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VOORWOORD.

februari
Edward Coremans, geboren te Antwerpen op
1835 en er overleden op z november 1910, vertegenwoordigde
het arrondissement Antwerpen in de Kamer van Vollzsverte genwoordigers van 26 maart 1868 af tot enkele maanden vóór zijn
afsterven.
filet is voorzeker een piëteitsvolle hulde die hem door zijn
kleinzoon, de h. Meruliaux, wordt gebracht in slit boek waarvoor me werd gevraagd een woordje vooraf te schrijven. Het
toeval wil dat k juist enkele tijd geleden kennis maakte met het
ontroerende boek dat de moeder van áe auteur, Mevr. Hélène
Mendiaux-Coremans, onder haar schrijversnaam Ellen Corr
Øn de figuur van Tiaar vader wijdde.
Indien Ellen Corr meer de intieme facetten van Edward
Coremans belichtte, dan besteedt de zoon meer aandacht aan
het politieke leven van cie grote voorman uit het Antwerpse en
zoekt hij vooral onze belangstelling te wekken voor het g epresteerde werk op parlementair gebied.
G edurende zijn lange parlementaire loopbaan .-• hij zetelde
nagenoeg 42 jaar in de Kamer
strekte de bedrijvigheid van
Edward Coremans zich uit op velerlei gebied, o.m. op het terrein der economische belangen, maar hij liet zich, vooral gelden
als de Vlaamse strijder van die tijd. Voor de verdediging van
zijn taal en van het V laamse volk sprong hij steeds in áe bres
en kreeg het aldus herhaaldelijk aan de stok met politieke tegenstrevers die onwillekeurig onder de indruk kwamen van zijn
b egeesterende welsprekendheid. Dit gebeurde vanzelfsprekend
in het Frans ; het is een historisch feit dat Edward Coremans
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Het boek van de h. Menáiaux doet liet aandeel uitschijnen
dut Edward Coremans heeft gehad in de totstandkoming van
onze eerste taalwetten. Op het ogenblik dat de atmosfeer van
ons land nog steeds sloor taalgrieven is verpest, moge de lezing
ervan ons ertoe brengen de huidige toestand met meer sereniteit
te beschouwen.
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Acker.
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enkele keer heeft de toenmalige regering, r.• of ze rechts of links
gericht was .-+, zelf een wetsvoorstel in die zin neergelegd, en
meer dan eens hebben dienstdoende Ministers de voorstellen
bestreden, die meestal uitgingen van Coremans en die alle door
hem verdedigd werden.

Deze periode uit de geschiedenis van ons Land is te weinig
gekend. Nochtans kan de kennis ervan de huidige tweedracht
begrijpelijker maken, ze tot meer juiste verhouding terugbrengen, en daardoor de eendracht onder de Belgen versterken. Dat
is wel ons voornemen.
E. M.
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HOOFDSTUK I.

DE OORSPRONG VAN DE VLAAMSE BEWEGING.
DE LITE RAIRE BEWEGING.
HET BEGIN VAN EEN POLITIEKE WERKING.
In de middeleeuwen en tijdens de renaissance was Vlaanáeren een van de schitterendste centra van Westerse kuituur ;
haar uitstraling was doorheen gans Europa merkbaar. Schilderk unst, bouwkunst, beeldhouwkunst en letterkunde bloeiden er
en brachten beroemde meesters, ja zelfs voorlopers voo rt .
Maar vanaf de tweede helft van de XVIIe eeuw begon het
verval. De dietse geestelijke hegemonie verplaatste zich naar de
noordelijke provinciën der Nederlanden, die bevrijd waren van
de vreemde heerschappij en verrijkt met de VIaamse uitwijkelingen, die voor de tirannie van de hertog van Alva vIucIitten.
In de XVIIe en XVIIIe eeuw was VIaanderen het sIagveId
van Europa. Economische moeilijkheden en zorgen om het bestaan eisten alle inspanningen op ; geesteIijk Ieven en onderwijs
werden verwaarloosd. De pogingen tot herstel, die ondernomen
werden door Maria- Theresia en Jozef II, faalden. De laatste
pogingen stootten zelfs op de vijandigheid van de bevolking,
die nog steeds gehecht was aan haar vrijheden.
Dan kwam de Franse invasie, die aIIes in het werk stelde
om in Vlaanderen de dietse taal te onderdrukken. Het hollands
regime herstelt de nederlandse taal in eer, maar onze zuidelijke
provinciën sloegen op inteIlectueeI gebied een armtierig figuur
naast de noordelijke Nederlanden.
Sinds bijna twee eeuwen kende VIaanderen geen enkele
schrijver meer, die deze naam nog waardig was. De verzorging
van de taal werd nog slechts onderhouden in enkele rederijkerskamers, schamele overblijfsels van de oude glorie. SIechts een
gedeelte der geestelijkheid, bediende zich nog in haar geschrif13

ten en sermoenen van een tamelijk letterkundige taal. Het volk
sprak enkel de plaatselijke, zeer verschillend van streek tot
streek, áialekten.
De omwenteling van 1830, aIs reactie tegen de politiek van
Koning Willem, weerde het Nederlands uit alles wat het officiële leven van het land betrof. Zo was het NederIancls op weg
om uit te ste rv en, temeer daar de bevoorrechte standen, die in
het Frans opgevoed waren, zich bij voorkeur in die taal uitdrukten, zelfs aIs de uitspraak veel te wensen overliet.

De leuerkunclige

herleving.

Nochtans, amper vier jaar na de omwenteling, ontstaat reeds
een reactie op Ietterkundig vlak. Di is in de eerste plaats het
werk van Jan Frans Willems en van Jan Baptist David.
J.F. Willems, geboren bij Antwerpen in 1793, had reeds
van zich doen spreken tijdens de franse periode, door zijn gedicht in het frans opgesteld : « De SIag bij Friedland en de
Vrede van TiIsitt » ( 1). Onder het Hollands regime publiceerde
hij tussen 1818 en 1824 zijn « Essay over de Nederlandse Taal
en Letterkunde in de zuideIijke Nederlanden » en in 1818 zijn
Oproep tot de Belgen », pleidooi in verzen voor de NederIanclse taal.
Doch het is pas na 183o, dat hij zich werkelijk onderscheidt
in de strijd voor de rechten van de Nederlandse taal. In 1854
sticht hij het tijdschrift : «De Nederduitsche Letteroefeningen»,
waarin de letterkundige inspanningen van de Nederlandse taal
werden opgenomen en verzameld. Tegelijkertijd zoekt hij oude
volksIiecleren samen, en geeft een vertaling in modern NederIands van het oude satirische epos : « Reynaert de Vos N.
(1) La bataille de Friedland et Ia paix de TiIsitt.
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Met de medewerking van J.B. David stiet Willems in
i 836 de « Vereniging voor áe Bevordering van de Nederlandse
Letterkunde », die het tijdschrift « BeIgisch Museum » uitgeeft,
en die áe strijd opneemt voor de vereenvoudiging van de
neáerIanáse spelling. Willems stierf te Gent op 24 juni i 846.
AIhoeweI slechts middelmatig aIs dichter, is hij de eerste
echte prozaschrijver en de pionier van de Vlaamse letterkundige beweging.
Hij werd krachtig gesteund door kanunnik Jan Baptist David. Deze laatste werd geboren te Lier in i 8o i . Hij studeerde
aan het klein seminarie te Mechelen, waar hij tot leraar benoemd werd in 1822.

Het jaar daarop werd hij tot priester gewijd. J.B. David
wierp zich in de strijd tegen Koning Willem voor de verdediging van áe godsdienstvrijheid ; hiertoe s ti chtte hij áe « Bibliotheek ter Bescherming van de goede Boeken ».
Na de omwenteling van i830 werd hij tot hoogleraar in de
geschiedenis benoemd aan de katholieke Universiteit te Leuven.
Om te voorzien in het tekort aan nederIandstaIige schoolboeken
in België, stelde dij zijn « NederIandse Spraakkunst » op.
Als lid van de Koninklijke Academie van België publiceerde
hij, met voetnoten en verklarende woordenlijsten, de « Rijmbijbel » van Van 1VIaerIant en áe werken van Ruysbroeck de
Wonderbare. Hij schreef ook een « VaderIandse Geschiedenis » in 10 delen en vertaalde de « Navolging van Christus ».
Tenslotte vatte hij het plan op, en legde de definitieve grondsIag voor een «Groot Nederlands Woordenboek ».
Willems en David, beiden nochtans tweetalige auteurs,
mogen aanzien worden als de redders van het NeáerIanás in
ons land. Samen met Conscience hebben ze áe weg gebaand
voor een wedergeboorte van de vlaamse Ietterkunde, die zich
sinds de tweede helft van de XIXe eeuw rijkelijk ontplooid
heeft.
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Deze hernieuwing zou nauwelijks mogelijk geweest zijn, aIs
het Nederlands de officiële voertaal in het Iager onderwijs niet
geworden was, waarna het ook in het secondair en tenslotte in
het universitair onderwijs ingevoerd werd. Het ware nauwelijks
mogelijk geweest zonder de wetten over het gebruik van het
Nederlands op gebied van recht en administratie en wetgeving.
Met andere woorden, de letterkundige beweging moest gesteund worden door een politieke aktie.

De politieke

beweging.

Het was te Antwerpen, dat deze aktie zou geboren worden,
in nogal eigenaardige omstandigheden. Het was ook daar dat
zij haar opgang kende.
Reeds in 185 i werd een poging ondernomen, om Hendrik
Conscience voor de gemeenteraad te laten verkiezen, maar deze
poging mislukte jammerIiJk.
Het was pas in 1862, met de stichting van de « Nederduitsche Bond » dat de vlaamse beweging werkelijk in haar politieke fase treedt.
Maar het was oorspronkelijk slechts een bijkomstig cloeI van
deze vereniging. Om de belangen van de Stad tegen de miIitaire plannen van de regering te verdedigen bracht ze, zonder
op filosofische strekkingen acht te slaan, zowel IiberaIen aIs
katholieken in haar schoot samen. De « Nederduitsche Bond »
was vØr alles antimilitaristisch.

De regeringspolitiek beoogde, van Antwerpen een nationale
vesting te maken en overwoog daarvoor niet alleen de bouw
van een nieuwe versterkte omheiningsmuur, maar ook de oprichting van een citadel in de stad. De Antwerpenaren hadden
een bittere herinnering aan het bombardement van hun nog
16

stad, in 1830, door cie Hollandse generaal Chassé. Hij had zich
in áe oude citadel, nog gebouwd door de hertog van AIva, verschanst. De Antwerpenaren wilden tot elke prijs het risico van
een herhaling der katastrofe vermijden.
Protesten werden gericht tot áe Minister van Oorlog, maar
in áe nieuwe zones van Krijgsdienstbaarheid waren de miIitairen reeds bezig de bewoners uit hun huizen te verdrijven en
hun goederen te vernielen.
De verbittering van de Antwerpenaren bereikte haar hoogtepunt. In de stad werden grote meetings gehouden, waarop de
weIsprekendheid van Jan van Rijswijck de menigte in vuur
zette. De handelskamer, daarna de gemeenteraad en de provinciale raad, stuurden naar de regering protest op protest tegen
de ontworpen citadel.
Op 10 april 1862, met een bestand over hun ideologische
twisten, verenigden zich katholieken en IiberaIen in de « Nederduitsche Bond » en richtten ze een « Kommissie voor Krijgsdienstbaarheid » op. In die tijd waren de antwerpse IiberaIen
helemaal niet sektarisch. Zag men de liberale burgemeester
Loos, met een toorts in de hand, niet opstappen in de processie
van Onze-Lieve-Vrouw ?
AIs protest tegen de hardnekkigheid van de regering in miIitaire aangelegenheden, nam de gehele gemeenteraad van Antwerpen ontslag, hierin gevolgd op 25 februari 1863 door de
burgemeester en gans het schepencoIIege.
De verkiezingen, die plaats grepen op 51 maart daaropvoIgend, duidden een gemeenteraad aan, die samengesteld was
uit MEETING, een nieuwe politieke partij ontstaan uit de
K

Nederduitsche Bond N.

9 juni i 863 betekende voor Meeting de triomf in de wetgevende verkiezingen.
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Werden verkozen : d Bois d'Hane-Steenhuyze, Jan De
Laet, Victor Jacobs, en Hayez, allen verpersoonIiJkten het antimiIitarisme van Antwerpen. Onder hen vertegenwoordigde
vooral Jan De Laet, de ideeën van de K Nederduitsche Bond
de verdediging van de Nederlandse taal en van de godsdienstvrijheid.

Het is ook Jan De Laet, die in deze parlementaire zittijd, de
Minister van Oorlog, generaal ChazaI> kwetste in een tweegevecht met de pistool.
De Laet was het eerste parlementslid, die de eed aflegde
in het Nederlands.
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daar ik U telkens een feit zal moeten tonen in tegenspraak met
het recht en het wetgevend principe die verminkt werden door

de administra ti eve praktijk. »
En meteen verheft De Laet het debat, hij zaI zich niet bepaIen bij het beperkte gezichtspunt, waarop de verzoekers zich
geplaatst hadden ; zeIfs zaI hij zich niet bepalen bij het uitsIuitend onderzoek der grieven.
Hij plaatst zich op het vlak van de algemene politiek die,
met het oog op de grote belangen van het Iancl gevoIgcl zou
worden, en stelt de vraag : moet men in België al dan niet de
eenheid van taal nastreven, of aan de Nederlandse taal haar
vroeger aanzien terugsch enken ?
De Belgische nationaliteit is geen kunstmatige schepping.

Het verleden van België kan niet verward worden met dat
van Frankrijk. De principes van i 789 brachten niets nieuws
voor België.
België is niet iets, dat zomaar door de diplomatie uitgevonden is. Het had aIs gemeen goed « de grote principes, die golden
aIs grondvesten voor onze gemeenten en onze staten : de onschendbare vrijheid van persoon, de gevrijwaarde gemeentelijke autonomie, het stemrecht over huIpverIeningen en subsidies, het vetorecht toegekend aan de derde stand in aangelegenheden van belastingen, het ontbreken in de steden van om het
even welke feodale invloed.
België heeft, op het gebied der ideeën en der principes aIs
op het gebied der feiten, zijn bestaansredenen.

« Nooit heeft een natie, door zo enge territoriale grenze
beperkt, in de algemene beschaving van Europa een langduriger en gIansriTker zending vervuld.
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Maar deze erfenis
erfenis kan
kan slechts
slechts bewaard
bewaard blijven
blijven op
op de wijze
waarop
ze
verwo
rv
en werd,
waarop
verworven
werd. en om
ze vruchtbaar
vruchtbaar te
te maken,
maken.
om ze
trouw blijven
moeten we trouw
blijven aan de gedachten van
hen. die
die ze
van hen,
samengesteld hebben.
hebben. »
*
* *

Het Frans
Frans de enige officiële
officiële taal.
taal.
Het rapport
rapport legt
legt áe
de nadruk op
het feit.
dat het Waalse
op het
feit, dat
hoofdrol speelde in de omwenteling van
element de hoofdrol
van 1830.
i83o. «« De
grote Vlaamse
Vlaamse steden Gent en Antwerpen
twee grote
Antwerpen waren.
waren, om niet
te zeggen
krachtdadig. ten dele
toch
openlijk
vijandig
te
zeggen zeer
zeerkrachtdadig,
dele toch openlijk vijandig
geen enkel
enkel
tegenover de
áe nieuwe stand
stand van zaken.
zaken, en ze eisten geen
deel van de Ieiding
leiding op. » De
De overwegende
overwegende invIoeá
invloed werd aldus
aldus
overgelaten aan het Waalse element.
was dit
element. Nu
Nu was
dit Waalseoverglatn
element echter doordrongen van áe
de ideeën en insteIIingen
instellingen van
Frankrijk, en ze wantrouwden de Vlaamse taal,
taal. die gelijk was
aan de taal verkozen
verkozen door
regering. Dit had
door de Nederlandse regering.
tot gevolg.
tot officiële taal van het
het nieuwe kogevolg, dat het Frans tot
in de
ninkrijk uitgeroepen
werd. Het Congres laste
de
uitgeroepen werd.
Iaste evenwel in
grondwet het artikel 23 in,
in. betreffend
betreffend de vrijheid in het gebruik
van talen C).
(2).
Hieromtrent herinnert
herinnert de verslaggever eraan,
eraan. dat gedurende
gedurende
het Hollands regime
aan
regime het Nederlands nooit
nooit opgelegd werd aan
de Waalse
provincies. waar
waar ambtenaren
ambtenaren en magistraten zich in
Waalse provincies,
het Frans uitdrukten.
staat zelfs
zelfs dat,
dat. « in enkele
uitdrukten. Daartegenover staat
ZUidelijke
sprekende provincies,
provincies, waar in
in de loop van de
zuicleIijke vlaams
vlaamssprekencle
laatste
stilaan inhet Frans in sommige
sommige bevolkingslagen stilaan
laatste eeuw het
gevoerd werd.
overheersing was opgelegd
werd, en door de keizerlijke overheersing
aan de administratie.
voor sommige
sommige priadministratie, aan de balie.
balie, en zelfs voor
(2) Art.
Art. 23
23 :: ««Het
gebruik van
van de
devoertaal
voertaal in
inBelgië
Belgiëisisfakultatief,
fakultatief,het
het
Het gebruik
kan
slechts door
door de wet geregeld
geregeld worden
worden en
en enkel
enkel voor
voor daden
daden van
van
kan slechts
openbare
en voor
voorrechtszaken.
rechtszaken. »»
openbare macht en
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vate transakties ; daar had Koning WiIIem geoordeeld het NederIands te kunnen verplichten door een koninklijk besluit. Dat
was mis. Hij stootte op twee hinderpalen : eerst en vooral op
d e gewoonten van deze standen, vervolgens op het vooroordeel
tegen het Nederlands, dat bij de Vlaamse bevolking was ontstaan door enkele kleine verschillen in uitspraak en spelling.
De werkelijke verongelijking woog dus op sommige VIaamse
distrikten en niet op de Waalse provincies.
Nochtans had Koning Willem nooit durven beweren, dat
op taalgebied de beschikkingen van de burgers moesten ondergeschikt zijn aan die der ambtenaren.
Daar de nieuwe grondwet veel ruimer was, kon de betekenis
van artikel 23 niet zijn « dat de bevoegdheid om gebruik te
maken van deze of gene taal overgelaten werd aan de ambtenaar en niet aan de burger ».
« In 1851 was de wettelijke toestand aldus
Het Frans was de officiële taal van België ; de taal van de
wetten, van de hogere administratie, van het leger, van de grote
staatsIichamen, van het universitair onderwijs ... EIke Belg die
trachtte naar een betrekking bij de magistratuur, naar een militaire loopbaan, naar een vrij beroep, was verplicht ze te kennen.
Nochtans was het Nederlands slechts beroofd van zijn hoog
voorrecht : in min verheven omgang waarborgde de wet alle
rechten. Het moest de taal van de administratie blijven, op alle
graden, voor haar omgang met de bewoners van de grote helft
van het Iand, en binnen de taalgrenzen ook voor de gerechtshoven. 'De VIaamse Belg, die enkel zijn moedertaal kende, gaf
elke openbare loopbaan op, maar voor de rest bleef hij staatsburger in de volle zin van het woord ; de Waalse Belg genoot
het staatsburgerschap eerst, daarna genoot dij het voorrecht,
toegang te hebben tot elk openbaar ambt zonder een andere
taal dan de zijne te kennen, tenzij hij dit ambt wenste te bekIeden in vlaamstalige provincies.
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De gelijkheid, zoals men ziet, was niet voImaakt... In eIk
geval kon men de toestand draaglijk heten, al was hij Iang niet
bevredigend
...

Maar weldra ontstond een feitelijke toestand, zeer verschil%end van de wettelijke rechtstoestand, en die deze Iaatste verving. »

Feitelijke toestand.

1. Van 183o tot 1839.
De meeste schrijvers over de omwenteling van 183o waren
geïnspireerd door áe ideeën en principes van Frankrijk, wel
bepaald van het begrip over de politieke eenheid, die elke plaatseIijke of provinciale verscheidenheid uitsloot. Het Nederlands
was een hinde rnis voor deze eenheid, vandaar de noodzaak ze
te beperken. Steunend op een verwarring tussen plaatselijke
dialekten en de Iiteraire taal had het Voorlopig Bewind enigszins het bestaan van het Nederlands genegeerd, daar het voIgens een besluit van io november 1830 verschilde van provincie
tot provincie, zelfs van distrikt tot distrikt.
Deze miskenning van het Nederlands had een dubbel gevolg : vooreerst de verwaarlozing van de vertaling in het NederIands van de we tt en en reglementen ; en in de tweede plaats,
dat men naar de Vlaamse provincies bedienden, ambtenaren
en magistraten zond, waarvan men natuurlijk niet kon eisen
dat ze een ander onmogelijk en barbaars dialekt kenden, gezien
er toch geen Iiteraire taal bestond. Ze vonden hulp en bijstand
bij vele van onze VIaamse medeburgers, voor wie het Nederlands nochtans moedertaal was.
Dit was het gevolg van het feit, dat op dit ogenblik het land
in twee partijen verdeeld was : de partij van de oude orde, de
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Orangisten, en die van de nieuwe orde. Het Vlaams geleek te
zeer op de taal van HoIIaná, opdat het mogelijk zou worden
een voorvechter ervan te zijn, zonder verdacht te worden van
Orangisme.
De aanhangers welke de nieuwe gang van zaken in
VIaanderen telde, en dat was de overgrote meerderheid van
de bevolking gedroegen zich, ofwel vijandig tegenover het
NeclerIands aIs zijnde verdacht ; ofwel duIáden ze aIs tijdelijke
opoffering aan het vaderland een verongelijking, waartegen ze
klaar waren om op te komen bij de eerste gelegenheid.
De vrede met Holland bood deze gunstige gelegenheid. De
Oranje - partij verdween, en vanaf dat ogenblik kon het NeáerIanás niet meer doorgaan als verdacht.

2.

Na 1859.

Vanaf 1840 begon men bijna van alle zijden verzoekschriften in te dienen, ten gunste van het Nederlands. Maar de periode van tien jaar, waarin deze taal verboden was, en het stilzwijgend dulden van de Vlamingen, hadden feitelijke en wetteIijke toestanden in het Ieven geroepen. Het Frans was overheersend in de hogere kringen van de administratie, in het leger,
in het onderwijs, de magistratuur, en zelfs in veel plaatselijke
administraties. De vergissing volgens welke de nationale eenheid slechts mogelijk was, aIs men kon steunen op een eenheid
van taal theoretisch in 183o had een tienjarige toepassing
gekend, en taI van ambtenaren en bedienden wilden deze toestand bestendigen.

AIs gevolg van de uitsluiting van het Nederlands uit de
universiteiten, had zich op Vlaamse bodem een aristokratie van
de taal gevormd, die de steun werd voor deze eenmaking.
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De gevolgen van de

eenmaking.

AIs reactie tegen deze verwaarlozing van het Nederlands,
zag men een beweging ontstaan, onder het hartstochtelijk deel
der VIaamse jeugd, die daarom niet afwijzend stond tegenover
de Franse Ietterkunde, en waarvan er velen zelfs hadden deeIgenomen aan de beweging van 183o. Het was de heropstanding
der Vlaamse Ietterkunde. Deze hernieuwers stonden op tegen
de eenmaking van taal, waarvan ze de noodlottige gevolgen
zagen.
Men had in het VIaamse land een fatale scheuring : enerzijds de intellektueIe elite, die zich enkel in het Frans uitdrukte
en anderzijds het volk, dat enkel Nederlands kende. Vandaar
misprijzen aan de ene kant, haat aan de andere kant. De vrucht
van deze betrachting naar eenheid van taal betekende in Vlaanderen een sociale scheiding.
Verre van een broederlijke eenheid te bereiken tussen Vlamingen en Walen, had deze politiek ze van elkaar verwijderd.
De enen eigenden zich een soo rt superioriteit toe, de anderen
voelden zich diep ve rnederd.
De eenmaking vernietigde in België de eendracht.

Op

internationaal gebied.

Eeuwenlang heeft Frankrijk gepoogd, de Belgische provincies te annexeren. Welke zouden morgen zijn regime en zijn
ambities zijn

In de overtuiging van de VIaamse hernieuwers stond de
eenheid van taal ten voordele van het Frans gelijk met de morele en inteIIektueIe verovering van België door Frankrijk.
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Men moet daartegenover stellen, juist datgene, waardoor
BeIgië en zijn instellingen verschillen van Frankrijk : de geest
der gemeenten, de streving naar zelfbestuur en de tweetaIigheid.
België heeft aldus een voorname roI te spelen in de Europese orde : het bewijs leveren, dat de ruimste vrijheid zeer goed
gepaard kan gaan met het behoud van de orde.

Dank zij de tweetaligheid en de aardrijkskundige Iigging>
waardoor ons Land in voeling komt met de grote centra der
beschavingen, kon het de neutrale zone worden, waar aIIe
ideeën elkaar zouden ontmoeten, elkaar zouden Ieren kennen,
en waar ze zich zuiverend met elkaar zouden kunnen versmeIten.
Pleiten voor tweetaligheid is de zaak van België verclecIigen;
België, dat de voorstanders van het Nederlands groot, sterk en
vrij wensen, zoals het was vanaf de XIIIe tot de XVIIe eeuw.

De mis bruiken.

Het tweede deel van het rapport vat de grieven samen, die
opgesomd worden in de verzoekschriften, en waa rv an de voornaamste volgen
In het officieel onderwijs, middelbare graad, staat het NederIands op dezelfde rang als de vreemde talen.
In het leger is alles in het Frans
« De VIaamse dienstplichtige komt in zijn regiment als in
een vreemd Iand. 'De taal, die men er spreekt, is niet zijn taal ;
hij kent de namen niet van zijn uitrustingsstukken noch de bevelen, waaraan hij moet gehoorzamen. Het eerste bewijs van
verstand, dat men van hem verlangt, is een verbluffende en
26

geheugen, want men
bijna onmogelijke inspanning
inspanning van het geheugen.
men ververIeren in
.- het
in het
Frans.-•.-de
demiIimiliplicht hem om van buiten te Ieren
Frans
taire reglementen.
hij zich
zich zal moeten onderwerpen.
onderwerpen.
reglementen, waaraan
waaraan hij
IeVóór 183o
Vóór
1830 was het
het Nederlands de enige voertaal
voertaal in het legrieven, die
Waalse bevolking
ger.
en dat was een van de grieven.
bevolking
ger, en
die de Waalse
het felst
aangevoeld en het
het Iuiclst
luidst heeft verkondigd. »
felst heeft aangevoeld
Belg, die enkel Nederlands
Voor de openbare ambten is de Belg.
NederIancls
spreekt.
enkel Frans kent.
openbare
spreekt, uitgesloten.
uitgesloten. Wie
Wie enkel
kent, kan
kan alle openba
re
ambten bekleden. ook in het VIaamse
Vlaamse Iand.
land.
ambtenkld,o
In rechtszaken.
zich verdedigen
verdedigen tegenover
tegenover
rechtszaken, moet de Vlaming zich
magistraten.
taal niet
niet kennen.
kennen. Hij
Hij verstaat
verstaat niets
niets van
magistraten, die zijn
zijn taal
de
debatten.
die
in
het
Frans
gehouden
worden.
Wel
vertaalt
het Frans gehouden worden. Wel vertaalt
áe debatten,
men hem mondeling de beschuldigingsakte,
beschuldigingsakte. maar hij zal
zaI geen
kennis
het Openbaar Miniskennis kunnen nemen van de eisen van het
advokaten, daar
daar alles in
terie noch van
pleidooien van zijn advokaten.
van de pleiáooien
het
Frans gebeurt.
het Frans
De
Kommissie. zo verklaa
verklaart
rapport. besloot met eensDe Kommissie,
rt het rapport,
eens
eIk der begezindheid.
de verschiIIende
verschillende verzoekschriften naar elk
begezindheid, de
trokken ministers
ministers te zenden.
Dit werd gedaan,
gedaan. maar het Ieidde
leidde tot
tot niets.
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HOOFDSTUK III.

EDWARD COREMANS IN HET PARLEMENT.
Het Rapport De Laet beschreef op heldere wijze de onmiskenbare onrechtvaardigheden, waaronder de Vlaamse bevoIking leed. Enkel wetten, die gestemd waren in toepassing van
artikel 23 van de grondwet, konden aan deze toestand verheIpen. Maar de tussenkomst van de wet scheen in deze periode
schier onmogelijk : zij zou stuiten op de vijandigheid van de
Waalse bevolking, en vooral op die van de franstalige elite in
VIaanderen. De VIaamse bevolking daarentegen was onverSchiIIig en reageerde niet.
En nochtans, dank zij de moed en de taaiheid van Edward
Coremans, hebben die wetten uiteindelijk gezegevierd. Was hij
gedurende zijn tweeënveertigjarige parlementaire loopbaan niet
de enige, die voorstellen over taalwetten indiende, dan was hij
toch de meest hardnekkige verdediger ervan. Soms was hij
alléén, om tegen vooroordelen en onbegrip te vechten. Het is
ook met recht en rede, dat hij « de vader van de Vlaamse taalwetten » genoemd wordt.

Edward Coremans werd te Antwerpen geboren op i februari 1835 in dezelfde Sint-Andriesparochie, waar ook Hendrik Conscience, Jan De Laet, de Van Rijswijcks, en Max
Rooses het Iicht zagen, allen mannen die een rol gespeeld hebben in de Vlaamse Beweging.
De woning met het sciirijnwerkersateIier, van vader Coremans, was gelegen in de Schuytstraat. Het bevond zich op een
boogscheut van de citadel, die gebouwd was door de hertog van
Alva en die zulke rampzalige herinneringen naliet. De moeder
van Edward Coremans, Francisca Looijmans, was afkomstig
van Rosendaal (HolIaná).
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De jonge Coremans volgde de lessen van de lagere school
in de inrichting Schilders. Hij behaalde er de eerste prijs voor
Frans (briefschrijven, homoniemen, synoniemen). Daa rna deed
hij middelbare studies, eerst bij de paters Jezuïeten, vervolgens
aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen. Hij beëindigde
deze school met de gouden medaiIIe, wat betekende dat hij
door de provinciegouverneur naar huis werd gebracht in een
koets, terwijl de hele buurt vlagde.
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de Luikse Universiteit behaalde hij de graad van
Doctor in Wijsbegeerte en Letteren.
Aan

Hij onderwees daa rna Frans, algemene geschiedenis en ØIitieke ekonomie aan het Hoger Handelsinstituut te Antwerpen.
Tegelijkertijd behaalde hij aan de Vrije Universiteit te BrusseI, het diploma van Doctor in de Rechten.
Hij was ingeschreven bij de balie te Antwerpen en werd in
1861 benoemd tot sekretaris van de Nederduitsche Bond ; in
1864 werd hij verkozen tot provincieraadslid op de Iijst van
Meeting ; twee jaar Ister werd hij gemeenteraadslid en in 1868
volgde hij du Bois d'Aissche op aIs afgevaardigde van Antwerpen.
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Gedurende zijn Iange parlementaire Ioopbaan is hij steeds
trouw gebleven aan de twee grote principes van Meeting : de
verdediging van het NeclerIancls en het antimilitarisme.
Hijzelf heeft in het parlement verteld hoe hij, aIs kleine
jongen, flamingant werd
« Dat herinnert me eraan, hoe ik flamingant werd vanaf
mijn kinderjaren.
Mijn moeder bracht me naar het Atheneum te Antwerpen
om me daar te Laten inschrijven. Men liet ons binnenkomen in
een mooi salon, waar we ontvangen werden door een fijne heer.
Het was de prefekt van het Atheneum. Mijn moeder zegde in
het Nederlands : « Mijnheer ik breng U mijn zoon, en ziehier
het bedrag van het schoolgeld voor drie maanden. » De prefekt
bekeek haar zonder iets te zeggen, en zich clan tot mij richtend,
vroeg hij mij in iet Frans : « Qu'est-ce qu'eIle dit ? N. Deze
vraag had dezelfde uitwerking, alsof ik een slag in het gezicht
zou gekregen hebben. Ik kon niet aanvaarden, dat de prefekt
van het Atheneum te Antwerpen geen Nederlands verstond.
Hij kende inderdaad geen woord ervan. Het was een Waal uit
Luik. Vanaf die dag was ik flamingant. Ik kon niet begrijpen,
dat men een Ioon uitbetaalde aan een heer, die het zo weinig
waard was en die het zo slecht verdiende.
In de provincieraad en in de gemeenteraad, was Edward
Coremans reeds krachtdadig tussengekomen ten gunste van
het Nederlands. In de provincieraad had hij het princiep verdedigd, dat de twee talen voortaan op gelijke voet zouden behanáeIá worden en dat men voor het bestuur van de provincie
nog slechts ambtenaren zou aanwerven, die Nederlands kenden.
Beide voorsteIIen werden met eenparigheid aangenomen en
vanaf dat ogenblik verschenen de provinciale besluiten en regIementen in beide talen, ,—• beide waren officieel en in geval
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onenigheid zou die tekst toegepast worden, die voor de
bevoIlcing het gunstigst was.

van

Na een Iange, volgehouden strijd tegen de regering kon hij
in de gemeenteraad doen aanvaarden, dat de Ieergang NederIands aan het Hoger HandeIsinstituut te Antwerpen verpIichtend werd voor alle Belgische studenten ; voor de vreemdelingen scheen het overbodig en zelfs kwetsend, hun de kennis o
te leggen van een taal, waarvan ze zich nooit hoeven te bedienen: : voor hen was de leergang fakultalief.

In februari i 869 begon Coremans zijn parlementaire Joopb aan ter gelegenheid van een discussie over het budget van
binnenlandse zaken. De Gentse liberale afgevaardigde De
Maere had Iangdurig uitgeweid over de ellende van de Vlaamse bevolking
« In de vier zuidelijke provincies is de bevoIkingsaangroei
d it criterium voor aIIe voorspoed het driedubbele geworden
van wat hij is in de vier noordelijke provincies. Niet aIIeen is
de bevolkingsdichtheid in zulke aanzienlijke mate gestegen,
maar eveneens alle verschijnselen, die ermee verband houden,
en die wijzen op volmaakter sociale omstandigheden.
Het verschil in ontwikkeling tussen beide volksgroepen is
niet min treffend, of men nu het aantal of de waarde van de
scholen beschouwt, het aantal leerlingen die deze scholen bezoeken of het geheel van de ontwikkeling die ze er meekrijgen.

De getallen die ik heb aangehaald, bewijzen het zeer duideIijk.
En voor wat de openbare zeden aangaat : is het niet evenzeer bewezen, dat voor aIIe graden van misdrijf, vanaf de eenvoudige diefstal tot de moord, en op alle leeftijden, vanaf de
31

jonge overtreder tot de verstokste recidivist, dat de verhouding
van de VIaamse provincies tegenover de Waalse schommelt
aIs een verhouding van een tot twee, tot drie, tot vier
Als men clan tenslotte áe sociale toestand nagaat, aIs men
raadpleegt,
aan de ene kant, wat ik zou willen noemen, áe
tabeIIen van de industriële rijkdom, d.w.z. de kiezerslijsten ;
aan de andere kant de tabeIIen van de openbare ellende, te
weten de rekeningen van de IiefdadigheidsinsteIIingen ; stelt
men clan weerom niet vast, dat ook in dit opzicht, de minderwaardigheid van de VIaamse groep tegenover de Waalse alle
perken te buiten gaat ? »
Sprekend over het onderwijs, stelt M. De Maere vast, dat
in VIaanderen, op too lagere scholen er 42 gemeentelijke insteIIingen zijn, terwijl die verhouding voor de Waalse provincies
71 procent is.
In de militieraden was, volgens statistieken van 1864, het
aantal ingeIiJfde militairen, die de verklaring konden ondertekenen dat ze de krijgswe tt en gelezen hadden, voor de VIaamse provincies 45 p.c., voor de Waalse provincies 7o p.c. ;voor
West-VIaanderen was het slechts i 7 p.c.
En ziehier de remedie, voorgesteld door M. De Maere, nadat hij geëist had dat de kandidaat-ambtenaren het bewijs
moesten Ieveren van een voldoende beheersing van het Nederlands
« Bevrijdt VIaanderen van de zeven- of achthonderd vrije
scholen die er nog bestaan, Iangs wettelijke weg natuurlijk en
rekening houdend met áe verworven rechten, vooral ook rekening houdend met de grote principes van vrijheid van onderwijs ... De onwetendheid groeit met het aantal vrije scholen. »
Twee Antwerpse afgevaardigden, Gerrits en De Laet, Iieten
opmerken, dat de miskenning van het Nederlands de oorzaak
was van de minderwaardige toestand in het VIaamse land.
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Dit werd weerlegd door de Liberale afgévaardigde De Fré
« ...Het feit een taal, die slechts een middel is, voor te steIlen aIs de wezenlijke karakte rt rek van een volk, aIs de hoofclzakeIijke karakte rt rek van een natie, is een betreurenswaardige
gedachte, waartegen aIIe goede burgers zouden moeten opkomen. Dat de Vlamingen van vandaag Frans Ieren, net zoals de
VIamingen van vroeger, en ze zuIIen flinker en meer onderlegd
zijn ... Er is tussen de Vlaamse en de Waalse groep een voIIeclige vermenging nodig, en de Vlaamse groep moet aldus op
het niveau van de Waalse gebracht worden. »
:

Al erkent hij weI, slat de remedie erin bestaat, de vrije scholen af te schaffen, toch sluit De Fré niet aan biJ het voorstel
De Maere, want « de dag waarop zij, voor wie U het onderwijs
verhinde rt , op hun beurt aan het bewind zullen zijn, zullen zij
Uw scholen kunnen sluiten en dan zal er geen vrijheid meer
zijn ... geen vooruitgang, want we zullen door ons liberaal
onderwijs de ideeën van de theocratie niet meer kunnen bestrijden.
Coremans nam dan het woord. Hij vat kort de grieven van
de Vlamingen samen
Heden is gans ons Ieger Frans ... Worden de beveIen niet
uitsluitend in het Frans gegeven ? Bestaat voor een Vlaming
de mogelijkheid, om in het Ieger om het even wat voor graad
te behalen, zelfs die van korporaal, zonder vooraf zijn bekwaamheid in het Frans te hebben bewezen
En niet enkel bij het leger, ook bij de douane, bij de gendarmerie, bij de algemene administratie, bestaat er voor de
VIaming, hoe verstandig ook, de mogeIijkheid er toegelaten te
worden, of tot een hogere graad in de hiërarchie te geraken,
met de uitsluitende kennis van zijn moedertaal, zoals de Waal
dat kan met geen andere taalkennis dan die van zijn moedertaaI ?
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De ambtenaar moet de dienaar zijn van het volk, chat hem
betaalt ;hij moet bekwaam zijn áe diensten te verlenen, waarvoor hij bezoIcligd wordt. Van hem eisen dat hij de taal van
de bevolking kent, is een daad steIIen van IiberaIisme, van goede demokratie.
Het hinde rt niet, dat de ambtenaren Walen zijn, vanaf het
ogenblik dat ze Nederlands kennen, want zulke mensen worden bij ons met open armen ontvangen.
U ziet niet, zoals wij, de misbruiken van aIIerIei aard, waaronder de Vlamingen te lijden hebben, én voor de rechtbanken,
én bij de postkantoren, én bij de spoorwegen én bij de registratie én bij het hypotheekkantoor.
Bijna overal misprijzen áe ambtenaren het Nederlands en
ze doen maar al te dikwijls, of ze het niet verstaan.
België wordt langzamerhand een bijhuis van Frankrijk, een
wachtkamer

van het keizerrijk.

Doet iets, verandert Uw wetten op het onderwijs... eist niet
Ianger, dat men eerst zijn moede rt aal moet verstoten, om dokter,
om advokaat, om ingenieur te worden, om een min of meer aanzienlijke plaats in de maatschappij te bekleden. Eist niet dat
heel Uw onderwijs nog Ianger in het Frans gegeven wordt ;
staat toe, dat wij, Vlamingen, ook kunnen Ieven in áe volheid
van onze rechten, dat wij volwaardige burgers zouden kunnen
zijn, zoals Uzelf.
Maakt dat er gelijkheid komt tussen de twee rassen, en
vanaf dat ogenblik zult U Belgen hebben, die vertrouwen stelIen in de toekomst, die mekaar niets te verwijten hebben, die
leven, werken, vooruitgaan in volkomen eendracht, in hartelijke
verstandhouding.
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Deze eerste redevoering van Edward Coremans bevat heel
het programma dat hij zaI verwezenlijken in de veerti g jaren
die volgen : een einde stellen aan de verfransing van het
VIaamse Iand, de werkelijke gelijkheid tussen Vlamingen en
Walen bekomen door het NeáerIanás in te voeren in het on-

derwiJs in het Vlaamse land, in de magistratuur, in de administratie, in het leger. Door dit te verwezenlijken wilde hij het
gevaar weren, dat België bij Frankrijk zou gevoegd worden,
want dat was de bestendige vrees van de Vlamingen uit die
tijd.
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HOOFDSTUK IIV.
V.

LANS.
DE EERSTE WET CORE
COREMANS.
Het is in zake strafrecht,
strafrecht. dat de miskenning van het Nederlands aanleiding
gaf tot
misbruiken. In zijn
aanleiding gaf
tot de schrijnendste misbruiken.
Jan De Laet hierover
uitstekend
mei 1866
1866 kon Jan
uitstekend rapport van 5 mei
schrijven:
schrijven
«« Wat
verWat hij (de Belgische burger
burger die slechts Nederlands verstaat
staat en spreekt) is voor het gerecht, de verslaggever van Uw
Kommissie voor Verzoekschriften
Verzoekschriften aarzelt bijna,
bijna, het te zeggen.
Ianá zaI
Hij heeft
heeft schrik, dat hij in de
de plaats van zijn land
zal moeten
rood
voor een hogere
hogere rechtbank
rechtbank dan die
rood worden van schaamte voor
der gerechtshoven : voor
voor de beschaafde wereld.
wereld. »

Inderdaad,
Inderdaad, indien het artikel 23
23 van de grondwet aanstipt :
«« Het gebruik van de voertaal in België is fakuItatief
fakultatief ; het kan
enkel door
door de wet
wet geregeIá
geregeld worden,
worden, en
en slechts voor de daden
van de overheid en voor de rechtszaken »» ; dan werd
werd dit door
door vande
iet
de Belgische
magistratuur als
geïnterpreteerd :: door
door het
aIs volgt geïnterpreteerd
Belgische magistratuur
ontbreken van een wet, die het
het gebruik der talen in rechtszaken
gans de rechtsregelt,
magistratuur vrij,
vrij, gedurende gans
regelt, staat het de magistratuur
pleging
voorkeur te gebruiken
gebruiken en het
het komt
komt er
pleging de taal van hun voorkeur
niet op aan, of de beklaagde of
ze verstaat.
verstaat.
of de beschuldigde ze
Het
van Verbreking
als grondstelIing
grondstelling aan,
Verbreking nam als
aan, dat nieHet Hof van
mand het recht had,
had, voor de rechtbank
te gebruiken,
gebruiken,
rechtbank een
een taal te
magistraten, zelfs indien dit het
die niet begrepen werd
werd door de magistraten,
Nederlands was.
De toepassing van dit principe en de gevolgen ervan
ervan hadden de gemoederen in het VIaamse
Vlaamse Iand
land geweldig geschokt.
geschokt.
Vooreerst was er de zaak Karsman.
Karsman. Hij
Hij was veroordeeld
geworden door
rechtbank tot een boete
boete van
door de boetstraffelijke rechtbank
5
fr. uit hoofde van weglating van de naam van de drukker uit
5 fr.
een geschrift,
geschrift, dat
dat overigens
overigens ondertekend
ondertekend was met de ware naam
van de schrijver. Karsman tekende
tekende beroep
beroep aan bij het hof van
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beroep te Brussel en beweerde, te willen gebruik maken van
het recht om zich in het Nederlands te verdedigen.
De advokaat- generaal Mesdagh de ter KieIe verdedigde de
stelling, dat de beschuldigde verplicht was de taal van het Hof
te gebruiken, en er kwam een arrest in die zin. De beschuldigde
werd dus verhoord door bemiddeling van een tolk, en aan de
advokaten werd opgeIegd, in het Frans te pleiten. De advokaten weigerden en verlieten de zitting samen met hun kliënt.
Op het einde van oktober 1869, werd de straf bij arrest van
het Hof verhoogd tot drie maanden gevangenis, in plaats van
de boete van 5 fr., die uitgesproken was door de eerste rechter ^T. T
Een veel ernstiger zaak viel ko rte tijd daarna voor
Twee VIamingen, Coucke en Goethals, werden voor het
Assisenhof van Henegouwen gedaagd onder verdenking van
moord. De twee beklaagden kenden geen woord Frans ; de
hele rechtszitting verliep niettemin in deze taal, ook de verdediging. De advokaat, die met de verdediging gelast was, bekende nadien, dat hij zich met zijn kIiënten niet had kunnen
onderhouden, daar ze mekaar niet verstonden. De beschuIdigáen werden beiden veroordeeld tot de doodstraf op het getuigenis van twee rijkswachters, die een beetje Duits kenden
en die een uitdrukking slecht vertaald hadden. De beschuIcligden hadden gezegd : « En dat zij ze maar niet pakken », wat
op twee manieren kan vertaald worden, ofwel, zoals de bekIaagden het bedoelden : « En zeggen, dat zij ze maar niet
pakken », dat wiI zeggen . r de ware schuldigen ; ofweI : « Als
ze ze nu maar niet pakken », dat wiI zeggen de medeplichtigen.
Dit Iaatste was de verklaring van de rijkswachters en die stond
gelijk met een bekentenis. De twee mannen werden gehaIsrecht. Korte tijd nadien werden de ware schuldigen aangehouden en de rechterlijke dwaling werd erkend.
-
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ontroering, die
die in het
Men begrijpt de ontroering.
het Land
land en vooral
vooral in
in
Vlaanderen veroorzaakt
Vlaanderen
veroorzaakt werd.
werd.
een derde
Bijna tegelijkertijd
derde zaak
zaak zich
zich bii
bij de
de
tegeIijkertijá kwam nog een
op het
eerste
zel<ere Schoep
Schoep wilde
wilde op
het gemeentehuis
eerste voegen.
voegen. Een zekere
zijn zoon
zoon aangeven
van Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Jans-Molenbeek de
de geboorte van zijn
in het Nederlands. De bediende weigerde dit
dit in het Nederlands
zijn zoon
op te tekenen en Schoep vertrok
vertrok zonder zijn
zoon aangegeven
te hebben.
Hij werd hiervoor
hiervoor vervolgd
vervolgd en veroordeeld tot een boete van
50
tekende beroep
beroep
boetstraffelijke rechtbank.
rechtbank. Hij tekende
door de boetstraffelijke
go fr. door
tt en
Poorter, plei
aan. Zijn advokaten.
pleitten
advokaten, meesters De Laet en De Poorter.
zin na zin
in het
het Nederlands en het Hof
Hof deed
deed de
depleidooien
pleidooien zin
zin
vertalen.
De veroordeling
ging in
veroordeling werd
werd bekrachtigd.
bekrachtigd. Maar
Maar Schoep ging
mede, dat ze
verbreking.
verbreking. Zijn advokaten deelden aan het
het Hof mede.
wensten in het
het Nederlands te
te pleiten.
pleiten.
De
prokureur-generaal
ter Kiele
Kiele verzette zich
zich
De prokureurgeneraal Mesdagh
Mesdagh de ter
tegen die «« aanmatiging»
aanmatiging » en ontzegde
ontzegde aan de verdedigers het
recht
te gebruiken
gebruiken dan die « van het Hof ».
».
recht om
om een andere taal te
Een van de verdedigers.
verdedigers, Meester De Laet.
Laet, die zich daaraan
niet onderwierp,
onderwierp. was beginnen pleiten in het Nederlands,
Nederlands. doch
hij kreeg verbod in die taal verder
verder te
Hij verklaarde
verklaarde dan,
dan.
te gaan. Hij
advokaat, Meester Pidat hij weigerde te pleiten.
pleiten. Een
Een andere
andere advokaat.
card.
het Frans,
Frans. dat de verdediging
verdediging het recht had
card, bepleitte in het
om het Nederlands te
te gebruiken.
gebruiken.

Ister velde het
Enkele minuten
minuten later
het Hof een arrest.
arrest, waardoor
het aan de verdedigers
werd in
het Nederlands
verdedigers verboden werd
in het
Nederlands te
pleiten. Het Hof steunde zijn
zijn bewijsvoering
bewijsvoering op
het ontbreken
op het
van een wet en verklaarde.
ogenblik de raadsraadsverklaarde, dat
dat vanaf dat ogenblik
leden niet verplicht
verplicht waren
waren Nederlands
Nederlands te
kennen. en dat
dat de
de
te kennen,
advokaten als
raadslieden
aIs hulp van het gerecht de taal van de raadslieden
moesten spreken.
moestnprk.
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De prokureur- generaal ging zelfs zover, de handelwijze van
áe advokaten der verdediging, die de waardigheid van het Hof
kwetste, aIs « hoogverraad » te bestempelen.
Voor wat áe grond van áe zaak aanging, verklaarde het
Hof, dat indien de burger de keuze kreeg tussen de talen, het
zelfde recht aan de ambtenaar toekwam.
-

Het beroep werd dus verworpen.

Deze enkele feiten schilderen de geestesgesteltenis waarin
recht gesproken werd, wanneer het erom te doen was VIamingen te oordelen, die heIemaaI geen Frans kenden.

E dward Coremans oordeelde, slat men in de allereerste
plaats tegen zulke toestanden moest optreden.
Op 13 april 1872 Iegde hij een wetsvoorstel neer
« Enig a rt ikel : In de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost -VIaanderen, Limburg en in de rechterlijke arrondissementen Brussel en Leuven, moeten de magistraten en ministeriëIe ambtenaren, in zake strafrecht, in het Nederlands
rechtspreken ; dit in aIIe gevaIIen, waarin men niet zaI vastgesteld hebben, dat de beschuldigde, áe beklaagde of de overtreder Frans kent en verkiest, dat het Frans gebruikt wordt.
Het niet in acht nemen van dit voorschrift zaI ongeldigheid
van het rechtsgeding voor gevolg hebben. »
Dezelfde dag nog, Iegt Coremans in het kort zijn voorstel
uit .

De misbruiken op gebied van strafrecht, waaronder onze
VIaamse bevolking sinds meer dan veertig jaren lijdt, vinden,
geloven we, geen enkele aanhanger meer in deze zaal
...
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Wij willen vandaag hulde brengen aan de gevoelens van
rechtvaardigheid, die de Kamer bezielen, en haar met vertrouwen een wetsvoorstel voorleggen, dat een einde moet stellen
aan een wantoestand, die aI te Iang geáuIá werd.
De elementairste begrippen van de wetenschap en van het
gezond verstand, de principes van recht en vrijheid eisen, dat
een beschuldigde, die in zijn eigen land voor een boetstraffeIiJke rechtbank gedaagd wordt, de beschuldiging kan verstaan
en dat hij erop antwoorden kan in omstandigheden, die het
guns ti gst zijn voor zijn verdediging.
Het strafrecht, om slechts daarover te spreken, moet uitgevoerd worden in de taal van de rechtsplichtige.
Wij eisen niet, dat de Vlaamse burger, die in het Waalse
land voor een rechtbank gedaagd wordt, er in het Nederlands
geoordeeld wordt : wij houden rekening ermee, dat de Waalse
rechters meestal geen Nederlands kennen. »

Het wetsvoorstel werd zonder bespreking in overweging genomen en teruggestuurd naar de Sekties.

Daar werd ze het voorwerp van een grondig onderzoek.

De centrale Sektie onderzocht zelfs de wetten, die in voege
waren in verscheidene landen van Europa, waar meerdere voertalen gesproken werden.
Vooreerst stelt het rapport vast, dat indien het principe van
de vrijheid van taal een moeilijkheid betekent, het de magistraten zijn, die haar moeten ondergaan. Voor hen is het slechts een
voorbijgaand ongemak, voor de verdachte is zijn eer, soms zijn
leven in gevaar.
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Het is na rijp beraad, dat het wetsvoorstel de administratie
van het burgerlijk gerecht scheidt van die van het strafgerecht,
want het is dààr dat áe ernstigste misbruiken voorvaIIen.
De Sektie was van ooráeeI dat termen « administratie van
het gerecht » te vaag zijn en ze heeft eraan gehouden, te bepalen op welke rechtszaken de wet van toepassing zou worden.
Ze meent ook, dat de vordering van het Openbaar Ministerie en áe pleidooien in áezeIfáe taal moeten gehouden worden,
om geen der beide partijen in het geding te verzwakken, en ze
neemt een wetsvoorstel in 8 artikels aan.

Wetsvoorstel aanvaard

sloor de centrale

sektie.

Artikel I.
In de provincies Antwerpen, de beide VIaanderen, Limburg, en de rechterlijke arrondissementen Brussel en Leuven,
zullen de vervolgingen op boetstraffelijk en strafrechterlijk gebied in het Nederlands gehouden worden, onder voorbehoud
hierna vermeIcl.
Artikel II.

Indien het verschijnen voor het gerecht plaats heeft op direkte dagvaarding, zaI de voorzitter de verdachte of zijn gevolmachtigde ondervragen nopens het punt, of het rechtsgeding
in het NederIanás of in het Frans moet plaats hebben, dt vooraleer over te gaan tot het verhoor van de getuigen.

Artikel III.
In zaken waar het openbaar onderzoek voorafgegaan is door
een voorbereidend onderzoek, moet de onderzoeksrechter, vooraleer aan de ondervraging van de verdachte te beginnen, hem
vragen in welke taal hij dit verkiest.
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Artikel IV.
Artikel

In strafrechterlijke
strafrechterlijke zaken
zaken moet de
voorzitter van
de voorzitter
van het
het Hof
van Assisen of
of de rechter.
rechter, die
van
die hij
hij zal aangesteld
aangesteld hebben.
hebben, aan
de beschuldigde vragen,
vragen. of hij
gekozen. en
hij een raadgever heeft
en
heeft gekozen,
vooraleer er
er een
een aan
aan te duiden voor
vooraleer
voor hem.
hem, moet hij
hij hem vragen.
vragen,
Nederof hij
hij wenst verdedigd te worden
worden in
in het
het Frans
Frans of
of in het NeáerIands.
lands.
Indien de beschuIdigáe
beschuldigde geen
heeft. en indien hij
geen raadgever heeft,
Nederlands verkozen
verkozen heeft,
heeft. zal
zal de voorzitter voor hem een raadgever aanduiden.
aanduiden, die in staat is
gever
is hem
hem in deze taal te verdedigen.

Artikel V.
Artikel
gevallen, voorzien in de beschikkingen die voorafgaan.
In de gevallen.
voorafgaan,
aIIe akten van de rechtspleging gebeuren in de taal.
zullen alle
taal, gekozen door de beklaagde of
of de beschuldigde, de pleidooien en
de vorderingen van het Openbaar Ministerie
Ministerie inbegrepen.
inbegrepen.
Niettemin zal de
de vervolgde
vervolgde partij.
indien ze
een van
partij, zelfs
zelfs indien
ze een
de twee
twee voertalen
voertalen gekozen
heeft. haar verdediger
verdediger kunnen toegekozen heeft,
staan, zijn verdediging in de andere
staan.
voor te
te dragen.
dragen. Deze
Deze
andere taal voor
toelaing
toelating zaI
zal op het
het zittingsblad
zittingsblad opgetekend worden.

In dit geval zal
zal het
het recht
recht om
om de uiteindelijke
uiteindelijke verkozen taal
te gebruiken,
gebruiken. toekomen
toekomen aan
aan het Openbaar Ministerie
Ministerie en aan
de Burgerlijke
Partij, maar
Burgerlijke Partij.
maar enkel
enkel voor
voor het verloop der
pleider pleidooien.
Artikel VI.
Vl.

De taal,
taal. die in eerste aanleg
aanleg gebruikt
gebruikt wordt,
wordt. zal
zal ook
ook in beroep
gebruikt
gebruikt worden,
worden. uitgezonderd voor wat in het vorig artikel over
de pleidooien gezegd
gezegd werd.
werd. De voorzitters
voorzitters van het
het hof van beberoep en
en de
deprokureursprokureurs-generaal
bij deze
deze hoven
hoven zuIIen,
zullen. elkeen
generaal bij
voor wat
wat hem aangaat,
aangaat. de nodige maatregelen
maatregelen treffen
treffen om
om de
uitvoering van deze voorschriften
voorschriften te
te verzekeren.
verzekeren.
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Artikel VII.

De burgerlijke partij zal de taal gebruiken, die verkozen
wordt door de verdachte. Indien er meerdere verdachten zijn,
die niet allen voor áezeIfde taal gekozen hebben, zal de burgerIijke pa rt ij zich in het Nederlands uitdrukken en de rechtspleging zal ook in deze taal gevoerd worden, uitgenomen voor
de inbreuken, die enkel de beschuldigden aarsbelangen, die het
Frans verkozen hebben.
Artikel VIII.

Er moet akte gehouden worden van de interpellaties en
antwoorden waarover sprake in artikels 2, 5 en 4 van deze wet,
dit op straf van ongeldigheid.
Het rapport besluit
« Wij beweren niet, dat ons werk volkomen is, wij beweren
niet, dat na de stemming van deze beschikkingen alle grieven
van de Vlaamse bevolking zuIIen verdwenen zijn, wij hebben
ons ertoe beperkt, datgene recht te zetten wat de openbare
mening met kracht heeft doen opmerken, en dat ware misbruiken Jaarstelt.
Dit is niet zozeer een talenkwestie, die we willen oplossen ;
dit is veeleer een zaak van rechtvaardigheid en menselijkheid,
olie aIIe Belgen aangaat, daar geen enkele onder hen kan
wensen, dat zijn Iandgenoot veroordeeld wordt zonder de volledige vrijwaring van een volkomen verdediging.

Maar tegelijkertijd had de kommissie voor de herziening van
het strafwetboek daar werkzaamheden beëindigd. Haar rap
port, dat ook het gebruik van de talen inzake strafrecht behandeIde, werd overgemaakt aan áe centrale kommissie voor de
bestudering van het wetsvoorstel Coremans.
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Deze, om geschiIIen tussen de twee Kommissies te vermijden, wijzigde haar voorstel en verzachtte het op drie voorname
punten
i) In geval meerdere beschuldigden betrokken zijn bij dezeIfde vervolging en dezelfde taal niet verstaan, zaI het de
rechter zijn, die bepaalt welke taal moet gebruikt worden.
2) Er zaI een speciaal regime gelden voor Brussel, waar de
twee talen zonder onderscheid zuIIen gebruikt worden volgens
de eisen van het geval.
Ziehier hoe dit amendement gewettigd was
« Voor wat betreft het arrondissement Brussel, erkent de
kommissie dat het NØerIanás nog de taal is van de meerderheid van de bevolking, wat door de statistieken bevestigd
wordt.
De centrale kommissie ontkent anderzijds niet het karakter
van hoofdstad, dat aan de stad BrusseI wordt gegeven. Het
gevolg hiervan is een grote inwijking uit alle provincies van
het Iand, zelfs uit het buitenland, en het zaI in zekere mate d
stempel van Vlaamse stad doen verdwijnen om ze een kosmopolitisch uiterlijk te geven. »
Tenslotte, voor wat het hof van beroep te Luik aangaat,
onderschat de centrale kommissie de praktische moeilijkheden
niet, die uit de huidige stand van zaken en het gebruik van het
Nederlands kunnen voortvloeien.

Met het oog op het klein aantal beroepen in boetstraffelijke
zaken, is ze van plan, om voorlopig voor het hof van beroep
te Luik de huidige toestand te behouden, dus de niet-regIementering.

44

op de zitting van 10 juli 1873, tijdens cie bespreking van
het aldus veranderde wetsvoorstel, Iegde de Minister van Justitie, de Lantsheere, een amendement op dt voorstel neer
Dit amendement wilde áe verplichting afschaffen, om een
Nederlandse ve rt aling op te stellen van het rapport der deslamdigen en het wilde ook voor de burgerlijke partij de verpIichting afschaffen, om áezeIfde taal te gebruiken als de
openbare partij ; tensIotte wilde het verklaren, dat de wet niet
van toepassing was op de beroepshoven van Brussel en van
Luik.
Hij verdedigde zijn amendement door te zeggen dat de wet
Coremans veeleer was : « de uitdrukking van een wens of een
verkondiging van principes dan een wetsvoorstel ... en dat
niets de Vlaamse zaak zelf meer in het gedrang bracht, dan
systematische ideeën, abstrakte, absolute principes, die zouden
trachten op het wezenlijk praktisch vlak van áe strafrechterIijke
wetgeving, radikale theorieën in te voeren, zonder zich om
feiten te bekommeren.

En áe minister besloot met een oproep tot gematigdheid en
tot wederzijdse toegevingen.
Hierop viel het Coremans niet moeilijk te antwoorden, door
alle toegevingen aan te halen, die reeds gedaan waren sinds
hij het wetsvoorstel neerlegde.
Bij de eerste Iezing ontstond er een langdurige woordenwisseling over de taal van het voorbereidend rechtsgeding,
want de rijkswachters zijn heel dikwijls niet in staat om in het
Nederlands een proces-verbaal op te stellen. Weinig VIamingen worden toegelaten tot de rijkswacht, want de eerste voorwaarde, die men van hen eist is, dat « ze een proces -verbaal
kunnen opstellen in het Frans ». Nu loan een Vlaming, die
twee talen schrijft, bete re bet re kkingen krijgen dan dat.
De discussie nam acht Iange zi tt ijden in beslag, de amendementen stapelden zich op en werden dan nog gevolgd door
45
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bij-amendementen. De zaak van de verplichte vertaling van
de gerechtsstukken werd Iangdurig besproken.

De oppositie wordt niet open gevoerd, riep Coremans uit,
maar 't is
niet rechtstreeks, .— daarvoor wacht men zich weI
een onrechtstreekse, onderduimse, daarom toch werkelijke en
onbetwistbare weerstand. »
Wanneer men tot áe tweede lezing overging, was de tekst
zozeer omgewerkt geworden, dat men hem in zijn geheel moest
herzien, artikel na artikel. Het wezenlijke van de wet, namelijk
het principe, dat de VIaamse betichte het recht had, de beschuldiging in zijn taal te horen, was tenslotte niet aIIeen weer
in twijFeI getrokken, maar het werd praktisch uitgeschakeld.

Het is dan, op het ogenblik van de sluiting der debatten,
dat Coremans aan áe toestand een gunstige wending gaf, door
een van zijn schitterendste en hartstochtelijkste redevoeringen.
Daaruit ontstond de nieuwe tekst (aanhangsel I).
Het voorstel Coremans komt er erg verminkt uit, maar een
essentieel punt blijst verworven : het principe dat het áe verdachte is, die áe taal kiest, en niet áe magistraat.
Het toepassen van het principe Vlaamse rechtspleging in
het Vlaamse Iand werd echter nog beperkt, zodat er nog vele
misbruiken konden binnensluipen, zoals de gebeurtenissen het
zullen aantonen.

47

HOOFDSTUK V.

DE WET DE LAET.
HET NEDERLANDS IN DE ADMINISTRATIE.
Bij áe verkiezingen van 1876 had de liberale partij zich te
Antwerpen gesteld tegen Meeting, die aanzien werd als de
Antwerpse katholieke partij.

De glansrijke verkiezing van Edward Coremans had voor
gevolg, dat zijn huis geplunderd en met stenen bekogeld werd
door het gepeupel van Links.
Dit verhinderde niet, dat de « bank van Antwerpen »
zo
heette men in het parlement de vertegenwoordigers van de
Antwerpse Meeting in de Kamer de strijd voortzette voor
áe gelijkheid der twee talen.
Enkele schanáeIijke feiten, die voortvIoeiáen uit de onkunde
van het Nederlands of uit áe slechte wiI van sommige franstaIige ambtenaren in Vlaande re n, werden in het parlement be-

sproken.
De zaak van het station te Leuven.
Op 6 april 1873,
was er een ceremonie of een feest geweest in de pas gestichte NØerduitsche Burgerkring te Leuven. Antwerpenaren namen ook deel eraan. 's Avonds waren ze allen in de
wachtzaal en rookten een sigaar, zoals andere reizigers, en ze
spraken Nederlands onder mekaar. Twee stationbedienden,
Walen uit Luxemburg, gaven hun in het Frans bevel « om hier
niet te roken ». De Antwerpenaren gaven hieraan gevolg, doch
zegden, dat het bevel hun weI in het NØerIands had kunnen
gegeven worden. Daarop riep een van de bedienden uit : « Ik
heb maling aan U (3), ik heb maling aan het Nederlands, ik
(3) « Je me fons de vous. Je me fons de Ia Iangue fIamande. »
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spreek hier de taal waarin ik opgevoed ben, en die de enige
ofiiciëIe is.
De Antwerpenaren drongen erop aan, dat men hen in het
NeclerIands zou aanspreken, de bediende riep twee fIinkgebouwde kerels in blauwe uniformen ter hulp. Ze namen een
der Antwerpenaren beet, grepen hem bij de keel, deden hem
de handboeien aan en sloten hem op in een naburig hok.
Op i i juni werden áe Antwerpenaren voor de boetstraffelijke rechtbank te Leuven gedaagd wegens belediging van
ambtenaren.

Het getuigenis van de voorzitter van de Burgerkring, oudstrijder van i830, maakte op de rechtbank een diepe indruk
« Heb ik, VIaming, zo riep hij uit, moeten strijden voor áe
vrijheid van België, om aan het VIaamse volk, om aan ons allen
Vlamingen, de eerste van de vrijheden te zien ontnemen, de
vrijheid van het gebruik der moedertaal I »
Het Openbaar Ministerie gaf de beschuldiging op, maar
het was te vergeefs, dat Coremans aan de Minister van Verkeerswezen sanc ti es eiste tegen de bedienden van de spoorwegen, die toen staatsbedienden waren. Ook liet hij niet na, bij
deze gelegenheid de noodzakelijkheid aan te stippen van een
wet over het gebruik van de talen op administratief gebied.
De zaak Van der Voort. ... Van der Voo rt was een
beIastingpIichtige van Schaarbeek, die een nederIandstaIig
kwijtschrift verlangde voor de betaling van zijn belas ti ngen. Dit
betekende voor hem tot tweemaal toe, dat zijn inboedel openbaar verkocht werd. In het proces - verbaal van de inbeslagneming door de deurwaarder, kon men Iezen : « une penáuIe
doré, une capané bourée de cram, une glace avec cadre

d'hore I T I »
We hebben reeds het naspel van
De zaak Schoep.
de gerechtelijke zaak gezien, maar er waren nog andere
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juridische gevol gen, die het voorwerp uitmaakten van meerdere interpeIIaties in de Kamers. De Iaatste interpellatie greep
plaats tijdens de zitti ng van 20 december 1881. Daar het kind
Schoep niet ingeschreven was in de bevolkingsregisters, had
het geen wettelijk bestaan alhoewel het leefde. Zijn vader was
gestorven en het was niet mogelijk, een familieraad noch een
voogd aan te duiden. Het kind werd geweigerd aan de gemeenteschooI, daar het geen geboorteakte kon voorleggen.

Er zijn verscheidene verzoekschriften binnengekomen, verkIaarde Coremans, waarin men vraagt om speciale maatregelen
te treffen, opdat het kind eindelijk een burgerlijke stand zou
verwerven, dat wiI zeggen, dat men zijn geboorte zou inschrijven in de registers, de namen van zijn ouders, enz. enz. Tot
hiertoe werd niets gedaan. Dit kind heeft geen naam ; ik geloof
niet, dat er in de wereld één beschaafd land bestaat, waar
dergelijke blunder kan gebeuren. Het is enkel in België, dat
centrum van Iicht, dat dergelijke feiten zich kunnen voordoen,
en dit door de slechte wiI van de ambtenaar, die door ons
bétaaId wordt. Hij moest enkel en aIIeen de verklaringen aannemen van de personen, die op zijn bureau kwamen om deze
geboo rt e aan te geven. Het heeft aan deze heer behaagd, de
principes toe te passen van de grote, zogezegd liberale partij,
die ik hier in deze Kamer reeds heb gekenmerkt met haar ware
naam (4)• Hij heeft geweigerd de verklaring van een volksmens
te aanvaarden, omdat ze gedaan werd in een taal, waarvan deze
heer dacht, dat hij ze mocht miskennen. Dit is natuurlijk
machtsmisbruik van een loontrekkende tegenover een Belgisch
burger. Het is hoog tijd, dat men afdoende maatregelen treft,
om voo rt aan zulke schandelijke misbruiken te vermijden.
In zijn antwoord verklaarde de Minister van Justi ti e,
Mr. Bara : « ... Ik zou eens een Minister van Justitie wiIIen
(4) Zich tot de IiberaIe ministers richtend, had Coremans
« U bent de partij van Frankrijk. »
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gezegd

:

zien, cie aan een burgemeester ging zeggen : Een zekere mijnheer is schepen bij u, hij kent geen Nederlands, bijgevolg zet ik
hem af. Men zou hem uitlachen. Wie kan er beletten, dat de
schepen van St.- Jans -Molenbeek geen Nederlands kent ? Kan
de Minister van Justitie hem deze taal doen spreken ? Dat zijn
dwaze opmerkingen
er bestaat geen ander woord voor
die men in deze Kamer invoert.
...Ik hoop slat de Kamer dit incident zaI sluiten, want het
gaat hier niet om de rechten van de VIamingen, maar om vitterij
over daden van de regering. »

En daarbij bleef het.

Deze incidenten en vele andere brachten de Antwerpse afgevaardigde Jan De Laet ertoe, op 6 apriI 1876, op het bureau
van de Kamer volgend wetsvoorstel betreffend het gebruik der
talen in de administratie, neer te Ieggen.
Dit voorstel, aanzienlijk gewijzigd, en ontdaan van zijn
voornaamste inhoud, werd tenslotte de wet van 22 mei 1878 (5)
Het rapport van de cen trale sektie dat zeer erg onderzocht
was geworden, zou hier uitgebreid mogen weergegeven worden.
Gelet op zijn ontwikkeling, beperken wij ons ertoe, hier de voornaamste passages weer te geven. Veel beschouwingen blijven
aktueel.

Rapport van de centrale sektie : 28-2-1878.
« ... Het wetsvoorstel dat grieven moet doen verdwijnen,
en het gebruik van het NØerIands in de administratie moet
regelen, om aldus de redenen tot ergernis voor de Vlaamse bevolking op te heffen, is een goed en vaderIandsIievend werk.
Daarom verdient het een sympathiek onthaal. »
(6) Zie bIz.

53.
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Het rapport verklaart dat het Nederlands helemaal geen
dialekt is, zoals het Waals, maar wel een taal.
Na een Iange uiteenzetting over de oorsprong van het Nederlands sinds Karel de Grote, besluit het rapport hieromtrent
...Het Vlaams dialekt bestaat dus niet, er bestaat slechts
een Nederlandse taal, ouder en volmaakter dan het Frans ( 6) ;
in haar geheel schoner clan het Frans, in België nationaler clan
het Frans, waarvoor men nochtans rechten vraagt, niet helemaal gelijk aan de rechten die het Frans geniet. Men vraagt
slechts een situatie, min ongelijk, min op de achtergrond, min
vernederend.
Het rapport levert ook volgende inlichtingen : « ... er waren in België in 1876, ongeveer
2.258.860 iranssprekende inwoners
2.659.890 nederIandssprekende inwoners
38.070 duitssprekende inwoners
340.760 frans- en nederIandssprekende inwoners
22.700 frans- en duitssprekende inwoners
1.790 nederlands- en duitssprekende inwoners
5.49 0 inwoners die de drie talen spreken
7.650 inwoners die geen der drie talen spreken
2.070 doofstommen
Twee principes, zo gaat

het rapport verder, krijgen hun be-

krachtiging in dit voorstel.
Het eerste, waardoor men aanneemt dat het van belang is,
dat in de VIaamse provincies de taal der meerderheid van de
bevolking moet gebruikt worden voor daden gesteld door de
overheid.
AIdus wiI het de vrije keuze van de taal, die voor de burgers gewaarborgd is door het artikel 23 van áe grondwet.
(6) Het Nederlands is een oorspronkelijk Germaanse taal, het Frans
stamt af van het Latijn en het Grieks.
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De opstellers van het voorstel hebben dus met reden gemeend, dat het voor de beheerders, die onderworpen zijn aan
verkiezingen (dat zijn de gemeente- en provincieraadsleden)
nu tt eloos was, hun die wetteIiJke verplichting van het gebruik
van het Nederlands op te leggen, daar het aan het kiezerskorps
toekomt, om dt desnoods op te leggen. Het kan elke kandidaat
aannemen of afwijzen.
Maar voor de handelingen, die uitgaan van de eigenlijke
ambtenaren, daarvoor is de wet zeer absoluut.
Zij legt het gebruik van het Nederlands op, want de ambtenaren zijn er voor de mensen die ze beheren, en deze zijn er
niet voor de ambtenaren.

Het tweede principe, dat de ondertekenaars van het wetsvoorstel op het oog gehad hebben, bestaat erin, de ruimste
rechten toe te staan aan de franstalige Belgen, niet alleen daar
waar ze in Vlaanderen aanzienlijke groepen uitmaken, maar
ook daar waar ze afgezonderd zijn.
Daartegenover bedingt men nergens wederkerigheid voo
Vlaamse burgers die afzonderlijk of met groepen van honderd e of duizenden leven in de Waalse provincies. »

En het rapport verduidelijkt, dat deze wederkerigheid niet
geëist wordt, omdat men wiI aannemen, dat de eenvoudigste
Vlaamse ambtenaar bijna altijd enige kennis van het Frans
heeft ; terwijI anderzijds de Waalse gemeentebedienden meestal geen begrip van het Nederlands hebben. Bovendien leren
de Vlamingen, die te midden van franssprekenden wonen, geDit be
makkelijk enkele oppervlakkige noties van Frans.
even
Vlamingen
wijst, zo voegt het rapport eraan toe, dat de
bezorgd zijn om de rechten van de Walen, als om hun eigen
rechten.
-

Het is om die reden, dat artikel 2 van het voorstel, de hoofdstad aan een gemengd overgangsregime onderwerpt. Het staat
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HOOFDSTUK VI.

ANTWERPENAREN EN PRUISEN.
In juni 1881 bood de IiberaIe regering aan het Parlement
een wetsvoorstel aan, waardoor de noodzakelijke voorwaarden
om de Belgische naturalisatie te verwerven aanzienlijk gewijzigd en verruimd werden, en waardoor terzeIfdertild de taksen
op de registratie-akten verminderd werden.

Het waren de Iiberale parlementsleden uit Antwerpen, die
tot dit voorstel aangezet hadden : de liberale en conservatieve
(Meeting) partijen te Antwerpen waren, op weinig stemmen
na, geIåjk. Men hoopte, dat de nieuwe voorwaarden voor naturalisatie aan de Ielen van de belangrijke Duitse kolonie te
Antwerpen de kans zouden geven, om zich te laten naturaliseren ; en daar dezen behoorden tot de middens van áe groothandel en de industrie, en heel dikwijls ook tot de vrijmetseIaarsIoge, zo zou hun aanvuIIing de balans tenslotte naar de Iiherale
kant kunnen doen overhellen.
Op slit ogenblik was het aantal kiezers inderdaad nogal
gering, ongeveer 7.000 te Antwerpen voor een inwonersaantal
van 143.000, en bij de verkiezingen van 1872 hadden de libe
ralen voor de gemeenteraad slechts met 67 stemmen de meerderheid behaald.
-

Coremans verzette zich met kracht maar vruchteloos tegen
dit wetsvoorstel van de IiberaIe meerderheid. De argumenten,
die hij aanvoerde, verdienen aangehaald te worden ; ze tonen
tevens zijn bezorgdheid voor het nationaal beIeHg van België
en zijn vrees voor onze twee machti ge naburen : (7)
« ... Een andere aanduiding, waaruit blkt dat de wet
verkiezingsdoeleinden heeft, en die werd aangestipt door
M. Woeste en M. Jacobs, is de oorsprong van de wet. Nie(7 ) Kamer van Volksvertegenwoordigers zitting van 16 juni 1881.
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mand, noch in binnenland, noch in buitenland, heeft ooit kritiek
uitgebracht op onze wetgeving inzake naturalisa ties.
« ... Wie dus, om een volkse uitdrukking te gebruiken,
heeft deze slapende honden wakker gemaakt ? (a) De verkiezingsagenten van Antwerpen, de aanstokers van de Antwerpse
geuzengroep. Ze spekuleerden op de verkiezingsvoordeIen, die
ze hoopten te verkrijgen door het binnenbrengen van hun Pruisische vrienden in het Antwerpse kiezerskorps. Ze hebben zich
gericht tot hun vrienden in het ministerie om van hen te eisen,
dat een wet zou tot stand komen, waardoor ze te Antwerpen
sterker zouden worden aIs ze het Pruisisch element konden
opnemen.
Het wetsvoorstel gaat dus uit van Antwerpen, dat staat
vast.
Deze oorsprong werd aangestipt als een merkteken voor het
verkiezingskarakter van de wet.
De achtbare Minister van Justitie heeft daarop niets te antwoorden gevonden ;hij heeft gedaan, alsof hij niets gehoord
had.
Mijne Heren, wat te Antwerpen bij onze tegenstanders, de
idee heeft doen ontstaan, om van de Pruisen Belgische kiezers
te maken, is de invoering van het geheim stemmen in België
geweest.
Dit geheim stemmen is het begin geweest van de Antwerpse
geuzenbeweging, in cie zin van een poging tot inlijving van de
Pruisen in het kiezerskorps der stad Antwerpen.
Toen de kiesbiljetten vooraf gemerkt waren, was het toekennen van direkt stemrecht aan de Pruisen overbodig.
De omzendbrieven die we gisteren hebben horen voorlezen,
volstaan om te bewijzen, dat het in die tijd niet nodig was zelf
(8) Qui donc a fait Iever ce Iièvre ?
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een stembriefje in de bus te werpen, om een voo rname roI te
spelen bij de verkiezingen ; geldinvIoØ, evenals invloed van
meester over ondergeschikte waren voldoende om de kiezers
e rtoe te bewegen, een gemerkt stembriefje te aanvaarden. AIdus
werd de overwinning soms verschoven.

In de tijd van de voorgetekende stembriefjes, waren er te
Antwerpen vreemdelingen, die bij elke verkiezing de kiezers
bijeenriepen, die van hen afhankelijk waren. Ze gaven hun de
stembriefjes, die ze in de bus moesten werpen, en die daarna
ook konden gekontroleerd worden.
De kiezers waarvan het vooraf gemerkt biljet niet uit de bus
kwam, werden onmeedogend verwijderd : ze hadden de vrijheid van Iciezer du rv en stelten boven het slaafs kiezen ten behoeve van een vreemde meester.
Het geheim kiezen, dat ingevoerd werd door de conservatieve meerderheid, heeft de Iciezer van vleze ongezonde invloeden bevrijd. Sedert de uitvaardiging van vleze wet waardeert
de kiezer steeds meer zijn onafhankeIijkheiá. Steeds meer leert
de kiezer volgens zijn persoonlijke gewetensvolle overtuiging
kiezen. Zijn patroon, dikwijls een vreemde, kan hem niet meer
verplichten, een vooraf gemerkt biljet in de bus te werpen. Hij
zelf zaI voortaan als overtuigde Belg in volkomen zelfstandigheid kunnen kiezen.
De toepassing op de wet van het geheim stemmen, heeft
te Antwerpen bij onze tegenstanders de idee opgeroepen, de
Pruisen in het kiezerskorps in te Iijven. Ze mochten voorzeker
deze bevriende invloeden niet verliezen, vermits deze volledig
tot hun dienst stonden.
Onze Antwerpse tegenstanders vroegen weldra, in Kamer
en Senaat, de inschakeling van de vreemdelingen in de Belgische fmiIie, met toekenning van alle poli ti eke rechten, inbegrepen het recht, niet enkel van te kiezen maar ook van gekozen
te worden.
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Daar het onrechtstreeks stemrecht door tussenpersoon niet
meer doeltreffend was, moest men, wegens het kiesgeheim, het
rechtstreeks stemrecht verwerven. De regering verleent het hun
nu. Denkt niet, Mijne Heren, dat wanneer de wet zaI gestemd
zijn, en ik mag zeggen dat ze zal gestemd worden, denkt niet,
dat deze wet elders van belang zal zijn dan te Antwerpen. Het
zal enkel van daaruit zijn, slat U hopen aanvragen tot naturalisatie zult zien toestromen.
Bij ons, en wel bepaald te Antwerpen, waar de sterkte van
de twee partijen bijna gelijk is, waar in 1878 de IiberaIe senatoren slechts een meerderheid van 15 stemmen behaalden, bij
ons kan enkel het vreemde element beslissen over het lot van
de tegenwoordige kandidaten, en op hen rekent U voor áe
zegepraal van Uw politieke vrienden. (Rechts : zeer goed I)
... Het Duitse volk behoudt zijn karakter, doorheen alle
wisselvaIIighØen en niettegenstaande alle verpIaetsiHgen. Dit
kan vastgesteld worden in Amerika, in Engeland, in Holland,
in Frankrijk net zo goed aIs in België. De Duitser blijft zichzeIf, doet zich voor aIs Duitser, vormt een Duitse stam, maakt
Duitse propaganda.
De gedachte, hun dit te verwijten, komt niet bij mij op.
Integendeel ooráeeI ik, dat dit gestaald karakter eervol is voor
het volk, dat het bezit. De Duitser is er fier op, tot de grote
Duitse natie te behoren, en overal waar hij zich bevindt, bevestigt, verkondigt, en looft hij zijn nationaliteit.
Overal hoort U hem zijn Duitse Iiederen zingen, zijn
« Wacht am Rhein ». DikwijIs ook het Pruisisch nationaal Iled
Ich bin eire Preusse, kenrest áu meiree Farben ».
Men moet, zoals wij, te midden en naast deze Duitse koIonie Ieven om te weten, hoezeer haar Iedere van hun ras en
nationaliteit houden, hoezeer zij hun taal beminnen, hoezeer zij
aan hun vooroordelen en aan alles wat Duits is gehecht zijn.
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de Antwerpse
bevolking. waaronder
waaronder ze
zich gevestigd
gevestigd
d oor de
Antwerpse bevolking,
ze zich
zulke wijze.
wijze, dat ze
er zich
zich op zulke
ze
heeft. Integendeel,
Integendeel. ze
ze organiseert
organiseert er
onmogelijk maakt. Op
gelijkmaking of opslorping
opslorping voor altijd onmageIijk
eigen kosten
kosten slicht
sticht ze
ze scholen,
scholen, waar
waar haar
haar kinderen
kinderen een
een zuiver
zuiver
Duitse opvoeding
opvoeding krijgen.
krijgen.
Ze Iaat
laat leraren
komen, en draagt
Ieraren uit Duitsland komen,
draagt hun op.
op, aan
de Duitse kinderen
kinderen dezelfde
dezelfde onderwijsprogramma's
laten
onderwijsprogramma's te
te laten
Duitsland. Ze vormen
volgen
vormen Duitse
Duitse verenigingen,
verenigingen, ze
ze
volgen als in Duitsland.
spreken steeds Duits met mekaar.
omgang
mekaar. Ze
Ze hebben weinig omgang
met
de
Antwerpenaren,
tenzij
op
beurs
omwille
van
hun
op
de
omwiIIe
met
tenzij
Ieren, wat hun wel eens
zaken.
dan tegelijke
tegelijkertijd
rtijd Frans leren,
zaken, waar ze dan
nuttig
kunnen zijn.
zijn.
nuttig zou kunnen

van Antwerpen,
U zult
Mijne
gaat door
door de straten van
Antwerpen. U
Mijne Heren, gaat
er honderden
Duitse herbergen
herbergen zien,
zien, U
donderden 'Duitse
U zult er geen enkele Hollandse zien.

Er is geen welgestelde
Duitser, of hij is op Duitse dagbladen
welgestelde Duitser,
geabonneerd ; hij voedt
voedt zich
zich elke
elke dag
dag met
met de politiek van zijn
vaderland.
Niets is goed in de ogen van
van de Duitser.
Duitser, als het niet
niet uit
Duitsland komt
komt:: hij -laat
laat zijn
zijn dokters
dokters uit Duitsland
Duitsland komen,
komen.
want hij
wellicht niet
niet veel
veelvertrouwen
vertrouwen in de dokters.
hij heeft wellicht
dokters, die
uit de Belgische universiteiten
universiteiten komen. Ik weet
weet niet,
niet. of de regeregering fier is over deze toestand, maar
maar hij
hij is echt.
In zijn bureaus gebruikt de Duitser liefst Duitse bedienden.
bedienden.
flinke Antwerpse Vlaming,
De flinke
Vlaming, die toch tamelijk goed vier talenDe
kent, wil
wiI hij
hij niet;
niet ;hij
kent.
hij is geen Duitser,
Duitser. en dat is voldoende. En
wat ik hier zeg is niet alleen waar
waar te
te Antwerpen. Ondervraagt
de Luikenaren.
huizen hebben
hebben ; ze zullen
Luikenaren, die ook
ook enkele
enkele Duitse huizen
U
daar, zoals
zoals bij
bij ons,
ons, over
U bevestigen,
bevestigen, dat
dat daar,
over het algemeen en
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vooral op de vertrouwensposten, slechts duitse bedienden aangenomen worden.
Ko rt om, zelfs de pillendraaiers moeten Duitsers zijn te Antwerpen. (Gelach) U Iacht, Mijne Heren, gaat naar Antwerpen,
en we zullen U Duitse apothekers aanwijzen, die in dienst zijn
van de Duitse kolonie. Ik herhaal het> Mijne Heren, ik blameer
de Duitsers niet, omdat ze fier zijn over hun volksaard en ze
die boven elke andere verkiezen, omdat ze zich als Duitsers
voordoen, overal en altijd. Indien ik tot de grote Duitse natie
b ehoorde, zou ik waarschiJnIijk hun vooroordelen en hun zwakheden bezitten, die tevens een kracht zijn. Maar ik blameer áe
regering omdat ze in het Antwerpse kiezerskorps deze machtige opslorpende duitse kolonie wil inschakelen, die zo indringerig en zo exclusief is. De hollandse kolonie is niets, ze bestaat
niet. De duitse kolonie staat daar vóór ons, sterk, stevig ingericht. De hollandse invloed te Antwerpen is van geen tel, de
duitse is aanzienlijk. De Pruisen hebben nog geen stemrecht,
en reeds moeten we met hen rekening houden, zoals het onze
tegenstrevers doen. Reeds zijn er onder hen die in de gemeenteraad zetelen ; ziehier een bewijs van de machtige invloed, waarover zij beschikken. Weinige dagen vóór dit wetsvoorstel werd
neergelegd, maar toen men toch al wist dat dit zou gebeuren,
ziehier wat er in de Antwerpse gemeenteraad voorviel. Duitsers
meest alle
en enkelen van hun vrienden, Ieáen van de loge
aanzienlijke Duitsers behoren tot de loges van Antwerpen
hadden een bewaarschool opgericht, die ze voor het grootste gedeelte op eigen kosten onderhielden. Deze bewaarschool had
een speciaal karakter, de menslievendheid van deze heren was
nogal sektarisch en exclusief. De school, die ongeveer 28.000 fr.
per jaar kos tt e, werkte nogal goed, maar toen dachten ze zeker
aan de naturaIisatiekosten, die ze met het oog op de nabije
verkiezingen zouden moeten betalen het wetsvoorstel is dringend en deze Pruisen hebben het middel gevonden om de
onderhoudskosten van hun bewaarschool aan de stad Antwer63

pen over te
heren deden
deden daar
daar aanzienlijke
aanzienlijke bespate dragen.
dragen. Deze
Deze heren
ringen. Het uitgespaarde geld
ringen.
zal op
op tijd en stond
geld zaI
stond kunnen
gebruikt worden voor de registratiekosten van
de 50
50 grote
van de
de too
jaarlijks zullen voornaturalisaties of voor de
tOO gewone die jaarlijks
komen.
Het besluit is dus :

Antwerpse gemeentelijke
De Antwerpse
gemeentelijke schatkist
schatkist zal
per slot
slot van
van
zaI per
rekening de verduitsing
verduitsing van de stad
bekostigen. (Rechts :: zeer
stad bekostigen.
goed).
goed).
Maar, zo
zo zegt de achtbare
Maar.
al
achtbare heer Minister.
Minister, nationaliseert
nationaliseert aI
deze Pruisen en na het nationale doopsel
doopse! worden ze uitstekende
Belgen.
Het is een zuivere illusie,
illusie. Mijnheer de Minister.
Minister. De
De Duitser
is een veel te
te goede
goede Duitser
Duitser om
om zo
zo gemakkelijk
gemakkelijk een goede Belg
Belg
te kunnen worden. Wanneer U me
me zult bewezen hebben,
hebben. Mijnheer de Minister,
heer
Minister. dat U
vurige jachthond
jachthond in een zachte
zachte
U een vurige
lieve
kunnen veranderen,
veranderen. dan
dan zal
zal ik
ik U
Lieve poedel
poedel hebt kunnen
U geloven
(Gelach) ;; maar
maar ondertussen
ondertussen behoud
behoud ik
mijn opinie,
opinie. dat een
een
ik mijn
Pruis altijd een Pruis
Pruis zal
zal blijven.
blijven.
Het is niet omdat men voor hem zaI
zal betaald hebben,
hebben. of niet
goo fr. of 250
omdat hijzelf
hijzelf 500
250 fr.
betaald hebben,
hebben. dat
dat U
al
fr. zal betaald
U al
zijn
gedachten zult
zult veranderd
veranderd hebben.
Neen. Mijne
Mijne Heren,
Heren.
zijn gedachten
hebben. Neen,
Ik zeg
zeg het
het tot
tot zijn eer. (Rechts
(Rechts :
Pruis is hij en Pruis blijft hij. Ik
goed. zeer goed I)
I)
zeer goed,
Heren. wij hebben
hebben ook
ook onze
onze fierheid,
fierheid. onze
onze nationale
nationale
Mijne Heren,
waardigheid,
waardigheid. en het is goed dat we ze hebben. U.
Mijne Heren
U, Mijne
van Iinks,
schijnt
onze
vaderlandse
links. schijnt onze vaderlandse alarmkreten
alarmkreten van enkele
jaren geleden
zijn. Herinne
Herinnert
hoe men
men ten
ten tijde
tijde
Jaren
geleden vergeten te zijn.
rt U.
U, hoe
het Benedetti
Benedetti verdrag om het Belgische vaderland
vaderland gesjavan het
tussen Berlijn
Berlijn en Parijs.
cherd heeft tussen
Veeleer dan
stemmen. zou onze
onze nationale
nationale fierVeeleer
dan Uw wet te stemmen,
ertoe moeten
moeten aanzetten,
aanzetten. diegenen
diegenen uit
uit tetesluiten,
sluiten. die
heid ons ertoe
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vaderland verhandeld hebben.
hebben. Ja,
Ja, onze
onze
op dat ogenblik ons vaderland
vaderlandse fierheid
fierheid zou
zou ons
ons de belgische
belgische nationaliteit
nationaliteit
edele vaderlandse
weigeren aan
aan de Fransen olie
die ons kochten, evenals
evenals
moeten doen weigeren
de Pruisen, die ons verkochten.
verkochten. (Rechts
(Rechts : zeer goed
goed 1)
T)
aan de

1870, hebben we een grote
grote oorlog
oorlog gezien,
gezien, tussen
tussen het
In 187o,
het franse volk.
volk. De wraakgevoelens hebben
hebben nog niet
duitse en het
bestaan in het
het hart
hart van de
de overwonnenen, en
opgehouden te bestaan
ons zou
zou durven
durven zeggen,
zeggen, dat
dat we in
in een min
min of meer
wie van ons
niet weer een strijd
strijd tussen de twee grote naties
afzienbare tijd niet
beleven ?
zullen beleven
Wel. Mijne Heren, indien
indien dit
dit noodlo
noodlottig
feit ooit
ooit moest
moest geWeI,
ttig feit
beuren en als
als dan deze
deze Belg
Belggeworden
gewordenDuitsers
Duitsersmanifestaties
manifestaties
beuren
Duitsland zouden
zouden willen houden,
houden, wat
wat zou
zoudaaruit
daaruit voortvoor DuitsIaná
hebt U
U niet gedacht. (Rechts
(Rechts : zeer goed
goed I)
T)
vloeien ? Daaraan hebt
Indien in 1870
1870 zoiets
zoiets zou voorgevallen
voorgevallen zijn,
zijn, dan
dan zou
zou het
door vreemden gedaan zijn;
zijn ; dan
clan had
had UU de
áe manifestanten kunzij alleen
voor hun
hun daden verantwooraIIeen zouden
zouden voor
nen uitwijzen, zij
Belg
zult
delijk
geweest
als
U
ze
zult gemaakt
gemaakt hebben,
hebben,
zijn.
Maar
aIs
U
deIijk
dan
zal België de verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid dragen van een maniclan zaI
ten
voordele
van het «« Deutsches
Deutsches Vaterland ».
festatie
festatie ten
En het is áe
de huidige wet,
dringend en
en noodnoodwet, die volgens U
U dringend
die dit benijdenswaardig
resultaat zal teweegzakelijk
benijdenswaardig resultaat
zakeIijk is,
is, die
I)
gebracht hebben.
(Rechts :: zeer
zeer goed
goed T)
hebben. (Rechts

is het
En vervolgens,
Heren, als
regering is
het
Belgische regering
vervolgens, Mijne Heren,
aIs belgische
AntUw plicht
plicht ervoor
ervoor te zorgen,
zorgen, dat een
een grote
grote gemeente
gemeente als
als
volksaard, zijn nationaal
werpen, het bolwerk van de beIgische
belgische volksaard,
moet eraan
karakter
zou verliezen.
verliezen. U
eraan houden,
houden, dat
dat Uw
U moet
karakter niet
niet zou
voornaamste,
enige grote
grote Belgische
belgische haven, dat de handels
handelsvoornaamste, Uw
Uw enige
en kunstmetropool van het land, haar nationaal
nationaal karakter
karakter onge--en
schonden kan behouden;
belgische en een
behouden ; dat ze vóór alles een Belgische
vlaamse stad blijft
(handgeklap:: rechts).
rechts) .
blijft (handgeklap
veref fend worden, ten... Onze innerlijke
innerlijke twisten
twisten zullen
zuIIen vereffend
minste te Antwerpen,
door de tussenkomst van vreemdelingen.
Antwerpen, door
...
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...En vooraleer terug neer te zi tten, moet ik voor een persoonlijke zaak met enkele woorden antwoorden aan de achtbare heer Minister van Justitie. In zijn redevoering zegde hij
gisteren, dat ik de Walen vreemdelingen had genoemd.
Ik protesteer tegen deze woorden. Nooit heb ik de Walen
vreemdelingen genoemd. Niemand aanvaardt het België van
1830 oprechter dan ik en Meeting. Wij willen de Walen als
broeders beschouwen, met dezelfde rechten aIs wij, maar wij
wiIIen ook dezelfde rechten hebben aIs zij. (Rechts : zeer
goed I)
Wij wiIIen de overheersing van het ene ras over het andere
niet.
Indien door de overmacht van de feiten en sloor zijn aard,
België twee rassen omvat, clan moet men die toestand ondergaan. Maar wij willen niet, dat de inspanningen van de regering erop gericht zijn, van het ene ras een flauw afgietsel van
het andere te maken. Elk volk moet blijven wat het is, zoals
God het gemaakt heeft.

Op dit gebied zijn we nationaler dan wie ook, maar we
geloven niet, dat eendracht macht betekent, aIs het ene voIk
zich moet terugtrekken voor het andere, als er ongelijkheid in
grondwe ttelijke rechten bestaat ten bate van de Walen, ten
nadele van de VIamingen. Een programma zaI voor ons aItiJd
heilig zijn : waken over de volmaakte gelijkheid tussen de rassen, die ons grondgebied bevolken.
Ik zaI de verwezenlijking van dit programma betrachten,
zoveel ik kan. Dit toont voldoende aan, dat men mij nooit ervan
zaI kunnen beschuldigen, de Walen aIs vreemdelingen te aanzien.

M. Bara.

Mijne Heren, als ik rechtsta, is het niet om
te antwoorden aan het achtbaar lid, maar enkel om te protes66

teren, met kracht te protesteren,
teren.
protesteren. tegen
tegen de beledigende taal,
taal. die
hij
gebruikt heeft tegenover een
een volk,
volk. waarmee
waarmee wij
wijvolkome
volkomen
hij gebruikt
vriendschappelijk
omgaan. waarmee
waarmee wij
wij de hartelijkste betrek
betrekvriendschappelijk omgaan,
(Rechts : rumoer).
kingen onderhouden. (Rechts:
rumoer).
-kionderhouden.
M. Coremans.
Coremans. ,-•
__ Ik
heb het woord
gevraagd voor
voor een
een
Ik heb
woord gevraagd
verwijzing naar
naar het reglement, want het lijkt me.
dat de achtachtme, slat
bare Heer Minister mij
mij slechte bedoelingen
becloeIingen toeschrijft.
toeschrijft, iets
iets wat
het reglement verbiedt. Ik heb met Iof
lof gesproken over Duitsland
DuitsIaná
(Links:
protest).
(Links : protest).
Stemmen rechts:
Ja. ja.
rechts : Ja,
Stemmen links:
neen.
links : Neen.
Neen, neen.
M. Coremans.
Coremans. __ Ik
heb gezegd,
gezegd. dat
dat het voor de
DuitIk heb
de Duitzijn volksaard
ser een eer
eer is zijn
volksaard overal
overal te behouden,
behouden. en zijn
zijn aard
in alle omstandigheden
omstandigheden luid
bevestigen. wat veel
veel Belgen,
Belgen.
Iuid te
te bevestigen,
spijtig.
Ik wilde
spijtig, niet doen. Ik
wiIáe voor de eer van mijn land.
land, dat alle
Duitsers hadden,
belgische
burgers dezelfde moed
moed als
hadden. dat
dat
beIgische burgers
aIs de Duitsers
ze de wilskracht
zich overal
overal en altijd
gelden
wilskracht hadden.
hadden, zich
altijd te
te doen gelden
als
aIs Belgen.
Het is geen kritiek
kritiek uitbrengen
Uitbrengen op
op de Duitsers.
Duitsers, als men
men de
wilskracht looft.
macht en hun prestige vestigt.
Iooft, die hun macht
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HOO?DSTUI( VII.

HET NEDERLANDS IN HET ONDERWIJS :
DE WET VAN 15 JUNI 1883.

Op 7 apriI t 88t besprak de Kamer een wetsvoorstel, dat
de wet van i juni i850 over het middelbaar onderwijs wijzigde,
en waardoor honderd nieuwe micldeIbare scholen opgericht
werden, negen athenea en drie of vier normaaIschoIen, dit alles
onder het regime van de wet van i85o.
Coremans verzette zich krachtdadig tegen de toepassing van
d e wet van 1850, vooral in het Vlaamse land, en hij beschreef
de gevolgen ervan

M.

Coremans.
Laat het ons meteen zeggen : de
gevolgen zijn noodlottig, rampzalig : afdoende middelen zijn
dringend nodig.
Zeer weinig leerlingen kennen voldoende hun moedertaal,
maar evenmin het Frans, nadat ze de middelbare studies voltooid hebben, zelfs indien het de studies van de hogere graad
geldt. De meesten onder hen, als ze twintig Iijnen moeten
schrijven in het Nederlands of in het Frans, begaan de grofste
fouten tegen spelling en zinsbouw.

De vreemdste taalfouten stapelen zich op.
Engels en Duits kennen ze nog veel minder.
Het Latijn I Hoeveel zijn er bijvoorbeeld, die bij het einde
van hun studies de eenvoudigste schrijvers van het blad kunnen
Iezen
Het Grieks I Met moeite kennen ze het alfabet.
Algemene geschiedenis, geschiedenis van België, aardrijkskunde : de meesten kennen bijna niets ervan. Rekenen : zeer
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onvoldoende. Meetkunde : niets. Hetzelfde voor algebra. Fysika : amper enkele oppervlakkige begrippen.
Degenen onder ons, die in het VIaamse land Ieven en dagelijks omgaan met burgers, wier letterkundige, geschiedkundige en wetenschappelijke vorming gebeurd is onder het regime
van de wet van 1850, weten dat ik niet overdrijf, wanneer ik
aldus de resultaten van ons middelbaar onderwijs samenvat.
...Ziehier enkele beoordelingen geput uit een brochure, die
ons onlangs door de regering toegestuurd werd en die de processen-verbaal bevat der zittingen van de verbeteringsraad.
M. Vinrotte, inspekteur, zegt op p. 131 « De leerlingen
kennen niets over wiskunde.
Ik heb zopas de middelbare school te Gent geïnspekteerd.
In áe eerste afdeling kunnen de knapste leerlingen een beetje
rekenen, maar niet zoals ze het behoorden te kunnen.
Hoe is het dan gesteld met de middelmatige IeerIingen en
met de slechte, als M. de inspekteur Vinlotte aldus spreekt
over « de beste leerlingen » ?
M. E. DelaveIeye drukt zich op p. 63 als volgt uit : « Er
werd vastgesteld, dat slechts enkele uitzonderlijke IeerIingen
een weinig Grieks kennen. »
Hoo rt U wel, Mijne Heren, een paar uitzonderlijke Ieerlingen kennen een beetje Grieks 1
M. Wagener zegt op p. 61 : « Er is niets zo slecht in België
aIs het onderwijs in áe moderne talen. »
Tenslotte, en om deze citatenreeks te besluiten, M. Gide,
die zegt op p. 68 : « Men kan de leerlingen horen de Burgondische hertogen in Griekenland onderbrengen. »
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En M. Dumont antwoordt : « Dat komt zelfs aan de universiteit voor. »
WeI, Mijne Heren, aI wat de verbeteringsraad zegt over
wiskunde, Grieks, geschiedenis, vreemde talen, dat alles mag
de raad herhalen wat betreft de andere vakken van het middeIbaar onderwijs ; overaI zijn de resultaten slecht.
« Indien een groot aantal leerlingen niet op de hoogte
is, zegt M. Wagener op p. 92 van het « Bundel der processenverbaal », clan moet de leraar het niveau van zijn onderwijs
verlagen. Dat gebeurt tegenwoordig aan de universiteit. De
leraar spreekt tot Ieerlingen die hem niet verstaan ;hij moet zijn
onderwijs vereenvoudigen tot ze hem verstaan.
...

... Meer dan qo p.c. van onze advokaten, van onze magistraten, van onze ingenieurs en van onze Vlaamse ambtenaren,
zijn niet in staat om een brochure te schrijven, één bladzijde
zelfs maar, ten dienste van het VIaamse volk, dat wiI zeggers,
in de taal van het volk. De kortste en eenvoudigste verhandeling
over recht, over industrie, over kunst of over om het even welk
vak ; een bladzijde over een hedendaagse politieke kwestie
bijna niemand uit heel deze geleerde groep kan zoiets opstellen.
Bewijst dit feit niet, Mijne Heren, dat er in ons onderwijs
een organische kwaal schuilt, die we moeten ontdekken en
uitroeien ?
Welk is dan, Mijne Heren, in ons onderwijs dit organisch
gebrek, dat de oorzaak is van deze betreurenswaardige toestand ?
Die kwaal is, dat het middelbaar onderwijs in het Vlaamse
land georganiseerd is tegen alle gezond verstand in, tegen alle
gezonde begrippen van de opvoedkunde en de methodiek in ;
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het is in één woord, omdat ons onderwijs niet steunt op de
moedertaal.
KiJkt in aIIe boeken over opvoedkunde, en overal zult U
lezen dat het onderwijs SIechts dan ernstig, doeltreffend en
mogelijk is, als áe moedertaal tevens basis en middel of instrument is van het onderwijs.
... Niets, maar ook helemaal niets, staat in de weg om de
voorbereidende afdelingen bij áe middelbare scholen, zonder
verwijl, op rationele basis in te richten, voor wat de moede rtaal
aangaat.
Niets verzet zich ertegen, dat de normaaIafáeIingen, die
moeten opgericht worden te Gent en elders in het VIaamse
land, en waar de leraren voor het middelbaar onderwijs in het
Vlaamse land zullen gevormd worden,
dat die afdelingen
op zulke wijze zouden georganiseerd zijn, dat de leraren, die
er gevormd worden, hun Iessen in het Nederlands zouden kunnen geven.
Niets verzet zich ertegen, dat binnen een ti jdperk van drie
jaar bijvoorbeeld, ongeveer alle Iessen aan de middelbare
scholen van de Iagere graad in het Nederlands zouden gegeven
worden ; en dat aan de athenea áe meeste lessen in het NederIands zouden gegeven zijn binnen de vijf jaar, bijvoorbeeIcl.

De moedertaal, ziedaar, Mijne Heren, het enige middel om
de studies te verbeteren in het VIaamse land. De moedertaal,
waarmee U eens de afgrond zult kunnen dempen, die steeds
groter wordt tussen het verfranste deel van het Vlaamse volk,
de klasse der rijken en machtigen, en het VIaams gebleven
gedeelte, slat het organisch bestanddeel van het volk uitmaakt,
en dat meestal arm is, maar dat drie miljoen zielen telt, en dat
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ook rechten heeft, waaraan
waaraan men hoogclringencl
hoogdringend voldoening moet
schenken.
Tot besluit van zijn redevoering
redevoering legt Coremans een amen(9)•
dement
dement op die nieuwe wet neer (9).
(9) In
Kamer. de volgende
volgende amenamenvraag ik
ik aan de Kamer,
In deze gedachtengang.
gedachtengang, vraag
dementen
aanvaarden. wanneer
gekomen zijn
de
dementen te
te aanvaarden,
wanneerzij
zij zal
zal gekomen
zijn aan de
artikels 8 en 13 van het
het voorste!
voorstel ::
1.
_ Bij artikel
artikel 8 van het
het voorstel
voorstel de
de volgende
volgende paragrafen
paragrafen bij
bij te
te
1. —
voegen:
voegen :
« In
landsgedeelte zullen de Iessen
lessen in het
het Nederlands
Nederlands
In het Vlaams
VIaams IandsgedeeIte
gegeven
worden aan
aan de
devoorbereidende
voorbereidende sekties
sekties hij
bijde
demiddelbare
middelbare
gegeven worden
scholen.
Onderwijs van
het Frans
Frans mag
mag slechts
slechts gegeven
gegeven worden
worden
scholen. Onderwijs
van het
vanaf het
het derde
derde Ieerjaar.
leerjaar.
In
middelbare scholen,
scholen. zullen
zullen wiskunde,
wiskunde. meetkunde,
meetkunde. geschiegeschieIn de middelbare
denis.
aardrijkskunde. Engels
in het
het Nederlands
Nederlands onderonderdenis, aardrijkskunde,
Engelsen
en Duits
Duits in
wezen
worden. dit voor
voor het
het VIaams
Vlaams landsgedeelte.
vanaf het
het herherlandsgedeelte, vanaf
wezen worden,
vatten der
der Iessen
lessen in
in oktober
oktober 1884.
In
de humaniora-afdelingen
humaniora-afdelingen zullen
Grieks. Duits.
Engels. wiswisIn de
zullen Grieks,
Duits, Engels,
kunde.
meetkunde. geschiedenis,
geschiedenis. aardrijkskunde,
aardrijkskunde, fysika
fysika en
en natuurnatuurkunde, meetkunde,
wetenschappen in het
het Nederlands
Nederlands onderwezen
onderwezen worden
worden;
ditvoor
voorhet
het
; dit
Vlaams
landsgedeelte. vanaf
hervatten der
der Iessen
lessen in
inoktober
oktober
VIaams IandsgedeeIte,
vanaf het hervatten
1886.
In
de beroepsafdeling,
beroepsafdeling. zuIIen
zullen Duits.
Engels. wiskunde,
wiskunde. meetmeetIn de
Duits, Engels,
kunde.
fysika en
en natuurwetenschappen
natuurwetenschappen in het
het Nederlands
Nederlandsonderonderkunde, fysika
wezen
worden. dit
dit voor
voor het
het VIaams
Vlaams IandsgedeeIte,
landsgedeelte. vanaf
vanaf het
hetherherwezen worden,
vatten der
der Iessen
lessen in
in oktober
oktober 1886.
1886.
Echter zuIIen
zullen de franse termen voor fysika en natuurwetenschapnatuurwetenschappen
eveneens aangeleerd
aangeleerd worden
athenea van het
het Vlaamse
Vlaamse
pen eveneens
worden in
in de
de athenea
land.
zullen ook
ook de
de geschiedkundige
geschiedkundige en
en geografische
geografische namen
namen aanaanland. Zo zullen
geleerd
Frans en in
in het
het Nederlands,
Nederlands. voor
voor zover
zover er
er
geleerd worden
worden in
in het
het Frans
vertalingen bestaan.
bestaan. »»

2. - Bij artikel
artikel 13 van het voorstel
voorstel bij te
te voegen,
voegen. volgende
volgende paraparagraaf:
graaf :
«
normaalonderwijs. ingesteld
artikel. en het
het
« Het
Het normaalonderwijs,
ingesteld krachtens
krachtens dit
dit artikel,
normaalonderwijs
krachtens artikel
artikel 38 van
de wet
wet van
van
normaalonderwijs ingesteld krachtens
van de
1 juni 1850.
Vlaams IandsgedeeIte
landsgedeelte op zulke
zulke wijze
wijze
zuIIen voor
voor het
het VIaams
1850, zullen
georganiseerd
leraren. die
deze scholen
scholen gevormd
gevormd
georganiseerd worden.
worden, dat
dat de
de Ieraren,
die in deze
worden.
lessen in
in het
het Nederlands
Nederlands zuIIen
zullen kunnen
kunnen geven.
geven.»»
worden, hun Iessen
E. Coremans,
Coremans. de
de Liedekerke-Beaufort,
Liedekerke-Beaufort. Coomans,
Coomans.
J.
Laet. A. Cuyot.
Cuyot.
J. De Laet,
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De volgende dag Iegde de Gentse afgevaardigde De Vigne
van zijn kant een amendement neer : (10)
Coremans verdedigde zijn amendement met hardnekkigheid. In de Ioop van de discussie (zitting van 8 april 1881), zich
richtend tot IiberaIe Iinksen, die aItiJd vijandig stonden tegenover de maatregelen ten voordele van het NØerIands, riep hij
uit .
Ja, Mijne Heren, voor mij, voor heel het VIaamse Ianá,
is het de rechtse partij, veel meer dan U, die de grote nationale
pa rt ij uitmaakt. U bent áe partij van Frankrijk. »
(Geroep : Tot de orde I)
(10) Amendement De Vigne.
In de humaniora-afdelingen van de koninklijke athenea der
VIaamse provincies zullen de studies en het gebruik der talen als
volgt geregeld worden :
a) Er zal een zelfde aantal uren besteed worden aan het onderwijs van spraakkunst en Ietterkunde der Nederlandse taal, als aan
die der Franse taal.
b) De Iessen over Nederlands zuIIen uitsluitend in het NederIands gegeven worden.
c) De Iessen over Duits en Engels zuIIen in de Iaagste Ieerjaren
in het Nederlands gegeven worden.
Naargelang men in hogere Ieerjaren komt, zal men meer en meer
gebruik maken van de taal, die het voorwerp der Ies uitmaakt.
d) Het Duits za! onderwezen worden door het te vergelijken met
het Nederlands.
e) Het Engels zal onderwezen worden door het gelijktijdig te
vergelijken met het Nederlands en met het Frans.
f) Voor aIIe talen zal men voortdurend vertalingen opgeven
(thema en versie).
g) Het Frans, het Latijn en het Grieks mogen in het Frans onderwezen worden.
h) De terminologie van de wiskunde en van de natuurwetenschappen, alsook van de andere vakken, zal gelijktijdig in het Frans
en in het Nederlands onderwezen worden.
i) De historische en aardrijkskundige namen zullen in hun
oorspronkelijke vorm aangeleerd worden, met hun Franse en NederIandse vertalingen indien ze bestaan.
j) De Iessen over wiskunde, geschiedenis, fysika enz. zullen in
het Nederlands gegeven worden voor de Iaagste Ieerjaren.

73

Ik heb willen zeggen, dat de Iinkse groep in ons Iand de
partij is van de franse taal, cle partij van de franse ideeën, van
de franse politiek.
Gisteren nog hebt U hier de ideeën van Frankrijk opgelegd,
voor wat betreft de Iegeraalmoezeniers en de Iaïcisering van het
onderwijs.
Ik eerbiedig Uw opinies, maar ik heb het recht, Uw politiek
te kenmerken, en zo heb ik kunnen zeggen, dat U in dit opzicht
de partij van Frankrijk bent. »

De Iiberale meerderheid verwierp de amendementen, maar
ze werden opnieuw ingevoerd onder de vorm van wetsvoorsteIlen en teruggezonden naar de centraIe kommissie van de
Kamer.
Op 8 december 1882 werd het rapport van de kommissie
besproken
Wij lezen in dit rapport
« Zij (de kommissie) oordeelt, dat zulke kwesties de intiemste gevoelens van de massa beroeren, en dat ze behoren onttrokken te worden aan de verandering in de samenstelling van
de besturen, dat ze niet uitsluitend mogen afhangen van de
goede wiI van de enen, noch dat ze moeten te lijden hebben
onder de vijandigheid van de anderen. Men moet ze dus wettelijk behandelen en oplossen.

Na de vruchteloze wens te hebben uitgedrukt, « dat de aIgemeenheicl der burgers zich erop zou toeleggen onze beide
voornaamste talen te kennen », gaat het rapport verder
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K Het is van belang, dat men de moeilijkheden niet verdoezelt, die de Latijnse rassen ondervinden om zich de geest
der Germaanse talen eigen te maken ...
Het valt de Vlaming gemakkelijker Frans te Ieren.
Het verlangen van veel Vlaamse ouders is, dat hun kinderen Frans zouden Ieren, maar zonder daarom dun moedertaal
te verwaarlozen. Het publiek begrijpt volkomen de meerderwaardigheid, die voortvloeit uit de kennis van de twee talen.
Is het nodig, eraan te herinneren dat begaafde jongelui, die dit
voorcleeI bezitten, en die sommige betrekkingen willen bekIeden, over het hele land hun kansen kunnen vinden ; waar de
anderen zich moeten tevreden stellen met een beperkt deel van
het land.
...Tot nu toe is het middelbaar onderwijs in België ingericht op zulke wijze, dat men nergens, in de onderscheidene
vakken van het leerplan, het Nederlands gebruikt. »
En het rapport Iegt de nadruk op de scheiding, die in het
VIaamse Iand hieruit voortvloeide tussen de welgestelde klasse
en de werkende klasse, tussen de vrije beroepen en de kleine
burgerij.
Om hieraan te verhelpen heeft de kommissie een wetsvoorsteI opgesteld, die de beide wetsvoorstellen Coremans en
De Vigne samensmelt.
Dit wetsvoorstel veroorzaakte een der hardnekkigste parlementaire gevechten, die zich over zes zittingen uitstrekten.
Coremans gaf niet op, het tweetalig onderwijs in de voorbereidende leerjaren te bestrijden. Tenslotte haalde hij zijn slag
thuis.

I. Zitting van

12

december 1.882.

M.

... De voorgestelde tekst was ongetwijCoremans.
feId zo helder, dat hij diegenen deed terugschrikken, die niet
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wensen dat het VIaamse Ianá zijn eigen Ieven Ieeft, die niet
wensen dat het VIaamse volk blijft zoals de natuur het gemaakt
heeft, wat het is, wat het moet zijn : een krachtige Ievende tak
van de grote, oude Germaanse stam.

Men moest op een of andere wijze dit eerste a rt ikel vernietigen in zijn doeltreffende draagkracht, een artikel dat tot nog
toe geen enkele kritiek, geen enkele opposi ti e uitgelokt had.
De achtbare M. Wagener was de eerste, die de kat de bel aanbond. Het achtbare Iid zegde : « Maar neen, er hoeft niets te
veranderen in de betalende lagere scholen want, Heren, bedenkt goed dat het hier slechts gaat om het Lager onderwijs
gegeven aan betalende kinderen. Nooit heeft iemand du rv en
weerleggen, noch ten tijde van de wet van 1842, noch ten tijde
van de discussies over de wet van i 879, dat het onderwijs voor
de kinderen van de werkende klasse in de moeclertaaI moest
gegeven worden en niet in een vreemde taal. Maar zodra het
gaat om kinderen waarvoor betaaIcl wordt, om kinderen van
de burgerij, van het betalende kiezerskorps, om kinderen van
de leidende klasse, oh I dan is het Nederlands niets meer
waard. Volgens de achtbare M. Wagener, moet het onderwijs
gelijktijdig Frans en Nederlands zijn. Er moet een kleine aristokratie van burgerij en parvenu's geschapen worden, waa rv an
de taal een andere moet zijn dan die der massa.
Dit was het eerste amendement van het achtbaar Iid : het
gelijktijdig onderwijs van het Frans en het NeclerIands.
Onder de aanvaIIen die hij moest verduren, trekt hij zich terug
en sluit zich aan bij het amendement van de achtbare M. Vanderkindere. De achtbare M. Vanderkindere had zelf gedurende
anderhalf Jaar het oorspronkelijk amendement van 7 april gesteund. Op een ogenblik, waarop men zich het minst eraan
verwachtte, veranderde het achtbaar Iid van gedacht en stelde
voor, dat het lager onderwijs voor kinderen van 5 tot 8 jaar in
de lagere afdelingen bij de middelbare scholen in het NederIanás en in het Frans zou gegeven worden.
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Hij, cie vooruitstrevende liberaal, hij wiI op gebied van tager
onderwijs iets anders voor de kinderen der burgerij clan voor
die der volksklasse ; voor dezen in het Nederlands, voor genen
vanaf het begin in het Frans en het Nederlands.

...Uw methode, Heren, bestaat erin, om van onze kinderen
min of meer geleerde papegaaien te maken, die min of meer
goed een groot aantal woorden, maar weinig zaken en weinig
ideeën zuIIen kennen. U verplicht ze, om vanaf de jongste Ieeftijá voortdurend twee woorden voor één zaak te assimileren.
Men verkwist aldus áe tijd van onze kinderen, en men veroorzaakt een noodlottige, SIechte invIoØ op hun verstand. Leest
de schrijvers over pedagogie, Duitse, Engelse en Noord -Amerikaanse, en U zult zien, dat aIIen het als de slechtste toestand
bekritiseren, aIs een zaak die áe betreurenswaardigste gevolgen
meebrengt. Dat is het systeem, dat U aan het Vlaamse volk
oplegt, het onderwijs van een vreemde taal aan jonge kinderen,
vooraleer ze voldoende hun moede rt aal kennen.
Weet goed, Heren, dat wij veel beter en veel meer wiIIen
dan U ; dat onze kinderen op oudere leeftijd niet enkel Frans
leren, maar ook andere vreemde talen, die nuttig en nodig kunnen zijn voor het beroep, waarop ze zich voorbereiden. Maar
vóór aIIes de moedertaal ; en daarna, door de moedertaal de
studie en de kennis van de ganse menselijke wetenschap.
Ziedaar het echte IeerpIan, pedagogisch, IiberaaI, rationeel,
dat moet ingevoerd worden in de beide delen van het Iand.

De Voorzitter.
mans :
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mag slechts beginnen vanaf
« Het onderwijs van het Frans
Frans mag
»
het derde leerjaar.
leerjaar. »

«M.
Coremans. ,...., Heren.
daar de achtbare M.
Wa« M. Coremans.
Heren, daar
M. Wagener zich terug trekt,
trekt. zoals we gezien hebben,
hebben. wil ik niet nalaten.
Iaten, hem hiervoor
hiervoor te danken. »
Ik mag echter
«• Ik
echter niet
niet stilzwijgend voorbijgaan
sommige
voorbijgaan aan sommige
beweringen en vooropgestelde
ideeën. die verdedigd
vooropgestelde ideeën,
verdedigd werden
door het achtbaar lid.
Iid. »
M. Wagener
Wegener beschouwt het als een
«« M.
een vooruitgang,
vooruitgang. als
aIs een
beschaving, aan Vlaamernstig en doeltreffend middel voor
voor de beschaving.
se kinderen van
de gemeentelijke scholen
scholen tegelijkertijd twee
van de
talen aan
aan te
te Ieren,
leren. en zelfs drie,
drie. zoals men dat blijkbaar doet te
Moerbeke. »»
«« Ik kan die mening niet delen. Het is gemakkelijker pape-

gaaien af te richten,
richten. dan
dan mensen
mensen tetevormen.
vormen. Het wil er bij
bij mij
mij
in, dat er
niet in.
er mensen
mensen bestaan
bestaanzonder
zondereigen
eigenpersoonlijkheid.
persoonlijkheid.
Men moet
zijn. een eigen
eigen stempel
stempel hebben.
hebben. Ik
Ik verkies
verkies
moet iemand
iemand zijn,
de Nederlander.
volkomen in het NederIanás
Nederlands
Nederlander, die zijn opleiding volkomen
produkten, die
die M.
M. Waheeft gekregen,
gekregen. boven de wonderIijke
wonderlijke produkten.
gener roemt
roemt en die over
over drie verschillende
verschiIIende woorden beschikken
SIechtg weinig
voor
kennen. maar
maar die spijtig slechts
voor elke zaak die ze kennen,
zaken kennen.
kennen. »
«« M. Wagener

zal me niet tegenspreken op dit punt : dat de
kennis niet bestaat in het kennen van de woorden.
woorden, maar in het
kennen van de zaken. Bij jonge
jonge kinderen
kinderen veroorzaakt
veroorzaakt de studie
van de woorden een onschatbaar
onschatbaar nadeel
nadeel voor
voor de studie van de
zaken. En het nadeel is onherstelbaar bij
bij de kinderen van onze
werkende klassen,
klassen. omdat
omdat de noden van het materiële leven
Ieven ze
weldra van de school
school weghouden. »
op. dat hij aan Gentse
Gentse kinderen
kinderen
« M.
M. Wagener gaat er prat op,
van werkmensen tegelijkertijd twee talen aanleert. »
vanwerkms
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« M. Wegener zou moeten weten, dat het systeem te BrusseI beproefd werd, en dat de resultaten betreurenswaardig geweest zijn. Onder de administratie van M. Anspach werden
Frans en Nederlands gelijktijdig aangeleerd aan kinderen van
de Brusselse werkende klasse. Wat heeft men vastgesteld ?
Op miIitieIeeftijd konden aI deze kinderen, die nu jongelui geworden waren, nog wel machinaal Frans Iezen, maar zonder
te verstaan wat ze Iazen. Hun moedertaal, het NØerIands, kond en ze Lezen, noch schrijven, alhoewel ze nooit opgehouden
hadden ze te spreken. »
« Ziedaar de toestand waarop de stad Gent jaloers is en
die ze wil invoeren, een toestand die te Brussel door de huidige
administratie veroordeeld is, onder andere door de achtbare
Heer Buls, die de prijzenswaardigste inspanningen doet, om
de oorzaken van deze jammerlijke toestand uit te roeien. »
« Om het antinationaal invoeren van het Frans in de Gentse
scholen te rechtvaardigen, zegt de achtbare heer Wagener ons,
dat de mededinging van de zustersscholen de gemeenteraad
verplicht heeft aldus te handelen. Deze zustersscholen, zegt het
achtbare Iid, zijn nog meer verfranst dan de gemeentescholen. »
• Ik aarzel niet, om krachtig de vrije scholen te blameren,
d ie niet te gemoet komen aan áe nationale gevoelens van het
Vlaamse volk : een lager onderwijs in het Frans aan jonge
VIaamse kinderen is een zaak die op zichzelf volstrekt verkeerd
is. Ze is dus even verwerpelijk voor de vrije scholen als voor
de gemeentelijke scholen. »
• Maar, waarom zich laten leiden door de voorliefde van
een nonnetje ? Ah, het zijn de nonnetjes, die de hogere leiding
moeten geven aan het officieel onderwijs in ons Iand I Welke
buitensporige gees tigheid I Hoezo, de rechten van de rede, van
het gezond verstand, van de nationaliteit, van de burgerzin, van
het ras, de vooruitgang en de beschaving, alles verdwijnt, niets
telt meer, omdat enkele begijntjes hun neus ervoor ophalen
(GeIach). »
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«Wat men eigenlijk wit, het is ons hoe langer doe meer
denationaliseren, ten nadele van het Germaans element, ten
voordele van het Frans element. Of men de zaken nu verdraait,
aIIes een VIaamse schijn geeft, het is steeds naar de verfransing
dat men tracht.

• U offert op, U verminkt, U vernietigt ons nationaal karakter, onze natuurlijke eigen aard ; U spant zich in om van ons
bleke en dwaze kopieën te maken, burgers, passend in dat
kleine Frankrijk, waarover onlangs een Frans prefekt bij
ons sprak. Maar deze theorieën en praktijken van denationaIisering, U past ze slechts elders dan bij Uzelf toe, U beveeIt ze aan voor de VIamingen, U verwerpt ze voor de
Walen. »
• U gaat zelfs zover te wensen, dat de Walen die in het
VIaamse Iand inwijken, zich daar eveneens en steeds thuisvoeIen. »
« Daartegenover nemen de Vlamingen, die in Wallonië inwijken zonder iets te eisen, de natuurlijke en nationale situatie
aan van het milieu, waar ze zich bevinden en zich vestigen.
U doet niets voor hen, niets van wat U eist, dat men voor de
Walen zou doen, die zich in het VIaamse Iand vestigen.
« Waarom deze ongelijkheid ?
« Laat ons dit nooit vergeten, Heren. Zonder gelijkheid, zonder volkomen rechtvaardigheid tussen de twee rassen, zaI de
eendracht slechts een eendracht van woorden zijn. »

« Door de gelijkberechtiging tussen Walen en VIamingen
te verdedigen, verdedigen we, meer dan wie ook, de werkelijke
eendracht der twee rassen en werken wij, meer dan wie ook,
aan de werkelijke versteviging van het Belgisch vaderland...
Daartegenover stond, dat hij mislukte in zijn opzicht om
de wet te doen toepassen vanaf 1884, zoals de Kommissie het
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voorgesteld had. De regering gaf voor, chat er geen bevoegd
personeel was om in het Nederlands te onderwijzen.
De wet zal dus slechts in voege treden in 1886.
II. Wet van 15 juni 1883.
Artikel

1.

In het Vlaamse IandsgedeeIte moeten de lessen van áe
voorbereidende afdelingen bij de middelbare scholen in het
Nederlands gegeven worden.
Het onderricht van het Frans zal er zodanig georganiseerd
zijn, dat de leerlingen bekwaam zullen zijn, om de franstalige
lessen van de middelbare afdeling met vrucht te volgen.
Artikel

2.

In de eigenlijke middelbare afdelingen van de schoIeri uit
deze streken, zal het Nederlands in het Nederlands gegeven
worden.
De Engelse en Duitse Iessen zullen uitsluitend in het Nederlands gegeven worden, totdat de IeerIingen bekwaam zullen
zijn de studie voort te zetten in de taal zelf, die ze Ieren.
Een of meerdere vakken van het Ieerplan zuIIen ook in het
Nederlands gegeven worden. Het aantal van deze Iessen zaI
tenminste twee zijn bij het hervatten der lessen in het jaar 1886.
Artikel 3.
De voorschriften van voorgaand artikel zullen ook van toepassing zijn in de athenea van dezelfde streken.
Artikel 4.
De terminologie van wiskunde en natuurwetenschappen,
evenals van de andere vakken van het IeerpIan, zullen tegeIij81

Ic ertijd in het Frans en in het Nederlands opgegeven worden.
De geschiedkundige en aardrijkskundige namen, zuIIen zoveel
mogelijk in het Nederlands en in het Frans gegeven worden.
Artikel g.
Nadat de regering het advies zaI ingewonnen hebben van
het staatsbestuur, zaI ze steeds mogen beslissen, dat de lessen
die in het Nederlands gegeven worden overeenkomstig de artikeIs 2 en g, terzeIfdertijd in het Frans zuIIen gegeven worden.
De gemeenteraden hebben dezelfde rechten voor wat hun
middelbare scholen betreft.
Artikel 6.
Het NormaaIonderwijs zaI ingericht worden om leraren te
vormen, die in het Nederlands kunnen Ies geven.
Artikel 7.
Indien de regering niet in staat zou zijn de uitvoering van
de huidige wet te verzekeren vóór het hervatten der lessen in
het jaar 1.886, dan moet ze aan de Kamers rekenschap geven
over de motieven, die deze vertraging veroorzaakt hebben en
moet ze de maatregelen aangeven, die genomen werden om
aan de toestand te verhelpen.

Het artikel 6 van de wet had een ministerieel besluit voor
gevolg, op datum van 7 december 1883, waardoor VIaamse
normaaIafáeIingen, aan de fakuIteiten van wijsbegeerte en Ietteren der rijksuniversiteiten verbonden, in het Ieven geroepen
werden.
AIs gevolg hiervan, organiseerde de universiteit van Gent
een reeks Iessen in het NeáerIands. Dit was de kern van de
toekomstige Vlaamse universiteit.
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worden van de wet van 1886,
1886. bood een geleHet van kracht worden
tot interpella
interpellatie
aan de Iuikse
luikse afgevaardigde Magis,
Magis.
ti e aan
genheid tot
voordeed aIs
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delingen die te Antwerpen woonden,
woonden. en die
die de
de splitsing van
deIingen
lessen eisten,
eisten. met een Frans onderricht
onderricht er naast.
naast.
sommige Iessen
Minister Theunissen had
had een gunstig
gunstig gevolg
gevolg gegeven
gegeven aan
aan
Minister
Zo had
had hij
hij aan het atheneum te Antwerpen áe
de Franse
deze eis. Zo
lessen
ingesteld.
Iessen ingesteIcl.
Coremans verdedigde
verdedigde het
het princiep van onwettigheid van
Coremans
maatregel. daar
daar de Kamer
Kamer ti
tijdens
van de
jdens de bespreking van
die maatregel,
1883. een amendement voor de toelating tot deze spIitsplitwet van 1885,
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HOOFDSTUK VIYY.

DE ZAAK OLIN.
EEN VERIJDELD DUEL.
In december 1881 werd de Kamer door de Minister ingeIicht over een manifestatie, te Geraardsbergen, ten vooráeIe
van een journalist (katholiek), waarvan de minister beweerde
áat hij een oud veroordeelde was, ingericht. De zaak was nogal
ruchtbaar geworden in de pers en het parlement besprak ze
Coremans zegde aIs tegenaanval
« Van alles, wat voorvalt in de kleinste gemeente, maakt U
zich meester, U tracht het uit te buiten ten gunste van Uw
mKonnieke sekte. Protesteren tegen manifestaties voor personen, die door het gerecht van het Ianá gebrandmerkt werden,
ik verzet me daartegen niet. Maar staat me toe, de Iiberalen
eraan te herinneren, dat een andere, ook kenschetsende zaak
zich heeft voorgedaan, niet rechts maar Iinks, niet gedurende
één uur maar gedurende jaren.
Antwerpen heeft de IiberaIe pa rtij jarenlang aIs voornaamste leider een man gehad, die uit het tuchthuis van Gent
kwam, waarheen een arrest van het Hof van Assisen hem gezonden had, nadat hij aan de gemene misdaad van vervalsing
Te

schuldig werd bevonden.
Deze oud veroordeelde had amper zijn straf achter de rug,
of hij werd het erkende hoofd van de Antwerpse IiberaIe parti j.
En om zijn verdiensten eer aan te doen, schonk de Iiberale partij hem een erebeker (Iinks : Ievendige onderbrekingen). Hij
was onomstootbaar de leider en het hoofd van de liberaIe partij
te Antwerpen. Het was de Pêcher ( 11) van de tijd (Rumoer en
protesten links).

(11) Pêcher : voorman van de IiberaIe partij.
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• Hebben geoordeeld dat de wederzijdse kwetsende uitdrukkingen terzeIfdertijá moesten ingetrokken worden, uit het
verslag der Annalen van de Zitting van 20 dezer, opgesteld
door tussenkomst van de Heer Voorzitter van de Kamer, zooals
dit ook gebeurde, des te meer daar de beledigende uitdrukking
van Mr. Coremans door hem reeds ingetrokken werd tijdens
de zitting, om zich te onderwerpen aan het verzoek van de
Heer Voorzitter.
» Ze zijn bijgevolg van mening dat verdere uitleg overbodig
i s.

» Aldus opgesteld op

22

december 1881.

» Voor M. Coremans
» Voor M. OIin
• (Getekend) AIh. Nothomb » (Getekend) Paul Janson
» E. De 'Decker »
» Baron de Vrints ».
M. Pirmez.
Heren, heel de Kamer zal met voldoening vernomen hebben, hoe het betreurenswaardig incident van een
onzer laatste zittingen beëindigd werd.
Ik hoef niet te zeggen, dat ik in deze vreugde deel, maar
ik denk, dat ik hieraan iets mag toevoegen. In hetgeen door onze
leden, die op tussenkomst van de Heer Voorzitter hun mening
over het incident hebben moeten uitspreken, gedaan werd, zit
een daad, die een nieuwe weg aantoont, waarop we moeten
verder gaan als gelijkaardige incidenten zich nog zouden voordoen.
Men heeft in dit geval de weg van het oordeel gevolgd. De
vrienden van beide partijen hebben, op verzoek van de Heer
Voorzitter, over het gerezen konflikt beslist. Het is de eerste
maal, dat we om zo te zeggen een parlementaire rechtbank
zien vormen om over een moeilijkheid tussen twee kolIega's uitspraak te doen. 'Dat is een gelukkig initiatief, het moet in de
toekomst goede resultaten opleveren.
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HOOFDSTUK IX.

HET NEDERLANDS IN DE KRIJGSSCHOOL
EN
HET GEV AAR VAN EEN AANHECHTING BIJ ØNKRIJK.

Het rapport De Laet en meerdere tussenkomsten van Coremans hadden de aandacht van de regering gevestigd op de
betreurenswaardige toestand van de Vlaamse soldaat, die maar
al te dikwijls door officieren, die zijn taal niet kenden, beveeld
werd.
Niet alleen het Nederlands, maar zelfs áe geschiedenis
werden ernstig verwaarloosd in het onderricht van de Icrijgsschool. Toen besloten werd, in 1840, de krijgsschool te Brussel
te vestigen, begaf zich een vooraanstaande VIaamse Ietterkundige naar de direkteur, M. ChapeIier. Hij stelde voor, zelf áe
kursus over de geschiedenis van België te geven. M. ChapeIier
antwoordde, dat er geen lessen over áe geschiedenis van België
zouden gegeven worden, zolang hij direkteur van áe militaire
school zou zijn.
Iet zou een tegenwerken geweest zijn van de geest van
verfransing, die in zekere Ieidende kringen van het Iand, vooral
in de liberale kringen, heerste.

De verfransing van het Vlaamse land moest, volgens zijn
voorstanders, de aanhechting van het land bij Frankrijk medebrengen (12).
(12) « Alle pogingen van de regering moeten het uitschakelen van het
VIaamse element op het oog hebben, om zodoende Iangzamerhand
de versmelting van België met ons groot vaderland Frankrijk voor
te bereiden. » (UittrekseI uit een brief van minister Ch. Rogier aan
Palmerston, aangehaald in « La Gazette de Schaerbeek », 20 februari 1877).
87

Met feIIe
energie en
Met
felle energie
volharding. kloeg
en taaie
taaie volharding,
dit
kloeg Coremans dit
gevaar aan.
gevaar
In 1883,
In
1883. tijdens de bespreking van
onderwijs,
van de
de wet op
op het onderwijs.
zegde hij
zegde
hij:
Mijne Heren.
Heren, wantrouw
«Mijne
wantrouw de Franse
invloeden in
het
Franse invloeden
in het
VIaamse land.
Iand. U
U weet het wel.
Vlaamse
aan.
weI, maar U
U denkt
denkt er
er te
te weinig
weinig aan,
dat Frankrijk
Frankrijk altijd het oog op België
gehad.
België heeft gehad.
Luistert desaangaande naar de geschiedenis. Er zijn vanFrankrijk meer
meer dan
dan vijf
wege Frankrijk
vijftig
invallen geweest,
geweest. grote
grote en
tig invallen
kleine,
om
België
in
kleine. om
te palmen. Frankrijk
Frankrijk bezit nog schone stukken van onze oude nationale
ken
Frankrijk heeft menige
menige
nationale bodem. Frankrijk
BeIgië in te
poging ondernomen
ondernomen om
om België
te palmen en te
te behouden.
Louis Philippe alles
In 1830 heeft Louis
om ons
ons aan Frank- Ini83o
alles gedaan om
rijk te hechten,
hechten. en moest Engeland
Engeland Frankrijk
Frankrijk met een algemene
oorlog niet
oorlog
niet bedreigd
bedreigd hebben,
hebben. indien
indien het aan
België raakte,
raakte.
aan België
we in 183o
zouden we
1830 Fransen geworden
geworden zijn.
zijn.
Herinnert U.
zijn regeU, dat Louis
Louis Philippe gedurende
gedurende gans zijn
ringsperiode bij koning Lebpold
een
LebpoIá I aangedrongen
aangedrongen heeft om een
toIunie
tolunie te vormen,
vormen. waarvan
waarvan de tolbedienden
tol bedienden belgische
Belgische ambtenaren zouden geweest zijn.
zijn. Onze
Onzenoordelijke
noordelijke en oosteIijke
oostelijke grengrenzen evenals de havens
havens van
van Antwerpen,
Antwerpen. Gent
Gent en
en Oostende,
Oostende.
alsook nog andere plaatsen
plaatsen zouden bewaakt worden door franse
toIbedienden.
tolbedienden. En zelfs nu nog,
nog. Heren,
Heren. het gaat weI
wel niet over
een regeringsdaad,
regeringsdaad. maar ziet wat de
de Franse pers
pers pubIiceert,
publiceert. ik
noem enkel
enkel:: ««Le
petit Journal
Journal ».
». Luidt
niet de alarmklok.
Le petit
Luidt ze niet
alarmklok,
om duidelijk te maken,
maken. dat het zal zijn
zijn of een van de schoonste
en voornaamste provincies aan
aan Frankrijk
Frankrijk ontnomen
ontnomen wordt,
wordt. als
de wet
wet Coremans
Coremans er komt.
komt. Ziedaar
Ziedaar een
een Frans dagblad,
dagblad. slat
dat
misschien op een miljoen
miljoen eksempIaren
eksemplaren verschijnt,
verschijnt. en zoveel
andere dagbladen
dagbladen stemmen
stemmen daarmee
daarmee in.

Ik geloof,
geloof. dat
dat sinds
sinds i1870-187
de Franse regeringen
regeringen er
er niet
niet
870- i 87 1i de
denken. ons aan te
te hechten.
hechten. Maar
Maar in ons Land
land wordt
meer aan denken,
88
88

een verfransing doorgevoerd, die gevaarlijk is voor ons, en ik
zeg dat men blind moet zijn en zonder ware vaderIandsIiefde
om dat niet in te zien.

In 1907 veráuideIijkte hij nogmaals zijn standpunt.
« Wie heeft de pIotseIinge en overrompelende verfransing
van het Vlaamse Land hier binnen gevoerd ? Het is áe omwenteling van 1830. De rijke jeugd, opgevoed onder het keizerrijk,
kende slechts Frans. Mr. de Bavay zegt in zijn « Geschiedenis
van de Omwenteling van 1830 », dat deze omwenteling tot
stand kwam met het geld en met de agenten van de Parijse
clubs.
Mr. de Bavay was een oud -minister van Koning Leopold,
hij was een gewezen prokureur- generaal, hij had de archieven
van het departement van justitie nagezien en onderzocht. Dat
Hij gelijk heeft, wordt bewezen door het feit dat grote mannen
aan het bewind gekomen zijn, die uit Frankrijk kwamen en
aan het succes van áe omwenteling van 1830 medehielpen. De
enen waren Fransen en kenden geen woord Nederlands, de
anderen wa ren verfranst onder de Franse overheersing. Laten
we niet spreken over de franse burgemeesters, die Frankrijk
verlieten om in België het vuur aan de Iont te steken en de
aanhechting van ons land bij Frankrijk te bewerken.
Wat was op dat tijdstip de bedoeling van Frankrijk ? De
aanhech ti ng. Heeft áe meerderheid van het Congres niet gestemd voor aanhechting, toen ze de Hertog van Nemours, zoon
van áe koning van Frankrijk, tot koning der Belgen verkoos
Ik stel slechts feiten vast, die aantonen op welke overrompeIenáe wijze de verfransing van ons Vlaamse vaderland gebeurde.
Vanaf October 1830 bestond een Besluit, door het Voorlopig Bewind uitgevaardigd, waardoor bepaald werd, dat de
officiële taal voor gans België het Frans was. Onmiddellijk
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daarna werd de afkondiging van de wetten in het Frans gedaan. De enige officiële tekst was uitsluitend in het Frans ;
men beweerde in die tijd, dat het Nederlands en het Duits die
in België gesproken werden, slechts idiomen waren, verschiIIend van plaats tot plaats, en die niet konden dienen voor de
administratie noch voor de regering van het land. Slechts het
Frans was officiële taal, het germaanse element moest uitgeroeid wonden. Het onderwijs in het VIaamse Iand, dat tot dan
toe in het Nederlands gegeven werd, werd onmidcleIIijk, in een
handomdraai in het Frans gegeven.
Op het atheneum te Antwerpen heb ik een Ieraar gehad,
die vóór 183o wiskunde had onderwezen in het officieel onderwijs. Hij vertelde, dat op eenvoudig bevel van de insteIlingshoofden, het Nederlands in gans het Middelbaar onderwijs
vervangen werd door het als moeclertaaI erkende Frans. Men
verstond sindsdien minder goed, zegde hij, maar men moest
gehoorzamen.
Ik zie in de toekomst het Nederlands in België weIára verdwijnen, ging onze goede leraar verder, tenzij er verdedigers
opstaan, voldoende sterk en verstandig, voldoende voIharclend
om het te beletten.
Er zuIIen echter altijd mensen zijn, die met aIIe middelen
zuIIen strijden om het verlies van de nationale taal van het
Vlaamse volk tegen te gaan.
Ziedaar, doe in 1830, van de ene dag op de andere alles in
het Vlaamse land door de nieuwe meesters verfranst werd.

Op 2 februari 1883, ter gelegenheid van de bespreking van
de wet op het militair konti ngent, hervatte Coremans de aanvaI
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M. Coremans. ,..• ... Tenslotte, Heren, vooraleer te gaan zi tten,
moet ik enkele woorden zeggen over het gebruik van het Nederlands in het Leger.
Ten tijde van áe kleine oorlog,
zo heet men, geloof ik,
de grote manoeuvers, die op het verlangen van de achtbare heer
Bouvier onlangs gehouden werden in de streek, die hij in deze
kring meer bepaald vertegenwoordigt ; ten ti jde van de kleine
oorlog, werd vastgesteld door mensen, waarvan ik mag zeggen
d at ze het meest vijandig stonden tegenover de rechten van de
Vlamingen, dat het absurd was, dat duizenden mannen die
enkel Nederlands kenden, bevelen kregen van mannen, die
enkel Frans kenden.
« L'Indépendance » heeft deze dwaasheid bekend gemaakt,
weliswaar zeer Iang nadat ze in het Vlaamse land bekend was,
clank zij mannen en kranten die zich speciaal om de belangen
van het tand bekommeren. Maar vóór áe voorbije maand september, was er geen enkel « Iiberaal » dagbIad, dat deze toestand aIs dwaas had durven bestempelen. Aan de « Indépendance » komt deze eer toe. Het voorbeeld van de « Inclépendance » vond dadelijk navolgers ; een groot aantal dagbladen,
die zich tot dan toe slechts bezighielden met de VIaamse beweging, om ermee te spo tten, hebben gemeend, de kritiek van de
« Indépendance » te moeten steunen. Ze kwam, zegde men,
van een bevoegd auteur, oud -officier, en professor aan de krijgsschool.
...Waarom niet vaststellen, dat voo rtaan niemand meer tot
de graad van kapitein zal toegelaten worden, aIs hij zich niet
voldoende in het Nederlands kan uitdrukken, aI was het dan
maar half zo goed als in het Frans ? Ik zie met vreugde dat de
achtbare heer Willequet een teken van instemming geeft ; ik
ben gelukkig op dit punt de steun van een Gentenaar te hebben.
Aangaande het Nederlands in het Ieger, staat mij toe,
Heren, U enkele staaltjes voor te leggen van het belang, dat
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men eraan hecht bij onze beIegeringsartilIerie. Naar het schijnt
getroost men zich bij het leger wel enkele inspanningen, om het
er de VIamingen, die enkel Nederlands spreken, niet helemaal
onmogeli1k te maken. Ze kunnen het nu toch al brengen tot de
graad van korporaal of brigadier. Ik heb hier bij de hand een
Nederlandse vragenlijst ten behoeve van de a rt illerie te voet bij
de beIegeringsartilIerie : « Vragen ten dienste der Voet ArtilIerie. » Het is een militaire brochure van meer dan tweehonderd
bIaázijclen, gedrukt te Antwerpen in i 8so, door de drukker,
die er aangewezen is voor de militaire stukken.
Men vindt erin de « theorie » en de zaken die elke artillerist
moet kennen om tot brigadier bevorderd te kunnen worden.
Daar de grote helft, de twee derden, misschien zelfs de drie
vierden van de beIegeringsartilIerie uit fransonkundige Vlamingen bestaat, zo heeft men gedacht deze kleine vragenlijst te
moeten samenstellen, uitsluitend ten gerieve van de Vlamingen.
Zo krijgen toc h ook zij de kans, om het tot brigadier te brengen.
(Gelach).
De vragenlijst gaat dus uit van goede gevoelens, en ziet nu,
hoe ze daaraan beantwoordt. De waarde van de vragenlijst is
werkelijk verbluffend. Het is een wonderbare vragenlijst. AIhoeweI zij voor de Vlamingen opgesteld is, Heren Walen, zaI
het niet nodig zijn, dat ik ze voor U vertaal ; U moet geen enkel
woord Nederlands kennen, om aIIes te verstaan. Het is werkelijk wonderbaar.
Luistert, Heren, ik open het handboek op goed geluk af, ik
doe een greep, zoals men zegt, pagina to

Welke zijn de twee voornaamste deelen, waaruit een
canon rayé bestaat ? Het canon eigentlijk gezegd en het appared cie fermeture.
i.

.— Zegt de groote verdeeIing van een canon rayé van
15 cm. in ijzer ? Het cuve, de culasse, den ten renfort, den
eden renfort, den gcÍen renfort, de volée.

g.
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4.

Geeft de benoeming van de time ?

Het logement de l'obturateur, het croisement (verwijcling),
de partie cylincIrique, de partie tronconique, de chambre (kamer)> de partie rayée die de rayures en de champs begrijpt, de
bouche (mond).
Geeft de deeIen van de culasse 7
5.
De tranche (afsnijcling), de cul de lampe, de assise, de
hausse, de support de hausse, de ligne de repère en twee
pitons cie cha£ne cle verrous, de pan - coupe, de partie cylinclrique van de cuIasse, de crap de mire.
-

-

9.
Noemt de bijzonderste deeIen van het appareil de
fermeture?
De obturateur, de verrou, en de portière.

Noemt de deelen van den obturateur ?
De tête, de queue, áe écrou a manivelle, de ror ►clelle in ijzer,
de clavette en de Ianière.
Noemt de deeIen van den verrou
De corps (vierkant),
De queue, de plateau mobile en zijn crochet,
De poignée,
De cllaine met haren crochet.
Noemt de deeIen van de portière
De plateau, de naeuds, de charnière, de bolte, de fente en
de chenille.
Noemt de deeIen van den Ien renfort ?
Twee mortaises de verrou,
De grain de lumière. — de lumière,
De assise de quart de cercle,
De plate- bande.
ziedaar voor de kanonnen.
Ik kom aan de projektieIen.
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(Stem Iinks : Genoeg. Houd ermee op I)
(Rechts : Ja, ja)
M. Coremans.

Ik ga dus verder.

Welke zijn de verschillige projectiles die men voor de canon
gebruikt?
De obus emplombés van 28 c, etc.
De boîtes a haltes van 15 c, etc.
De shrapnels emplombés van 9 c, etc. (GeIach).

rayés

Noemt de bestanddeelen waaruit een
staat?
De godet (in Talton).
De percuteer (id.)
De vis -écrou (id.)
De vis porte feu (id.)
De g oupille de sureté (GeIach).

fusée explosive

he-

-

Zegt de bijzonderste deeIen van Benen sac a charges...
(Protesten links).
De Voorzitter.
Zoudt U Uw aanhalingen hierbij niet
kunnen beperken, Mr. Coremans
M. Coremans.
Neen, Mr. de Voorzitter, wat ik zopas gezegd heb, kan voIcloende zijn voor de Kamer, maar het
is niet voldoende voor het land. Het is niet voldoende dat die
onzinnigheden hier bekend zijn. Om ze te doen ophouden,
moeten ze gekend worden door aI wie in Europa voor verstandig
en beschaafd wil doorgaan. Men moet elders dan hier weten,
welk afstompend systeem in de overtreffende trap men aan de
Vlaamse dienstplichtigen oplegt.

Ik

kan er niet genoeg op aandringen, dat men een einde
stellen moet aan deze absurde, onbiIIijke> monsterachtige misbruiken.
M. Coremans vervolgt het voorlezen.
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...En men moet weten, dat voor al deze min of meer technische benamingen overeenkomstige Nederlandse termen bestaan, die eenvoudig en gebruikelijk zijn en die iedereen verstaat. Maar dat acht men niet nodig ; men houdt geen rekening
met het verstand van de dienstplichtigen, men behandelt ze aIs
geleerde honden ; men plaatst ze biJ een Waalse instructeur,
die met methodes en behandelingen op zijn manier erin slaagt,
onze dienstplichtigen deze onzinnige brabbeltaal in het hoofd
te prenten.
Het is onder een liberaal ministerie dat dit systeem van
afstomping...
Stemmen Iinks : dat aIIes bestond reeds onder het katholiek
ministerie.

M. Coremans.
Dat weet ik niet, de vragenlijst,
ik in de handen houd, is van 1880.

die

Bezorgt mij een oudere uitgave en ik zal U geloven ; tot
zolang zaI ik blijven twijfelen. Hoezo, zou dit misbruik vijftig
jaar oud zijn ? Ik geloof niet, dat onmiáclelIijk na 183o, er in
ons na ti onaal leger zo 'n dwaze mannen waren, zo hatelijk zou
ik zeggen, om áergeIijke absurditeiten op te Ieggen. (Links
geIach).

U Iacht, Walen, U die zulke onrechtvaardigheden niet moet
dulden, U die er integendeel profijt uit trekt. Maar wij kunnen
er niet om Iachen, wij Vlamingen, die de slachtoffers zijn van
die tirannie, wij die ook aan de re chten van ons ras houden.
U bent niet in staat om ooit te verstaan, wat de Vlamingen
Iijden onder aI die vernederingen, onder aI die onrechtvaardigheden.
Stemmen links: Komaan

I

U bent niet in staat om het te voelen,
M. Coremans.
U hebt er persoonlijk geen Iast van, U bent zelfs geen getuige
van het Iijden der ande ren.
—

95

Maar wij, die er elke dag bij zijn, bij dit schouwspeI van
onrechtvaardigheid en van onderdrukking, wij zijn verontwaardigd over deze slechte, hintlerRjke toestand waa rt oe U ons
dwingt...

Oh I U neemt het wel gemakkelijk, Heren, maar veronderstelt dat de rollen omgekeerd wa re n, zoudt U lang de onrechtvaardigheden dulden, die wij verdragen ? (Onderbreking van
Iinks).
Onze vaderIandsIiefde is groter dan de Uwe, want de onze
weerstaat sinds vijftig jaar aan een toestand die U voor Uzelf
sinds Lang onduldbaar zoudt geacht hebben (Instemming
rechts).

Het is niet goed te keuren, Heren, dat zoals men het doet,
misbruik gemaakt wordt van de bevoorrechte positie, die sinds
i830 aan de Walen te beurt valt. Waarom, in het geval dat
ons nu speciaal bezighoudt, wordt de militaire opleiding van
de Vlamingen niet in het Nederlands verstrekt ? Ik beweer, dat
er geen enkele gegronde reden bestaat, waarom men het niet
zou doen.
Ik durf zelfs verder gaan en beweren, dat Uw pIicht om
de neutraliteit te verzekeren U de taak oplegt, de dienstplichtigen in het Nederlands te onderrichten. (Onderbreking). Hoezo ? Maar als U een Ieger vormt dat hoofdzakelijk Frans is, dan
verkracht U al de verplichtingen, die de neutraliteit U oplegt.
(Rumoer links). Maar dat is zonneklaar.

We kennen de strategische plannen van onze officiële wereld
In geval van invasie van ons land, moet ons leger aansluiten
bij datgene, dat de indringer zal komen bestrijden. Ináien
Frankrijk ons aanvalt, dan zaI ons Ieger het Duitse vervoegen
om het Franse te bestrijden. Indien Duitsland ons aanvalt, dan
zal ons Leger, samen met het Franse, Duitsland bestrijden.
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U hebt dus de plicht, om iet Germaanse element in het Betgisch leger niet uit te roeien. Een uitsluitend Frans leger zou
een veel betere beveiliging zijn voor Frankrijk clan voor DuitsIand.
U hebt de plicht, deze ongelijkheid te vermijden ; de Belgische neutraliteit verplicht U daartoe.
Het is niet omdat we verschillend zijn van stam, dat we
geen Belgische gevoelens kunnen koesteren, maar U aIs Romaans ras, U hebt andere neigingen clan wij, Germanen. Wij
houden van vrijheid en decen tralisa ti e. U houdt van centralisatie en beoefent het sterke gezag, het despo ti sme. (Onderbreking).
U draagt de gebreken van Uw ras, zoals wij de onze. Maar
daarom hebt U het recht nog niet, het Germaanse element in
het Land uit te roeien ; U moogt in het Ieger het VIaamse eIement niet van zijn natuur ontdoen ; U hebt het recht niet, tot
deze grote meerderheid van het leger te zeggen : Vlaamse
mannen, aIs zodanig bent U niets waard. Wij zullen U in
Walen veranderen, dan zult U misschien iets waard zijn. (Zeer
goed : rechts).
Het is nodig, dat de VIamingen de gelijken worden van de
Walen. Het is nodig, dat de Vlaming, zonder twee talen te
Ieren, dus enkel bij middel van zijn moede rtaal, dezelfde betrekkingen kan bekleden aIs áe Waal, die ook slechts zijn moedertaal kent. Zoniet is er onderdrukking, onrechtvaardigheid,
tirannie.
Ik meen, dat het nodig was de nadruk te leggen op het
misbruik van het Frans in het Ieger ten nadele van onze VIaamse medeburgers.
Ik reken erop, dat de Minister voor Oorlog verbetering zaI
brengen in deze toestand.
Misschien is een groot aantal van deze wantoestanden hem
niet eens bekend.
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aanduiding van de hehaalcle
Frans en Nederlands. »

punten

in elk der

beide

talen

Dit was het middel om bij de aspirant-officieren vast te stellen, of ze vorderingen maakten in de kennis der voertalen van
het land; en om te weten of áe eerste alinea van artikel 5 áe
gewenste vruchten afwierp.
Indien de ervaring ongunstig was, dan eiste Coremans het
recht op, om nadien nog de vroegere tekst van de Kamer terug
in te voeren, onder vorm van een wetsvoorstel.
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HOOFDSTUK X .

COREMANS EN DE VLAAMSE BALIE.
Nadat Edward Coremans ingeschreven werd bij de balie
te Antwerpen, was hij de eerste advokaat die een naamplaat
in het Nederlands aan zijn clear liet bevestigen. Dit verwekte
grote opschudding in gerechtsmiddens.

De voorzi tt er van de rechtbank, Hermans, Ilet onverwijld de
jonge advokaat bij zich komen, en vroeg om uitleg over deze
handelwijze. Hij vroeg hem ook, of hij van plan was in het
Nederlands te pleiten. Het antwoord was bevestigend.
Het gevolg hiervan was, dat hii nooit de gelegenheid kreeg
om voor het Hof van Assisen te pleiten.

Omstreeks 1830, was er een kloof ontstaan tussen het
vIaamssprekende volk en de Ieidende klassen, die volledig in
het Frans opgevoed waren en slechts Nederlands spraken om
bevelen te geven aan het huispersoneel.
Als reactie tegen deze toestand, werden de VIaamse Conf erencies van de Balie opgericht.
Deze van Gent ontstond op 17 november 1873, onder impuIs van J. De Vigne, J. Obrie, K. Van Acker, J. Vuylsteke en
A. Fredericq.
Eveneens te Gent werd op i 4 oktober 1885 besloten tot de
oprichting van de VIaamse Conferencie der Balie van Antwerpen. Dit gebeurde tijdens een vergadering waaraan een zestigtaI advokaten uit alle hoeken van het Vlaamse land deelnamen.
De vergadering werd voorgezeten door J. De Vigne en Coremans werd uitgenodigd om plaats te nemen achter het bureau.
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J. Van Rijswijck verkIaaráe

dat onverwijld een Vlaamse
Bijeenkomst opgericht zou worden en dat poli ti ek er volkomen
uitgesloten zou zijn.

De reactie van de « partij van Frankriik » liet niet op zich
wachten. Vanaf 18 oktober kon men in « L'Opinion IibéraIe
lezen
« Dat ontbrak er nog aan. Een vereniging van Vlaamse
advokaten. AI deze advokaten moeten nochtans Frans kennen
want het onderwijs in België wordt toch overal in die taal gegeven ; de magistraten moeten het ook kennen. Waa rtoe kan
het dienen, aan de balie het idioom te gaan gebruiken van áe
achterlijke dorpen uit VIaancleren ? Is de Franse taal niet helder genoeg ? Kan ze de gedachten van deze verbazende Cujassen niet helder genoeg weergeven ? Tenzij ze het NederIanás
verkiezen om de schoonheid van de vorm en om áe meIoáie van
de zin. Niets is weIluiclenáer nietwaar, dan het idioom uit
Vlaanderen, dat ik weet niet meer welke schrijver vergeleek aan
het gekras van kraaien. Wat er ook van zij, aI deze flamingantische eisen, aI deze verenigingen die opgericht werden voor
de verspreiding van dit bargoens in ons Land en vooral in de
Waalse provincies, zouden slechts ontze tt end belachelijk zijn,
als ze niet een waar gevaar betekenden door hun gevolgen.
Deze dwaze pogingen, ondernomen door enkele intriganten, op
zoek naar dikbetaalde betrekkingen, kunnen slechts onenigheid
in ons land brengen, want áe Waalse provincies zullen zich
niet Iaten misleiden noch onze nationaliteit laten ontwrichten.
In die tijd was dat de mening van velen, en de gerechtvaardigste eisen van de VIamingen stoo tt en op onwetendheid en
op die mening.
Op 26 november 1885
naux » aan

kondigde

het « Journal des Tribu-

Antwerpen werd een VIaamse Conferencie van de
opgericht. In de vergadering van de 9e van deze maand

Te
Balie
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werd het reglement aangenomen en het bureau werd als volgt
samengesteld : M. Coremans, voorzitter ; Van Rijswijck, ondervoorzitter ; HeuveImans, sekretaris- schatbewaarder. De
Conferencie telt op het ogenblik 4o Ieden.
De balie van Antwerpen telde op dat ogenblik i33 leden,
waarvan 39 in hun proeftijd.
Reeds in i884 had de jonge balie van Antwerpen een debat
georganiseerd in het Nederlands over het onderwerp : « Is een
advokaat in België verplicht het Frans te kennen, en meer bepaaId, mag men hem verplichten, deze taal te gebruiken in zijn
pleidooien ? »
Aan de burgerlijke rechtbank en aan de handeIsrechtbank
werden alle pleidonien inderdaad in het Frans gehouden. Voor
strafrecht was er verbetering gekomen door de wet van Coremans ; het zaI echter nog duren tot de wet van 1889, vooraleer
de Vlaamse aangeklaagde in het VIaamse Iand, onder alle
omstandigheden zich kan horen beschuIdigen in het Nederlands.

Spreken over de loopbaan van Coremans aan de balie, is
buiten het bestek treden van dit werk.
Toch is het weI belangrijk te vermelden, slat in 1882, na
de moord op advokaat Bernays, Coremans een kampagne
Ieidde in zijn dagblad : « L'Escaut » waardoor hij het parket
dwong de moordenaars te ve rvolgen. « Zoekt de schuldigen onder hen die het Iijk van het slachtoffer volgen. » Dat was het
hoofdopschrift van « L'Escaut » op de dag van de begrafenis
van Bernays. Het onderzoek scheen niet te vorderen.
Coremans kon toen niet vermoeden dat 28 jaar later deze
zelfde woorden van toepassing zouden zijn op zijn eigen begrafenis.
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HOOFDSTUK XI.

DE HERZIENING VAN DE GRONDWET
(1892 - 93).

In de loop van áe discussies van 1892 over áe herziening
van de grondwet, diende Coremans verscheidene amendementen in.
Een daarvan betrof artikel 15 van de grondwet, waarin
gezegd wordt, dat niemand verplicht kan worden, áe rustdagen,
door een godsdienst opgelegd, na te Ieven. Deze beschikking
werd door áe Zinksen aangevoerd om een dam op te werpen
tegen de wettelijke beschikkingen, die de zondagsrust voor de
arbeiders wilden verzekeren.

Om zijn voorstel te verdedigen verklaarde Coremans
Nu België door zijn aktiviteit en zijn handelsgeest, de
eerste plaats bekomen heeft onder de industrielanden, zou het
op de laatste plaats willen komen, als het gaat om maatregelen
te treffen ten gunste van diegenen onder zijn kinderen, die zijn
bezorgdheid het meest waardig zijn, zowel door hun nederige
plaats als door het groot aandeel, door hen genomen aan deze
industriële ontwikkeling ?
Dit voorstel stootte op een deftig verzet van de liberalen
« Niet alleen wilt U de overeenkomsten (waardoor men op zondag mag werken) verbieden, maar U wilt de werkplaatsen op
zondag sluiten en aIáus aIIe arbeid onmogelijk maken, zoals het
in Engeland en Holland uit godsdienstzin gedaan wordt », riep
de IiberaIe afgevaardigde Bara uit. « Ziedaar het reaktionaire en konfessionele regime dat U in België wilt invoeren.
WeI, onthoudt het eens en voor al ti jd, daarmee zuIIen wij nooit
instemmen... Het komt U niet toe, ons tot slaaf te maken en
wij zullen ons niet onderwerpen. Uw wet is slechts een Ieugen ;
ze is slechts toepasselijk op enkele industrieën en ze beschermt
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niet het grootste gedeelte van de arbeiders die heel de week,
zelfs de zondag, moeten werken. »
Het amendement werd ingetrokken, daar de Kamer met
grote meerderheid toegaf, dat a rtikel 15 van de grondwet op
geen enkele wijze bele tte, dat de wetgever de zondag aIs vrije
dag aan de arbeiders toestond.

Een ander amendement handelde over artikel 104 van de
grondwet, waarin gezegd wordt, dat er drie beroepshoven moesten zijn en waardoor aan de wetgever toegestaan was dit aantal
tot 4 te verhogen. De bedoeling was, « aan de bestaande Hoven
de maritieme aangeIegenhØen te ontnemen, om deze te Iaten
beoordelen door een Admiraliteitshof, dat te Antwerpen zou
ingesteld worden. »
« De maritieme zaken hebben een zeer speciaal karakter.
Het Iijkt me weinig redelijk, om geen sterkere term te gebruiken,
d at magistraten uit Brabant of Henegouwen over de betwistingen op maritiem gebied zouden moeten oordelen. Ze hebben
nooit van verre of nabij een groot oceaanschip gezien, ze kennen
het verschil niet tussen bakboord en stuurboord, ze zouden de
boeg niet kunnen onderscheiden van de achtersteven, noch een
fokkemast van een bezaansmast. (Rumoer en geIach).
Om hierover met kennis van zaken te oordelen, moet men
vakkundig onderlegde mensen hebben.
Zeker, men kan een woordenboek raadplegen om de inhoud
van de technische termen te kennen. Maar dat is niet altijd voldoende, men moet in die middens geleefd hebben.
De zeevaart-processen zijn meestal zeer belangrijk en belopen dikwijls honderdduizenden franken, vooral inzake aanvaring. Ze worden echter behandeld door mensen die de vereiste
speciale vakkennis niet bezitten.
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Ik had dus de herziening van artikel 104 gevraagd, om van
de wetgever de mogelijkheid te verschaffen, te Antwerpen een
Admiraliteitshof te doen oprichten. Daar zouden dan alle grote
zeevaartaangelegenheden van ons Land in beroep gepleit worden, door speciaal en onbetwistbaar onderlegde magistraten.
Daaruit zou clan een rechtspraak ontstaan gezond, rationeel,
trouw aan zichzelf ,-• die een grote autoriteit zou genieten en
als dusdanig aan de belanghebbenden de grootste diensten zou
bewijzen.

De regering is van oordeel, dat men niets hoeft te veranderen
aan artikel 104 om van het Hof van Beroep te Brussel een of
twee Kamers naar een andere plaats over te brengen. Deze
Kamers zouden zich dan uitsluitend met zeevaartgeschillen
bezighouden. Ik kan er dus mede instemmen, om ook dit voorstel tot herziening in te trekken. » (Gelach)

Het voo rn aamste amendement, dat ingediend werd, handelde over artikel 23 van de grondwet.
Laat ons overgaan naar artikel 23
van de grondwet : « Artikel 23. Het gebruik van de voe rt aal
in België is fakultatief, het kan slechts door de wet geregeld
worden en enkel voor daden van de openbare overheid en voor
gerechtszaken. »
M. Coremans.

Dit artikel komt niet onder de rubriek : de machten maar
ander de rubriek : de Belgen en hun rechten.

Door de onduidelijke wijze waarop het opgesteIcl is, heeft
het aan veel ambtenaren en gezagvoerders in het VIaamse Iand
de kans gegeven tot grove misbruiken.
In de Waalse provincies heeft geen enkele ambtenaar het
ooit nodig geacht, zijn ondergeschikten in een ande re taal dan
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de hunne aan te spreken. In WaIIonië zijn er nooit ambtenaren
geweest, die de taal van hun ondergeschikten niet kenden.
In het VIaamse Iand tellen we ze met honderden en duizenden, de ambtenaren, die de taal van de bevolking, waaronder
ze Ieven, en aan wie ze de diensten van hun ambt moeten verIenen, slechts zeer weinig of helemaal niet kennen.
Door het feit, dat de ambtenaren de taal van de bevolking
onvoldoende of niet kenden, door het feit ook, dat deze ambtenaren de voorkeur gaven aan het Frans, dat door de ondergeschikten niet verstaan werd, is er sinds 1.850 in het VIaamse
land, ten nadele van de Vlamingen, een reeks wantoestanden
ontstaan, die door enkele wetten ter verbetering niet ongedaan
werden gemaakt.
Het is bij honderden en duizenden, zeilen we, dat men in
Vlaanderen de ambtenaren tellen kan, die het Frans gebruiken
voor hun omgang met het publiek. En dit publiek verstaat hen
niet.
Om deze handelwijze te verrechtvaardigen, aarzelen deze
ambtenaren niet, a rt ikel 25 van de grondwet in te roepen, dat
het fakuItatief gebruik van de voertaal in BeIgië bepaalt. Het is
alsof het niet voor de burgers en voor hun omgang met de overheid was dat deze vrije keuze van de taal is vastgesteld. Het is
alsof de ambtenaren niet aIs eerste plicht hadden, de taal van
hun ondergeschikten te spreken en te verstaan. Ware het artikeI beter opgesteld, zodat het tot geen dubbelzinnigheid aanIeiding gaf, zou er ongetwijfeld een einde komen aan de grieven, waarover reeds zoveIe en rechtvaardige klachten ingediend
zijn geweest.
Tot hie rtoe is de Franse tekst van de we tt en, besluiten en
reglementen de enige officiële. Miljoenen onder onze medeburgers, die geen Frans verstaan, verkeren daardoor in de onmogeIijkheid, de juiste tekst te kennen van de wetten, die hen
beheren en waaraan ze zich moeten onderwerpen.
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ondergeschikten, naargenaargeIang stilzwijgende of uitgedrukte voorkeur van deze laatsten.
lang
Alle verworven
verworven rechten
rechten zouden behouden
behouden blijven.
De rechten van
van de franstalige ondergeschikten zouden volstrekt niet
door vermelde beschikkingen die
niet aangetast worden door
steunen op het gezond verstand en die het rechtsherstel
rechtsherstel beogen.
deze beschikkingen
Door deze
beschikkingen wil men enkel
nederlandsenkel aan de
de nederlandstalige ondergeschikten
ondergeschikten dezelfde
dezelfde rechten
rechten toekennen
toekennen als aan
aan de
franstalige.
De rechten van de Walen
komen niet
niet in het gedrang.
Walen komen
gedrang. Mocht
dit ooit het geval
zijn, dan zou ik ze niet
niet min vurig
geval zijn,
vurig verdedigen
dan ik
dan
ik nu
rechten van
verdedig.
nu de miskende
miskende rechten
van de Vlamingen verdedig.
Iinks).
(Beweging links).
Een
beter georganiseerd
georganiseerd middelbaar
middelbaar onderwijs
onderwijS in
het
Een beter
in het
Vlaamse land zou voldoende zijn,
om zonder
zonder moeilijkheden,
moeilijkheden,
zijn, om
zulke ambtenaren te
te vormen.
vormen. »
zulke
*
* *

werd dit
dit amendement
amendement ook
ook om
om de volgende redeNochtans werd
nen ingetrokken :

M.
M. Coremans. ,....., Het
Het is
is met
met ware
ware vreugde,
vreugde, dat
ik kendat ik
nis heb genomen
genomen van
van de
de regeringsverklaring,
regeringsverklaring, gedaan door
door de
achtbare heer Minister van Binnenlandse Zaken. Hij
Hij zegde
zegde dat
dat
het nodig is, slat
dat de
de ambtenaren in het
het Vlaamse land
land de
de taal het
van hun ondergeschikten
ondergeschikten kennen
kennen en ze gebruiken
gebruiken in hun omgang
methen
hen; ,.....,
; Wallonië
gang met
Wallonië moet men niet vermelden,
vermelden, want
voor de Walen
Walen bestaan
bestaan geen
geen taaIgrieven.
taal grieven .
...
. .. Deze
Deze verklaring
verklaring die door de regering vanop de nationale
tribune gedaan werd,
werd, zal
zal de
de ambtenaren in het Vlaamse land
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aan hun plicht herinneren. IBC dank de Heer Minister, om deze
korrekte en nationale verklaring.
Naar het schijnt staat het Parlement vijandig tegenover elke
herziening, uitgezonderd deze die handelt over de uitbreiding
van de kiesplicht en de min of meer direkte gevolgen daarvan.
Bijgevolg durf ik niet hopen op een huidige herziening van
artikel 23.
We zullen dus voor het herstel van onze grieven opnieuw
onze toevlucht moeten nemen tot de weg, die we reeds meer
dan eens gevolgd hebben en die ons weliswaar slechts magere
resultaten heeft gegeven, die echter niet zonder waarde zijn.
We weten dat misbruiken, die zestig jaar en langer duren,
moeilijk uit te roeien zijn. Toch zuIIen we erin slagen, door de
misbruiken verder te bestrijden met herstelwetten, aangezien de
wetgevende macht niet toestaat, aan artikel 23 van de grondwet iets te wijzigen.
Ik verklaar dus, Heren, samen met mijn achtbare medeondertekenaars, dat we het wetsvoorstel met betrekking op artikel 23 intrekken. (Rechts : zeer goed, zeer goed).
Ik wil niet dat er om deze zaak een scheuring komt in de
meerderheid.
De achtbare Heer Minister zegt, dat de talenkwestie een
ophitsende kwestie is ; de achtbare H. Janson bevestigt het
eveneens. Laten we de talenkwestie niet als een toorts der tweedracht in de grondwet gooien, zo roept men uit.
Ik kan niet aannemen, dat het een ophitsende zaak is, een
toorts der tweedracht, aIs men de gelijkheid vraagt tussen Walen en VIamingen ; als men zegt dat het nu uit moet zijn met
de onderdrukking en de uitbuiting van een deel van het Iand
door het andere. Is het niet een uiterst rechtvaardige zaak, onze
twee nationale talen op voet van volmaakte gelijkheid te willen
plaatsen ? Waar is dan de toorts der tweedracht
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Vallen wij de rechten van de Walen aan
Beweren wij, dat zij Nederlands moeten spreken ?Nooit.
Maar wij willen het herstel van de Vlaamse grieven. Wij willen ambtenaren, die ons verstaan en die eerlijk ons geld in hun
zakken steken, door ons de diensten te verlenen, waarvoor we
hen betalen.
Is dit niet een elementaire, onbetwistbare rechtvaardigheid
Maar, Heren, ik wil rekening houden met de noodwendigheden der verkiezing, waarop de Waalse meerderheiclspartij
beroep doet.
Ik zou ook niet willen, dat men bij de verkiezingen antiVlaamse partijprogramma's zou kunnen opmaken in Wallonië.
Ik wiI niet, dat mijn vraag voor herziening nadeel berokkent aan
welmenende vrienden en dat aldus hardnekkige tegenstanders
van onze eisen bevoordeligd zouden worden. Ja, ik houd rekening met aI deze ernstige beschouwingen om te besluiten, ons
voorstel tot herziening niet door te drijven. Daarom verliezen
we niet uit het oog, dat de mogelijkheid bestaat, beroep te doen
op de gewone wettelijke weg om ons iet recht te verwerven,
waarop we mogen aanspraak maken. Dit stond de achtbare
Minister van Binnenlandse Zaken toch toe. »

110

HOOFDSTUK XII.

HET NEDERLANDS IN STRAFRECHT.
SlRAFRECHT.
DE WET VAN 3 MEI 1889.
DEWTVAN
DE EERSTE
EERSTE NEDERLANDSE
NEDERLANDSE REDEVOERING
REDEVOERING
IN DE
DE KAMER.
KAMER.
De wet
wet van
van 1875,
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theoretisch
toestond. dat de
retisch toestond,
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beschuIdigcle de taal van
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betekende. dat
dat het
het Openbaar Ministerie
Ministerie automapleiten. Dit betekende,
tisch hetzelfde recht
recht verwierf
verwierf voor
voor zijn
zijn vorderingen.
vorderingen.

voorzag niet,
De wet
wet voorzag
niet. dat
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zou ongeldig
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worden. in
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de wettelijke voorongeldig verklaard
schriften
taalgebied niet zouden uitgevoerd
uitgevoerd worden.
onschriften op taaIgebieá
worden. De ongeIdigverklaring kon slechts
geldigverklaring
als de
de beschuldigde
SIechts voorkomen als
zich verzet
verzet had tegen het gebruik van diet
het Frans.
Tenslotte, wanneer
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wanneer meerdere
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beschuldigden. die
die dezelfde
taal
spraken. samen vervolgd
vervolgd werden,
werden. zou
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taal niet spraken,
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magistraten
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Ik heb niets
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in het
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ik er
er dan
dan kunnen
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Frans, wat zou ik
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Vanaf het jaar 1879
publiceerde het
het ««Jaarboek
het
i879 pubIiceeráe
Jaarboek van het
toepassing
Willemsfonds»
VuyIsteke over de
Willemsfonds » een verslag van J. Vuylsteke
grote tekortkomingen ervan
van de wet van 1875,
1873. waarin hij
hij de grote
aantoonde.
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Op 29 februari 1884 legde de Gentse Iiberale afgevaardigde
De Vigne een wetsvoorstel neer om hieraan te verhelpen (14)
Op 7 mei van hetzelfde jaar, ontwikkelde Coremans van
zijn kant een wetsvoorstel, dat het voorstel De Vigne moest
aanvullen.
Wij lezen er
« Door deze bepaling (die aan áe advokaat toeliet een van
onze beide landstalen te gebruiken, volgens zijn voorkeur, tenzij
áe beschuldigde zich verzette en ook aan de beschuldiger toestond, dezelfde taal te gebruiken als de verdediging), konden
áe wantoestanden blijven bestaan, want de instemming van áe
beschuldigde was meestal slechts een Ioutere formaliteit. De
advokaat was het doorgaans eens met het Openbaar Ministerie
om het Frans te verkiezen.
Het valt niet te ontkennen, dat de magistratuur en de balie
van áe wet van 17 augustus een dode letter hebben gemaakt
en haar voor de praktijk al haar draagkracht hebben ontnomen.
(14) Wetsvoorstel De Vigne 24-2-84.
Artikel 1. '--r In de rechtsgebieden waar de wet van 17 augustus 1873
van toepassing is, zuIIen de officieren van de gerechtelijke politie,
en aIIe personen die het recht hebben proces-verbaal op te steIIen
inzake strafrecht, hun processen-verbaal in het Nederlands opsteIIen.
Echter : als de aanklager, de getuigen of de beklaagde Frans
spreken om hun verklaringen te doen, zaI dit in het proces-verbaal
vermeld worden, en de verklaringen zuIIen dan in het Frans opgetekend worden.
Indien, inbreuk makend op de voorgaande beschikkingen, toch
verklaringen zouden opgenomen zijn in een andere taal dan die
waarin het zou moeten gebeuren, dan zuIIen de processen-verbaal
geen enkele bewijskracht hebben.
Artikel 2. •-• Wanneer in voornoemde rechtsgebieden meerdere beschuldigden, die allen Nederlands verstaan, samen terechtstaan, zal
het Openbaar Ministerie zijn vordering in het Nederlands moeten
houden, als een of meerdere getuigen deze taal gebruiken voor hun
verdediging.
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De wet van 17 augustus 1.873 schrijft uitdrukkelijk voor,
dat de toestemming voor een Frans debat, gegeven door een
VIaamse beschuldigde, op het zittingsbIad zaI ingeschreven
worden.
Verscheidene van onze boetstraffelijke rechtbanken, en wel
de belangrijkste hebben met dit formeel voorschrift van de wet
geen rekening gehouden ; ze hebben maar verder in het Frans
laten pleiten, zoals voorheen, zonder de instemming van de
beschuldigde te eisen, of zonder ze tenminste in te schrijven.
De boetstraffelijke rechtbanken van Brussel, Leuven,
Brugge en Tongeren hebben aldus gedurende tien jaar openlijk
de wet overtreden.
Werd de wet van 17 augustus i873 door deze rechtbanken
op een onbeschaamde wijze overtreden, dan werd ze elders
evenmin eerlijk toegepast, tenzij misschien te Dendermonde,
waar in deze Iaatste tien jaar 66 p.c. van de boetstraffelijke
zaken in het Nederlands gepleit werden.
Te Gent werden go p.c. der boetstraffelijke zaken in het
Nederlands gepleit, te Turnhout 20 p.c., te Antwerpen en te
Veurne to p.c., te Oudenaarde g p.c., te Hasselt en te leper
1/2 p.c., te Kortrijk werden slechts 7 zaken op de 3.305 gepleit
in de taal van de VIaamse beschuldigden.
We mogen niet vergeten, dat te Dendermonde, te Gent, te
Turnhout en te Antwerpen reeds in het Nederlands gepleit
werd vóór de uitvaardiging van de wet van 1873. De verhouding was ongeveer dezelfde aIs na het van kracht worden van
de wet.
Het is dus duideIiJk, dat de wet van 1875 inzake boetstraffeIijk recht, niet beantwoordt aan de wensen van de wetgever.
De misbruiken, die vóór 1873 werden vastgesteld, zijn overal
ongeveer dezelfde gebleven.
Inzake groot strafrecht heeft de wet van 1873 slechts zeer
weinig aan de oude toestand veranderd. Het Hof van Assisen
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heeft geen enkele zaak in
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333•
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De eer van ons Iand
land eist, dat de beschuldigende
beschuldigende magistraten
magistraten
zich uitdrukken
uitdrukken in de taal van de beschuldigde. De eer van ons
Iand
land eist,
eist, dat
dat eindelijk
eindelijk in het
het VIaamse
Vlaamse land het
het strafrecht op
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zulke wijze zou
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worden, dat
dat het
het de
de belangen
dient van diegenen over wie het recht spreekt, zoals het steeds
in het
het Waalse Iand
land geweest is, zoals het in Zwitserland is, in
Oostenrijk-Hongarije, in Russisch Polen.
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Om dit resultaat te bereiken willen de ondertekenaars van
het voorstel, uit de wet van 17 augustus 1873 de bepaling Iaten
schrappen, dat de advokaat en het Openbaar Ministerie een
vreemde taal mogen gebruiken, zodra de bekIaagáe erin toestemt.
Nooit, dat hebben we bewezen, kan de toestemming van de
beschuldigde een beschuldiging in een vreemde taal wettigen.
Wij schrappen dus artikels 6 en 8 uit de wet, waardoor, indien
de beschuldigde het toestond, een vreemde taal mocht gebruikt
worden.
Ons voorstel plaatst verdediging en beschuldiging op hetzeIfáe vlak : ze moeten noodzakelijkerwijze gebruik maken van
de taaI van de beschuldigde. Het voorstel bepaalt, dat het eveneens zo moet zijn voor de verdediging. Deze trouwens, en bij
gebrek aan wettelijke beschikking, mag niet anders clan de taal
der verdediging gebruiken, al was het slechts uit inschikkelijkheid.
Aan dit basis-principe, voorwerp van artikel i van het wetsvoorsteI, zal er een grote uitzondering zijn die in art. 2 geformuIeerd is.
Vanaf het ogenblik dat de beschuldigde Frans kent, mag
hij, zelfs in het VIaamse land, de debatten in het Frans eisen.

Het is slechts vijf jaar later, dat de twee wetsvoorstellen tot
één enkel voorstel samengebracht, het voorwerp uitmaakten
van een parlementaire bespreking. De debatten waren woelig
en hartstochtelijk. Coremans verdedigde zijn wetsvoorstel voet
voor voet en dikwijls heel alIéén tegenover een groep tegenstanders, bij wie de onwetendheid meer dan eens groter was dan
de kwaadwilIigheid.
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Men moest het ijzeren Iichaamsgestel van Coremans hebben, schreef J. Persijn, om te doen wat hij deed in deze vier
weken van debatten. » (15)
De vroegere Minister van Justitie Bara hield hardnekkig vol,
dat het Nederlands slechts een dialekt was, dat hij met het
Waals gelijkstelde. En hij daagde Coremans uit om zich in het
Nederlands tot de Kamer te richten.
Wij hebben U aI twintig maal uitgenodigd om
Nederlands te spreken in de Kamer.
Bara.

Een stem rechts : U zoudt het niet verstaan.
Bara.
Obi I U hebt het argument, dat wij het niet zouden verstaan, reeds meer gebruikt. Maar wij nemen dat argument niet aan.

Ziehier een meerderheid, die iedereen buiten deze Kamer
wil dwingen om Nederlands te spreken, en die het zelf niet
spreekt.
Indien Frans spreken een ziekte is, genees het Parlement
ervan.
Coremans die al die uitdagingen moe was, heeft dan voor
de Kamer de eerste Nederlandse redevoering uitgesproken
Ik ga nu over tot de achtbare H. Bara.
Maar aangezien de achtbare vertegenwoordiger uit Doornik
verkiest dat ik hem in het Nederlands antwoord, zo zal ik hem
die voldoening schenken. (Rechts : zeer goed
Handgeklap
op de tribune).
Coremans.

...

Wat zou er gebeuren, indien bij voorbeeld M. Bara zelf,
de gekende doorniksche advokaat, zich wilde gelasten met de
verdediging van Benen vlaamschen betichte, enkel zijne moedertaal kennende, voor het gerechtshof van Brugge, Antwerpen of
(15) Dr. J. Persijn : August Snifflers en zijn tijd.
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Gent ? De zaak wordt in 't fransch verhandeld, 't is te zeggen,
dat de beschuldiging en verdediging in 't fransch geschieden. Maar de ondervraging van den beschuldigde ? Maar
de verklaringen der getuigen ? Die kunnen niet in het
fransch, die moeten in 't vIaamsch geschieden. Mij dunkt, ik
zie M. Bara daar staan met zijn mond vnl tanden.
(Gelach) Hij spitst zijne noren, hij gaapt rond, hij zou willen
weten wat zijn kIiënt, wiens verdediger hij is, op de ondervraging van den voorzitter antwoordt. Doet de beschuldigde Benige
bekentenissen, loochent hij alles ? M. Bara weet er niets van en
wellicht gaat hij straks juist het tegenovergesteIáe pleiten van
hetgeen zijn kIiënt heeft houden staan...
De redevoering werd door toejuichingen uit de tribune onderbroken, zodat de voorzitter moest dreigen met ontruiming.
De wet werd op 2 t december 1888 door de Kamer gestemd
met 71 stemmen tegen 25 en 41 onthoudingen.
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In de Senaat zou de Minister van Justitie Lejeune verklaren :
« Het geheel van deze bepalingen kan in volgende woorden
samengevat worden : NederIandstaIige rechtspraak in het
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Vlaamse Iand voor VIaamse beklaagden. Dit is áe formule van
de Vlaamse eisen, en een zuiver nationaal belang verplich tt e
ons e rt oe, om zonder verwijl recht te laten wedervaren.
Ik zegde daarstraks dat de afwerking van deze wet aanleiding gegeven had tot een debat, waaraan de herinnering ons
wel mag bijblijven. Men mag zich verheugen om de verandering in de opinies, waarvan we in dit debat de echo hebben
gehoord... Ik spreek niet meer over áe rechtvaardige eisen,
waaraan men met spoed moest toegeven. Ik ga recht op het
grote resultaat af, dat naast de vorderingen op rechtsgebied,
de afwerking van de wet en áe hieraan verbonden verandering
in de opinies zuIIen teweeggebracht hebben.

De wet van 1873 werd niet ernstig opgenomen in die zin,
dat men er niet aan wende, ze als uitdrukking van een grote
nationale gedachte te beschouwen. Nu kan men zeggen, slat
de nieuwe wet ernstig zaI opgenomen worden, en met haar de
VIaamse kwestie.
Voortaan zal iedereen begrijpen, dat grote nationale belangen met de Vlaamse kwestie verbonden zijn.

Het tijdperk van het spotten met het Nederlands is voor
goed voorbij. Iedereen zaI nu begrijpen, hoe achtenswaardig
de Vlaamse eisen zijn, waaraan de nieuwe wet recht heeft laten
wedervaren.
Ik vrees geen enkele moeilijkheid bij de toepassing van de
nieuwe wet, want ik ben er diep van ove rt uigd, dat de magistratuur en de balie zullen aansluiten bij áe vaderlandse gevoelens,
die in deze vergadering werden uitgedrukt.

De gezinnen zuIIen deze gevoelens in zich opnemen, en ze
zullen oordelen zoals het behoort over het veel te lang bestaande
misprijzen voor de studie van het Nederlands. » (16)
(16) Wettekst in aanhangsel 8.
118

Deze taal, tevens overeenstemmend met de rechtvaardigheid
en met het ware nationaal gevoel, werd in aanmerking genomen
en de Senaat stemde op haar beu rt áe wet met 39 stemmen
tegen 8 en 21 onthoudingen.
Deze parlementaire overwinning van Edward Coremans
schudde het VIaamse voIk wakker en uit alle streken van
Vlaanderen kwamen 50.000 manifestanten naar Antwerpen,
zonder onderscheid van politieke kleur, om een geestdriftige en
plech ti ge hulde te brengen aan hem, die door Max Rooses genoemd werd « de man van áe taalwetten ». Hij zegde : « Indien
al deze we tt en Coremans niet tot vader hebben gehad, zonder
zijn hulp zouden ze nooit gestemd geweest zijn.

Het jaar daarop, op to april 1890, kwam er een wettelijke
beschikking (17) over het verwerven van akademische graden.
z e Iegcle de kennis van het Nederlands op aan gans het gerechtelijk personeel in VIaanderen. Deze beschikking zou in voege
treden op i januari 1895, maar ze zou tevens de verworven
rechten vrijwaren.
Dit was de noodzakelijke aanvuIIing van de wet van
1889.

5

mei

Tenslotte, op 22 februari 1908, kwam de wet tot stand over
het gebruik van het Nederlands in zake strafrecht in de BrusseIse agglomeratie (17).

z e ontstond uit een wetsvoorstel van de afgevaardigde Van
der Linden. Dit alles was het gevolg van een proces over een
gruwelijke misdaad voor het Hof van Assisen. Men had « de
beschuldigden, olie slechts hun eigen taal spraken, in hun geboorteplaats onderworpen aan een opsporingsprocedure, aan
(17) Wettekst in aanhangsel 9.
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een onderzoek, aan publieke debatten ; men heeft ze daa rn a
beschuldigd en enkelen veroordeeld tot de doodstraf in een taal,
die ze niet verstonden. De ontroering was aanzienlijk. » (Rapport van de centrale sektie over het budget van Justitie voor
het dienstjaar van i 906).
K. Huysmans, die dit proces voor de Assisen gepleit had,
verklaarde tijdens de zitting van de Kamer op 6 mei i go7

« Het vergrijp was ernstig voor wat het voorbereidend onderzoek be trof en ik deb zelfs aan het Hof van Assisen gezegd,
dat het ongehoord was, dat het een schande was, want dat
men akte genomen had in het frans van verklaringen van mensen die enkel nederlands spraken en dat men precies het tegenovergesteide opgenomen had, van wat ze gezegd hadden.
Maar dat betrof SIechts het voorbereidend onderzoek, en de
Heer Voorzi tt er van het Hof zegde me : Meester Huysmans,
zeg dat in een andere vergadering en doe dat soort misbruiken
rechtze tt en. »
Op i maart 1908 verscheen in de Moniteur de wet, die een
einde stelde aan deze schandelijke misbruiken.
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HOOFDSTUK XIII.

DE GELIJKHEIDSWET.
18 APRIL 1898.
Sinds i831 was het Frans tot officiële taal van België verklaard. De wetten werden in het Frans gestemd en gepubliceerd in de Moniteur, die het officieel orgaan van de regering
was.

Reeds tijdens de discussie over het budget van Binnenlandse
Zaken, op i t maa rt 1871, had Coremans op de abnormaliteit
van deze toestand gewezen
« Neen, Heren, wij weten dat er van onze wetten een
soo rt ve rt aling in het Nederlands bestaat. Maar deze NederIandse tekst is niet officieel, men zou hem niet kunnen inroepen
voor de gerechtshoven. Daardoor aIIeen reeds is hij van weinig
nut. Het valt te zien of hij zelfs tot iets dient, want hij is weinig
verspreid, zelfs weinig gekend in de Vlaamse provincies. Ik durf
stoutweg zeggen dat zulke ve rtaling of geen vertaling bijna
hetzelfde is. Wij hebben een officiële tekst nodig, waarop de
bevoIIcing, die slechts Nederlands kent, zich kan beroepen bij
aIIe gezagdragers van het land, rechterlijke en administratieve.
...

Volgens mij, en ik meen volgens het gezond verstand en
het natuurrecht, is het nodig dat de VIamingen in hun eigen
taal de wetten, waaraan zij onderworpen zijn, zouden kunnen
Iezen en kennen ; zoniet mogen wij die wetten redelijkerwijze
niet tegen hen inroepen.
Een derde grief is áe uitsluitend Franse uitgave van áe
Moniteur en de Parlementaire ,IaarversIagen.
Wij wensen, omdat dit het recht van het volk is, dat het
officieel blad helemaal in het NeáerIancls zou opgesteld zijn,
net zoals in het Frans.
...
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Maar zo verging het niet in de Senaat, waar het wetsvoorstel
op een verwoede tegenstand van Bara en zijn vrienden stoo tt e.
Waar toch de meerderheid van de Senaatskommissie aansloot bij de tekst van de Kamer, daar stelde de minderheid met
Bara een nota op om het voorstel te verwerpen. Hij beweerde,
dat de wet steeds nadeliger gevolgen voor de Walen in België
zou hebben, dit voor wat betreft hun toelating tot áe magistratuur en hun toegang tot de openbare ambten.
Tijdens een openbare discussie was de oppositie zo heftig,
dat de Minister van Justitie volgende overgangstekst voorstelde,
die door de Senaat gestemd werd

EIk koninklijk besluit, dat een wet bekrachtigd, zal naast
d e tekst, door áe Kamers aangenomen, ook een NeáerIanclse
tekst van de wet bevatten. De wet zaI afgekondigd worden in
het Frans en in het Nederlands. »
Deze tekst verwierp de gelijkheid van de talen en bevestigde
de voorrang van het Frans. In het VIaamse land heerste diepe
verontwaardiging. MeningsverschiIIen tussen partijen werden
opzij geschoven en eensgezind zette men een gezamenlijke aktie
in.

Overal werden meetings en protestvergaderingen gehouden.
Ook bij áe tegenstanders van de wet waren de passies losgeslagen
:

La Chronique » schreef : « Laten we scheiden. Liever de
scheuring van het Iand, dan te moeten leven onder het schandelijk juk van de Vlamingen - waanzin. »
In een meeting van de « Ligue waIlonne » te Elsene, in februari 1894, riep Senator Toumay-de TiIleux uit : « Indien de
Vlaamse eisen niet ophouden, zullen de Walen voo rtaan weigeren, hun belastingen te betalen. »
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Op dezelfde vergadering verklaarde een zekere M. Delhaize : « U, Vlamingen, U bent klaar om zich aan Duitsland te
onderwerpen... WeI, doet het. Wij, Walen, zullen gelukkig
zijn, onder de knoet van de russische Tsaar te marcheren. Wij
zijn klaar om ons te Iaten aanhechten bij Frankrijk. »
Een senator, M. Montefiore Levi, aarzelde niet, in volle zitting te zeggen : « Zolang ik Id van de Senaat ben, zal ik voor
geen enkele wet goedkeurend stemmen, daar mijn stem een
we tt ekst zou goedkeuren olie ik niet verstond. »

• L'Etoile » van i6 februari 1.897 schreef : « De bedoeling
van de fIaminganten is, het Frans uit het zogezegd neáerIanástalig deel van het land uit te roeien. Daartoe deinzen ze voor
geen enkele stoutmoedigheid en geen enkele leugen terug. Hun
beweging is in de eerste plaats antivaderlands en indien ze
mocht slagen, zou het met de nationale eenheid gedaan zijn. »
Men zou eindeloos verklaringen en citaten kunnen aanhalen
om te bewijzen, hoezeer de passies losgeslagen wa re n.

Het was in zulke sfeer dat het wetsvoorstel, door de Senaat
gewijzigd, in de Kamer terugkwam.
In het rapport van de Kamerkommissie Iezen wij
• De beschikking door de Senaat gestemd geeft geen voIáoening aan het rechtvaardigheidsgevoel dat het stemmen van
d e Kamer leidde : geen onderscheid maken tussen de BeIgen ;
de twee landstalen op voet van volkomen gelijkheid plaatsen.
Het rapport legt vervolgens de nadruk op het ongrondwetteIijk karakter van de tekst, die door de Senaat gestemd werd
« Kracht van wet geven aan een tekst die door de Kamer
niet gestemd werd, die ze zelfs niet onder ogen gekregen had,
dat is de wet maken. Het is toch van overheidswege aan een
124

wet een interpretatie toekennen, zonder dat cie beide andere
wetgevende machten eraan hebben meegewerkt.
Nu staat de grondwet aan de Koning noch het ene noch het
ander recht toe. De wetgevende macht mag de bevoegdheden
van de openbare macht, die in de grondwet bepaald zijn, niet
wijzigen.
...Daar de Kamer de Nederlandse tekst niet gestemd heeft,
kan de koning niet bekrachtigen wat niet bestaat, evenmin een
tekst afkondigen die niet bestaat.

Ten gevolge hiervan werd in het rapport vermeld, dat de
Nederlandse tekst, door áe Koning afgekondigd, slechts de
waarde van een gewone ve rtaling kon hebben en dat hij dus
zonder gezag was. Het rapport besloot
« Deze overgangsopIossing... beantwoordt niet aan áe wensen van het VIaamse volk. Ze schenkt het de rechten niet, die
de Kamer had willen toekennen. Uw Kommissie kan dus aan
d e Kamer niet voorstellen, de tekst van áe Senaat te aanvaarden. »
En de Kommissie stelt voor, terug te ke re n tot de oude tekst,
die echter aangevuld wordt door twee amendementen betreffend de parlementaire procedure.
Dit voorstel werd door de Kamer goedgekeurd met go tegen
i 9 stemmen en 4 onthoudingen.

Het werd eveneens aangenomen door de Senaat, niettegenstaande de heftige tegenstand van Bara, die met revolutie dreigde. 47 stemmen waren voor, gg tegen en er waren 3 onthoudingen (18).
De afkondiging van deze wet werd in het VIaamse land als
een triomfdag aanzien : er werd gevIagá en er was kIokkengeIui.
(18) Wettekst in aanhangsel 10.
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Ondertussen had Coremans, o.m. ti jdens de bespreIing der
budgetten, de afschaffing bekomen van vele wederrechtelijke
toestanden in het VIaamse Iand.
AIs antwoord aan de Minister van Landbouw, Industrie en
Openbare Werken, kon hij aldus, bij een bespreking van het
budget van landbouw en van openbare werken, verklaren
Ik ben gelukkig reeds veel rechtzetting van grieven te hebben bekomen, en zodoende is het mij wel toegestaan er enkele
te vergeten. » (19)

(19) Zitting van 22 februari 1893.
M. Coremans. •-r Ik moet nu nog een Iaatste punt behandelen : de buurtspoorwegen.
Die zijn in onze nationale geschiedenis nog niet zeer oud, en
toch zijn er de grieven op taalgebied zeer talrijk.
Eerst, Heren, een woordje over het personeel.
Ik lees in een jaarverslag, dat de centrale administratie 106
agenten telt ; de uitvoerende diensten 68 ; samen 174 bedienden.
Ik zou aan de achtbare Heer Minister willen vragen, me in het antwoord, waarmee hij me zeker morgen of overmorgen zal vereren, te
meIden hoeveel van de 174 bedienden tweetalig zijn.
(vervolg blz. 127)
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M. De Bruijn, Minister van Landbouw, Industrie en Openbare Werken. •-, Het zijn geen ambtenaren. Dit is geen openbare
administratie, de uitbating van de Iijnen werd in aanbesteding gegeven, en is dus een private onderneming. Het zijn dus bedienden
van de uitbaters.
M. Coremans. — Het is een publieke uitbating.
Dat hangt af van het geval.
M. Helleputte.
AIIe Iijnen worden gesubsidieerd door het
M. Coremans.
departement, ...

M. De Bruijn, Minister van Landbouw, Industrie en Openbare Werken. — Het is een private onderneming.
M. Coremans. — Niet uitsluitend, U benoemt de voorzitter van de nationale maatschappij der buurtspoorwegen.
M. Delbeke. — Ze is afwisselen d publieke maatschappij en
private maatschappij, dat hangt af van het geval.
M. Coremans. — Ze zou dus nu eens muis, dan eens vogel
zijn, volgens de vereisten van het ogenblik. Nu eens openbare administratie, dan eens private vereniging.
Ik weet zeer goed, dat men bij de buurtspoorwegen maar aI te
graag de raadgevingen zaI opvolgen, die de achtbare Heer Minister in die zin geven zal.
Ik moet U echter eraan herinneren, dat de nationale maatschappij onderworpen is aan de wet van 22 mei 1878, zoals aIIe staatsdiensten.
M. De Bruijn, Minister van Landbouw, Industrie en Openbare Werken. — Inderdaad, de wet is van toepassing daarop.
M. Coremans.

Indien ik me niet vergis, heb ikzelf dat

gevraagd.

M. De Bruijn, Minister van Landbouw, Industrie en Openbare Werken. — Zeer juist.
Ik herinner me nog meer en ik meen metM. Coremans.
een te weten, dat ik aan die wet een amendement heb toegevoegd,
waardoor de wet van 22 mei 1878 ook van toepassing werd op de
nationale maatschappij der buurtspoorwegen.

M. De Bruijn, Minister van Landbouw, Industrie en Openbare Werken. — Ik wilde U graag eraan herinneren.
M. Coremans. •-r Ik was het net vergeten. Ik ben gelukkig
reeds veel rechtzetting van grieven te hebben bekomen, en zodoende
is het mij wel toegestaan er enkele te vergeten. (Gelach.)
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HOOFDSTUK XIV.

HET HUWELIJK VAN HELENA COREMANS.
Op 15 februari i 897 huwde de dochter van Edward Coremans met een Waal uit een oud geslacht : CharIes Mendiaux.
Deze gebeu rt enis, die normaal een strikt privaat karakter
moest hebben, nam integendeel zeer publieke vormen aan. Het
viel samen met het feit, dat de Senaat de zogezegde wet op de
geIiJkheid verworpen had ; het ja-woord der echtgenoten werd
in de twee talen gegeven, in tegenwoordigheid van burgemeester J. Van Rijswijck. Een kijkje in de dagbladen tekent de
geestesgesteldheid op dat ogenblik, en toont aan, hoe de onschuldigste zaken een weerklank vonden in de politieke driften.
Zo vermeldde het IiberaIe « Chronique » op 18 februari

Gisteren heb ik U gezegd dat het huwelijk van Mej. Coremans met de heer Mendiaux voltrokken werd in de twee talen.
Tweetalig waren de gewone vragen aan de ouders en aan de
verloofden, het Nederlands had de voorrang
Juffrouw Coremans neemt gij voor ... enz.
Ja.
Et vous, monsieur Mendiaux, prenez-vous pour épouse
Mademoiselle ... etc.
dui.
In de naam der wet ... enz.
Au nom de Ia Ioi je vous déclare unis clans Ie manage.
,---

,-^

^

.—

.-^

Daarna speech in het NeclerIancls : « aan de prachtige en
mooie jonge vrouw » ; en speech in het Frans aan de heer Mendiaux.

Wat een komedie I

De pastoor van de St. -Laurenliuskerk sprak eerst in het
Latijn tot de verloofden ; voor het wederzijds ja-woord ge128
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vergd hebben, chat dij zijn mis in het Nederlands zou opdragen,
ze hebben niet eens een vlaamse vertaling van zijn Oremus
verlangd.
Dit is een ergerlijke leemte. Men verzekert mij dat, indien
de echtgenoten deze wens zouden uitgedrukt hebben, de man
Gods een ... « sale fête » zou gezet hebben, zoals Bossuet zegt.
Zoals U ziet, er zijn grappen, die men op het stadhuis wel
uithalen kan, maar in de kerk moet men ze beter niet beproeven:
het zou de waardigheid van de eredienst aantasten...
Stel U voor, dat een Iezeres ons gevraagd heeft ,— oh, die
vrouwelijke nieuwsgierigheid I of het stelsel der twee talen
aan de echtgenoten opgelegd is voor de hele duur van hun
huwelijk en voor aIIe uitingen van hun echtelijk leven.

Deze vraag interessee rt heel zeker de meerderheid van het
publiek : aIIe Vlaamse en huwbare meisjes hebben recht op
toelichting over dit delikate punt.
Ik neem dus aan, dat de Waalse burger, die de onuitsprekelijke eer geniet, samen te mogen wonen met een VIaamse
vrouw, zich tenminste door een beëdigde tolk moet laten helpen,
telkens hij het woord tot zijn echtgenote richt, zelfs in omstandigheden waar de tegenwoordigheid van derden hinderIiJk zou
zijn. Zoniet zou hij de hoog - heilige rechten van de onuitsprekelijke « moedertaaI » aantasten.
Deze oplossing, die ik een zeer gelukkige oplossing vind,
zaI werk verschaffen aan de tweetalige jongelui. De Walen,
zo hopen we zuIIen voortaan niet meer zo hardnekkig
weerbarstig zijn om zich de Nederlandse klanken eigen te maken. Ze kunnen inderdaad vaststellen hoe de kennis van deze
taal hun in dergelijke gezinnen een winstgevende, eerbare bezigheid kan verschaffen, die in sommige omstandigheden onbetwistbaar aangenaam kan zijn.
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De heer Jules Lejeune, die in de Senaat zo handig de taaIkwestie voor de rechtbanken heeft opgelost, zaI het voorstel,
dat wij hem hier voorleggen, zeker met zijn gewone welwillendheid onderzoeken.
Gans de redaktie van « Chronique » wacht enkel op een
goedkeuring in die zin door de Senaat, om zich met grote overgave op de studie van het NeclerIanás te storten.
De « Malin d'Anvers », een ander IiberaaI áagbIacl, vond
dit hoofdartikel niet naar zijn zin, en antwoordde aldus erop
«Kinderachtige kritiek

»

De « Chronique », schrijvend over het huwelijk van Mej.
Coremans met een Waal, stelt vast slat de achtbare heer Van
Rijswijck het huwelijk gecelebreerd heeft in de twee talen. Het
b tad noemt dit een lus tig incident, waardoor de achting voor
het burgerlijk huwelijk niet zal stijgen.
Was onze Kollega, net als wij, op deze huweIijksplechtigheid aanwezig geweest, clan zou hij zeker evenals de goede
Coppée gezegd hebben : «WeI, ik vind dt nog niet zo dwaas!».
Eerst heeft de heer Van Rijswijck het huwelijk in het NeáerIands gecelebreerd, daarna heeft hij, uit loutere hoffelijkheid,
aan de toekomstige echtgenoot de sakramenteIe vraag in het
Frans gesteld, want deze heer begrijpt het Nederlands min
goed, al kent hij het nochtans. Wij begrijpen niet, hoe een blijk
van hoffelijkheid, het aanzien van de huwelijksplechtigheid
zou kunnen verminderen. Het tegengestelde Iijkt ons vØIeer
waar te zijn.
Zie, de bruidegom had tot getuige een schepen van Charleroi die tijdens zijn lange Ioopbaan duizenden Vlamingen in
áe echt heeft verbonden, waarvan meerdere geen woord Frans
kenden. Het spreekt vanzelf, dat in deze omstandigheden de
achtbare officier van de burgerlijke stand van Charleroi niets
liever wenste dan tenminste de formule in het Nederlands te
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maken als
als die
die van de
echt kinderachtig,
« Chronique » clear
daar waar de vlotheid.
vlotheid, waarmee de Vlamingen
zich in meerdere
uitdrukken. bewijst
bewijst hoe
hoe verstandig
meerdere talen uitdrukken,
verstandig ze
ze in geval van twijzijn T
hoffelijkheid, waarmee ze
I Verder is de hoffelijkheid.
het Frans
Frans gebruiken.
fel
gebruiken, in tegenspraak met
met het verwijt van
fel het
onverzoenlijkheid.
onze kollega hen zo vaak toestuurt.
toestuurt. »
onverzoenlijkheid, dat onze
De katholieke
zich buiten
buiten de polepolekatholieke pers
pers daarentegen hield zich
februari kon
kon men enkel
mieken
mieken en
en in
in de ««Escaut»
Escaut » van
van i15g februari
lezen:
Iezen

«Huwelijk.
heeft burgemeester
burgemeester Van Rijs«Huwelijlz. _ Vandaag
Vandaag heeft
wijck het huwelijk voltrokken
voltrokken van Mej. Coremans,
Coremans. dochter van
onze vertegenwoordiger
vertegenwoordiger de heer Coremans,
Coremans. met
met M. Charles
Charles
Mendiaux.
beroep. geboren
geboren te
te Jumet
te
Mendiaux, zonder
zonder beroep,
Jumet en wonende
wonende te
Heist aan Zee.

Er
Er was veel volk aan het stadhuis.
De getuigen van
kunstvan de bruid
bruid waren de heren
heren H. Rul.
RuI, kunstschilder.
halfbroer. en Edward Coremans,
Coremans. haar kozijn.
kozijn.
schilder, haar halfbroer,
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De getuigen van de heer Mendiaux waren de heren dokter
Charles Dupret, schepen van áe burgerlijke stand en gemeenteraadslid te Charleroi en CéIestin Goffin, industrieel te Marchienne au Pont, zijn ooms.
De huwelijksakte werd in de twee talen voorgelezen ; daarna heeft de heer Van Rijswijck een rede uitgesproken in het
Nederlands.
De huwelijksinzegening werd gegeven door Z.E. Heer Pastoor van St.- Laurentius.
Het huwelijk van HéIène Coremans bewijst voldoende, aIs
dt nodig mocht zijn, dat Edward Coremans niet vooringenomen
is tegen de Walen. »
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HOOFDSTUK XV.

HET NEDERLANDS IN HET VRIJ ONDERWIJS.
DE WET VAN 12 MEI 1910.

Door de wet van 1883 werden de riJksmiddeIbare scholen
van het Vlaamse land verplicht, het Nederlands te gebruiken
voor het onderricht in twee vakken, naast de eigenlijke leergang
NederIancls. Het totaal aantal lesuren voor deze twee vakken,
moest 8 uren per week bedragen.
Coremans hoopte, dat de vrije scholen hetzelfde zouden
doen aIs de rijksscholen en dat alzo, in VIaanderen, de kloof
tussen de leidende klasse en het volk zou gedempt worden.
Er kwam niets van terecht.
Opdat deze toestand zou verbeteren, Legde Coremans op
8 augustus een wetsvoorstel neer, waardoor de schikkingen voor
de studie van het Nederlands van kracht zouden worden in het
vrij onderwijs, zoals ze dat reeds waren in het rijksonderwijs ( 20).

« Gedurende twee jaar bleef dit voorstel in de Kamer opgeborgen in mappen. De heer Coremans was ziek geworden en
had het niet meer gevolgd. Niemand had in zijn plaats eraan
gedacht, het uit de vergetelheid te halen. Maar toen hij na
(20) Tekst van het wetsvoorstel :
De getuigschriften, voorzien door de artikels 5, 9, 10 en 12 van
de wet van 10 april 1890 over het toekennen van de akademische
graden, en voorzien door het artikel 17, par. 1, letters E en F uit de
kieswet van 12 april 1894, zullen vanaf 1 juli 1908 vermelden, dat
de titularis ervan naast de Ieergangen in het Nederlands nog tenminste twee andere vakken, Engels en Duits, in het Nederlands
heeft gevolgd, dit in overeenstemming met de wet van 15 juni 1883.
Er mag ook op het getuigschrift vermeld staan, dat hij een speciaal
examen afgelegd heeft in het Nederlands voor tenminste twee vakken, die hem in deze taal onderwezen werden, naast de Ieergangen
Nederlands, Engels en Duits, dit ook in overeenstemming met de
wet van 15 juni 1883.
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enkele tijd genezen was, eiste hij het onderzoek door de sekties,
en dit kon niet geweigerd worden. Dadelijk eisten kleine groepen Vlaamsgezinden dat het wetsvoorstel zonder veranderingen
zou aangenomen worden. De voorvechters van de taalvrijheid
en van de vrijheid van onderwijs waren echter zeer ontsteIá.
De bisschoppen, zelfs degenen die het gunstigst tegenover de
VIaamse zaak stonden, zoals Mgr. Stillemans, waren tegenstanders ervan. Zo waren ook áe Jezuïeten die, bij monde van
hun Provinciaal Pater Devos, geen moeite spaarden om te beIetten, dat men het vrij onderwijs onder dwang zou zetten. Veel
mensen uit persmiddens, zoals de Heer Verspeyen, áeeIden
deze mening.
Zo zegt Graaf Woeste in zijn Mémoires, waar hij het heeft
over deze wet.
Toen in juni 1907 de debatten gehouden werden, stootte
Coremans bij áe verdediging van zijn voorstel op een hardnekkige vijandigheid.
De tegenstanders beweerden, dat het voorstel ongrondwettelijk was en dat het onderwijs van het Nederlands in WaIIonië
verwaarIoosá werd. Sommigen stelden voor, in WaIIonië het
onderwijs van het Nederlands op te leggen.
Hierop antwoordde Coremans het volgende
Heren, terwijl ik naar áe zeer Ietterkundige uiteenzetting
van mijn achtbare vriend, de heer Wauwermans luisterde, kon
ik niet nalaten te denken aan die gierige grootvader, biJ wie de
kleinkinderen de broodnodige hemden kwamen vragen. Goed,
zegde áe man, jullie krijgt ze. Gaat Iijnzaad kopen voor me,
d at zullen we zaaien. Hier is 40 cent en jullie zullen je hemden
hebben. De kinderen lachten eens, en liepen verder zonder
hemd. (Gelach). Ik heb ook wat gelachen met áe schone, verre
beloften van mijn achtbare vriend. U eist in Vlaanderen een
onderwijs in de moedertaal, daartoe zullen wij het Nederlands
in Wallonië invoeren. In eIk dorp vinden we er weldra iemand,
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met wie we Nederlands zuIIen kunnen spreken. (Gelach). Het
Nederlands záI eenmaal vereist worden voor het verkrijgen van
elke openbare funktie.. , zelfs in WaIIonië.

M.

Hoyois. De heer Wauwermans heeft dat niet gezegd.

M. Coremans.
Meent U dat ? Ongeveer zoiets heeft
hij bedoeld, aIs hij ons het icleaaI beloofde, deze schone fan
tasie: het Nederlands onderwezen en verspreid in heel WaIIonië. Ik geloof deze kletspraat niet, ik zaI zoiets nooit aannemen.
-

Wat wij willen is niet, dat de Walen gedwongen zouden_
worden Nederlands te leren, maar dat, waar het hoort, ambtenaren zouden zijn, die beide talen kennen. Het is duidelijk, dat
die personen, die in Vlaanderen eerlijk hun brood wiIIen verdienen, moeten in staat zijn om de diensten te verstrekken waarvoor wij hen betalen. Dat is elementair. Maar gelooft niet, dat
U ons kunt doen aannemen dat het Nederlands aIs het ware de
taal van Wallonië zou moeten worden. Gelooft toc h niet dat
wij zo naïef zijn, deze onmogelijke zaak aIs ernstig te aanzien.
(Gelach op verscheidene banken).
Herstelt de grieven der VIamingen, brengt gelijkheid tussen
Vlamingen en Walen. Wij vragen U heden een nationaal onderwijs gegeven in de moede rt aal, zoals het onderwijs voor de
Walen op hun moeáertaaI steunt. Wil willen die gelijkheid,
weigert ze ons niet langer. België heeft er alles bij te winnen.

Indien een tweetalig onderwijs aan de Walen zou opgelegd
worden
maar U hebt genoeg gezond verstand om dat nooit
aan te nemen dan zoudt U vlug vaststellen, dat er een grote
onkunde bij de schooIbevolking zou uit voortvloeien, zelfs op
het gebied der franse taal.
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Ik weet
weet wel slat
dat veel Fransgezinde
fransgezinde Vlamingen groot
groot doen
doen
Ik
kennis van het
het Frans,
Frans, aI
al isis ze nog zo oppervlakkig
oppervlakkig en
met hun kennis
gering.
M. Demblon.
Demblon. ,--+
,...... Gering
is weinig
weinig vriendelijk
vriendelijk voor
voor veel
veel
Gering is
Uw vrienden.
vrienden.
van Uw
Zij beelden
beelden zich
zich in, dat het gebruik
M. Coremans. ,...... Zij

rt aristokratie verFrans in
in Vlaanderen
Vlaanderen hen
hentot
tot een soo
soort
van het Frans
beschouwen zichzelf
zichzelf als
zodra ze
aIs ««behoorlijk»
behoorlijk » van zodra
heft. Zij beschouwen
helaas ,......zozoslecht
slecht Frans spreken.
.,......^ helaas
—

karakter van het
het land
land gaat teloor
teloor door
verdoor de verHet eigen karakter
fransing, zoals daardoor
daardoor in Brussel het Brabants
brabants karakter
karakter is
verdwenen.
«U
U doet niets voor
voor de Walen », dat is
verwijt, dat de
is het verwijt,
achtbare
rooz mij toenicht.
toericht. En wat is mijn
antwoord??
mijn antwoord
Trooz
achtbare heer T
Mijn wet, zegde ik,
ik, is een wet om
grieven te herstellen.
om grieven
hersteIIen. De
Walen hebben
hebben geen
geen grieven
grieven op taalgebied,
taalgebied, ik
moet dus geen
geen
ik moet
Walen
hen.
wetten
voor
Mocht
zou ik
ik
Mocht dat eens nodig zijn, dan zou
we tt en maken voor
even vurig voor hen vechten, voor
voor het herstellen van hun griebevolven, aIs
als ik het nu doe voor de klachten van de vlaamse bevol...
king
king...
*
* *

Maar het ware
ware stokpaard van
tegenpa rt ij was
was de zogevan de tegenpartij
zegde
ongrondwettelijkheid.
zegde ongrondwetteIijkheid.
M. Coremans.
,...... Heren, de grote
fout, die
in mijn
grote fout,
die U
U in
Coremans. .-r
achtbare heer
wetsvoorstel
niet aangeraakt
aangeraakt door
door de achtbare
wetsvoorstel ziet,
ziet, werd niet
over
áe
ongronáwetteWauwermans ;; ik
ik wil het
het nu hebben over de ongrondwettelijkheid
Mijn achtbare
achtbare vriend, de heer
Iijkheiá van mijn wetsvoorstel. Mijn
Woeste, heeft
heeft er
er in zijn redevoeringen des te meer over gespro139
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ken. Het feit dat mijn voorstel tegen de grondwet indruist, doet
mijn achtbare vriend haast uit zijn vel springen. Het zou hem
zijn mandaat in vieren doen verscheuren en de stukken ervan
in de wind gooien.
Wat staat er dan wel in mijn voorstel, slat tegen de grondwet is ? Oh, die grondwet I Ik wilde maar, slat ze nooit verkracht was geworden. Hoe gelukkig zou ik zijn, te Ieven in een
Land waar de wetten niet elke dag nog de grondwet geweIcl
aandoen. Maar de heer Woeste en zijn fransgezinde partijgangers blijven onberoerd tegenover dt nog dagelijks verwringen van de grondwet. Neem de wet van i juni i850 over het
middelbaar onderwijs, een van de meest doeltreffende middelen
voor verfransing en een middel dat zo verraderlijk geholpen
heelt om het NeclerIancls in Vlaanderen te doen verdwijnen.
De artikels 22 en 23 van deze inrichtingswet bepalen, dat
de IeerIingen uit het Vlaamse land drie moderne talen zullen
moeten Ieren, en dat ze voor de examens grondig Frans en
Nederlands zullen moeten kennen, en daarbij nog een derde
taal, Engels of Duits.
Voor Wallonië spreekt deze wet helemaal anders. Daar
moeten de IeerIingen enkel de Franse taal grondig kennen.
De Walen mogen voor de examens kiezen tussen NederIands, Engels of Duits aIs tweede taal. Natuurlijk kiezen de
jongelui die taal, waarvan ze denken dat zij ze Iater nodig zouden kunnen hebben. Ze zullen een beetje Duits of een beetje
Engels Ieren, zonder zich om het Nederlands te bekommeren.
AIgemeen mag men aannemen, dat de Waal, die in Wallonië middelbare en universitaire studiën Leeft gedaan, slechts
één moderne taal kent : het Frans. Het is natuurlijk reeds zeer
schoon, één taal goed te kennen. Maar wat eist men van ons,
Vlamingen ? Wij moeten drie talen kennen : men onderzoekt
vooreerst grondig onze kennis van het Frans, dan van het Neder140

lands;; en
daarnaast moeten wij
lands
en daarnaast
wij nog een derde
derde moderne
moderne taal
kennen.
ongrondwe tt elijke wet van 1i juni
Ziedaar áe
de ongrondwettelijke
juni 1850.
1850.
Wat zegt
áe grondwet?
grondwet ? De
De Belgen
Belgen zijn
Wat
zegt de
zijn gelijk
gelijk voor
voor de wet.
Oh I die schone gelijkheid
gelijkheid II De Vlaming moet
moet bij
bij de examens bewijzen,
hij grondig
grondig twee talen
kent, dat is er dus
bewijzen, dat hij
talen kent,
voor dezelfde examencommissie
één meer
meer dan
dan de
de Waal,
Waal. die
die voor
examencommissie
verschijnt.
verschiJnt.
dus deze
deze wet,
wet, die
die duidelijk ongrondwettelijk
ongrondwettelijk is.
Bestrijdt dus
Ziedaar, U
me, achtbare
(Gelach.)
krijgt werk van me,
achtbare vriend.
vriend. (Gelach.)
U krijgt

i 894 ben ik voorstander geweest
In 1894
geweest van
stelling, dat het
van de
áe stelling,
onderwijs vrij
vrij was en vrij
niemand iets
iets erin
erin
vrij moest
moest blijven,
blijven, dat niemand
te zien had. Maar het vrij
vrij onderwijs
onderwijs heeft met
regering een
met de regering
overeenkomst afgesloten, waardoor
waardoor ze
zeeen
eensoort
soortkoninklijk
koninklijkrecht
recht
afkocht,
recht dat aan de regering toekomt
toekomt : het
het afleveren
afkocht, een recht
van dfpIoma's
diploma's en getuigschriften, die toegang verlenen tot
tot de
universiteit en
die bij de
bijkomende stemmen
stemmen
en die
verkiezingen bijkomende
áe verkieZingen
betekenen. Het is een recht,
recht. dat tevens toestaat
toestaat gediplomeerden
van uw vrije
vrije nQrmesIschoIen
normaalscholen te
zowel voor
voor jongens
jongens
te benoemen,
benoemen, zowel
als voor
voor meisjes.
meisjes. In zulk
moet men
zulk geval moet
men de voorwaarden van
de staat aannemen. Dat is elementair, iedereen
iedereen moet
moet zoiets
zoiets eenvoudigs begrijpen. (Instemming
(Instemming van Iinks.)
links.)
M.
duidelijk.
M. Persoons. ,.... Dat is dUidelijk.
M. Pirmez.
het liberale
standpunt.
Pirmez. ,.... Dat is
is het
IiberaIe standpunt.
M.
is onaanvaardbaar.
M. Woeste. ,.... Het
Het is
M. Coremans.
Coremans. ,.... U
past
en past
dagelijks aan en
U neemt het dagelijks
het zelf
zelf toe tot
tot Uw
groot voordeel
voordeel ;; trouwens
trouwens het gezond verUw groot
stand eist deze oplossing
oplossing:: niets krijgt men voor niets. Het onderonderaIs voorheen. Maar
wijs zal na de wet Coremans
Coremans net
net zo vrij zijn als
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duidelijk dat
dat wanneer
wanneer U, mensen van het
het vrij onderwijs,
onderwijs,
het isis duidelijk
U
speciale voordelen
voordelen aan de regering vraagt, wanneer
wanneer ophoudt
ophoudt
speciale
helemaal vrij
vrij onderwijs te zijn,
zijn, wanneer
wanneer U zich ten dienste stelt
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de staat, om
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diploma's toe
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(protesten)
...

M. M.
M.

Terwagne. ,.- Zo is het.
het.

M. Coremans. ,.- In dit
dit geval
geval mag
mag de wet
wet UUvoorwaarvoorwaaropleggen. Dat
Dat is duidelijk,
duidelijk, het
het behoort tot het
het gezond verden opleggen.
(21).
heeft men
men het
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geweten en gedaan el).
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De socialisten
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.. . Van
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Coremans. Waalse
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geen schrik
schrik van de wet Coremans, want gelooft
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er schrik
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niet stemmen.
stemmen.
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de heer
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Woeste.
Woeste.
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de achtbare
achtbare heer
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Mijne heren,
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in een
eentussenkomst
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niet
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worden ...
moeten gehouden
M.
Woeste. —
_ Ik
heb gezegd
gezegd dat
dat een
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M. Woeste.
Ik heb
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dat deze
deze verbintenissen
verbintenissen
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moet aangaan.
aangaan, en
en dat
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M.
_ Is
Is me
me dat
theorie, die
die komt
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uit Loyola
Loyola
Demblon. —
dat een theorie,
lvl. Demblon.
zeker?
zeker ?
M. Coremnns.
- Deze
zienswijze isis een
een eernstig
man als
als
Coremans. —
Deze zienswijze
rn stig man
de
heer Woeste
Woeste onwaardig.
onwaardig.
de heer
M.
Woeste. ...... Ze
is heel
logisch en
en heel
heel juist,
juist, want
want hoe
hoe
M. Woeste.
Ze is
heel Iogisch
zouden
kunnen diskussiëren,
diskussiëren, als
als we
wehier
hieraIIemaaI
allemaal aankwamen
aankwamen
zouden we kunnen
met
bindende opdracht
opdracht ??
met een bindende
M. Coremans.
...... Het gaat
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een bindend
bindend manmanCoremans. —
gaat hier
hier niet
niet om
daat,
gaat hier
hier om
om een
een verbintenis
verbintenis tussen
tussen kiezers
kiezers en de
de gekogekodaat, het
het gaat
zene,
waarmee deze
deze Iaatste
laatste vrijelijk
vrijelijk instemt.
instemt. Het gaat
gaat erom,
erom, dat
dat
zene, en waarmee
men
overtuiging, die
die men
men in
invoIIe
volle vrijheid
vrijheid heeft
heeftuitgedrukt,
uitgedrukt, eereermen de overtuiging,
behoudt.
lijk
Iijk en
en oprecht behoudt.
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Wat ze wiIIen> is dat men met
de kinderen spreekt in de taal der kinderen en niet in een
vreemde taal. Wat ze niet willen, is een examen dat op een
klucht IiJkt.
M. Vandervelde.

Daarom is het enig verdedigbare voorstel, het voorstel van
de achtbare heer Coremans, zoals we het bij de tweede stemming gewijzigd hebben.
Misschien vraagt U zich al, hoe het komt dat ik, die met
moeite NederIanás spreek, met zulke gloed de rechten en belan
gen van de Vlaamse bevolking verdedig. WeI, ik heb te lijden
gehad, meer dan gelijk wie, van het onderwijs dat men zo lang
in onze middelbare scholen gaf.
-

Mijn vader was een Vlaming. Op i g-jarige leeftijd kende
hij geen woord Frans. Na zijn studies heeft hij zijn kinderen
geen woord NederIanás geleerd. Alles wat ik er nu van ken,
heb ik op de universiteit en daarna moeten Ieren. AIs ik mijzelf
als voorbeeld aanhaal, dan is het omdat dit het geval voor zeer
velen onder ons is. Het geval van mijn vader is het geval van
de Vlaamse burgerij. Daardoor bestaat er nu in ons land naast
de ekonomische kloof, een andere afgrond, door de talen, door
het ontbreken van inteIlektueIe kontakten tussen de klassen.
Heren, op gevaar af van te mishagen
aan de achtbare heer Carton de Wiart, wiI ik eerst de heer
Vandervelde bedanken voor zijn schone vaderlandse redevoering ter verdediging van de rechten van het Vlaamse volk.
M. Coremans.

M.

Hoyois.

Vreemd samengaan I

De VIaamse kwestie moet en zal opM. Coremans.
geIost geraken door het nationale en eenstemmige akkoord
tussen de partijen. Wat van mijn oorspronkelijk voorstel is overgebleven, is te danken aan de samenhorigheid van de kamer
frakties tijdens de laatste stemmingen. Eén zaak slechts spijt
-
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me, dat is chat
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En wat was mijn antwoord
wet. zegde ik,
ik. is een wet om
antwoord ? Mijn wet,
grieven te herstellen.
herstellen. De Walen
hebben geen
geen grieven
grieven op taalWalen hebben
gebied, ik
gebied.
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.-• ...
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het NØerIancls
Nederlands zou
zou er
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Engels. zeer
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weinig Duits en nog min Nederlands. Ze zijn zoals cie Fransen, waarvan de meesten, zelfs onder de zeer ontwikkeIden>
slechts hun moØertaaI kennen en spreken. Het is veel als men
zeer goed één taal kent...
M. Janson. —

Ja, 't is zeer moeilijk.

M. Corema,ns.
Wij zijn het eens, het is zeer moeiIiJk om één taal goed te kennen, het Frans bijvoorbeeIcl. We
kunnen het dikwijls merken, alhoewel velen zich ervan niet
bewust zijn. (GeIach.)

Uit deze lange diskussies, uit de voorgestelde en verworpen
wijzigingen, ontstond een verwarring, zo erg dat met 74 tegen
70 stemmen een deel van de wet gestemd werd. 'Daardoor
moesten in het vrij micldeibaar onderwijs minstens twee leergangen in het Nederlands gegeven wonden. De meningen waren
echter verdeeld over het feit, of de wet van toepassing was voor
het geheIe Iand of enkel voor het vlaams gebied.
Het voorstel werd met algemeenheid naar de Kommissie
terug gezonden « die gelast werd, áaáeIijk een rapport op te
maken, zodat de Kamer een voorstel zou kunnen stemmen, dat
de rechten van geen enkele groep aantast ».
De werkzaamheden van de Kommissie waren langzaam.
Intussen had Mgr. Mercier in een openbare geIoofsverkIaring
de uitbreiding van de studie in het NØerIands aanbevolen,
maar hij had zich krachtdadig tegen elke dwang gekant (22),
Tenslotte hield de Kommissie het bij het amendement van
M.P. Segers, en dat was dan het voorstel Coremans in omgekeerde zin : het Iegde het examen op, maar zekere studenten
werden ervan vrijgesteld : Wie naast het Nederlands zelf nog
(22) Mémoires van Graaf Woeste.
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twee vakken in de Nederlandse taal had gevolgd, was vrijgesteId. De keuze van de vakken was overgelaten aan de vrije
inrichting. Aldus werd de dwang opgeheven, die men aan het
voorstel Coremans verweet.
Deze tekst werd door Kamer en Senaat gestemd (Wettekst
in aanhangsel 13).
Na negen jaar van inspanningen Riad het wetsvoorstel Core
mans, dat nu de wet Segers-Franck geworden was, áe bovenhand behaald. Maar de auteur ervan oogstte de hardnekkigste
wrok.
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HOOFDSTUK XVI.

DE KRUGSWET.
In november igog besprak de Kamer de nieuwe krijgswet.
Deze wet besliste dat het Ioten zou vervangen worden door
krijgsdienst van een zoon per familie ; de mogeIijliheid om zich
hierin te Iaten vervangen werd ook afgeschaft. De Iinksen stonden gunstig tegenover dit voorstel. De rechtsen echter waren
verdeeld, evenals ook de Ministers in deze behoudsgezinde regering verdeeld waren.
« De houding van de regering was betreurenswaardig N, zo
schreef Graaf Woeste in zijn gedenkschriften. Indien de heer
ScholIsert om staatsredenen, voortvloeiend uit de omstandigheden, dacht onze militaire instellingen te moeten verstevigen,
dan had hij dat vrijuit moeten uitleggen. Zeer waarschijnlijh
zou een dergelijke oproep, goedgekeurd door de meerderheid,
een groot aantal van de Ielen voor het voorstel hebben kunnen winnen. Of ze zouden tenminste zo gestemd hebben, dat
er een regeling uit ontstond die aan de noodwendigheden beantwoordt. Maar niets daarvan. Zelfs geen toespeling handelde
over de gevaren, waaraan België zou kunnen bIootgesteId zijn.
Coremans, overtuigd verdediger van de antimilitaristische
principes die de grondslag vormden voor Meeting, was een
hardnekkig tegenstander van het voorstel. Hij viel zelfs het
koninklijk absolutisme aan, en meteen ontmaskerde hij ook de
samenwerking tussen de regering en de socialistische Iinkerzijde.
Naar aanleiding van militaire en van
financiële aangeIegenheden> evenals van aangelegenheden betreffende openbare werken, die heel dikwijls slechts private ...
uiterst Iinks), hebben
openbare werken waren (hØI goed
uit het paleis van
die
sme
aangestipt,
absolu
ti
wij de geest van
Laken waaide, en waardoor ministers en parlement tot besIisM. Coremans.
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singen gedwongen werden, waaraan het Iand zich niet verwachtte.
Ik heb dat aan de Kamer gesignaleerd, en zekere dag heb
ik dat aan mijn koIIega's uit Antwerpen in vertrouwelijke termen weliswaar, maar treffend en pittoresk gezegd : « Treurige
zaak, er is geen grondwetteIi1ke koning der Belgen meer. Het
is áe mensen - slokkende heerser van Kongo, die hem versIonclen heeft en die nu over België heerst ». (Zeer goed I zeer
goed I op áe socialis ti sche banken Protesten op áe banken
van rechts.)

De Voorzitter. ,-• Mijnheer Coremans, wij zijn blij U
terug te zien, maar wiI aIs het U belieft Uw uitdrukkingen
matigen.

M. Smeets.
Men moet zijn uitdrukkingen nooit matigen
aIs het is om de waarheid te zeggen.
M. Coremans.
Wij kennen aIIemaaI deze absolutistische politiek die ik eens te meer aanklaag. Maar wat mij
nu verwonde rt , dat zijn de toejuichingen, die mijn woorden op
d e socialistische banken oogsten. Maken deze heren van links,
door hun akkoord gaan met de heer Schollaert, niet een zwenking naar áe troon toe, op zoek naar portefeuiIIes ? Deze nieuwe
houding, olie onvoldoende socialistisch is in de ogen van de
partij, zou haar houding tegenover de verkozenen van de Kamer
aanzienlijk kunnen beïnvloeden. (Protesten op socialistische
banken.)

M. Vandervelcle.
Maar Mijnheer de Voorzitter, men moet
antwoorden op deze rede van de heer Coremans.
De Voorzitter.
Mijnheer Coremans, wiI U beperken
tot het mo tiveren van hoe U stemmen zult. Wij zijn gelukkig, ik herhaal het, U terug te zien, maar dit is het ogenblik niet
meer voor een algemene bespreking. U hebt het woord enkel
om uitleg te geven over Uw stemmen.
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M. Coremans. .... De heer ScholIaert is verplicht geweest, de militaire aangelegenheid heIemaaI opnieuw aan te
vatten. De achtbare heer SchoIIaert zou zeker verkozen hebben,
ze op te lossen met behulp van de meerderheid. Teneinde die
meerderheid te overhalen om voor zijn voorstel te stemmen,
beIoofáe hij aan de rechtsen dat hij het krijgsloten zou afschaffen en dat hij het Ioten trekken zou opheffen. Hij beloofde ook
een uitbreiding van de vrijstelling voor geestelijken.
Heren, de ware en werkelijke afschaffing van het loten ware
zeker een aIIergrootste weldaad voor het Iand. Maar een afschaffing zoals de regering het wiI, is zeker weI de grootste mystificatie die men ooit in het parlement heeft gezien. (Zeer goed,
op de banken van links.)
De ware afschaffing van het krijgsIoten bestaat in de afschaffing van de wijze van rekrutering door het Ioten. Dit rekruteren werd vastgesteld door de wet van 1902 en verving de vriJwilIigersdienst. Na de volledige afschaffing van het militaire
Ioten blijft er slechts de vrijwiIIigersáienst over. Dat was het
ideaal. De vrijwiIligersdienst aIs enige rekruteringswijze voor
het leger zou geen tegenstand meer ondervinden vanwege de
militaire overheden. Integendeel, de overheid zou ze gekoesterd
hebben, gesteund hebben, ze zou ze geprezen hebben, vermits
haar bestaan van het succes afhing.
Dan zou de vrijwilIigersclienst geen ondergang meer kennen. Alle soldaten die België nodig heeft zouden erdoor beschikbaar zijn. Maar wat heeft het achtbare kabinetshoofd gedaan
in plaats van het Ioten af te schaffen ? Wat heeft de regering
gedaan ? Ze hebben enkel alle goede nummers uit de bus genomen. Men doet er nu enkel slechte nummers in. Iedereen weet
vooraf, welk nummer hij zaI trekken. (Rumoer op vele banken.)

M. Cousot.

Dat is een karikatuur van het voorstel.
M. Coremans.
Het Ioten is er niet meer nodig met
het systeem van één zoon per familie. Iedereen heeft vooraf
reeds een slecht nummer.
149

M. Smeets. _ Uitgenomen de pastoors.
M. Coremans.
Coremans. _ Het loten
stuurde slechts
slechts een
een vijfde
vijfde
loten stuurde
kaze rn e.
van onze jongens naar de kazerne.
M.
Vanlangendonck. -— De
De sukkelaars.
M. Vanlangendonck.
M. Coremans.
En vier
vier vijfden
bleven vrijgesteld.
vrijgesteld. Ze
vijfden bleven
Coremans._.- En
aIIe
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dienst verplicht.
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verooráeeId. Er zijn
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uitzonderingen.
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nummers meer. (Veel
(Veel prouitzonderingen, voor hen geen goede
testen.)
De Voorzitter. _ Mijnheer Coremans.
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belieft,
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!

M. Coremans.
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nieuwe wet de vrijwillige dienst schijnen te bevorderen. Maar
men kan er eigenlijk weinig voor doen, want hij is bestemd om
te verdwijnen. In feite verschaft het systeem van één zoon per
familie aan de militaire overheid zoveel soldaten, dat zeker geen
vriJwiIIigers zullen toegelaten worden, tenzij tot de kaders.

M. Smeets. ,—r Dat is het schone in het nieuwe wetsvoorstel.
M. Coremans.
Het spijt me dat de achtbare heer
SchoIIaert streeft naar het verbrokkelen van de hehoucisgezincle
partij, die het Iand gedurende vijfentwintig jaar heeft geregeerd
en die grote zaken voor de algemene welvaa rt heeft verwezenIijkt. Het is treurig en spijtig, dat dit ontwrichten gebeurt door
I eiders, die men achtte en beminde. Het is droevig, dat de ontwrichting zo onverwacht komt en in zulke ongelukkige omstandigheden. Het is vooral droevig, dat de achtbare heer SchoIlaert zelf aan de liquidatie van zijn opvolging werkt, en zijn
nieuwe vrienden van links aIs zijn opvolgers aanduidt. ZuIIen
het niet de achtbare heren Vandervelde, Hymans en anderen
zijn, die na de komende verkiezingen de erfenis zuIIen wegdragen, die de heer Schollaert hen ten geschenke geeft ? (Gelach links en uiterst links.) Elkeen draagt de verantwoordelijkheid voor zijn daden. Het is niet rechts dat men faalt, het is de
heer Schollaert die faalt, door toe te geven aan invloeden, die
hij had moeten aanwijzen. (Ter stemming, ter stemming ,—
Rumoer.)
De wet werd tenslotte gestemd door de hele tegenpartij, en
slechts door 29 behoudsgezinde afgevaardigden.
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HOOFDSTUK XVII.

HET KOMPLOT.

De houding van Coremans tijdens de Iaatste parlementaire
zittijd, zijn drang naar onafhankelijkheid tegenover de politiek
der behoudsgezinde Ministers en zelfs tegenover het Koningshuis, zijn trouw aan het oude antimilitaristische en vIaamsgezinde programma van Meeting, hadden bij de andere katho
I ielce afgevaardigden een geest van onbehagen geschapen. Naar
aanleiding van het wetsvoorstel op het NØerIands in het vrij
onderwijs had hij zich daarbij nog de vijandigheid van het bisdom en van de Jezuïeten op de hals gehaald. Tenslotte en misschien overwegend was er van tel, zijn verzet tegen een deeIname aan de regering door de Antwerpse afgevaardigden van
Meeting, een deelname die hij niet wenste, zolang de volledige
gelijkheid tussen VIamingen en Walen geen werkelijkheid geworden was. Dit alles samen had reeds sinds geruime ti jd bij
de Antwerpse katholieke afgevaardigden de wens doen groeien
om hun oude Ieidsman uit te schakelen, hij die gedurende veertig jaar zijn partij van overwinning naar overwinning had gevoerd, en aan wie sommigen aIIes te danken hadden.
-

Coremans was oud en ziek, leed zwaar aan nierstoornissen
en suikerziekte en was bijna blind. Het ogenblik was dus gunstig om met hem gedaan te maken, om hem politiek en moreel
te vermoorden.
Men zocht naar de middelen om het plan ten uitvoer te
brengen, wanneer plots, zonder het te weten, hij zelf de lus
maakte waardoor hij zou hangen.

Coremans was gedurende vele jaren rechtsgeleerde adviseur geweest van de heer SpiIliaert, concessiehouder van de
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Antwerpse Tramwegen. Hij onderhandelde over cie overname
van de concessie SpilIiaert door de Antwerpse Trammaatschappij in i 898. Spilliaert verkocht zijn concessie voor 7 miljoen
goudfrank, betaalbaar voor het grootste gedeelte in aandelen
van de maatschappij. Hij liet zich terzelfdertijd twee mandaten
aIs administrateur toekennen, deze zouden aangeduid worden
d oor hemzelf of, aIs hij er niet was, door de heer Coremans
(Spilliaert was op dat ogenblik reeds 8o jaar oud). Dit recht
ontstond uit een dokument, opgesteld op 5 januari 1899 en
getekend door een van de beheerders, J. Jacobs, die handelde
uit naam van de andere beIanghebbenáen. Coremans weigerde
het mandaat van administrateur, dat hem door SpiIIiaert werd
aangeboden, want hij wilde deelnemen aan de Antwerpse
gemeenteraad, wanneer die zou handelen over de Iasten, die
men aan de trammaatschappij zou opleggen. Hij wilde precies
d aarom geen enkel belang hebben bij deze maatschappij.
De besp reking greep plaats tijdens de zitting van 27 december 1899 en Coremans verdedigde er de belangen van de Stad,
van de bevolking en van de bedienden der Maatschappij.

gestemd met quasi eensgezindheid van
de raad, zoals trouwens te voorzien was.
Het lastenboek werd

Jaren gingen voorbij. SpiIIiaert stierf, en bij het begin van
i q i o Iegde Mev ro uw Mendiaux-Coremans, dochter van Edward Coremans, de hand op het dokument, dat aan haar vader
toeliet twee Ielen uit de raad van beheer van de Antwerpse
Trammaatschappij aan te duiden. Ze vond dit dokument toen
ze oude dossiers klasseerde. Ze vroeg hem haar man te laten
aanduiden. Coremans weigerde een van zijn naastbestaanden
voor te stellen, maar hij Ilet zich toch overhalen de kandidatuur
te steunen van een neef van zijn schoonzoon, H. de NimaI,
beheerder van verschiIIende maatschappijen, auditeur bij de

opperste Kongolese raad en schoonbroer van senator Berryer uit

Luik.
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De deer Jacobs, vertegenwoordiger van cie maatschappij,
ging op dit voorstel niet in. Hij gaf ook geen gevolg aan de aanmaning en daarom spanden Edward Coremans en H. de Nimal
samen een proces in, om uitvoering te bekomen van de overeenkomst die io jaar vroeger was aangegaan. Fr werd schadevergoeding geëist. Dat gebeurde kort vóór áe verkiezingskampagne
van 1910.
En dit was het schandaal Coremans.
Had Coremans niet deelgenomen aan de beraadslagingen
en de stemming van de Antwerpse gemeenteraad tijdens de
bespreking van het Iastenboek van de trammaatschappij, en
kwam het nu niet uit dat hij belangen had bij de zaak 17 (23)
Coremans zag van het proces af en H. de NimaI trok zich
terug. Liberalen en socialisten maakten niettemin groot misbaar,
terwijl áe behoudsgezinden bij áe hatelijke wending van de
gebeu rt enissen met moeite hun voldoening konden verbergen.
Ze Iegden hun kranten het zwijgen op (24).
Ze richtten zich tot de Nederduitsche Bond, uitvoerend
orgaan van áe partij, en vroegen de uitsluiting van Coremans.
AIs scheidsrechters stelde de Nederduitsche Bond drie juristen
aan. Deze weigerden verontwaardigd een ongunstige beslissing
te nemen tegenover Coremans, daar ze oordeelden dat hem
niets te verwijten viel.
(23)Artikel 66 van de gemeentewet voorziet de verplichting voor de
gemeenteraadsleden, zich te onthouden bij de bespreking en de
stemming, wanneer ze direkte belangen hebben bij de zaak. Over
dit onderwerp schrijft Paul Errera in zijn betoog over publiek recht
traité de droit public) : « Men mag aan de term direkt belang geen
te ruime betekenis hechten. Men moet daaruit verstaan, dat geen
enke! raadsman za! deelnemen aan een bespreking, waarvan het
resultaat een gevoelige gunstige wijziging za! meebrengen voor zijn
patrimonium. »
(24)Deze aanduidingen en de volgende worden verschaft door een artikeI : « De waarheid » verschenen in het weekblad « Ons Recht »
van 26 juni 1910.
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De samenzweerders gebruikten clan een andere list : ze riepen de Kommissie voor Krijgsdienstbaarheden bijeen, die mocht
beslissen over het aanduiden van de kandidaten. Zo hoopten
ze steun te krijgen uit kantons buiten Antwerpen. In deze kantons hadden ze een grote invloed, en zo dachten ze Coremans te
kunnen Iaten veroordelen.
De Kommissie vergaderde op i mei, maar tegen elke verwachting in verscheen Coremans op de vergadering, aI dacht
men dat hij sloor ziekte zou weerhouden zijn. Zijn aanwezigheid en zijn oproep voor rechtvaardigheid en trouw, die hij tot
de afgevaardigden richtte, hadden tot gevolg, dat hij triomfeerde en het komplot ineenstortte. Coremans werd te Antwerpen weer aan het hoofd van de lijst van Meeting geplaatst.
Op g mei vergaderden de Antwerpse samenzweerders in
het Parlement. Ze wilden ermee gedaan maken en deelden aan
alle bladen van het land mee, dat ze ontslag zouden nemen als
Coremans op de Antwerpse lijst voorkwam.
In dezelfde nacht stuurde de socialistische afgevaardigde
Terwagne een telegram naar Coremans en verwittigde hem,
dat hii de volgende morgen in de Kamer zou geïnterpeIIeerd
worden. Dit telegram werd pas op 4 mei te 8 uur aan de geadresseerde afgegeven. Coremans, ziek aIs hij was, kon diezelfde
dag om 9 uur niet meer op de zitting aanwezig zijn. In werkeIijkheiá was de interpellatie slechts 's namiddags, maar daarover had men hem niet eens ingelicht.
Terwijl hijafwezig was, werd Coremans door het slijk gehaaId door de Iinksen. Men zegde er over hem, dat hij een
pIichtverzaker en een doorslepen advokaat was. Zonder overtuiging antwoordde de konservatieve partij, dat men eerst ook de
tegenpartij moest horen, maar dat was onmogelijk daar op
dezelfde dag de zittijden voorbij waren en de Kamers ontbonden werden.
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op diezelfde 4e mei ging de toekomstige Minister van State
Paul Segers, als afgevaardigde van de samenzweerders naar
Coremans, om hem hun beslissing mee te delen, en om hem
aan te manen zich terug te trekken. Hierop antwoordde hun
slachtoffer : « U hebt de macht om me aan te klagen, en zelfs
om me te veroordelen, maar ik zaI mezelf beslist niet veroordelen ». Aan áe Nederduitsche Bond vroeg hij een oplossing
te zoeken.
Doch het was te Iaat, áe definitieve kandidaatslijsten moesten met een dag tussenpoos reeds ingediend worden.
Twee dagen Later moest Coremans zich erbij neerleggen,
uit iet politieke leven te verdwijnen.
In de gemeenteraad te Antwerpen werd ondertussen geïnterpeIleerd door het raadslid Bertrang. Maar hier kreeg Coremans de kans, uitleg te geven per brief. Na het voorlezen va
de brief bleef de interpellant Bertrang alleen over als beschuldi De beschuldiging stortte ineen en de auteur was hierdoor
erg ontdaan.
Door al dit misbaar was het doel toch bereikt : Coremans
verdween uit het Parlement.
Korte tijd vóór hij stierf, zegde hij tot zijn oude vriend Gustaaf Segers, dat hij nog zo graag voor de Kamers de zaak van
de VIaamse Universiteit had verdedigd. Hij was de eerste geweest, die in 1885 de oprichting ervan geëist had ; het zou de
kroon op zijn werk zijn geweest.
Deze voldoening werd hem geweigerd.
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HOOFDSTUK XVIII.

ZIJN DOOD.

Door ziekte ondermijnd, zou Coremans zijn politieke moord
niet Lang overleven. Hij overleed zachtjes op AlIerzieIendag van
hetzelfde jaar.
« Hij is op 3 November 1910 aIs een koning ten grave
gedragen : met een toeloop van volk zooals slechts zelden werd
gezien ». Zo drukt R. Victor het uit (z5).
Inderáaad, duizenden Antwerpenaren verzamelden zich
rond het huis van de overledene en ook langs de weg, die de
rouwstoet volgde. De Vlaamse pers verscheen met rouwband.
Heel zijn leven lang had Coremans eerbetuigingen geweigerd. De Iiikkist was slechts bedekt met de vlag van de Nederduitsche Bond en met de spreuk : « Vrijheid in alles en voor
allen ». Dat was de spreuk, waaraan hij zijn hele politieke
loopbaan trouw gebleven was.
In vele redevoeringen werd de blijvende dankbaarheid van
de VIaamse bevolking uitgedrukt. Vankerckhoven-Donnez verklaarde uit naam van de Nederduitsche Bond : « Dankbaarheid is al ti jd een Vlaamse burgerdeugd geweest. Zolang het
Vlaamse volk zal Ieven, zal Uw naam met erkentelijkheid en
liefde uitgesproken worden. Elke bladzijde uit de geschiedenis
van onze beweging draagt Uw naam. »

(25) René Victor : Schets ener geschiedenis van de Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen, De Vlijt, Antwerpen 1960.
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P.

Segers noemde hem de O'ConneIl van de VIaamse

beweging (26)

(26) Over deze redevoering kon men het volgende Iezen in de « Gazet
van Antwerpen » van 11 november 1910 :
« Coremans.
De stad Antwerpen, zo zegt de « Métropole », heeft aan Coremans een
begrafenis vol eenvoud gegeven, een begrafenis waaraan de hele bevolking
deelgenomen heeft.
De heer Julien Koch, oud-afgevaardigde en katho liek raadslid, zegde voor
de gemeenteraad : « Coremans genoot wel niet de algemene (sic) sympathie
van zijn collega's, want niet iedereen was het eens met zijn zienswijzen, maar
hij genoot toch de algemene en volledigste achting. Wij verliezen in hem de
vriend wiens medewerking waardevol was, de vriend wiens ervaring waardevol was, en wiens waardevolle diensten we nooit zullen vergeten. »

***

De heer Paul Segers, volksvertegenwoordiger, zegde : « AIs het
ging om de Nederlandse taal, dan stortte hij zich in het gevecht als

een middeleeuws ridder voor zijn dame.
Coremans was de Leeuw van VIaanderen, zoals Conscience
hem uitbeeldde, de verpersoonlijking van het recht tot zelfverloochening, de moed ; hij was de David die een Iegioen reuzen
bevocht. Vaarwel, Coremans,... moge God U de eeuwige rust
geven. »
Daarna schetste Rijckmans, hoofd van de Antwerpse katholieke
partij, een Ievendig portret van de grote Vlaming : « WeI mag men
hem nu verkeerd beoordelen, maar wanneer de tijd deze nobele
figuw' zaI bevrijd hebben van de nevels, die voortvarende mannen soms omhullen, dan zal het nageslacht aan Coremans de diepe
hulde brengen die hem toekomt. De weg die hij banen wilde, de
akkervoor die hij trekken wilde, hij heeft ze gevolgd met een zeldzame en bewonderenswaardige rechtschapenheid. Deze onomstootbare trouw aan zijn principes was het geheim van zijn grote populariteit. »
Op het einde van de parlementaire zittijd echter, hadden de
afgevaardigden van de Antwerpse katholieken ongeveer volgende
verklaring ondertekend :
De ondergetekenden verklaren geen kandidatuur te aanvaarden
indien de naam van Coremans nog op de lijst voorkomt.

Deze verklaring droeg de handtekening van de heren Auguste
Delbeke, Paul Segers, Emile Van Reeth, de Winter, AdeIphonse
Henderickx.
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In de Antwerpse krant « La MétropoIe » kon men het volgende lezen
:

EDWARD COREMANS. »
« Gisteren overIeeá te Antwerpen in de Ieeftijd van 75 jaar,
de heer Edouard Coremans, na een langdurige ziekte olie zijn
vrienden in het ganse VIaamse Iand met ware bezorgdheid
volgden.
Het verspreiden van dit treurig nieuws zaI vanzelfsprekend
grote verslagenheid wekken in het VIaamse Iand, zelfs tot in
cl e kleinste gehuchten van Vlaanderen.
De heer Edouard Coremans heeft tijdens de Iaatste 50 jaar
in onze politieke geschiedenis een aanzienlijke plaats ingenomen. Zijn positie was enig in het parlementaire leven van dit
land.
Hij vertegenwoordigde niet alleen met glans het programma
der Antwerpse eisen. Hij was de verpersoonlijking geworden
van de VIaamse zaak, waarvoor hij zich inzette als de ontembare voorvechter.
Wij willen er echter aan toevoegen, tot zijn eervolle herinnering, dat dank zij zijn onuitputtelijk talent, zijn inzet niet zonder resultaat bleef.
Weinige politieke loopbanen waren zo vruchtbaar aIs de
zijne. Hij boekte duurzame resultaten, die hij na Iange betwistingen veroverde op de schroom of op de vooroordelen van de
enen, op áe vooringenomen vijandigheid of de onverzoenlijke
passie van de anderen.
Dat was de brutale terechtsteIIing, des te brutaler daar de heer
SchoIlaert verklaard had, dat men over een beschuldigde niet oordelen kon zonder hemzelf gehoord te hebben. Wat dunkt U
daarvan ?
« Ik ben er zeker van, zegde de heer Julien Koch nog, dat de
ontelbare menigte die dit huis bestormt, voor hem als Iaatste betuiging van liefde en dankbaarheid Gods erbarmen zaI afsmeken. »
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Van haar kant schreef de Jonge Balie
« EDWARD COREMANS. »

« Een open gezicht, een weinig woest -uitziend. De vlam uit
Ilet hart schiet in plotse flitsen in de beweeglijke ogen achter
de glinsterende glazen van zijn neusknijper. De talrijke worsteIingen, overwinningen, mislukkingen hadden hun merkteken op
zijn wezen geprent, hadden zic h gegrift in het fronsen van zijn
wenkbrauwen. Hij had de wiegelende gang van een nogal
zwaar mens, en er was iets flegmatiek in zijn houding, waardoor de mensen op straat naar hem omkeken. Hij zag eruit aIs
een oude meester met zijn witte baard als die van Brahms of die
van Darwin, met zijn grote vilthoed en zijn zwarte mantel die
in plooien rond hem hing. Hij was een populaire gestalte.
Reeds geruime tijd zag men hem niet meer in de rechtszaal.
Maar bij het begin van zijn Ioopbaan heeft hii gepleit. Hij won
zijn processen, zegden de ouderen. De rechtbank luisterde naar
Heng om de originele, bijtende en levendige wijze, waarop hij
de zaken voorstelde. Zijn gestalte moet indrukwekkend geweest
zijn, als hij zijn toga droeg en breed de armen bewoog, aIs wou
hij de menigte meevoeren.
Maar cie rechtszaal en haar wandelgangen waren niet ruim
genoeg voor deze noeste werker, die voornemens was, flink te
snoeien in het woeste gebied van een te lang verwaarloosd volk.
Hij bewoog zich in de publieke arena als de Leeuw van
VIaancleren uit het verafgode epos van Conscience. Hij doorstond de hardste gevechten.
Hij hield van een heftige, onzekere strijd. Hij voelde zich
op zijn plaats te midden van iaat, onenigheid en gegrijns. Hij
duldde de plundering van zijn huis, de beledigingen en de
bedreigingen van de meetings en van de straat. Niets sloeg hem
uit zijn Lood. In de meest nijpende ogenblikken, legde zijn volkse
afkomst hem de gepaste woorden in de mond, waardoor zijn
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tegenstanders het moesten opgeven onder luid gelach van áe
uitgelaten toehoorders.
Zo vestigde hij een uitzonderlijke populariteit. Hij was van
het geslacht der baanbrekers, aIs Jan van Rijswijck, Peter
Benoit, Conscience. Zij waren, in die tijd, áe belichaming van
de vurigste verzuchtingen van een voIk, van hun hartstochteIijkste en edelmoedigste verlangen.
Eén na één veroverde hij voor de VIamingen de wetten, die
hen in het land meer gelijkwaardigheid zouden verzekeren.
Op de gIorievoIIe avonden hield het volk optochten met
laaiende toortsen, wapperende banieren en strijdlustige IeeuwenvIaggen. Zo marcheerden ze onder het balkon van de volkstribuun. Hun optochten waren eindeloos, de muziek luid en
opgewekt. En dan hoorde men zijn stem en het werd stil in de
straat. De toejuichingen stegen boven het gedrang uit en weerkaatsten tegen de nachtelijke gevels.
Coremans is een der figuren, die in de herinnering van een
volk blijven leven. Hij verscheen op het gepaste ogenblik, waarop een volk ontwaakt, hij werd de woordvoerder voor aI hun
eisen.
Zijn glorie kan enkel groeien, en het VIaamse volk zal in
zijn opgang naar Iicht en volledige emancipatie geleid worden
door de geest van hem, die de weg ervoor baande en die er de
stralende mijlpalen op plaatste.

J.M. »

Onmiddellijk werd een comité opgericht, dat voor áe oprichting van een grafmonument zou zorgen. Vlug had men een som
van 40.000 goudfrank bijeen (ongeveer 1,5 miIjoen nu).
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Maar de tijd ging voorbij, de oorlog kwam, en het geld
verdween.
Er kwam geen monument en in Vlaanderen is men de naam
van de oude voorvechter haast vergeten.
In 1893 verklaarde hij in het parlement
« Het is een moeilijke en ondankbare taak, de misbruiken
te moeten bestrijden waaronder de eenvoudige mensen, de onterfden, te lijden hebben. Heel dikwijls zijn er veel machtige,
ikzuchtige, soms boosaardige en wraakzuchtige personages, die
trachten deze wantoestanden te behouden.
De voornaamste taak, waarvoor ik sinds bijna 25 jaar naar
deze plaats kom, wil ik volhouden tot het einde. En indien ik
bij mijn Ieven de rechtzetting van de grieven die ik aanklaag,
niet verkrijg, clan zal ik aan diegenen die deze taak voortzetten,
een arsenaal van midcleIen nalaten, zodat de uitroeiing van de
vele misbruiken der verfransing in VIaanderen des te gemakkeIijker zaI gaan. »
Toen hij stierf, was het Vlaamse volk weer bewust van ziJn
waardigheid. De schrijnende misbruiken op rechterlijk, administratief en onderwijsgebied hadden een einde genomen. De
kloof tussen het volk en de Ieidende stand werd minder groot.
En dit moet voor Coremans een andere waarde betekenen dan
het oprichten van een monument zeIfs meer dan de dankbaarheid van het VIaamse volk (27).
(27) In een artikel bij de 10e verjaardag van de dood van Edward Coremans, onder de titel « Edward Coremans herdacht », schreef het
Antwerps weekblad : « Tijbaert de Kater » van 17 oktober 1920,
verwijzend naar het monument dat nooit opgericht werd :
« Dankbaar wilden zij zich tonen jegens de strijder en de leider,
jegens de spreker en de werker, die de eerste wetten deed stemmen
welke het bestaan van het VIaamse volk vaststelden. Dankbaar
zouden ze zijn jegens de man die jaren lang werkte en nooit enige
dankbaarheid had gekend, wiens beloning voor al zijn arbeid geweest
was de zwartste ondankbaarheid van het ondankbaarste volk ter
aarde : het VIaamse volk. »
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