal Aantal "podiumactiviteiten" 

1919 13 opvoeringen 

1921 10 opvoeringen 

1923 10 opvoeringen 

1925 17 opvoeringen 

1927 6 opvoeringen 

1930 23 opvoeringen 

1932 14 opvoeringen 

1934 8 opvoeringen 

1937 20 opvoeringen 

1939 12 opvoeringen 

 

[Bron: Gegevens verkregen op basis van de analyse van het dagblad Vooruit (zie Bijlage 1)] 

Grafiek: Onderlinge Verdeling Optredens 

  1919 1921 1923 1925 1927 1930 1932 1934 1937 1939 Totaal 

(Brasserie)Concert met 
(zang) 5 3 3 8 3 18 8 3 6 10 67 

Variétéfeesten en 
Kunstcabaret 0 0 3 0 0 0 0 0 10 0 13 

Combinatie 
concert&theater 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

Combinatie concert&opera 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 

Combinatie concert&ballet 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 6 

Combinatie concert, ballet, 
theater 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Opera en Operette 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

Ballet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Theater 6 4 4 6 2 2 3 3 2 0 32 

Totaal 13 8 10 17 6 23 14 8 20 11 130 

 

 Samengevoegde gegevens:   

(Brasserie)Concerten met (zang) 67 

Toneelvoorstellingen 32 

Combiantievoorstellingen 14 

Variétéfeesten en Kunstcabarets 13 

Opera's en Operettes 3 

Balletvoorstellingen 1 

 

[Bron: Gegevens verkregen op basis van de analyse van het dagblad Vooruit (zie Bijlage 1)] 



LIII 
 

Grafiek: Aantal opvoeringen/optredens per vereniging tussen 1919-1939 

Organisator 1919 1921 1923 1925 1927 1930 1932 1934 1937 1939 Totaal 

Multatulikring 6 5 4 6 2 3 4 3 2 0 35 

Harmonie Vooruit 3 2 3 5 3 12 7 4 5 2 46 

Marxkring   1   2 1 4 2 1 2 2 15 

Troupe Théatrale de Bruxelles 2                   2 

Vooruits Volkskinderen 1                   1 

Fanfare "De Volksvrienden"   1                 1 

Provinciale Turnfederatie     1               1 

Gezelschap "Auber Delrevo"       1             1 

Aurora       2             2 

Socialistische Turnkring "Werkerswelzijn"         1   1 1     3 

Federatie van socialistische schoolbonden van groot Gent           1         1 

Socialistische Turnmeisjes "Vooruitzicht"           1 1       2 

"Volkshoogeschool" Sint Pietersnieuwstraat           1 1       2 

De Volkskinderen "Victor Lamarque"           1         1 

De Arbeidersjeugdgroep           1 1       2 

Defuisseauxkring             1 1 1   3 

Socialistische Turnfederatie             1 1     2 

Toneelgroep "Germinal"                 1   1 

Dansgroep "Lea Daan"                   1 1 

"orkest", begeleider: Georges Geenens 1 1                 2 

Variétéfeest     2               2 

Brasserieconcerten       4     4   1 6 15 

"het orkest"        2   1         3 

Symphonisch Orkest Adhemar Lepage            5 4       9 

Symphonie Jef Vander Meulen               1     1 
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Turnkring Volharding             1       1 

Turners Voorwaarts             1       1 

Socialistische kindergroep Nieuwbrug             1       1 

Verweer             1       1 

Federatie van Gentse Soc. Jonge wachten             1       1 

Socialistische Turnmeisjes "Muide"             1       1 

Symphonisch Dansorkest Adhema Lepage                   1 1 

Opvoeringen zonder naamsvermelding           7     8 1 16 

 

 Samengevoegde gegevens: 

Harmonie Vooruit 46 opvoeringen 

Multatulikring 34 opvoeringen 

Marxkring 15 opvoeringen 

Verenigingen met één opvoering/optredens 16 opvoeringen 

Verenigingen met twee of drie opvoeringen/optredens 16 opvoeringen 

Overige zonder naamvermelding 16 opvoeringen 

 

[Bron: Gegevens verkregen op basis van de analyse van het dagblad Vooruit (zie Bijlage 1)] 
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Grafiek: Aantal opvoeringen in februari, mei, augustus & november in het 

Feestlokaal 

Organisator 1919 1921 1923 1925 1927 1930 1932 1934 1937 1939 Totaal 

Multatulikring 6 5 4 6 2 3 4 3 2 0 35 

 

[Bron: Gegevens verkregen op basis van de analyse van het dagblad Vooruit (zie Bijlage 1)] 

 

Grafiek: Gemiddelde Prijzen 

 Feestlokaal van Vooruit 

Gemiddelde Prijzen 
(in fr.) 

1919 1921 1923 1925 1927 1930 1932 1934 1937 1939 

Harmonie Vooruit 1,13 1,18 1,44   1,48           

Multatulikring 0,75   1,75 1,5     3 3,5 3,5   

Marxkring       1,32       3,5 3 3 

 

[Bron: Gegevens verkregen op basis van de analyse van het dagblad Vooruit (zie Bijlage 1)] 

 

 

 Théatre Royal de Gand 

Gemiddelde prijzen (in fr.) 
1920-
1921 

1921-
1922 

1922-
1923 

1923-
1924 

1925-
1926 

1927-
1928 

1935-
1936 

1936-
1937 

Loges de premier rang et 
avantscènes 

8 8 9 9,5 13 15 18 18 

Baignoires d'avant scène 8               

Baignoires 7,5 7,5 8,5 9,25 13 15 18 18 

Balcons et stalles 7,5 7,5 8,37 9 12 15 18 18 

Parquet 4,75 5 5,5 6,25 8 10 13 13 

2me de face 4 4,25 4,75 5,75 7,5 9 11 11 

2me de coté 3,5 3,5 4,25 5 6,5 8 10 10 

Parterre 3 3 3,5 4,25 5,5 7 9 9 

3me de face 2,5 2,5 2,75 3,5 4,5 6 6 6 
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3me de coté 2 2 2,25 2,75 3,5 5 5 5 

Galeries 1,5 1,5 1,75 2 2,5 3,5 4 4 

Paradis 0,75 0,75 0,85 1 1,5 2,5 3 3 

Gemiddelde prijs 4,42 4,14 4,68 5,30 7,05 8,73 10,45 10,45 

 

[Bron: Gegevens jaartallen 1920-1924: Stadsarchief Gent “De Zwarte Doos, AGO 958 ; Gegevens 

jaartallen 1925-1926: Stadsarchief Gent “De Zwarte Doos, AGO 982 ; Gegevens jaartallen 1927-1928, 

1935-1937: Stadsarchief Gent “De Zwarte Doos, AGO 981 ] 

Grafiek: Ledenverloop Marxkring 

Jaartal Aantal ingeschreven leden 

1921 86 leden 

1922 108 leden 

1923 89 leden 

1926 128 leden 

1929 118 leden 

1935 49 leden 

1938 81 leden 

 

[Bron: Gegevens verkregen op basis van de beschikbare ledenlijsten Socialistische mannenkoor 

Marxkring, Zie Bijlage 7 ] 
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Tabel: Beroepsstratificatie 

Legenda:  

Ongeschoolde arbeiders 

Geschoolde arbeiders 

Ambtenaren lagere rang en bedienden uitvoerend niveau 

Kleine zelfstandigen, ambachtslui en landbouwers 

Vrije Beroepen 

Varia 

Ambtenaren hogere rang en bedienden, bestuursniveau 

Werkloos 

 

 

Naam Beroep 
Nummer Lid S.M. 

Vooruit 

Andries Gustaaf Brooduitvoerder   

Bracke Jan Smid   

Cornels Karel Gepensionneerde   

Daese Alfons Smid 3568. 

De Broe Frans Telegrafist 4952. 

De Clercq Henri Machinist 4230. 

De Meyer Frans Daglooner 576. 

  Werkloos 2418. 

  Vernisser 6322. 

  Bakker 576. 

De Pauw Serafinus Wever 4351. 

  Werkloos 2674. 

De Roe(ou?)ck Frans Vlasbewerker 4503. 

De Rudder Ernest Hulpbibliothecaris   

De Smet Alfons gemeenteraadslid Gent   

De Smet Edmond Spoorwegarbeider 4275. 

De Smet Edmond  Bloemist, Vakbondsecretaris   

De Smet Jozef Schilder 6471. 

Den Haeze Adolf Hovenier 1134. 

Dick Jan Koolvoerder 4554. 

Dierickx(s?) Raymond Timmerman 3352. 

Dobbelaere Pieter Metaalbewerker 5811. 

Dubois Jan Vergulder (metalurgie)   

Gorlé Oct. Brievenbesteller 6197. 

Kimpe Louis Smid 5974. 

Langlais Louis Cementbewerker 2751. 

Lauwereyns August Spinner 4464. 
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Lippens Constant Postbode 6042. 

Masquillier Adolf Timmerman   

Minnaert Jozef Wever 1204. 

Minne C. Bouwkundige 90. 

Moret Victor Pianomaker 1617. 

Platerre Edw. Zadelmaker 4358. 

Roan Frans Meubelmaker 6493. 

Ronse J. Werkloos 4767. 

Ronse Oscar Boekbinder 6229. 

Schauvliege A. Dokwerker 5042. 

Schauwvlieghe Gust. Ijzerschoner 3334. 

  Vlasbewerker 917. 

Seghers Ed. Daglooner 991. 

Sierjacobs Jan Winkelier 992. 

Simon Karel Wever 19. 

Sinia O.  Schrijnwerker 5799. 

Tytgat Emiel Katoenspinner 6365. 

V. Laethem Georges Beeldhouwer 4978. 

Van d. Putte J. Schilder 2802. 

Van Geertruye J. Wever 2169. 

Van Lancker K. Bierhandelaar 3015. 

Vander Haegen Julien Koolwerker 4227. 

Vankenhove Richard  directeur van de S.M. Volksdrukkerij   

Vlaeminck Karel Arbeider 4114. 

Volckaert Jan Metaalbewerker 5369. 

Wauters Henri Sijsser 2403. 

Wauters Joseph Letterzetter 907. 

Willems Gustaaf Stoker en machinist 1308. 

Bouverne Gustaaf Katoenbewerker 5659 

De Graeve A. Metser 5695 

  Bakker 1888 

Dierickx Georges Arbeider 1098 

Dutré Gustaaf Werkloos 3945 

Heirbrandt Ferdinand Vishandelaar 625 

Van Meenen Arthur Letterzetter 315 

Vanderhaegen Georg. Modelmaker 6277 

Carton Pierre Monteerder 2311 

Cleyman Oscar Vlasbewerker 1160 

De Bosscher K. Metaalbewerker 769 

De Haeze Ad. Hovenier 1134 

De Mild Jan Wever 4037 

De Smet Joseph Schilder 6471 

Dierickx Raymond Timmerman 3352 

Schauvliege August Ijzerschoner 3334 

Teerlinck Dokwerker 2042 
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  Wever 5117 

Van Geertruye J. Wever 2169 

Van Gintertaele Paul Bieraftrekker 3472 

Van Laethem 
Georges Beeldhouwer 4978 

Van Meenen Jozef Meestergast 6054 

 

[Bron: Gegevens verkregen op basis van Het ledenregister van S.M. Vooruit, aangevuld met Losse 

Archieven: 98/99: Vankenhove Richard, 45/7: De Rudder Ernest, 100/84: De Smedt Alfons, 51/14: 

Masquellier, 88/94: Desmet Edmond] 

Grafiek: Gemiddelde prijzen aangevuld met prijs bioscoopticket 

Prijzen Cinema Vooruit 
(in fr.) 

1919 0,5 

1920 0,75 

1921 0,75 

1922 1 

1923 1 

1924 1,3 

1925 1,65 

1926 1,65 

1927 2 

1928 2 

1929 2 

1930 3 

1931 3 

1932 3 

1933 3 

1934 3 

1935   

1936   

1937 3 

1938   

1939 2 

 

[Bron: D’Hoore, De film te Gent in de periode 1919-1930: onderzoek naar de invloed van de 

filmindustrie op het bewustzijn van de bioscoopbezoeker, Gent, (Onuitgegeven 

Licentiaatverhandeling Universiteit Gent), 1984, p p. 32.] 
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III. Bijlage 3 
Tekstvoorbeelden van Socialistische Liederen 
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 Socialistische Zang [Bron: Amsab, Archief 32, Omslag 94] 

Nu ziet men niets meer veranderen 

Zoo blijven duren kan niet zijn 

In plaats te zorgen voor elkander 

Brengen zij ons nog meer pijn. 

Laat ons opstaan, werklieden, al te samen 

En strijden tegen al die groote kramen, 

Als wij elkaar eens goed zullen verstaan, 

Geloof ik dat zal nu wel gaan: 

Refrein: 

Werkvolk, laat zien dat wij socialist zijn 

Laat ons marcheeren, manifesteeren, 

’t Duurt reeds te lang dat wij leven in pijn, 

Verjaagt diegenen die ons verdrukkers zijn. 
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Socialistenmarsch [Bron: Amsab, Archief 14, Omslag 13] 

1. 

Op Socialisten, sluit de rijen 

Het roode Vaandel volgen wij 

Het geldt den arbeid te bevrijden 

Verlossing uit de slavernij. 

All’ aards geluk, all zonnepracht 

All’ geesteslicht, all wetensmacht. 

Zij aan het zwoegend volk gegeven. 

Zij is het doel waarnaar wij streven 

Refrein: 

Dat is ons heilig ideaal, 

Aan u, o volk de zegepraal. (bis.) 

2. 

Gij millioenen proletaren 

In dorp en stad, in mijn en veld, 

Die om een karig loon te garen, 

Met zwaren arbeid wordt gekweld, 

Leen ons gehoor en sluit u aan,  

Vereend kan niets het volk weerstaan. 

Uit nood en leed u zien geheven, 

Dat is het doel waarheen wij streven. 

3. 

Niet met de waap’nen der barbaren, 

Met kruit noch degen kampen wij, 

Het geesteszwaard der vrijheidscharen, 

Brengt slecht den zege aan ons zij. 

Dat vrede heersche, welstand bloeie, 

Dat vreugde en hope eens doorgloeie, 

Des werkers huis, des werkers leven, 

Dat is het doel waarheen wij streven. 
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IV. Bijlage 4 
Programmatie Franse Opera 1918-1925 
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Programma 1918-1919 

Opera's: 
Roméo, Faust, La Juive, Rigoletto, Aïda, L'Africaine, Le Trouvère, La Favorite, Les Huguegenots, 
Hérodiade, André Chénier de Giordano 

Komische Opera 
Madame Butterfly, La Traviata, Werther, Cavalleria, La Fille du Régiment, La Tosca, Le Maître de 
Chapelle, Carmen, Manon Lescaut, La Bohême, Les Noces de Jeannette, Lakmé, La Navarraise, Le 
Jongleur de Notre-Dame, Princesse d'Auberge, Thérèse 

Ballet 
Ballets de Faust, d'Hérodiade, du Trouvère, des Huguenots 
 

Programma 1920-1921 

Opera's: 

Faust, Sigurd, Hamlet, Hérodiade, Samson et Dalila, La Favorite, Messaline, Roméo, Rigoletto, Aïda 

Komische Opera 
Lakmé, Les Dragons de Villars, La Tosca, Carmen, Le Barbier de Séville, Cavalleria, Thaïs, La Traviata, 
Manon, Werther, Paillasse, Joli Gilles, Mireille, La Fille du Régiment, Lorenza de Macheroni, La Bohême, 
La Navarraise, Maroûf Savetier du caire, L'Attaque du Moulin, Madame Butterfly, Gismonda de Février, 
La Poupée de Nuremburg, Louise, La Route d'Emeraude, L'Enfant Prodigue, Les Noces de Jeannette, Le 
Chemineau, Cendrillon van Massenet, Mignon, Le Farfadet, Les Contes d'Hoffmann, Le Maître de 
Chapelle, Hans le joueur de flute 

Operette 

La Mascotte, Le Cocarde de Mimi Pinson, La Fille du Tambour-Major, Mamzelle Nitouche 

Ballet 
Le Rêve d'Adonis, Ballets de Faust, Ballets d'Hamlet 
 

Programma 1921-1922 

Opera's: 
Aïda, Samson et Dalila, L'Africaine, Roméo, La Favorite, Guillaume Tell, Faust, Salammbo, Hérodiade, 
Antar, Cléopatre van Massenet, Sigurd, Les Huguenots, Lohengrin 

Komische Opera 
Werther, Manon, Lakmé, Cavalleria, Mireille, Carmen, Paillasse, Le Point d'Argentan, La Tosca, Le 
Jongleur de Notre Dame, La Navarraise, Les Demoiselles de St. Cyr., Les Noces de Jeannette, Le Roi d'Ys, 
L'Epreuve Villageoise, Stamboul, La Bohême, Le Chemineau, Mezraïl, Le Barbier de Séville, Madame 
Butterfly, Les Contes d'Hoffman, Anima Allegra, Mignon 

Ballet 
Ballet Egyptien, Myosotis, Une adventure de la Guimard, Ballets de Faust, Des Demoiselles de St. Cyr. 
 

Programma 1922-1923 

Opera's: 

Faust, Hérodiade, Hamlet, La Favorite, Rhéna, Antar, Lohengrin, Le Trouvère, Rigoletto, Roméo 

Komische Opera 
Lakmé, Le Maître de Chapelle, Manon, Le Barbier de Séville, Bonsoir Voisin, Paillasse, Thaïs, Werther, Le 
Châlet, Galathée, Sapho, Si j'étais Roi, La Tosca, Les Noces de Figaro, Madame Butterfly, La Dame 
Blanche, Carmen, Les Noces Corinthiennes, Les Contes d'Hoffmann, Mireille, Le Secret de Suzanne, Le 
Triptyque, La Traviata, Mignon, La Mégère Apprivoisée, Cavalleria, Il était une Bergère, Le Roi d'Ys, Le 
Petit Marat van Mascagni, La Fille du Régiment, La Navarraise, Le Voyage en Chine, La Bohême 

Ballet 

L'Ile des Fées, Le Spectre de la Rose, Silvia, Ballets d'Hamlet, Faust 
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Programma 1923-1924 

Opera's: 
La Juive, L'Africaine, Hérodiade, Amadis van Massenet, La Walkyrie, Méphistophélès, Sigurd, Faust, 
Aïda, Roméo, Rigoletto, Messaline, La Favorite 

Komische Opera 
Manon, Lakmé, Les Noces de Jeannette, Werther, Le Maître de Chapelle, Mireille, La Tosca, Paillasse, 
Mignon, Le Chemineau, La Traviata, Le Barbier de Séville, Madame Butterfly, Les Contes d'Hoffmann, 
Cavalleria, Galathée, Le Postillon de Lonjumeau, Le Roi d'Ys, La Bernoise, La Navarraise, Le Hulla, Juliette 
et Roméo, La Dame Blanche, Carmen, Stamboul, La Bohême, Le Nouveau Seigneur de Village, Quand la 
cloche sonnera, Le Jongleur de Notre Dame, Si j'étais Roi, Le Prince Enchaîné, L'Arabesca, Soeur 
Angelica, Amour Tzigane 

Ballet 
Suite de danses, La chatte Métamorphosée en femme, Les Fumeurs de Kiff, Suite de danses, La Momie, 
Casse-Noisette 
 

Programma 1924-1925 

Opera's: 
Faust, Aïda, Le Vaisseau Fantôme, Les Huguenots, Samson et Dalila, L'Africaine, Rigoletto, Le Walkyrie, 
La Favorite, Lohengrin, Roméo, Le Trouvère, Armide, Anton 

Komische Opera 
La Bohême, La Tosca, Le Barbier de Séville, Les Pêcheurs de Perles, Les Noces de Jeannette, Si j'étais 
Roi, Carmen, Madame Butterfly, Amour Tzigane, Le Maître de Chapelle, Paillasse, Marouf, Chanson 
d'Amour, Le Songe d'une nuit d'été, La Traviata, Soeur Angelica, Le Mariage Secret, Mireille, La Plus 
Forte, La fille du Régiment, La Servante Maîtresse, Maison à Vendre, Les Voitures Versées, Le Mariage 
de Rosine, Les Contes d'Hoffmann, Bonsoir Voisin, Le Voyage en Chine, Antemoënta, Le Chemineau, 
Stamboul, La Robe de Deuil, L'Arabesca 

Operette 
La Fille du Tambour-Major, Rip, La Fille de Madame Angot, Le Petit Duc, Les Cloches de Corneville, La 
Veuve Joyeuse, Le Comte de Luxembourg, La Divorcée 

Ballet 
Casse-Noisette, Suite de danses de Grieg-Chopin-Berlioz, Ballet Egyptien, Les Petits Riens de Mozart, Les 
Trois Grâces, Fleur d'Amour 
 
*Bron: Gentse Stadsarchief “De Zwarte Doos “, AGO 957, HEBBELYNCK (G.). Le Théatre Royal de Gand de 
1905 à 1925.] 
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V. Bijlage 5 
Tekening Massaspel “Koning Arbeid” 
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(Bewerkte) Tekening van het Massaspel “Koning Arbeid” (Bron: Vooruit, 29/04/1932, p. 6) 
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VI. Bijlage 6 
Podiumschets “Koning Arbeid” door M. Van 

Vlaenderen 
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Podiumschets “Koning Arbeid”(Bron: Amsab, Archief 32, Omslag 89
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VII. Bijlage 7 
Ledenlijsten Socialistische Mannenkoor 

Marxkring 
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1919-1920-1921 

Eerste Tenor Tweede Tenor Eerste Bas Tweede Bas 

De Coninck Lievin Lanckrock Aug. Balthazar Alb. De Meyer Fred. 

De Smet Edm. Lanckrock Rol. Bracke Jan Dobbelaere Pieter 

Dierickx Oct. Lippens Jacob De Broe Frans Everaert Henri 

Dierickx R. Peeters J.  De Groote Oct. Fiqrier Jozef 

Gorlé Oct. Schepens F. Den Haeze Adolf Lavreau Theo 

Grymonprez A. Rogiest Fr. De Rudder Ernest Mathieu Edg. 

Grymonprez Aug. Sinia E. De Roeck Fr. Noens Victor 

Langlais L. Van den Bil Pieter De Smet Alf Peeters Aug. 

Medo Jo. Van Hamme E. Joos Bruno Seghers Ed. 

Neetesonne L. Wauters H. Medo Lievin Van Hoecke Aug. 

Schauvliege A. Van. D. Winkel Georges Ronse Oscar Wicart Albert 

Van den Bil Georges De Laere M. Ronse Oscar Van d. Weghe J. 

Van d. Weghe Charles Tessely H. Coppieters Theo Snoeck Edg. 

V. Gintertaele V. Laucke Isid. Van d. Berghe Ch. Papens Ad. 

V. Laethem Georges De Clercq H. Van d. Putte J. Dupons J. 

V. Moerkercke L. Vlaminck Ch. Verhoeyen Ferd. Blanpain Eug. 

Buyens Jozef Dubois Jan Rousseau Alb.   

  Cnudde Louis Van Lancker K.   

  Hanckaert J. Van Geertruye   

  Van Hulle Alb. Minne C.   

  Bari Alf. Braecke   

  Ronse J. Sterckx Frans   

  Van den Haute Delannoy Alb.   

  Versypt J. Bernia J.   

  Van Laethem Louis De Moor Felix   

  Dumortier Van d. Fackere J.   

    Timmermans Louis   

 

(Bron: Amsab, Archief 14, Omslag 11) 

Ledenlijst Marxkring 1926 

1e Tenors 2e Tenors 1e Bassen 2e Bassen 

Diericks Octaaf Lanckrock Robert De Rudder Ernest Dobbelaere Pieter 

Diericks Raymond Lanckrock Gustaaf Joos Bruno Everaert Henri 

Neetesonne Louis Sinia Edmond Abedo Lievin 
De Meyer 
Frederic 

Grymonprez 
Gustaaf Van den Bil Pieter Van Wemel Gust. Dupont Gustaaf 

Abedo(Nedo?) Jozef Wauters Henri De Smet Joseph Dupont Henri 

Schauwvlieghe 
Gust. Tessely Henri Van de Fackere Jan Papens Adolf 
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Van Moerkerke 
Louis Van Laethem Louis Lippens Raym. Lavreau Theo 

Sierjacobs Jan Hamelinck Michel Vanderhaegen Georg. Renier Casimir 

De Vreze Oscar Bohyn Maurice De Rouck Frans Roels Charles 

Lejeune Jules Tijdgat Emiel Blaton Omer 
De Middeleire 
Jules 

Van Nevel J. Heckers Guill. 
Van de Velde 
Constant Dierickx Georges 

Van den Bil Georges Lejeune Robert Van den Bil Louis Van Ertvelde A. 

De Koninck De Smedt Leon Den Haese Adolf Noens Victor 

Willems Gustaaf Andries Gustaaf 
Van den Berghe 
Charles Portaels Albert 

Langlais Louis Kimpe Louis Verhoeyen Ferdinand Kegels Clement 

Sinia Jozef De Meyer Michel Renier Armand Fonteyne Jules 

Colardin Leon Dick Jan De Broe Frans Suys Jules 

Corin Leon Hoogstoel Jozef Volckaert Jan Van Wemel Frans 

Bouverne Gustaaf 
Van den 
Oudenhoven Wauters Joseph Haaze Théo 

Hebbelinck Georges Braecke Pieter Ronse Oscar Hoebeke Pieter 

Drappier Benoit Van Wassenhove A. Van Meenen Arthur De Boeck Jan 

Vercauteren Gust. Rowan Raymond Van Wemel Leon Dubois Louis 

Lammens Lambert Van Laethem Karel Heye René De Clercq Henri 

De Pauw Serafien Verstraeten Lieven Lippens Constant Platerre Edw. 

Heirbrandt 
Ferdinand Lippens Jacob Daese Alfons Peelman Albert 

Poppe Gerome 
Vanderhaegen 
Julien Heyman Julien Kiekmoes Edgard 

Neytens Guill. Podevin Frans Wauters Jerome Fiquer Jozef 

  Bouton Leopold Ramon Gustaaf   

  Dutré Gustaaf De Mey Hector   

  Bral René Van Ertvelde Raym.   

  Roos Leopold Van der Linden Desiré   

  Laselle Joseph Minne B.   

  Bonte Albert Peelman Albert   

  
Van den Berghe 
Rob. Everaert Leonard   

  Schallynck L. Bernia Gerard   

  Lepurri Frans Spijse Emiel   

  Ponnet Armand Vyncke Maurice   

 

(Bron: Amsab, Archief 14, Omslag 11) 

1929 

1e Tenors 2e Tenors 1e Bassen 2e Bassen 

Diericks Octaaf Lanckrock Robert De Rudder Ernest 
Dobbelaere 
Pieter 
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Diericks Raymond Lanckrock Gustaaf Joos Bruno 
De Meyer 
Frederic 

Neetesonne Louis Sinia Edmond Van Wemel Gust. Dupont Henri 

Grymonprez 
Gustaaf Van den Bil Pieter De Smet Jos Papens Adolf 

Abedo(Nedo?) Jozef Wauters Henri Lippens Raym. Renier Casimir 

Schauwvlieghe Gust. Tessely Henri De Rouck Frans Roels Charles 

Van Moerkerke 
Louis Van Laethem Louis Blaton Omer Noens Victor 

Sierjacobs Jan Hamelinck Michel Van de Velde Constant Kegels Clement 

De Vreze Oscar Bohyn Maurice Van den Bil Louis Suys Jules 

Lejeune Jules Tijdgat Emiel 
Van den Berghe 
Charles Hoebeke Pieter 

Van Nevel J. Heckers Guill. Verhoeyen Ferdinand De Boeck Jan 

Van den Bil Georges De Smedt Leon Renier Armand De Clercq Henri 

De Koninck Andries Gustaaf De Broe Frans Platerre Edw. 

Willems Gustaaf Kimpe Louis Volckaert Jan Fiquer Jozef 

Langlais Louis De Meyer Mich. Wauters Joseph Portaels Albert 

Sinia Jozef Dick Jan Ronse Oscar Flament Pol 

Colardin Leon Hoogstoel Jozef Heye René De Vetter 

De Pauw Vanderhaegen J. Lippens Constant Dupont G. 

De Coeyere Braecke Pieter Daese Alfons Ackerman Arth. 

Poppe Gerome Van Laethem Karel De Mey Hector Thys Eugène 

Haye Jozef Lippens Jacob Van Ertvelde Raym. Van Braecken Ch. 

Neytens Guill. Roos Leopold Peelman Albert Moerdyck Guill. 

Corin Leon Bonte Albert Bernia Gerard Minnaert Jozef 

Roan Frans 
Van den Berghe 
Rob. Spijse Emiel   

De Vreese Gustaaf Ponnet Armand Vyncke Maurice   

Sinia O.  Martens Karel G(J?)ardyns    

  De Meyer Frans Braeckman R.   

  De Buck Leon Braecke H.   

  De Vos Camille Van Wonterghem R.   

  Roan Edward V.d. Bogaerde   

  Claeys Jozef De Meyer M.   

  Verheest Theo Julien Watson   

    Dhaenens Camiel   

    De Kroock J.   

    Minne Adolf   

    Everaert Leonard   

    V. Hamme   

 

(Bron: Amsab, Archief 14, Omslag 11) 
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1935 

Eerste Tenor Tweede Tenor Eerste Bas Tweede Bas 

Diericks R. Lanckrock G. De Rudder Ernest Dobbelaere P. 

Sierjacobs J. Van den Bil P. Joos Br. Hoebeke P. 

Van den Bil G. Wauters H. De Smet J. De Meyer Fred. 

Willems G. Tijdgat E. Van de Velde C. De Boeck J. 

Langlais L. Bohijn M. Volckaert J. Moerdyck 

Colardin G. Pinnet A. Lippens C. Suys 

De Pauw S. Verheest Th. Vyncke M. Schiffer G. 

Roan Fr. Roan E. V. Wonterghem K. Minnaert J. 

De Poorter R. Chandler A. Van Den Bogaerde De Middeleer J. 

De Smet Edm. De Graeve A. Van den Bil L. Vereecken G. 

  De Grie H. Van de Fackere   

  De Neys C. Labijn M.   

  Dubois J. Lauwereins G.   

  Ponnet G. Morant M.   

  Accar     

Bestuursleden Functie 

L. Torck Bestuurder 

De Rudder Ernest Voorzitter 

Van den Bogaerde 
E. Ondervoorzitter 

Dobbelaere P. 1e bibliothecaris 

Roan Fr. Commisarissen 

Van den Bil P.   

Chandler A.    

Lippens C.   

Van de Velde C.   

De Boeck J   

Bohijn M.   

Labijn M.   

Wilems J.   

Joos Br. Schatbewaarder 

Sierjacobs J. 2e bibliothecaris 

 

(Bron: Amsab, Archief 14, Omslag 11) 

1938 

Eerste Tenoren   Tweede Tenoren Barytons Bassen 

Acar Marinus   Billiet Frans Cornels Karel De Boeck John 

Claeys Marcel   Bohyn Maurice De Crock Jozef De Meyer Frederik 

Colardin August   Chandler Arthur De Smet Alfons De Middeleer Jules 

Demuynck Theo   De Buck Edward De Smet Jozef De Roeck Frans 

De Pauw Serafinus   De Groeve Adolf De Rudder Ernest Dobbelaere Pieter 
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De Poorter Alfons   De Grie Henri De Rudder René Hoebeke Pieter 

De Poorter Roger   De Nys Oscar Everaert Bernard Joos Bruno 

De Smet Edmond   De Sloover Petrus Labyn Maurice Kegels Clement 

Dierickx Octaaf   De Visch Jules Lauwereyns August Minnaert Jozef 

Dierickx Raymond   Dubois Jan Lippens Constant Mirande Pieter 

Holvoet Maurice   Kimpe Louis Lully Henri Moerdyk Willem 

Langlois Louis   Lanckrock Gustaaf Moerdyck Emiel Simon Karel 

Masquillier Adolf   Moret Victor Van de Fackere Jan Suys Jules 

Moerman Oscar   Neyt Richard Van den Bil Louis 
Vereecken 
Germain 

Roan Frans   Ponnet Armand 
Van de Bogaerde 
Edm. Vervalcke Jules 

Sierjacobs Jan   Ponnet Georges Van de Velde Const. Dupont Gustaaf 

Van den Bil Georges   Roan Edward Vankenhove Gerard   

Van Moerkerke 
Louis   Tytgat Emiel Vankenhove Richard   

Versypt Jan   Van den Bil Pieter Van Wonterghem K.   

Willems Gustaaf   
Vander Haegen 
Julien Verbanck Paul   

    Vlaeminck Karel Volckaert Jan   

    Wauters Henri Vyncke Maurice   

      Wauters Jozef   

 

(Bron: Amsab, Archief 14, Omslag 10) 
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VIII. Bijlage 8 
Overzicht van de verschillende 

bioscoopconcentraties en enkele beluiken in 

Gent anno 1919-1930 
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485 

Legenda: 

- Rode Cirkels: Belangrijkste Bioscoopconcentraties te Gent – 1919-1930
486

 
- Blauwe Cirkels: Enkele concentraties van arbeidersbuurten in Gent tijdens het interbellum

487
 

- Groene “X”: Locatie van het Feestlokaal van Vooruit in Gent. 

                                                           
485

 Originele Kaart: Stadsarchief Gent, Kaartenbestand Atlas Goetghebuer, L2/52: Plan de la ville de Gand, 1929. 
486

 Op basis van de gegevens in: B. D’Hoore, De film te Gent in de periode 1919-1930: Onderzoek naar de 
invloed van de filmindustrie op het bewustzijn van de bioscoopbezoeker, Gent (Onuitgegeven 
Licentiaatverhandeling Universiteit Gent), 1984, p. s.p. 
487

 Gegevens verkregen op basis van het onderzoek naar de Gentse beluiken. Voor onze afbeelding voegden we 
volgende wijken in: - enkele straten uit “Wijk 2” (regio Ekkergem), “Wijk 6” (regio Brugse Poort), “Wijk 10” 
(regio Rabot), “Wijk 12” (noordelijk gebied), de wijk in Sint Amandsberg, de wijk in Gentbrugge. (Bron: H. 
Balthazar, Onderzoek naar de Gentse beluiken: Bouwfysische, Sociologische, Historische en Kunsthistorische 
Evaluatie, Gent, Universiteit Gent, 1978, pp. 119-121, 123. 
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IX. Bijlage 9 
Overzicht actieve verenigingen m.b.t.  

“Podiumkunsten” 
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Organisaties actief in het “FEESTLOKAAL VOORUIT” die podiakunsten 

aanbieden488 

- Volkskinderen “Vooruit” 

- Multatulikring 

- Harmonie Vooruit 

- Troupe Théatrale de Bruxelles 

- Socialistisch mannenkoor Marxkring 

- Fanfare “De Volksvrienden” 

- Provinciale Turnfederatie 

- Comiteit/Centrale voor Arbeidersopvoeding 

- S.M. Vooruit 

- Gezelschap van “Auber Delrevo” 

- Aurora 

- Socialistische Turnkring “Werkerswelzijn” 

- Federatie van Socialistische en onafhankelijke vakbonden van Gent 

- Federatie van Socialistische schoolbonden van Groot Gent 

- Volkshoogeschool St. Pietersnieuwstraat 

- B.W.P. Gent 

- De Volkskinderen “Victor Lamarque” 

- Arbeidersjeugdgroep 

- Bond der verminkten van arbeid en vrede 

- Toneelgroep “Defuisseauxkring” 

- Toneelgroep “Germinal” 

- Turnkring Jean Jaurès 

- Kindergroep "Joseph De Graeve" 

- Dansgroep "Lea Daan" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
488

 Bron: Analyse dagblad “Vooruit”  
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X. Bijlage 10 
Slotcantate gericht aan “Koning Arbeid”  
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Cantate gericht aan Koning Arbeid489 

 

Koning Arbeid 

Majesteit 

Der Werkers solidariteit 

Ook wij belooven u ons bloed 

Omdat gij schept rechtvaardigheid. 

Over de landen staan millioenen scharen 

Van zwoegers vereenigd in den strijd, 

Geen dwinglandij kan ons misbaren 

Wij mannen, vrouwe, kindren van fabriek en roterij 

Wij bouwen uwen troon met moed. 

Uw heerschappij geschiedde op aarde, 

Koning Arbeid wees gegroet, 

Wees gegroet. Wees gegroet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
489

 Amsab, Archief 32, Omslag 89. Koning Arbeid, p. 25. 
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XI. Bijlage 11 
Uitgeschreven versie van de apotheose 

uitgevoerd op 30/04/1934 in het Feestlokaal 
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Uitgeschreven versie van de apotheose wat uitgevoerd werd op 30/04/1934490 

“Op drie pratikabels491: 

a) Drie figuren die crisis voorstellen leggen de slagwielen stil: aanbeeld, werkloosheid en 

armoe 

b) Marianne verschijnt: roept: “Socialisten op ten strijde voor ’t plan van den arbeid.” 

c) Mannen komen opgeloopen met de roode vlaggen 

d) Marianne roept: Eendracht in den strijd verovert den arbeid 

e) De roode vlaggen worden overhandigd aan de werkloozen, de strijders verdringen de 

crisis in lijf aan lijf (gestyleerd) 

f) Werk voor allen aan ’t werk. De wielen draaien, de hamers op ’t aanbeeld” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
490

 Amsab, Archief 32, Omslag 91. Programma buitengewoon groot partijfeest, 30 april 1934. 
491

 Houten platform of podium om op het bestaande toneel een verhoging aan te brengen. Er zijn moderne 
opvoeringen waarvoor het decor uit een samenstel van pratikabels bestaat. 
<http://www.encyclo.nl/begrip/Pratikabel> 

http://www.encyclo.nl/begrip/Pratikabel
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XII. Bijlage 12 
Twee voorbeelden van Planliederen 
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Twee voorbeelden van Planliederen 

Jan van het Plan  

(woorden van Jan Willems) 

Refrein: Luister naar Jan, 

Help strijden voor het Plan de Man. 

Werk mee met Jan, 

En werkt er al te samen aan. 

Vecht met ons mee 

Voor wereldvree 

Voor uw geluk, weg met den druk. 

Allo! En help er ons aan 

Aan ’t PLAN de MAN. 

I De crisisdagen 

Brengen veel ellende aan. 

’t Volk is misnoegd 

En krijgt er geen kop meer aan. 

Vraagt werk en brood. 

Weg met de nood. 

Komt allemaal rond mij, 

En strijdt aan mijn zij. 

 

II De neringdoenden 

Klagen putten in de grond. 

’t Es toch wel wreed, 

We komen ook al niet meer rond. 

’t Gaat toch zoo slecht. 

Zeg eens oprecht, 

Krijgde gij nog kop daaraan? 

Zeg uw  gedacht eens JAN. 
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III Aan ’t militarisme 

Wordt er heel wat geld verbrast, 

Maar voor ’t pensioen 

Van d’oudjes dat is juist gepast 

Geen frankske meer, 

Zie Christus leer, 

Armoe is zaligheid 

Maar ’t komt een andere tijd. 

 

IV Wapenfabrikanten 

Vinden dat ’t zoo triestig es. 

Altijd die vrede. 

Dat ’t nog geen andere oorlog es. 

Pas op! Kameraad! 

Zie wa da me doen. 

Voor iedere dooie soldaat , 

Wonnen ze een half millioen. 

 

V  ’t PLAN van den ARBEID 

Es een manjifieke vondst. 

Als g’allemaal wilt, 

Brengt dat de redding voor ons. 

Daarom, allee! 

Als elk zijn plicht maar doet 

Strijd allemaal mee! 

Dan ben ik tevree.492 

 

 

                                                           
492

 Amsab, Archief 15, Omslag 27. Programma De Roode Rakkers. 
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Het Plan van den Arbeid  

(Woorden van A. W. Grauls – Muziek van Karel De Schrijver) 

I Wij willen de mijnen doen werken, 

De schepen doen varen op ze 

De kwijnende wereld versterken 

Tot een lusthof van arbeid en vree. 

Wij zullen de boeien verbreken 

Die duizenden houden geknecht. 

Wij zullen het onrecht wreken 

En iederen geven zijn recht, zijn recht. 

Refrein: 

Het plan van den Arbeid, o, kameraad, 

Het brengt na het duister den dageraad 

Geen woorden meer, maar daad op daad, 

De vrijheid komt door het proletariaat. 

II 

De aarde draagt schatten en vruchten 

Voor ieder van ons nog te veel 

De leenheeren moeten wel vluchten 

Als allen wij eischen ons deel. 

Wij willen de ertsen ontginnen 

De vruchten doen rijpen op ’t veld 

Door arbeid de nooden verwinnen 

En sloopen den muur van het geld, van het geld. 

Refrein493 

 

 

                                                           
493

 Amsab, Archief 15, Omslag 27. Programma De Roode Rakkers. 
 


