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Voorrede
Dit zevende en laatste deel van de Geschiedenis van België begint bij de verkondiging
van 's lands onafhankelijkheid door het Congres, op 18 November 1830, en eindigt
op den dag, dat de schennis van de onzijdigheid van België door de legers van het
Duitsche Rijk het tegen wil en dank in den groot en oorlog medesleept. Ik meen, dat
ik niet verder mocht gaan. De ramp, die het evenwicht der wereld overhoopgooide,
het Belgisch vraagstuk weer te berde bracht en de verdragen van 1839 vernietigde,
waarbij de Mogendheden zich vleiden die te hebben opgelost, deed terzelfder tijd,
in den schoot van de natie, voorbeeldelooze vraagstukken verrijzen. Van welke zijde
deze groote crisis ook beschouwd wordt, komt zij voor als een plotseling keerpunt
op den historischen weg, als een nieuw vertrekpunt naar onbestemde uitzichten, waar
de reiziger zich even moet verpoozen. Bij het nagaan van de zaken tot in 1914, zag
ik de verschillende tijdvakken van een voltrokken evolutie zich ontrollen. Het ware
een verkeerde methode geweest, gansch onvereenigbaar met de economie en de
harmonie van mijn werk, zoo ik hetzelve verlengd had tot in het verward en duister
begin van een tijdvak, waarvan niemand nog het einde kan voorzien. De latere
geschiedschrijvers mogen het huidige met het toekomende verbinden.
Wat de methode betreft, dit boekdeel verschilt in geenen deele met de voorgaande.
Mijn eenig doel was: trachten te begrijpen en te verklarend. Dat wil zeggen, dat ik
mij, bij het uiteenzetten van de partijstrijden, die zulke ruime plaats in dit boek
innemen, inspande om ze als eenvoudige opmerker na te gaan, die er enkel op bedacht
is zich rekenschap te geven van de denkbeelden, van de strekkingen en van de
belangen, die zij tegenover elkander stelden.
Het zal overbodig wezen er bij te voegen, dat de politieke geschiedenis hier slechts
behandeld wordt in haar zedelijke,
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economische en maatschappelijke omgeving, waarvan zij onafscheidbaar is. In den
grond, zijn de partijen slechts de voorstelling van de groote bewegingen die een land
beroeren. De bronnen van energie die ze voeden, zijn overigens al te overvloedig,
dan dat zij die zouden uitputten. Hoeveel vraagstukken zijn er niet die buiten haar
bereik staan! De in de Kamers besproken quaestiën worden eigenlijk door het land
zelf gesteld, derhalve dient dit land zelf bestudeerd, zoo men daarvan het gewicht
wil schatten.
Bovendien biedt de ontwikkeling van het maatschappelijk leven, in een land, wiens
bevolking zoo ‘opgehoopt’ is als in België, een schouwspel, dat uiterst leerzaam en
soms wel boeiend is. Er dient opgegaan tot de XVIe eeuw, om een bedrijvigheid
terug te vinden als die, welke het van 1830 tot 1914 aan den dag legde. Evenals in
al de tijdvakken van zijn geschiedenis, zal de vrede het geenszins verdooven, doch
zijn werkkracht opwekken, en evenals het nooit een zoo lange veiligheid genoten
had, zoo gaf het ook nooit blijk van een zoo weelderige levenskracht.
Alles dooreen beschouwd, is de geschiedenis van dit tijdvak een prachtige
geschiedenis. Dat is zij, om het aantal en de belangrijkheid van de vraagstukken die
het aandurfde, om de wilskracht die het ondersteunde, om de werking van de
vrijzinnigste grondwet der wereld, om de eerlijke toepassing van de
onzijdigheidspolitiek, om de actie van vorsten van buitengewone waarde. Ongetwijfeld
heeft het tafereel zijn schaduwzijden. Enkelen zullen mij wellicht verwijten, dat ik
ze al te scherp afmaalde, anderen, dat ik de werkelijkheid al te schoon inkleedde. En
ik beken, dat ik met ingenomenheid schreef. Doch is het mogelijk, zich niet te laten
medesleepen door een onderwerp, dat men bestudeerde zonder ander inzicht dan te
begrijpen? Dat, ten minste, heb ik gedurende gansch den loop onzer geschiedenis
ondervonden. Van de verste Middeleeuwen tot den huidigen dage, bewonderde ik
daarvan al de landschappen, tot de treurigste toe. Het schouwspel van het leven, hoe
het ook moge wezen, heeft altijd een trek van schoonheid, evenals dat van de
inspanning een trek van goedheid heeft. Optimisme, zal men zeggen; nu, wat deert
dat? Optimisme en pessimisme zijn
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slechts toestanden van den geest, het zijn geen wetenschappelijke toestanden. Ik ben
overtuigd, dat de liefde voor zijn onderwerp toelaat het beter te kennen. Heb ik voor
het laatste tijdvak meer liefde betoond dan voor de anderen? Ik verkies te gelooven,
dat, zoo ik daarvan een mooie voorstelling gaf, het zulks ruimschoots verdiende.
Overigens vlei ik mij niet, dat ik het degelijk beschreven heb. Ook dient toegegeven,
dat het onmogelijk was zulks te doen. Hoe dichter de geschiedschrijver bij den
huidigen tijd komt, des te moeilijker zijn taak wordt. Daar hij als het ware in den
stroom der gebeurtenissen geploft is, kan hij daarvan slechts de werking voelen, doch
hij kan daarvan geenszins belangrijkheid of gevolgen afmeten, alsof hij ze van den
oever beschouwde. Hij staat te dichtbij. Hij oordeelt naar den schijn, evenals de
geneesheer vóór een levend lichaam doet. Om zich wetenschappelijk rekening te
geven van een tijdvak, moet het dood zijn en moet men in zijn ingewanden kunnen
wroeten gelijk de anatomist een lijk ontleedt.
Anderzijds weet ik maar al te goed, wat mijn documentatie ontbreekt. Doch ik
moest ervan afzien, mij beter voor te lichten, wilde ik mijn laatste boekdeel schrijven.
Al te veel bescheiden zijn nog niet in 't licht gegeven, al te veel vraagstukken wachten
nog op werkers. Ik moest mij behelpen met wat verschenen was; zoo dit betrekkelijk
veel is, is het luttel in vergelijking met wat later zal voorhanden zijn. Vooruitgeloopen
worden door de wetenschappelijke voortbrenging, is het gemeenschappelijk lot van
elkeen die een werk van synthesis schrijft. Het merkt daarvan een tijdpunt, en zoo
het blijft, is het als ‘getuige’ van den staat der kennis van dien tijd. Als onuitgegeven
bronnen, raadpleegde ik slechts de briefwisseling van de ministers van Frankrijk te
Brussel tot in 1870, die in het archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken
te Parijs berust; zij leverde mij nuttige inlichtingen omtrent onze verhoudingen met
het land, dat met het onze meest betrekkingen van allen aard had. Buiten dat, kon ik
eenige familiebescheiden inzien, die vriendelijk tot mijn beschikking werden gesteld.
Hoef ik erbij te voegen, wat ik al verschuldigd ben aan de onlangs uitgegeven werken
van de Hrn. A. De Ridder, Fl. De Lannoy, L. de Lichter-
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velde, F. Van Kalken, Ch. Terlinden, J. Garson en aan de zoo nuttige Histoire
contemporaine de la Belgique, die aan priester J. De Harveng te danken is? Dat zal
wel overbodig wezen. De bedachtzame lezer zal zulks bij het eerste zicht erkennen.
Wellicht zal men niettemin eenige belangstelling toonen voor een boek, waarin
de geschiedenis van het hedendaagsche België voorgesteld is in de algemeene
perspectief van de nationale geschiedenis. Ik beproefde ze te behandelen als een
tijdpunt van de evolutie der lotsbestemmingen van het land, de aandacht te vestigen
op de trekken die de voortduring der traditie doen uitkomen, te wijzen op den terugslag
van het verleden die daarin te vinden is. Dat sprak van zelf van wege iemand die,
alvorens ze aan te vatten, sedert de verste Middeleeuwen de verschillende tijdvakken
doorloopen had, waarvan zij de verlenging is, of liever, die zich in en door dezelve
voortzetten.
Het is een zeldzaam geluk, zulk een lange geschiedenis te mogen schrijven. En
voor velen, is het ongetwijfeld een groote verwatenheid, zoo ik dit ontwerp opgevat
en uitgevoerd heb. In ons tijdvak van specialisatie, schijnt het tot de uitvoering van
een werk van synthesis als het onderhavige, onontbeerlijk een gansche ploeg
‘geschoolde’ werkers aan den arbeid te zetten. Dat is voorwaar een voortreffelijke
methode, wat betreft den overvloed der gegevens, de juistheid en de veelheid der
feiten, de nauwgezetheid der bijzonderheden. Doch, als men den loop der geschiedenis
aldus in afgesloten vakken verdeelt, loopt men voorzeker gevaar de aaneenschakeling
uit het oog te verliezen. Is het mogelijk een tijdpunt te begrijpen, zonder degenen
die voorafgingen en degenen die volgen? Het is met de vloeiende massa der
geschiedenis gesteld als met de vliedende wateren van een stroom: elk tijdvak sleept
elementen mee, die van hooger komen en lager zinken. Het is dus te wenschen dat,
van tijd tot tijd, iemand een inspanning beproeve om in een boek bijeen te brengen
wat het leven zelf vereenigd heeft. Zoo het waar is, dat elke proeve van synthesis
noodzakelijkerwijze een voorloopig werk is, zoo is het ook waar, dat zij kan bijdragen
tot den wetenschappelijken vooruitgang,
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door de hypothesen die zij doet ontstaan, door de vergelijkingen die zij tot stand
brengt, door de vraagstukken die zij te berde brengt. In de wetenschap geldt slechts
het algemeene, en dit is waar voor de geschiedenis als voor het overige. Een
geschiedschrijver tot opbouwen doen wachten tot dat al de grondstoffen van zijn
onderwerp voorhanden en al de door hetzelve opgeworpen vraagstukken opgelost
zijn, ware hem veroordeelen om eeuwig te wachten, want de eerste zullen nooit allen
bijeengebracht worden, om de eenvoudige reden, dat zij nooit allen zullen gekend
zijn, noch de tweede nooit voorgoed opgelost zijn, daar de wetenschap, naarmate zij
zich ontwikkelt, nieuwe gezichtspunten ontdekt. Van een schrijver mag men vergen,
dat hij al de gegevens benuttigt, waarover hij beschikt op het oogenblik dat hij schrijft.
Dat is wat ik betrachtte, in de mate van mijn middelen.
En nu zeg ik vaarwel aan dat werk, dat een groot deel van mijn leven innam en
dat daarvan de vreugde uitmaakt. Tijdens de vijf en dertig jaar dat het duurde, heeft
gezondheid mijn krachten ondersteund en heeft mijn dierbare levensgezellin op mijn
tijd gewaakt. Zonder haar teedere medehulp, had ik nooit mijn doel bereikt. Zou ik
het overigens bereikt hebben, zoo ik, in België als in den vreemde, niet gesteund
werd door de sympathie waarmede mijn werk bejegend werd, zoowel door de
geschiedschrijvers als door het publiek?
Het onthaal, dat het reeds bij zijn verschijning genoot, gaf mij de noodige kracht
om de taak te volbrengen. En met een gevoel van diepe erkentelijkheid dank ik bij
het einde mijn lezers, die mij aldus noopten het voort te zetten.
Sart-lez-Spa, 31 Augustus 1931.
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Eerste boek
Tot de crisis van 1848
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Hoofdstuk I
België en Europa tot de verdragen van 1839(1)
I
Voor Europa lag in de Belgische Omwenteling iets meedan de scheuring van het
koninkrijk der Nederlanden. Zij was een mokerslag op het werk van het Congres van
Weenen. Zij deed het waggelen èn door haar grondbeginsel èn door haar uitslagen.
Door haar grondbeginsel, daar zij de nationale souvereiniteit tegenover de monarchale
souvereiniteit stelde; door haar uitslagen, daar zij de in 1815 tegen Frankrijk
opgeworpen barrière omverstiet. Verfoeilijk in haar geest en rampspoedig in haar
gevolgen, ware zij voorzeker dadelijk verpletterd geworden, hadden de Mogendheden
zulks gekund..., doch zij konden het niet. Eenige regimenten hadden volstaan om de
muiters tot rede te brengen. Niemand liet zich begoochelen omtrent hun zwakheid
en toch waagde niemand het, hun de verdiende kastijding toe te dienen.
Want om die Belgen die Europa tartten, te bedwingen, had het die eendracht moeten
bezitten, welke dezelven zoo zeer te sta gekomen was. Door zijn belangen en zijn
strekkingen verdeeld, stond het tegenover hen verlamd, zonder dat iemand een
optreden aandurfde, dat onmiddellijk den algemeenen oorlog had ontketend. Doch
zoo men er moest van afzien het vuur te blusschen, toch kon men het beperken. In
stede van naar de wapens te grijpen, werd de diplomatie aan het werk gesteld.
Reeds, vóór de opening van de Conferentie van Londen

(1) Dit hoofdstuk geeft slechts een beknopte schets van de feiten die volgens de bronnen
omstandig uiteengezet zijn in de voortreffelijke werken van F. De Lannoy: Histoire
diplomatique de l'indépendance belge (Brussel, 1930) en van A. De Ridder: Histoire
diplomatique du traité du 19 avril 1839 (Brussel, 1920).
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op 4 November 1830, werd haar programma haar door den internationalen toestand
opgelegd: de Belgische quaestie oplossen zonder oorlog te verwekken. Edoch, zich
dàt getroosten was, zonder den minsten twijfel, het voltrokken feit erkennen. De drie
absolutistische Mogendheden, Rusland, Oostenrijk en Pruisen, hoopten overigens
wel, dat alles op een restauratie zou uitloopen. De czaar aanvaardde zelfs de
Conferentie slechts met tegenzin, en zonder de uitbarsting van de Poolsche
omwenteling (29 November 1830), had hij wellicht toch een leger aan Willem
gezonden. Alleen Frankrijk, nog onder den invloed van de Julidagen, en Engeland,
waar de verkiezingen pas het liberaal Kabinet van lord Grey aan 't bewind gebracht
hadden (20 Nov.), erkenden, in woorden althans, de Belgen het recht zich een
regeering naar hun keus te geven.
Zij waren echter verre van een verstandhouding, welke de staatkundige
aangelegenheden niet toelieten. Vóór de opkomst van het ministerie Casimir Périer
(13 Maart 1831), schommelt Lodewijk-Philips gedurig tusschen zijn wensch den
vrede te bewaren en zijn vrees voor de Bonapartistische en republikeinsche agitatie,
welke luidruchtig de inlijving van België vordert. Daar hij niets anders wenscht dan
op zijn wankelenden troon te blijven, beijvert hij zich tevens het vertrouwen van de
vorsten te winnen, door op zijn belangeloosheid te bogen, en niet in onmin te komen
met de Parijsche democraten, hardnekkige voorstanders van een propaganda oorlog
die meteen een vergeldingsoorlog tegen Europa zou wezen. Vandaar de
tegenstrijdigheid, de dubbelzinnigheid, het gemis aan openhartigheid van zijn gedrag.
Hij zou de openbare meening een genoegdoening willen geven. Terwijl hij Talleyrand
ter Conferentie laat bevestigen, dat zijn oogmerken volkomen overeenkomen met
die van het Kabinet van Londen, konkelt hij, nu eens eenstemmig met zijn gezant,
dan weer door het toedoen van agenten als Flahaut, om hetzij het land van Luxemburg,
hetzij Mariembourg en Philippeville te bekomen. Hij wendt voor, zich niet te kunnen
ontmaken van de smeekingen der Belgen die bereid zijn, laat hij zeggen, zich in
Frankrijks armen te werpen. Het is een gedurig aanrukken en wijken, een gedurig
berouw
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gevolgd van het beproeven van nieuwe pogingen, kortom de uitvluchtenpolitiek van
een koning die vergeefs tracht iedereen tevreden te stellen en wiens kuiperijen niet
vermogen, Engelands trotsche halsstarrigheid te verbidden.
Want, tegenover de absolutistische Mogendheden, had Lodewijk-Philips Engeland
al te zeer noodig, dan dat hij er aan denken zou, met hetzelve te breken. Die
omstandigheid liet Palmerston toe, de werkzaamheden der Conferentie naar zijn zin
te leiden. In het belang van de Britsche politiek slaagde hij er wonderlijk in allen om
den tuin te leiden: nu eens met Frankrijk tegen Pruisen, Oostenrijk en Rusland, dan
weer met deze Mogendheden tegen Frankrijk. Met het eerste, wilde hij de Belgen
ten voordeele van Willem geen geweld aandoen, doch met de anderen was hij vast
besloten, Frankrijk te beletten, de hand op België te leggen. Hij speelde een bij
voorbaat gewonnen partij. De rol, die lord Castlereagh in 1814-1815 vervuld had,
speelde hij in 1830-1831, zoodat de oprichting en de ontbinding van het koninkrijk
der Nederlanden vóór alles het werk van Engeland was.
De algemeene oorlog, dien de Mogendheden te allen prijs wilden vermijden, ware
onvermijdelijk uitgebroken, had zulks slechts aan de Belgen en aan Willem gelegen.
De bijeenkomst van de Conferentie van Londen had hen gelijkelijk verbitterd.
Voor Willem was deze de schennis van zijn rechten als souverein, voor de Belgen
de schennis van hun rechten als volk. Hij, evenals zij, waren verontwaardigd ‘onder
het juk der diplomatie’ gedreven te weezen. Te recht wantrouwden zij het geschacher
waarvan zij voorzagen, dat zij de slachtoffers zouden zijn; zij hadden dan ook de
afdoende oplossing van een gewapend conflict verkozen, dat de eene en de anderen
overeenkomstig hun belangen hoopten te zien uitvallen.
Willem, hoofd van een regelmatige regeering en verzekerd van de welwillendheid
van de absolutistische Mogendheden, kon het evenwel niet wagen met dezelven in
oneenigheid te komen en Europa in vuur en vlam te zetten. Hij was des te minder
tot handelen bekwaam, daar zijn volk hem niet ondersteunde. Behoudens zeer
zeldzame uitzonderingen, waren de Hollanders de ‘versmelting’ met de Belgen
moede.
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Zij wilden die ‘muiters’ wel een les geven en de sedert de Septemberdagen zoozeer
gehavende krijgseer wreken, doch alle begeerte tot het herstellen van het koninkrijk
was verdwenen. Willem zelf, overigens, gaf er zich ten volle rekenschap van, dat
het te laat was om tot het verleden terug te keeren. Hij was slechts bezorgd over de
toekomst van zijn dynastie. Hij had zich vergenoegd met de ambtelijke scheiding
van de twee deelen van den Staat, ja met de zelfregeering van België, als hij maar
over hetzelve bleef regeeren(1).
Langs de zijde van de Belgen, was de quaestie zóó ingewikkeld, dat zij bij voorbaat
onoplosbaar scheen. Zonder zich in het minste over Europa's inzichten te bekommeren,
waren zij als kwajongens vooruitgetrokken. Reeds op 18 November 1830, terwijl de
Conferentie sedert veertien dagen aan 't beraadslagen was, hadden zij hun
onafhankelijkheid verkondigd, vervolgens onverstoorbaar in hun grondwet de grenzen
van hun revolutionnairen Staat afgebakend en ingevoerd en het huis van
Oranje-Nassau buiten den troon gesloten. In hun zwakheid, hadden zij gehandeld
evenals op het einde der XVIIIe eeuw, de Nationale Conventie van Frankrijk in haar
macht gehandeld had. Hun Congres scheen te wanen, dat het ‘met de Europeesche
dictatuur beleend’ was(2). Met een naïeve verwatenheid verbeeldde het zich dat al de
volkeren eensgezind hun toejuichingen voegden bij die, welke de republikeinen van
Parijs hetzelve toestuurden. Ten volle onbekend met de werkelijke voorwaarden van
de buitenlandsche politiek, dacht het in allen gevalle staat te mogen maken op de
hulp van Frankrijk; het rekende op hetzelve alsof het geregeerd was door gene-

(1) Zie in Colenbrander: Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland, van 1795
tot 1840, 10e deel, boekd. III, blz. 451, zijn merkwaardige vertrouwelijke gesprekken met
Gourieff. Tusschen België en Holland had hij betrekkingen willen tot stand brengen in den
aard van die tusschen Rusland en Polen, of van die tusschen Zweden en Noorwegen. Hij zou
dan aan den prins van Oranje het onderkoningschap van België verleenen, ‘dat den titel van
koninkrijk Bourgondië’ zou nemen. Doch hij verwerpt elk denkbeeld van een afzonderlijken
Belgischen Staat, zelfs onder een prins van het huis van Nassau.
(2) Lebeau: Souvenirs personnels, blz. 201 (Brussel, 1883).
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raal Lamarque in stede van Lodewijk-Philips. Voor de diplomaten die de Belgen aan
het werk zagen, waren zij slechts wargeesten, onbekwamen en gevaarlijke domkoppen.
Te Londen baarden de burgerlijke manieren van hun afgevaardigden veel opzien in
de salons van de groote dames, inblazende geniussen der Conferentie. De hertogin
van Dino had veel pret met hun ‘kleine republikeinsche welsprekendheid’ en met
het groot denkbeeld, dat zij zich van hun belangrijkheid maakten(1).
Wat de Belgische omwenteling belette te vergaan in een ramp zooals die waarbij
de Brabantsche omwenteling vroeger schipbreuk leed, was dat zij tot het einde toe
berustte op die eendracht der partijen, die ze mogelijk gemaakt had. In spijt van veel
onvoorzichtigheid, onmatigheid en uittarting, liet zij de natie toe het hoofd te bieden
aan Europa dat haar verachtte, en het ten slotte de erkenning af te dwingen van haar
onafhankelijkheid welke zij verkondigd had zonder daartoe oorlof te vragen.
Ongetwijfeld verkeerde, gedurende de wisselvalligheden welke het land zou ondergaan
vóór het sluiten van de verdragen van 1839, de heen en weer geschommelde openbare
meening schier gedurig in een crisistoestand. Nochtans, hoe groot en hoe erg de
strijdigheid der strekkingen ook was, toch uitte zij zich slechts onder de individuen,
in het Congres echter nooit tusschen het katholiek blok en het liberaal blok. Niet één
oogenblik streden zij tegen elkander zooals vroeger Vonckisten en Vander Nootisten
hadden gedaan(2). Zoolang België's lotsbestemming niet opgelost was, bleven zij
getrouw aan de in 1828 gesloten verstandhouding. Hun tegenstrijdige stemmingen
betroffen slechts het verschil van de persoonlijke overtuigingen; zij waren geenszins
het gevolg van partijbeschouwingen.
Reeds op 20 December 1830 stelde de Conferentie vast, dat de ‘volledige en
volkomen versmelting welke de Mogendheden tusschen België en Holland hadden
willen tot stand brengen, niet verkregen werd’ en verklaarde zij zich er toe geneigd
‘de toekomstige onafhankelijkheid’ van België te

(1) Revue des Deux-Mondes, 1910, boekd. LVI, blz. 336.
(2) Zie Geschiedenis van België, deel V, blz. 474 en volg.
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erkennen; daardoor had zij feitelijk het bestaan en de zegepraal van de omwenteling
gehuldigd. Doch dadelijk voegde zij daaraan een gewichtige beperking toe: zij
bevestigde haar wil, die onafhankelijkheid ‘te verbinden met de bepalingen der
verdragen, met de belangen en de veiligheid der andere Mogendheden en met het
behoud van het Europeesch evenwicht’. Zij voegde daar nog aan toe, dat die
schikkingen ‘in geenen deele de rechten konden krenken, welke de koning der
Nederlanden en de Duitsche Bond op het groothertogdom Luxemburg uitoefenen’.
Terwijl Europa aldus in België's onafhankelijkheid toestemde, behield het zich
het recht voor, daarvan de perken te bepalen. Daardoor kwetste het tevens Willem
en de Belgen. De eerste, kwam dadelijk op tegen de erkenning van de
onafhankelijkheid, de anderen tegen dezer beperking. Op 3 Januari 1831 verwierp
het Congres niet alleen de voorbehoudingen in zake Luxemburg, wiens inwoners de
omwenteling meegemaakt hadden, doch het eischte bovendien Zeeuwsch-Vlaanderen,
dat daaraan geen deel genomen had, doch met het oog op de noodzakelijkheid, de
Staatsgrens door de Schelde te versterken. De Conferentie zond het Congres zijn
nota terug en beschuldigde het, dat het het veroveringsrecht inriep. Het was klaar
dat, zoo zij ervan afzag tegen de Belgen op te treden, zij hun niet zou toelaten haar
hun wil voor te schrijven. De Europeesche belangen die zij moest vrijwaren, zouden
voorzeker niet opgeofferd worden aan die van dit volkje, dat slechts naar zijn eigen
zin verstond te handelen. Des te erger voor hetzelve, zoo het in zijn grondwet had
geschreven, dat Luxemburg een zijner provinciën uitmaakte.
Op dat oogenblik werd in den schoot der Conferentie de gedachte geopperd, België
onzijdig te maken. Wie kreeg die? Bülow? Matuszewic? Talleyrand? Hij die ze het
eerst uitte, drukte eigenlijk slechts uit wat iedereen moest denken. Het was
klaarblijkelijk het gevolg van de ontbinding van het koninkrijk der Nederlanden.
Van het oogenblik dat men ervan afzag, tegen Frankrijk de ‘barrière’ weder op te
richten welke pas gesloopt was, bleef niets anders over dan België buiten het bereik
van de hebzucht èn van Frankrijk

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

9
èn van de andere Mogendheden te stellen. Het behoud van den algemeenen vrede
vergde zulks. Opdat Europa zich getroostte in de onafhankelijkheid welke de Belgen
zich aangematigd hadden te veroveren zonder het te raadplegen, moest het zich zelf
als borg voor die ongepaste onafhankelijkheid aanstellen, om de verbeurdverklaring
daarvan ten bate van een of anderen machtigen nabuur te verhinderen. Die sluitsteen
van het Europeesch evenwicht, die België sedert de groote oorlogen der XVIIe eeuw
was, diende stevig vastgezet door de gezamenlijke inspanning der Mogendheden.
Onzijdig, zou het niemand meer in verzoeking brengen en zou het een bescherming
voor allen wezen(1). En het stelsel dat men het zou opleggen, zou een bescherming
tegen hetzelve wezen, daar men het de mogelijkheid ontnam Holland aan te vallen.
Reeds op 15 November, schreef Matuszewic aan Nesselrode, dat de Mogendheden
‘onderling het bestaan van het Belgisch koninkrijk dienden te waarborgen en te
verklaren dat geen harer het in geen geval zal mogen overvallen of inlijven zonder
de instemming van de vier anderen’(2), om in Europa de rust te vrijwaren. Het dient
erkend dat, in de toenmalige omstandigheden, zulks de eenige oprecht Europeesche
oplossing, de oplossing van vrede was, en dat de Conferentie zoo gelukkig was die
te hebben gevonden dat zij die een ‘weldaad’ heette. Overigens kon Europa het zich
niet ontveinzen, dat zij eigenlijk een voorzorg tegen Frankrijk was. In 1815 had het
tegenover dit land een Staat willen stellen die sterk genoeg was om Frankrijk het
hoofd te kunnen bieden; in 1831 bedacht het, het slechts in bedwang te houden door
een Staat, wiens zwakheid het des te minder kon ontrusten, daar het kon geroepen
wezen hem zelf bij aanranding te verdedigen.
Het grondbeginsel van eeuwigdurende en gewaarborgde onzijdigheid werd
opgenomen in den tekst, houdende de ‘grondslagen van scheiding’ tusschen België
en Holland,

(1) Dit had Kaunitz heel goed begrepen in 1787, toen Josef II België tot een onafhankelijken
Staat wilde maken ten voordeele van den hertog van Zweibrücken. Zie Geschiedenis van
België, deel V, blz. 232.
(2) Gedenkstukken, loc. cit., deel III, blz. 423.
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welke de Conferentie op 20-27 Januari 1831 uitvaardigde. De nieuwe Staat zou
bestaan uit al de grondgebieden welke het koninkrijk der Nederlanden uitgemaakt
hadden, ter uitzondering van die welke, vóór 1790, tot de Republiek der Vereenigde
Provinciën behoorden. Toch werd uitzondering gemaakt voor het groothertogdom
Luxemburg, dat ‘ten onderscheiden titel bezeten door de prinsen van het huis van
Oranje-Nassau, deel uitmaakt en zal blijven uitmaken van den Duitschen Bond’.
Zeeuwsch-Vlaanderen, oude bezitting van de Vereenigde Provinciën, werd de Belgen
natuurlijk geweigerd. De vereffening van de schuld van het voormalig koninkrijk
werd vastgesteld op voet van 15/31 voor Holland en 16/31 voor België. Daarentegen
zouden de Belgen genieten van scheepvaart en koophandel in de Hollandsche
koloniën, met dezelfde rechten en voordeelen als de inwoners van Holland.
In strijd met wat men had kunnen gelooven na zijn protest tegen het protocol van
20 December het Willem op 18 Februari de Conferentie weten, dat hij ‘een volle en
algeheele toetreding te kennen gaf tot al de grondartikelen ter verwezenlijking van
de scheiding tusschen België en Holland’. Dit was niet onbehendig. Hij mocht
inderdaad hopen, dat hij zou geroepen worden om over de beide uit zijn koninkrijk
gesneden Staten te regeeren en wij zagen reeds, dat dit zijn hoofddoel was. Mogelijk
wel rekende hij op de voordeelen die te halen waren uit zijn inschikkelijkheid, die
afstak bij de intransigentie van de Belgen.
Want reeds op 1 Februari had het Congres plechtig voor zich alleen aanspraak
gemaakt op het recht, al de vraagstukken betreffende de onafhankelijkheid en de
grensbepaling van het land op te lossen. Zich van te voren de handen bindend,
verklaarde het ‘in geen geval ten voordeele van vreemde kabinetten afstand te zullen
doen van de uitoefening van de souvereiniteit welke de Belgische natie het
toevertrouwd heeft; dat het zich nooit zou onderwerpen aan een beslissing welke de
geheelheid van het grondgebied zou vernielen of de nationale vertegenwoordiging
verminken; dat het altijd, bij de vreemde Mogendheden, het grondbeginsel van
niet-tusschenkomst zou inroepen’. Het aarzelde dus niet,
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Europa te trotseeren. Zijn zelfvertrouwen vergrootte met zijn hoop, dat het, in geval
van conflict, zou ondersteund worden door Frankrijk dat, overeenkomstig zijn
laveerende politiek, voorloopig tot de grondslagen van scheiding niet toetrad, doch
ze ook niet verwierp.
De verontwaardiging van het Congres laat zich nog verklaren door de latere eischen,
welke het protocol van 20 Januari liet voorzien.
Daarin stond te lezen dat ‘de vorst van dit land (België) noodzakelijkerwijze moet
beantwoorden aan het bestaansgrondbeginsel van het land zelf, door zijn persoonlijken
stand moet voldoen aan de veiligheid van de naburige Staten, te dien einde de
schikkingen moet aanvaarden welke in dit protocol opgenomen zijn en in staat wezen
de Belgen daarvan het vreedzaam genot te verzekeren’. Duidelijker kon niet gezegd,
dat de Conferentie zich het recht voorbehield zich te bemoeien met de keus van den
vorst welken de Belgen zouden nemen en hun nationale souvereiniteit strenger
onderwerpen aan Europa's welgevallen.
Dat vraagstuk van den vorst was zonder tegenspraak de neteligste van al degene,
welke de Omwenteling opgeworpen had. Het Congres had het ingewikkelder gemaakt
door de uitsluiting van het huis van Oranje-Nassau. Daardoor had het alle berekening
willen verhinderen, welke Willem of dezes zoon, den prins van Oranje, de kroon van
België had gegeven. En dit was een nieuwe uitdaging voor de Mogendheden. Want
men wist te Brussel heel goed, dat al de kabinetten, met inbegrip van dat van Parijs,
een oplapping van dien aard als het beste middel aanzagen om de zaak te regelen(1).
Op 22 November 1830 was Lodewijk-Philips bij het Congres opgetreden om niet
voor de vervallenverklaring van de dynastie te stemmen. Zonder aarzeling had het
daarmede geen rekening gehouden.
Doch zoo men akkoord was om den ouden vorst te verwerpen, was het veel
moeilijker zich te verstaan omtrent den nieuwe. Er viel niet aan te denken een Belg
te kiezen, met welke oplossing de Mogendheden wellicht genoegen hadden

(1) Gedenkstukken, loc. cit., deel II, blz. 69.
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genomen. Alleen de graaf van Mérode ware mogelijk geweest, doch hij weigerde
bepaald. Prins Frederik van Salm, wiens familie van de zijde der vrouwen afstamde
van de huizen van Hoorn en van Lalaing, trachtte zich vooraan te stellen en liet de
boeren van de provincie Antwerpen te zijnen voordeele petitionneeren, zonder zijn
candidatuur als ernstig te kunnen doen aanzien(1).
Klaarblijkelijk moest de kroon een vreemdeling aangeboden worden en dit zou
onvermijdelijk een conflict met Europa verwekken.
Enkele katholieken hadden aanstonds gedacht aan aartshertog Karel van Oostenrijk,
om aldus, over het koninkrijk der Nederlanden en het Fransche tijdperk heen, terug
te komen tot de dynastie welke sedert het verdrag van Utrecht over het land had
geregeerd. Doch het hof van Weenen stelde geenerlei belang in dit plan, tegen hetwelk
Frankrijk voorzeker ware opgekomen, had het eenig kans van gelukken geboden.
De naam van prins Leopold van Saksen-Coburg, een oogenblik gunstig onthaald,
werd ter zijde gezet, om den wille van den tegenzin van het kabinet van Parijs. Voor
de groote meerderheid van de Belgen die zich sedert het begin der omwenteling door
Frankrijk ondersteund voelden of meenden te voelen, was alleen een Fransch candidaat
mogelijk. Een luttel aantal democraten hadden wel Lafayette voorgesteld, zoo deze
zich daartoe had geleend. Doch weldra werden de voorkeur en het gekonkel beperkt
tusschen August van Leuchtenberg, zoon van Eugeen Beauharnais, en den hertog
van Nemours, tweeden zoon van Lodewijk-Philips.
Niemand kende hen echter. Meer nog, geen van beiden had den minsten stap
aangewend om zich bij het Congres aan te bevelen. Het was klaar, dat hun
candidaturen slechts het gevolg waren van de kuiperijen die te Parijs in de politieke
groepen gesmeed werden, met het doel de Belgische omwenteling ten voordeele van
Frankrijk te benuttigen. Zij

(1) Huyttens: Discussions du Congrès national, deel I, bl. 645, deel II, blz. 20, 195. Onder het
volk was nog spraak van de candidaturen van Achille Murat, zoon van den oudkoning van
Napels, van den hertog van Lucca, van Gustaaf van Zweden en van den koning van Saksen.
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welke dezelve voorstelden, waren geenszins bedacht op de belangen van België zelf.
Het was oprecht een spotternij, een land dat volop in crisis was, twee onervaren
jongelingen voor te stellen (Leuchtenberg was nauwelijks twintig jaar oud, Nemours
zestien). Werkelijk waren de candidaten welke men de Belgen aanprees, slechts
politieke zinnebeelden. Het ging niet om hun persoon, doch om de beteekenis welke
men hun gaf. Voor Leuchtenberg stemmen, was toetreden tot de politiek, welke de
Bonapartistische oppositie te Parijs leidde tegen de regeering van Lodewijk-Philips.
Integendeel, voor Nemours stemmen, was de Julimonarchie bevestigen door ze te
sieren met een aanzien, dat haar jammerlijk ontbrak. De konkelaars rekenden op de
onervarenheid en de argeloosheid van het Congres en hoopten dat het hun kuiperijen
niet zou vermoeden; terwijl het een koning der Belgen koos, zou het werkelijk vóór
of tegen den koning van Frankrijk stemmen.
Het is nochtans tamelijk begrijpelijk, dat de openbare meening de namen
aanvaardde welke de Parijsche konkelaars vooruit stelden. De door het Congres
opgemaakte grondwet besnoeide de koninklijke macht in zulke mate, dat de
persoonlijke hoedanigheden van den te kiezen vorst van weinig tel schenen. Wat zou
het maken, zoo de koning onbekwaam was te besturen, zoo men hem niets anders
vroeg dan te regeeren? De jeugdige ouderdom van de candidaten kon geen beletsel
wezen voor lieden die de grondwettelijke monarchie, welke zij tot Staatsstelsel hadden
gemaakt, als een soort van republiek aanzagen. Hun Fransche afkomst was een
aanbeveling te meer. Hoe vreemd zulks ook moge schijnen, zoo zag men daarin een
waarborg voor de onafhankelijkheid van het land. Onder de revolutionnairen telde
men wel een groep die de inlijving van België bij Frankrijk welgevallig hadden te
gemoet gezien. Het is zelfs waarschijnlijk dat die groep, welke in bestendige
betrekking met de politieke kringen van Parijs stond, het eerst de namen van Nemours
en van Leuchtenberg uitsprak(1). Doch de overgroote meerderheid der Belgen wist
volstrekt niets af van die bijbedoelingen.

(1) Volgens Stuart, Engelschen ambassadeur te Parijs, zou Gendebien reeds vóór 1 November
1830 de candidatuur van Leuchtenberg voorgesteld hebben. Gedenkstukken, loc. cit., deel
II, blz. 92.
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Voor hen, kon alleen een Fransche prins hen tegen het gevaar eener restauratie
beschermen. Zij wantrouwden Europa, verwachtten zich op een algemeenen oorlog
en zoo deze uitbrak, was het maar al te klaar dat België slechts op Frankrijk zou
kunnen steunen. Nu, Frankrijk, meende men, was onoverwinbaar. Met hetzelve
strijden was dus aan zijn zijde een overwinning behalen, welke het bestaan van het
land voorgoed zou huldigen.
Doch zoo de patriotten hieromtrent akkoord waren, verstonden zij zich niet meer
omtrent de keus tusschen de twee prinsen welke hun voorgesteld werden.
Leuchtenberg, om den wille van zijn afkomst, genoot de voorkeur van de oudsoldaten
van Napoleon en van allen die vol geestdrift waren voor de democratische
grondbeginselen welke de Bonapartistische propaganda toen aankleefde(1). De
industrieelen, daarentegen, gaven de voorkeur aan Nemours, in de hoop dat zijn
verkiezing de vestiging van een douanestelsel zou vergemakkelijken, dat de oneindige
Fransche markt weer voor hun voortbrengselen zou openstellen. Eenen en anderen
loofden hun candidaat als de beste hoede voor de onafhankelijkheid. Nemours, zeiden
dezen, zal Lodewijk-Philips maar al te gemakkelijk de gelegenheid geven om de
hand op België te leggen(2). Leuchtenberg, antwoordden genen, zal

(1) Hij was de oudste zoon van Eugeen de Beauharnais en van Amelia, dochter van den koning
van Beieren die, bij den dood van Napoleon, hem tot hertog van Leuchtenberg gemaakt had.
Hij diende in het Beiersch leger. Volgens Thureau-Dangin: Histoire de la monarchie de
juillet, deel I, blz. 175, zou zijn naam vooruitgezet geweest zijn door den hertog van Bassano.
Hij stierf in 1835, eenige dagen na zijn huwelijk met de koningin van Portugal.
(2) Een brief van Wallez aan de Celles (de Guichen: La Révolution de 1830, blz. 302) drukt wel
de gevoelens uit van degenen die men de Nemourianen heette: ‘Elk andere schikking brengt
ons de Nassau's terug; en zij die op onze inwendige oneenigheid tellen om ons in Frankrijks
armen te werpen door middel van een vereeniging zonder eenigerlei verdrag, zullen in hun
verwachting teleurgesteld zijn. De natie wil niet weten van zulke versmelting die, onder meer
plagen, over ons zwermen sprinkhanen van Egypte zou storten, onder vorm van ambtenaren
en bedienden, het uitschot der rechtbanken van Parijs, benevens een onduldbaar stelsel van
centralisatie, politieke en godsdienstige belemmeringen, met een woord, de Hollandsche
plagerijen en knevelarijen door een machtiger natie’. Toch dient opgemerkt dat, op twee
punten van het land, rondom Verviers en Bergen, in de hoop de Fransche markt machtig te
worden, industrieelen in Januari lieten petitionneeren voor de vereeniging met Frankrijk. Zie
Huyttens: Discussions, deel II, blz. 27, 66, 70, 80, 102, 131, 145, 182.
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de breuk wezen met het kabinet van Parijs en het verlies van den eenigen bondgenoot
die het land uit het gevaar van een optreden van Europa kan redden.
Het verschil der strekkingen verergerde langzamerhand onder de drukking van
den vreemdeling. De Mogendheden verzetten er zich eenparig tegen, dat de Belgen
een van de prinsen welke zij zich voorbereidden te kiezen, tot koning namen. Door
de Parijsche kuiperijen voorgesteld, werden zij door al de regeeringen afgewezen.
De Conferentie verstond, dat te Brussel geen Bonapartist en veel minder een zoon
van den koning der Franschen zou regeeren. Zij wilde noch de wedergeboorte van
de Napoleontische eerzucht, noch een protectoraat van Lodewijk-Philips over België.
Noodzakelijkerwijze vereenigde zich deze met haar strekkingen. Met afschuw zag
hij de verkiezing van Leuchtenberg te gemoet. Wel mogelijk vermoedde hij daarin
een gekonkel der Bonapartisten tegen zijn troon, en hij besloot daarom zich door alle
middelen daartegen te verzetten. Heen en weer geschommeld door zijn verlangen
Nemours over België te zien regeeren en zijn overtuiging dat deze er niet over zou
kunnen regeeren zonder oorlog te verwekken, deed de voorzichtigheid hem besluiten
hem zijn steun te weigeren.
Om beters wil, vereenigde hij zich met de andere Mogendheden om te wenschen,
dat de kroon van België kwam aan den prins van Oranje die zich, in Januari met de
Conferentie kwam verstaan en, den 11n, uit Londen, de Belgen een proclamatie
stuurde(1).
Niettegenstaande de uitsluiting, welke het Congres den

(1) Volgens Talleyrand: Mémoires, deel IV, bl. 486, zou lord Grey daarvan de opsteller zijn.
Palmerston liet stappen aanwenden bij Willem, opdat deze de souvereiniteit van België aan
Oranje zou afstaan, doch hij vermocht niet de koppigheid van den ouden koning te
overwinnen; de proclamatie van zijn zoon verbitterde hem nog meer. Gedenkstukken, loc.
cit., deel III, blz. 451 en volg. Cf. Ibid., blz. 38. De proclamatie was tamelijk behendig.
Oranje, zegde hij, kwam zich vóór de Belgische natie stellen en verzekerde de Kerk zijn
steun, doch hij sprak te veel van de Mogendheden en uitte geen woord over de grondwet.
Haar uitwerksel was alleen de aandacht van het Congres te vestigen op het Orangistisch
gevaar en de verkiezing van een koning te bespoedigen. Daags na haar verschijning werd
de congressist Mac Lagan tot de orde teruggeroepen, omdat hij de candidatuur van Oranje
had voorgesteld. Zijn collega, P. de Ryckere, die vroeger voor de uitsluiting van de Nassau's
gestemd had, gaf den 7n zijn ontslag, overtuigd als hij was, zoo zegde hij, dat het eenige
middel om uit den warboel te geraken de verkiezing van den prins van Oranje was. Huyttens:
Discussions, deel II, blz. 147, 196.
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25n November tegen zijn huis uitgesproken had, dacht hij veel kans op welslagen te
hebben. Niet alleen had hij voor zich de toestemming van Europa, doch een hoewel
niet zeer talrijke, dan toch zeer bedrijvige partij werkte sedert eenigen tijd te zijnen
voordeele. Weldra hadden de Orangisten, voor eerst zoozeer ternedergeslagen door
het welgelukken der Omwenteling, dat geen enkele hunner zich had durven aanbieden
bij de stemming voor het aanduiden van de kiezers van het Congres, weder moed
gevat. De economische crisis welke de gebeurtenissen hadden verwekt, bracht hen
in den waan, dat zij die tot eigen voordeel konden te nutte maken. De industrieelen
en de grooteigenaars waaronder zij aangeworven werden, ondersteunden geldelijk
een stoutmoedige propaganda. Zij stonden in betrekking met den koning en met de
regeering van den Haag(1). Tal van officieren die na de Septemberdagen in Belgischen
dienst overgegaan waren, kregen hun bekomst van een stelsel dat de vrijwilligers in
hun nadeel begunstigde, en zij lieten zich gemakkelijk verleiden door de gouden
beloften die hun gedaan werden. Ja, zelfs de republikeinen, teleurgesteld door hun
mislukking in het Congres, waren de beweging gunstig, in de hoop dat de wanorde
die zou volgen, hun wellicht de gelegenheid van een weerwraak zou verstrekken.
De Orangisten telden mede op verscheidene leden der provinciale Raden die, vóór
1830 aangesteld, de oude dynastie heimelijk getrouw bleven(2).
In Januari was een komplot volop in wording. Terwijl de door den Haag
gesubsidieerde dagbladen: Le Messager, te

(1) Gedenkstukken, loc. cit., deel IV, blz. 416, 419, 423. De regeering van 's-Gravenhage zond
40.000 gulden aan een agent.
(2) Huyttens: Discussions, deel III, blz. 115.
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Gent, Le Journal du Commerce, te Antwerpen, Le Lynx, te Brussel, L'Industrie en
L'Echo, te Luik, hevig uitvoeren tegen het Congres en het Voorloopig Bewind, terwijl
het land en de vreemde vervuld waren met pamfletten, terwijl geheime agenten geld
rondstrooiden onder het volk en voor de werklieden de panden losten uit de bergen
van barmhartigheid(1), werd schier openlijk een verrassing ten voordeele van de
restauratie voorbereid. Het plan was Gent te bemachtigen, onlusten te Leuven en te
Antwerpen te verwekke, de zittingzaal van het Congres te overweldigen, hetzelve te
ontbinden en den prins van Oranje tot luitenant-generaal van het koninkrijk uit te
roepen. Een Regeeringscommissie met Dotrenge, den markies van Trazegnies en
eenige anderen was bereid het gezag te nemen. De te dier gelegenheid uit te spreken
redevoeringen waren reeds opgesteld(2).
Dat mooi plan zou jammerlijk schipbreuk lijden. Zooals menigmaal bij de
conservatieven gebeurt had de Orangistische partij gedacht, dat het voldoende was
eenige figuranten om te koopen, om te slagen. Zij gaf zich geenerlei rekenschap van
de vastheid van het nationaal bewustzijn. Zoo de benden van Ernest Grégoire(3), dank
zij de oversten van het garnizoen, op 2 Februari 1831 zonder slag of stoot Gent
konden binnendringen, was het optreden van de gewapende brandweer voldoende
om ze uiteen te drijven. De zoo zorgvuldig voorbereide onderneming liep met een
sisser af(4).
Die mislukking onderbrak echter de kuiperijen van de Orangisten niet. Door zich
zelven machteloos, genoten zij,

(1) Gedenkstukken, loc. cit., deel IV, blz. 424.
(2) Zie de zeer belangwekkende omstandigheden, geleverd door de Gedenkstukken, loc. cit.,
deel IV, blz. 423 en volg., 434, 474, Cf. C. Buffin: Documents inédits sur la Révolution belge
(Brussel, 1910), deel I, blz. 316, deel II, blz. 372.
(3) Omtrent dien avonturier, herkomstig uit Charleville en te Luik gevestigd als geneesheer
tijdens de omwenteling van 1830, zie een merkwaardig opstel van Ad. D[ubois], in la Flandre
judiciaire van 15 December 1897.
(4) De groote voorspoed van de nijverheid te Gent, had er, gedurende het Hollandsch stelsel,
het Orangisme onder de burgerij algemeen gemaakt. In December 1830 had de Société
industrielle er een petitionnement ingericht tegen de ‘versnippering’ van het land. P. Claeys:
Histoire du théâtre à Gand, deel II, blz. 365.
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dank zij den steun dien lord Ponsonby, agent te Brussel van van de Engelsche
regeering, hun openlijk bood, een aanzienlijke politieke belangrijkheid(1). Het
Orangisme ondersteunen was, voor hem, het eenig doelmatig middel om zoowel
Leuchtenberg als Nemours tegen te werken. Zijn doel was niet, de herstelling van
het koninkrijk der Nederlanden te bewerken. Overeenkomstig de inzichten van de
Conferentie, wilde hij de onafhankelijkheid van België, doch hij wilde die onder den
prins van Oranje, wat volgens hem het eenige middel was om ze tegen de Fransche
verzoeking te vrijwaren.
Edoch, op dat zelfde oogenblik onttrok de regeering van Parijs haar steun aan dien
prins, waarvan de Belgen volstrekt niet wilden hooren. De groote zaak was, de
verkiezing beletten van Leuchtenberg die, koning der Belgen geworden, door de
Fransche Bonapartisten als een nieuwen koning van Rome ware begroet geworden.
Zij wist dat dezen niets spaarden tot het welslagen van dien zwaarmoedigen jongeling,
die zoo weinig bezorgd was om de beweging die rondom zijn naam ontketend werd,
dat hij in zijn afgelegen Beiersch garnizoen van Eichstadt, zelfs de Brusselsche
nieuwsbladen niet ontving(2). Doch de inspanning van zijn partijgangers, van uit Parijs
geleid door Exelmans, Fabvier, Lallemand enz., deden hem weldra de volksgunst
verwerven. België was overstroomd met portretten, die de ontroering der vrouwen
verwekten en de oudsoldaten van Napoleon in geestdrift brachten; het scheen een
roemvol iets, als vorst den zoon te nemen van dien prins Eugeen, wiens herinnering
bestraald was met een glans van dapperheid en rechtschapenheid; reeds

(1) Volgens Gendebien, had hij meer dan vijftig leden van het Congres zoeken te winnen.
Huyttens: Discussions, deel III, blz. 208. Omtrent zijn houding, zie wetenswaardige
bijzonderheden, uitgegeven door A. De Ridder in Revue catholique des idées et des faits, 29
November en 6 December 1929, volgens welke hij zich rechtvaardigt ten opzichte van het
verwijt, dat hij voor Leuchtenberg gewerkt heeft.
(2) Zie het opstel van graaf H. d'Ursel, omtrent de candidatuur van den hertog van Leuchtenberg,
in Revue catholique des idées et des faits, 1929, blz. 7 en volg.
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liep de mare dat de jonge hertog vier dagen na zijn verkiezing in de hoofdstad zou
zijn.
Lodewijk-Philips die tegen hem de candidatuur van Nemours niet dorst stellen,
uitte vergeefs nu eens den naam van prins Karel van Napels, neef van zijn vrouw,
dan weer dien van Otto van Beieren, een vijftienjarig kind, dat met een zijner dochters
zou trouwen. Al die listen konden niet baten. Edoch, de tijd liep voorbij. Op 11
Januari was de bespreking omtrent de keus van een koning in het Congres begonnen.
Den 19n had Lebeau de candidatuur van Leuchtenberg voorgesteld; den 25n werd
die van Nemours tegenover dezelve gesteld. De strijd was dus tusschen die twee
namen omschreven. Zou de ongelukkige Lodewijk-Philips nu verplicht wezen de
zaak van zijn eigen; zoon te ondersteunen in spijt van zijn aan Europa gegeven woord
en, eilaas, op gevaar van een nieuwen Spaanschen successie-oorlog te verwekken?
In zijn angst, besloot hij de Belgen om den tuin te leiden.
Niets was gemakkelijker. De verbittering welke de kennisneming van de
scheidingsgrondslagen in het Congres verwekt had, kende geen behoedzaamheid of
voorzichtigheid meer. Vele zijner leden die zich door de Conferentie verraden
waanden, dachten er nog slechts aan, zich in de armen van Frankrijk te werpen en
met hetzelve te strijden. De verkiezing van Nemours zou zekerlijk het verbond met
hetzelve medebrengen. Bresson, de Fransche agent te Brussel, gelastte er zich mede
de oplossing te bespoedigen. Den 28n Januari vertrok hij ‘met lossen teugel’ naar
Parijs om daar 's anderen daags ‘bij zonsopgang’ Lodewijk-Philips den toestand
uiteen te zetten; hij kreeg oorlof naar believen te handelen, mits na de gebeurtenis
afgekeurd te worden. Toen hij in Brussel terug was, liet hij uitstrooien, dat de koning
de kroon voor zijn zoon zou aanvaarden. Den morgen van de verkiezing zelf, den 3n
Februari, deed de mare dat Frankrijk zijn toetreding tot de scheidingsgrondslagen
geweigerd had, de weegschaal hellen ten gunste van
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Nemours(1). Zeven en negentig stemmen uitten zich voor hem, tegen vier en zeventig
voor Leuchtenberg. Een en twintig stemmen gingen verloren op den naam van
aartshertog Karel.
Terwijl het Congres zich aldus een koning ‘bij stemming’(2) gaf, wist het niet dat
het verloren arbeid had gedaan en dat zijn beslissing bij voorbaat ongeldig was. Op
1 Februari had de Conferentie vastgesteld, dat ‘ingeval de souvereiniteit van België
aangeboden werd aan prinsen van de huizen die regeeren in Oostenrijk, in Frankrijk,
in Groot-Brittannië, in Pruisen en in Rusland, zulk aanbod onveranderlijk zou
verworpen worden’. Toen dit protocol eenige dagen later door lord Ponsonby aan
het diplomatisch Comiteit medegedeeld werd, was dit voor het Congres ‘als een
donderslag’. Het was enkel de straf voor zijn onvoorzichtigheid en voor de
onoprechtheid van Lodewijk-Philips. De deputatie die op 18 Februari naar Parijs
vertrok, klampte zich echter nog vast aan een laatste hoop. De koning ontving dezelve
ongetwijfeld met een heimelijke schaamte, welke hij verborg onder sentimenteele
ontboezemingn. De harde noodzakelijkheid den vrede te bewaren, verplichtte hem,
naar hij zegde, de kroon voor zijn zoon te weigeren. Dat vergde de rust van Europa,
- en de stevigheid van zijn troon, had hij er mogen bijvoegen. Kortom, hij had zijn
doel bereikt: Leuchtenberg was ter zijde gesteld en de Bonapartisten teleurgesteld.
Nooit had hij ernstig iets anders gewild.
Zijn weigering stelde België tevens in een belachelijken en verschrikkelijken
toestand: belachelijk omdat het, nadat het met zoo weinig omslag over de vermaningen
van de Conferentie heengestapt was, zich aan dezelve opgeofferd zag door dat
Frankrijk, waarvan het alles had verwacht; verschrikkelijk, omdat die gevoelige
tegenslag aan het ontze-

(1) Omtrent de kuiperijen van Bresson, zie Gedenkstukken, loc. cit., blz. 156, 166, en vooral in
de Mémoires van Guizot, deel VIII, bl. 206, den brief dien hij hem in 1844 schreef om zijn
houding uit te leggen. ‘Ik nam op mij, zegt hij, een oneindige verantwoordelijkheid: ik deed
den Heer hertog van Nemours verkiezen en ik aarzel niet re erkennen dat ik zulks deed zonder
de instemming van den koning en van zijn minister.
(2) Uitdrukking van Lebeau: Souvenirs, blz. 120.
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nuwd en gediscrediteerd Congres de macht ontnam om langer de lotsbestemmingen
van het land te besturen. Reeds verhieven de Orangisten het hoofd en kwam er
beweging onder de republikeinen. Op 14 Januari, dus vóór Lodewijk-Philips de
Belgen in den steek liet, had de Robaulx voorgesteld de grondwet te wijzigen en de
republiek te vestigen.
Wat gedaan? Niemand ontveinsde zich, dat dringend een einde diende gesteld aan
het voorloopige waarin men ploeterde en eindelijk een regeering gevestigd. Daar de
grondwet opgesteld was, was het tijd het daarin aangenomen stelsel te huldigen. Bij
gebrek aan een koning, zou een regent volstaan. Gelukkig had de woeling van de
laatste weken de eendracht der partijen niet verstoord. In beide, waren aanhangers
van Leuchtenberg en aanhangers van Nemours aan te treffen. Op 24 Februari waren
katholieken en liberalen akkoord om het regentschap toe te vertrouwen aan den
voorzitter van het Congres, baron Erasmus-Lodewijk Surlet de Chokier. 's Anderen
daags werd hij zonder praal ingehuldigd en zwoer hij de grondwet trouw. Een
eenparige stemming verklaarde, dat de voorloopige Regeering zich zeer verdienstelijk
jegens het vaderland had gemaakt. Zij zou vervangen worden door ministers,
verantwoordelijk vóór het Congres, dat in afwachting van de aanstaande verkiezing
van den Senaat en van de Kamer der Volksvertegenwoordigers, de uitvoerende macht
bleef uitoefenen. Een nieuw stadium begon in de Omwenteling. En juist op dit
oogenblik zou de wanorde alles vernielen!
Niets getuigt beter van de onbedrevenheid van het Congres dan die aanstelling
van den Regent. In de toenmalige omstandigheden, had aan het hoofd van het land
een krachtdadig man moeten staan, een man met helderen geest, die Europa kende,
die bekwaam was de natie vóór hetzelve te vertegenwoordigen en het zijn stem te
doen aanhooren. Nu, wat Surlet de Chokier het meeste mangelde, waren juist die
hoedanigheden. Het was een klein edelman uit het Luikerland, gemeenzaam,
goedwillig, die zooveel afschrik had van de weelde en het vertoon als van den arbeid,
een soort van landelijken Karel van Lotharingen die slechts gekozen werd omdat hij,
iedereen sympathiek zijnde, bij niemand argwaan
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kon verwekken. Hij was vier en zestig jaar oud, had ‘een edel gelaat, mengsel van
goedhartigheid en scherpzinnigheid, met lang haar naar de wijs van Boissy d'Anglas’(1).
De eenvoud van zijn houding, niet vrij van eenige gemaaktheid, had hem dadelijk
die soort van populariteit doen verwerven welke het volk zoo gereedelijk verleent
aan hen die den grooten heer niet uithangen. Een nieuwsblad sprak zijn lof, zeggende
dat men hem met een blauwen kiel op de jaarmarkt van Beaucaire had gezien. Hij
had geen anderen politieken titel dan dat hij, op het einde van het Keizerrijk, lid was
geweest van de Wetgevende Vergadering, en onder Willem, die hem zijn titel van
baron verleend had, lid van de Staten-Generaal. De kiezers hadden hem slechts uit
genegenheid naar het Congres gezonden. Om dezelfde reden hadden zijn collega's
hem het voorzitterschap opgedragen. Men herhaalde graag zijn geestige zetten. Hoe
wou een zoo eenvoudig en volstrekt niet hoogmoedig man de verpletterende
verantwoordelijkheid dragen welke het regentschap oplegde? Hij geloofde zelfs niet
aan de toekomst van het land. Lebeau verwijt hem, dat hij ‘lauw was in zake
omwenteling’ en slechts vertrouwen stelde in Frankrijk. Het schijnt wel, inderdaad,
dat hij zich liet leiden door de raadgevingen van generaal Belliard, den plaatsvervanger
van Bressen te Brussel, die hem in zijn brieven met een kleineerende genegenheid
slechts de ‘goede regent’, de ‘brave regent’, de ‘goede en brave regent’ heet. Van
zijn ontoereikendheid bewust, nam hij overigens het besluit zoo weinig mogelijk van
zich te doen spreken. Hij vestigde zich op eenvoudige wijze in een klein hotel der
Zijstraat (thans Lambermontstraat) met zijn huishoudster en opende zijn deur slechts
voor enkele vertrouwden. De 10.000 gulden welke hij als burgerlijke lijst maandelijks
trok, waren meer dan toereikend voor zijn uitgaven. Had zijn regeering geen andere
verdienste, dan toch was zij niet al te duur.
Persoonlijk behoorde Surlet de Chokier tot de liberale denkwijze. De katholieken,
die in het Congres talrijker waren dan de liberalen, hadden wel voor Felix de Mérode
gestemd,

(1) Lebeau: Souvenirs, blz. 126.
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zoo deze zulks had gewild. Evenmin als Surlet had hij zijn candidatuur gesteld: zij
bekwam slechts drie en veertig stemmen, die van Surlet honderd en acht. Hoezeer
die verkiezing ook te betreuren was, toch had zij dit voordeel, dat zij niet voor een
partijgreep kon doorgaan en eens te meer de eensgezindheid der vergadering kon
bevestigen.
Daags na zijn inhuldiging stelde de Regent het eerste ministerie van het
onafhankelijk België samen. Het schijnt wel, dat hij het eenvoudig aaneengeflanst
heeft. Om zich den last te sparen langdurig te kiezen, nam hij de algemeene beheerders
der verschillende comiteiten welke het Congres met de uitvoerende macht belast
had. Bij toeval, waren allen liberalen. Men voegde hun een katholiek buiten kader
en zonder portefeuille toe, namelijk de Gerlache, die overigens dadelijk zijn ambt
neerlegde.
Aldus samengesteld, was het ministerie een ‘allegaartje’ en zoozeer door
strekkingen verdeeld, dat het zelfs niet akkoord was omtrent de grondwet. Naast
gematigden als van de Weyer, Tielemans, Goblet en de Brouckère, bevestigde de
onstuimige Gendebien daar luidruchtig zijn republikeinsche overtuiging en zag hij
naar de gelegenheid uit om dezelve te doen zegevieren. Van buiten ondersteund door
de Potter en dezes partijgangers, zag hij klaarblijkelijk uit naar een verstandhouding
met de revolutionnairen van Parijs(1). De onmiddellijke oorlog dien hij aanprees zou,
naar hij dacht, hun toelaten de zwakke regeering van Lodewijk-Philips te drijven tot
één tusschenkomst en vandaar tot een propaganda-oorlog en tot de invoering van de
republiek in Frankrijk en in België.. Zijn ophitsingen waren des te gevaarlijker daar,
in de algemeene ontreddering en te midden van de economische crisis die steeds
heviger woedde, ontmoediging of eigenbelang tal van gemoederen, aanzetten slechts
het heil in een vereeniging met Frankrijk te zien. Deze werd openlijk geëischt door
L'Eclaireur, een te Bergen door een maatschappij van kooplieden en kolenhandelaars
uitgegeven blad(2), en wat het luidop zegde, werd door velen in stilte

(1) Belliard: Mémoires, deel II, blz. 225.
(2) A. Warzée: Essai historique et critique sur les journaux belges (Gent, 1845), blz. 203.
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voortverteld, ja zelfs, naar men dacht, in den ministerraad en in het hotel van den
Regent(1).
Het was ongetwijfeld om Frankrijk tot den oorlog te doen besluiten, dat Gendebien
dezen de onbegrijpelijke proclamatie van 10 Maart liet uitvaardigen. Onder den
schijn van een aansporing tot de Luxemburgers, was zij niets minder dan een
rechtstreeksche uitdaging voor Europa. ‘Wij hebben onze omwenteling begonnen,
heette het, niettegenstaande de verdragen van 1815. Wij zullen die voortzetten,
niettegenstaande de protocollen van Londen... uw broeders zullen U nooit verlaten’.
Dit manifest, dat, door de herinnering aan de verdragen van 1815, oogenschijnlijk
bestemd was om de Parijsche republikeinen op te hitsen, had niet het minste
uitwerksel.
Op 13 Maart stelde het ministerie Casimir Périer een einde aan de schommelingen
en aan de besluiteloosheid van de Fransche politiek. Voortaan was het niet meer
mogelijk op den val van Lodewijk-Philips te tellen of de regeering der Tuileriën
tegenover de Conferentie van Londen te stellen. Het monarchale Frankrijk sloot zich
vastberaden aan bij de andere Mogendheden en verijdelde daardoor de hoop van de
Brusselsche republikeinen het in een oorlog te sleepen, die hun de zegepraal zou
brengen.
Bovendien waren die republikeinen slechts een handvol, wier stoutmoedigheid
zich vooral laat verklaren door de bedeesdheid van hun tegenstrevers. Het gevaar
kwam niet van hen, doch van de Orangisten. Dadelijk na de mislukking van de
verkiezing van Nemours, hadden zij niet verzuimd den toestand ten nutte te maken.
Openlijk ondersteund door lord Ponsonby die hen aanmoedigde een volksbeweging
op touw te zetten, dachten zij zeker te zijn van den goeden uitslag. Van uit den Haag
onderhield koning Willem hun vertrouwen, in de overtuiging dat de anarchie de
Belgen weldra naar een restauratie zou drijven. Generaal Daine werd verdacht, dat
hij zich mits 10.000 gulden had laten omkoopen. De samenzweerders telden te Brussel
op de gebroeders d'Hoog vorst en op den kolonel van de burgerwacht. Zij

(1) Gedenkstukken, loc. cit., deel III, blz. 671.
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waren zoo onbeschaamd, zelfs den Regent voorstellen te doen(1).
Doch om te slagen, hoefde de toetreding van het volk en eens te meer zouden hun
geknoei en hun goud schipbreuk lijden tegen zijn oppositie. Hun zaak was hetzelve
zoo hatelijk, dat zij te Brussel zelfs, geen Vlaamsche sprekers konden vinden om het
op te hitsen(2). Vergeefs trachtten de rijken ten de industrieelen die de beweging
leidden, de werkloosheid en den stilstand van de zaken te exploiteeren. Het volk
spotte met de fabrikanten die dreigden hun werkplaatsen te sluiten, zoo koning Willem
niet teruggeroepen werd; te Antwerpen waren de loonen met de helft verminderd
geworden: de werklieden beschuldigden de Orangisten dat zij dit middel uitgedacht
hadden om een tegenomwenteling uit te lokken(3). Overal verhief de verbittering der
massa's zich tegen hen. Oploopen braken in al de fabrieksteden uit(4). De hotels Orban
en de Macar werden te Luik geplunderd, te Gent werd een industrieel die gekend
was om zijn gehechtheid aan Willem, op de Vrijdagsmarkt ‘gemarteld’.
Tegenover de Orangistische kuiperijen werd de wederstand van het volk overigens
ondersteund door het krachtdadigste deel der burgerij. De op 23 Maart te Brussel
gestichte Nationale Vereeniging riep de Belgen te wapen tegen de dynastie die volgens
de beslissing van het Congres niet in aanmerking kon komen voor het beklimmen
van den troon, waarop haar partijgangers haar wilden herplaatsen(5).

(1) Zie, omtrent die beweging, vooral een merkwaardigen brief van den Orangist Karel Morel,
een der bestuurders van de Société Générale, in Gedenkstukken, loc. cit., deel IV, blz. 47 en
volg. Add. Ibid., blz. 423, 432, 434, 469. Het schijnt dat Ponsonby akkoord was met de
inrichters. Hun doel was, den koning weder in het land te brengen onder het stelsel van
ambtelijke scheiding.
(2) Gedenkstukken, loc. cit., deel IV, blz. 479.
(3) Ibid., blz. 439.
(4) Huyttens: Discussions, deel III, blz. 6, V, 172. Gedenkstukken, loc. cit., deel III, blz. 472.
(5) Zij was geschoeid op de leest van de Association nationale, door de ‘patriotten’ te Parijs
opgericht in de laatste dagen van het ministerie Laffitte, om den vreemdeling en de Bourbons
tot het uiterste te bestrijden. Thureau-Dangin: Monarchie de juillet, 2e uitg., deel I, blz. 415.
Omtrent de deelneming van Gendebien aan haar oprichting, zie Jules Garsou: Alexandre
Gendebien, sa vie, ses mémoires (Brussel, 1930).
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Ongetwijfeld verraadt het manifest dat zij op 27 uitgaf, nog de nauwelijks verholen
hoop, dat zij voor de republiek streed, door tegen Willem te strijden. ‘Met een door
den vreemde opgelegden of enkel aangewezen hoofdman, zou onze onafhankelijkheid
slechts een hersenschim en onze omwenteling slechts verloren tijd en bloed wezen.
Laat ons Belgen zijn en onze omwenteling eindigen zooals wij die begonnen, door
ons zelven’. Dat was tevens de taal èn van beethoofden èn van mannen met karakter.
Zoo zij naar een met Europa onmogelijken oorlog drong, dan toch bevestigde zij den
wankelenden moed en bracht zij het vertrouwen terug. 's Anderen daags zond de
regent zijn ministerie weg. Een nieuw kabinet werd gevormd, onder het werkelijk
voorzitterschap van Josef Lebeau.
Deze jonge advocaat, liberaal en vrijmetselaar, die door zijn medeburgers van
Hoei naar het Congres gezonden werd, had zich in den beginne laten medesleepen
door de revolutionnaire geestdrift van zijn collega's. Doch het patriotisch vuur ging
bij hem gepaard met verstand en doorzicht. Hij had weldra begrepen, dat de
onafhankelijkheid van België niet kon verwezenlijkt worden zonder de toestemming
van Europa. Dank zij zijn politieken zin die hem tot den Staatsman der Omwenteling
maakt, had hij ingezien, dat 's lands lotsbestemming niet te Parijs, doch te Londen
te zoeken was en dat zonder Engelands instemming geenerlei vorst kon erkend
worden. De uitvoering van zijn plannen werd gemakkelijker gemaakt door de
toenadering van het kabinet van Casimir Périer tot dat van lord Grey, en ook door
den ommekeer bij lord Ponsonby die, door de mislukking van het Orangistisch
komplot ontnuchterd, thans bereid was in verstandhouding met Belliard te handelen.
Wellicht werd de naam van prins Leopold van Saksen-Coburg door hen vooruitgezet.
In alle geval, zonder aarzelen kwam hij tot het inzicht, dat daar het heil te vinden
was. Dien naam aannemen was inderdaad de Mogendheden geruststellen omtrent al
de België toegeschreven ontwerpen tot vereeniging met Frankrijk, het was haar
vertrouwen afdwingen door haar te bewijzen, dat ‘de omwenteling noch Fransch;
noch Engelsch, noch Duitsch, doch Belgisch was, en dat zij geenszins Hol-
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lands voogdij afgeschud had om zich onder die van een ander volk te stellen’. Reeds
bij zijn optreden, verklaarde Lebeau duidelijk, dat het land slechts zijn zelfstandigheid
vroeg en het er slechts aan denken zou zich met Frankrijk te binden, zoo het stond
vóór een noodkeus tusschen Frankrijk en Holland. Ja, hij zegde zelfs, dat zijn
ministerie anti-Fransch was, niet omdat het Frankrijk, ‘dat wij allen liefhebben’,
vijandig was, doch omdat het ‘gehecht was aan het grondbeginsel der nationale
onafhankelijkheid’(1).
Nu, deze was deerlijk in gevaar. De halsstarrigheid van de Belgen om aan de
beslissingen der Conferentie te wederstaan en hun onbekwaamiheid om uit de
verwarring te geraken, hadden de plannen van verdeeling weder te berde gebracht,
welke eenige maanden vroeger te Parijs gemaakt waren. Ongetwijfeld ondersteunde
de Fransche regeering dezelve niet, doch zij bestreed ze evenmin. Het schijnt wel
dat ze, zonder het verzet van Engeland, zich had verstaan met Pruisen en Holland.
Talleyrand biechtte zelfs op, ‘dat de Belgen onmogelijk een natie konden uitmaken
en dat hij, terwijl hij aan de vestiging van hun onafhankelijkheid meehielp, een werk
verrichtte dat met de omstandigheden zou verdwijnen’(2).
Het was dus hoog tijd er spoed bij te zetten, zoo1 men eindelijk een koning wilde.
Doch de vernederende ervaring van de verkiezing van Nemours noopte tot
voorzichtigheid. Er was geen sprake meer van, de kroon te geven zonder te weten
of zij zou aanvaard worden. Op 22 April kwam te Marlborough House een deputatie
om Leopold omtrent zijn inzichten te polsen. Lebeau vleide zich, zonder moeite zijn
instemming te bekomen. Doch nu stond men voor een realistischen geest, voor een
uiterst voorzichtigen politicus, voor een prins kortom die pas den troon van
Griekenland geweigerd had. Was het te hopen, dat hij dien van België zou

(1) E. de Guichen: La révolution de 1830, bl. 373.
(2) Omtrent die ontwerpen tot verdeeling, waarvan geen enkel natuurlijk een officieelen vorm
kreeg, zie Delannoy: op. cit., blz. 162 en volg. Cf. Gedenkstukken, loc. cit., deel II, blz. 462.
Zie ook H.L. Bulwer: Life of Palmerston, deel II (2e uitg.), blz. 69 (Londen 1870).
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aanvaarden, zonder zeker te zijn van de toestemming van Europa en vooral van die
van Engeland, wien hij alles verschuldigd was? Hij wist, dat de Conferentie op 17
April opnieuw verklaard had, dat de door de Belgen verworpen scheidingsgrondslagen
‘bepaalde en onherroepelijke schikkingen’ waren, wil zeggen, dat zij slechts een
koning zou dulden, welke dezelven aanvaardde. In die omstandigheden kouden de
onderhandelingen niet slagen. Leopold en de deputatie bevonden zich, zooals
Palmerston zegde, at a dead lock.
Edoch, het Congres bleef in zijn wederstand volharden. Ponsonby dorst hetzelve
het ultimatum van 10 Mei niet mededeelen, waarbij de Conferentie de Belgen
aanmaande, de scheidingsgrondslagen te aanvaarden, op straffe de Schelde te
blokkeeren en den koning van Holland te ondersteunen. Teruggekomen van zijn
genegenheid voor de Orangisten, werkte hij nu ten voordeele van Leopold en
vereenigde hij zich met de politiek van Lebeau. Hij ried Palmerston aan toe te
stemmen in een vergelijk. Om een einde aan de zaak te stellen, verkreeg deze, den
21n Mei, het zenden naar Brussel van een nieuw protocol, waarin beloofd, werd ‘met
den koning van Holland een onderhandeling aan te knoopen, ten einde zoo het
mogelijk is, mits rechtmatige vergeldingen, België het bezit van Luxemburg te
verzekeren’. De Conferentie kwam dus terug op haar onherroepelijke schikkingen,
evenals Josef II, in 1787, op zijn ‘onontbeerlijke voorafgaande voorwaarden’(1). Voor
het Congres was dit een geluk. En toch werd dit voorstel aanhoord met een uitbarsting
van woede.
Liever den oorlog, dan voor Holland de vlag te strijken! Luxemburg koopen en
afzien van Limburg, wiens inwoners geestdriftig aan de Omwenteling deelgenomen
hadden, dit was er in toestemmen zijn broeders te verkoopen en de heilige rechten
van het volk vertrappen. Dat was dus de voorwaarde mits welke een koning bekomen
was! Aan dien prijs was de monarchie veel te duur. De republikeinen zegevierden
en sleepten de openbare meening in de algemeene verontwaar-

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 437.
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diging mee. De Orangisten, over die uitbarsting van woede verrukt, schreeuwden
mede ten einde de onbandigheid te verlengen en daaruit baat te halen. Van uit Parijs,
werd de beweging toegejuicht en aangehitst door de vijanden van Lodewijk-Philips
en van Casimir Périer. De Potter, Lafayette, Mauguin, Lamarque dreven de Belgen
tot de republiek. De Franschgezinden lieten zich openlijk kennen. Te Luik, te Verviers,
te Namen werden Fransche vlaggen uitgehangen(1).
Edoch, in het Congres betrachtten de gematigden een oplossing te vinden. J.-B.
Nothomb slaagde er in, van zijn collega's de voorloopige verkiezing van Leopold en
hun toetreding tot financieele schikkingen met Willem te bekomen. Het was verstaan,
dat de verkiezing nietig zou zijn, zoo de koning in territoriale opofferingen toestemde.
Dat was tijd gewonnen, doch niets meer. Niets was opgelost. De toestand scheen
hopeloos en onontwarbaar. De koning van Holland drong te Londen aan op de
uitvoering van het ultimatum van 10 Mei, en de tot het uiterste gedreven Conferentie
riep Belliard en Ponsonby uit Brussel terug. Hopen op een nieuwe oneenigheid
tusschen Frankrijk en Engeland was slechts een ijdele begoocheling. Palmerston en
Casimir Périer waren volkomen akkoord.
Toch waren de diplomaten bang voor die Belgen, die voor niets bang waren.
Spraken zij niet van de troepen van den Duitschen Bond op geweerschoten te onthalen,
zoo zij in Luxemburg drongen? En zou zulks niet dadelijk gevolgd zijn van een
omwenteling te Parijs en van dien algemeenen oorlog, die tot hiertoe met zooveel
moeite vermeden werd? Vergeefs beschouwde men hen als het schandvolk van
Europa, spotte men met de onwetendheid en de onbekwaamheid van de
afgevaardigden, welke zij nu voor de tweede maal naar Londen gezonden hadden:
men moest hun wel de eer aandoen met hen te parlementeeren. Palmerston had het
eerst uitgeschaterd, toen hij hun voorstellen hoorde. Toch bleven zij in hun houding
volharden. Op één punt overigens

(1) Lebeau: Souvenirs, blz. 280, zegt dat Franschgezinden en republikeinen toen maar een partij
uitmaakten. Cf. blz. 299, 302, 309.
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verstonden zij rede. Die democraten stemden er in toe aan Zeeuwsch-Vlaanderen te
verzaken dat zij, in tegenspraak met hun grondbeginselen, om Staatsreden gevorderd
hadden. Zij bleven slechts onwrikbaar in nun besluit, de Limburgers en de
Luxemburgers, die met hen opgestaan waren, niet te verlaten. Toch getroostten zij
er zich in, den 26n Juni, na eindelooze besprekingen het vergelijk aan te nemen, dat
diende tot het opstellen van het verdrag van de XVIII artikelen. Deze bepaalden, dat
een bijzondere onderhandeling tusschen België, Holland en den Duitschen Bond het
vraagstuk van Luxemburg zou regelen. Wat Limburg betreft, een behoorlijke
schikking zou tot stand komen, dank zij de verwisseling van de enclaves welke de
Vereenigde Provinciën en de Opstenrijksche Nederlanden op het einde van de XVIIIe
eeuw op hun respectieve grondgebieden bezaten(1). Wat de vereffening der schulden
van het voormalig koninkrijk betreft, elk der partijen zou te haren laste nemen deze
welke zij vóór 1815 te dragen had; het overige zou volgens een redematige verhouding
verdeeld worden.
Denzelfden dag, te 9 uren 's avonds, aanvaardde Leopold de kroon van België
vóór de deputatie, van het Congres, op voorwaarde dat dit laatste de na zoovele
inspanningen bewerkte overeenkomst zou bekrachtigen.
Te Brussel verwekten de toegevingen van de afgevaardigden een laatste tempeest.
Het scheen wel een oogenblik, dat alles te herbeginnen was. Bij het eindigen van de
bespreking, kon het Congres er niet, toe besluiten ‘zijn broeders te verkoopen’. De
opgepropte tribunes juichten luidruchtig de sprekers toe, die den oorlog verkozen
boven zulke schande. De voorstanders der gelatenheid werden uitgefloten. De
republikeinsche pers van Parijs blies eens te meer het vuur aan. Eindelijk nam Lebeau
het woord op 5 Juli. Met een door

(1) De scheidingsgrondslagen welke Holland zijn nationaal statuut van 1790 gaven, hadden het
die enclaves, welke het toen nog niet bezat, niet kunnen toekennen. Het kreeg die slechts
door een verdrag met Frankrijk op 5 Januari 1800. 't Was J.-B. Nothomb welke op die
bijzonderheid deed denken, die klaarblijkelijk aan de aandacht der Conferentie ontsnapt was.
Door den tekst van de grondslagen naar de letter en niet naar den geest te interpreteeren,
werd een achterdeurtje opengelaten, dat iedereen bevredigde.
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zijn overtuiging bezielde welsprekendheid, wees hij er op, dat het lot der XVIII
artikelen innig verbonden was met het lot zelf van 's lands onafhankelijkheid.
Ongetwijfeld zou, zoo men naar de wapens greep liever dan ze aan te nemen, op de
hulp van Frankrijk mogen gehoopt worden. Die hulp zou een Europeesch conflict
verwekken en België, dat hetzelve zou ontketend hebben, zou daarvan het slachtoffer
zijn, want het had niets te verwachten dan een inlijving ingeval van zegepraal, een
restauratie ingeval van nederlaag. Dat ontroerd beroep op het gezond verstand en op
de vaderlandsliefde verwekte een wonderlijk uitwerksel op die vergadering, welke
de eendracht der partijen vrijmaakte van de ongevoelige discipline, die hun
oneenigheid bij de stemming wellicht had opgelegd. De vermoeide spreker zette zich
neer in het gerucht der toejuichingen. Het licht van de rede verdreef den walm van
de gevoeligheid. De zaak was gewonnen. De bespreking slabbakte nog vier dagen,
lang. Den 9n Juli bekrachtigde het Congres den tekst der XVIII artikelen met 126
stemmen tegen 70.
Een week later, den 17n, zette Leopold die van Kales kwam, in de Panne den voet
op het Belgisch grondgebied. Tot Brussel reisde hij te midden van de geestdrift van
het volk, onthaald op het geluid van de Brabançonne, onder zegebogen en wapperde
driekleuren. Alleen in de steden die hij doortrok, getuigden de hotels der aristocraten
en der Orangistische industrieelen, door hun gesloten vensters, van de gramstorigheid
hunner bewoners.
De inhuldiging des Konings had plaats op 21 Juli, op die zelfde Koningsplaats,
waar vijftien jaar te voren, te midden van een officieel en koel praalvertoon, die van
Willem I gehouden werd. De gansch populaire en democratische plechtigheid strookte
wonderwel met het karakter van die ‘republikeinsche monarchie’ die optrad. In het
midden van de plaats verrees de jonge vrijheidsboom. Daar tegenover, op de trap
der Sint-Jacobskerk, was een verhemelte opgesteld, waarop de namen der roemrijke
gevechten van de omwenteling prijkten. De blauwde kiel der vrijwilligers nam boven
den troon de plaats in van heraldieke wapenschilden. Leopold, gekleed als
luitenant-generaal van het Belgisch leger, werd
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ontvangen door de leden van het Congres en geleid naar den zetel, waar hij vooreerst
de neerlegging van de machten van den Regent bijwoonde. Vervolgens werd hem
de grondwet voorgelezen. Hij bezwoer die: een salvo van honderd en een
kanonschoten maakte het volk kond, dat het een koning had. Hij beklom vervolgens
den troon met een onderscheiding van manieren en een kalmte, die de souvereiniteit
verhoogden welke de natie hem toevertrouwd had. ‘Belg door uw aannemnig, zegde
hij met zijn langzame en ernstige stem, zal het mij een wet wezen, zulks steeds te
zijn door mijn politiek.’ Dat waren de woorden, waaraan zijn lange regeering zou
getrouw blijven.
Terwijl hij zich te voet, te midden van de burgerwachten en de menigte, naar het
koninklijk Paleis begaf, trokken de leden van het Congres naar het Paleis der Natie
om daar hun souvereiniteit neer te leggen met denzelfden eenvoud als zij die
opgenomen hadden(1). Hun taak was voltrokken. De door hen opgemaakte grondwet
trad in werking. Drie dagen later stelde de Koning zijn eerste ministerie samen en
riep hij het kiezerskorps bijeen tot de aanstelling van den Senaat en de Kamer der
Volksvertegenwoordigers.

II
Den 22n Juni had Willem I plechtig verklaard ‘dat hij als zijn vijand beschouwde het
personage dat België zou aanvaarden zonder de scheidingsgrondslagen te hebben
onderschreven’. De Conferentie had geenerlei belang aan die bedreiging gehecht.
Het scheen haar niet mogelijk, dat Willem zou opkomen tegen den eenparigen wil
van de Mogendheden. Zelfs in de veronderstelling, dat hij dit toch deed, zou zulks
slechts een niet te herhalen vergrijp wezen. Het was te laat om den algemeenen vrede
te storen, vermits Europa eindelijk akkoord was omtrent de erkenning van België.
Doch, anderzijds, wist Willem dat hij niets risqueerde met de wapens op te nemen.
Overwinnaar, mocht hij hopen

(1) Het Congres werd echter als wetgevende vergadering slechts ontbonden op den dag van de
bijeenkomst der Kamers.
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opnieuw de onbandigheid te doen heerschen in dit België, dat hem ontsnapte;
verslagen, zou hij er zich in getroosten, die XVIII artikelen te aanvaarden die hij als
een trouweloosheid van de Conferentie te zijnen opzichte aanzag. Hij achtte zich
trouwens in staat op de Belgen zijn vernederingen van het vorige jaar te wreken. Hij
had zorglijk zijn leger weder ingericht en had niet vergeefs beroep op zijn volk
gedaan. De Hollandsche natie wenschte vurig de ‘muiters’ van het Zuiden te kastijden.
De studenten van de universiteiten hadden bataljons vrijwilligers samengesteld. De
troepen die in Noord-Brabant samengetrokken waren, zoogezegd om de grens te
bewaken, bedroegen 50.000 man, onder het bevelhebberschap van den prins van
Oranje, bijgestaan door oversten als Constant de Rebecque en Bernard van
Saksen-Weimar.
Tegenover die strijdkrachten, konden de Belgen slechts een hoop zoo slecht
toegeruste als aangevoerde regimenten stellen, benevens enkele korpsen ongeoefende
vrijwilligers en een ternauwernood gewapende burgerwacht. Het Congres, dat zoo
strijdlustig was met het woord, had niets gedaan om zich voor te bereiden tot den
oorlog, waarmede het Europa steeds aan 't sarren was. De in September, gemakkelijk
behaalde overwinningen brachben het in den waan, dat de revolutionnaire geestdrift
voldoende was om den vijand te verslaan. Daar het overigens de in zijn dienst
overgegane beroepsofficieren wantrouwde, had het onder hen een misnoegdheid
laten ontstaan en aangroeien, die, zooals wij zagen, de Orangisten ten nutte maakten.
Zoo groot was de algemeene onvoorzienigheid, dat de militaire samenzweringen
nauwelijks de openbare meening ontrust hadden. Niets was gedaan geworden, noch
voor de moraal noch voor het materieel van het leger. Meer en meer ontbond het
zich in het bewustzijn van zijn verlatenheid en onder den invloed van het Hollandsch
goud, dat zijn kaders verwoestte. De minister van oorlog, de Failly, door den Regent
aangesteld en door Leopold behouden, onderscheidde zich slechts door zijn
lamlendigheid en zijn onbekwaamheid. Wat de troepen betreft, deze waren
samengesteld als ten gerieve van den vijand. Hun zwak effectief van 24.000 man
was ingedeeld in twee legers,
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die zoover van elkander stonden dat rij elkander niet konden ter hulp komen; het
eerste, het Maasleger, onder Daine, bezette Limburg, het tweede, het Scheldeleger,
onder Tieken de Tenhove, stond rondom Antwerpen, waarvan de citadel steeds bezet
was door generaal Chassé.
Den 2n Augustus zegde deze plotselings de in September gesloten wapenschorsing
op: twee dagen later overweldigde het Hollandsch leger de Kempen. In een ommezien
joeg het de voorposten aan de grens achteruit en, ware het sneller vooruitgerukt, dan
had het de beide Belgische legers gescheiden en die ongetwijfeld zonder moeite bij
den eersten schok overhoopgeworpen, doch hun ontbrak het aan vuur en zij waren
ook niet bestand tegen de vermoeienissen van een veldtocht. Het waren, zegde de
prins van Oranje, ‘in soldaat gekleede burgers met veel praats(1)’.
Leopold verwachtte zich zoo weinig aan een aanval, dat hij dadelijk na zijn
inhuldiging de voornaamste steden van het land was gaan bezoeken. Hij was te Luik,
toen hij vernam dat het België dat hij aangenomen had te verdedigen reeds vóór hij
het kende, in gevaar was. Hij wist maar al te goed in welke ontreddering het zich
bevond. In spijt van het artikel van de grondwet, volgens welk een vreemd leger
slechts na de aanneming eener wet het land mocht betreden, riep hij zonder aarzelen
de hulp van Frankrijk en van Engeland in. De begoocheling van zijn ministers was
zoo groot, dat zij zich dadelijk verzetten tegen dien maatregel van openbaar heil. Het
leger van maarschalk Gérard, dat Lodewijk-Philips, al te verrukt over de gelegenheid
zich met België's zaken te bemoeien, in der haast in Henegouw gezonden had, werd
daar door de overheid op protest ontvangen.
Edoch, zoo de Hollanders langzaam vorderden, toch vorderden zij. Daine had het
bevel niet uitgevoerd, te manoeuvreeren om zich met Tieken de Tenhove te
hereenigen. Den 7n aangevallen, werd hij den 8n te Hasselt overhoopgeworpen en
zijn ordelooze gelederen deden op Luik een aftocht, die naar een vlucht geleek.
Afgezonderd tegenover een vijand die sterk aan manschappen, aan tucht en aan

(1) Gedenkstukken, loc. cit., deel III, blz. 480.
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bewapening was, scheen het Scheldeleger verloren. De slag welke het op 11 Augustus
te Bautersem leverde, verbeterde zijn toestand niet. Een draaiende beweging van
Saksen-Weimar dwong het 's anderen daags zich op Leuven terug te trekken. De
vijand had zijn lot in handen. Het voelde zulks en maakte onder de knelling
machtelooze en verwarde manoeuvres. De dapperheid des Konings die zich als een
onderluitenant aan het vuur blootstelde, zelf de kanonnen in batterij stelde en bijna
door de Hollandsche cavalerie gevangen werd, vuurde de strijders aan. Doch de
achterste gelederen kwamen in onbandigheid en de wegen waren met vluchtelingen
vervuld. Zonder het aanrukken van maarschalk Gérard waren de van Brussel
afgesneden Belgen onvermijdelijk verplicht geweest zich over te geven. In het begin
van den namiddag deed de verschijning van de Fransche voorhoede het vuur staken.
De Hollanders hadden tot onderricht, zich voor dezelve terug te trekken. Hoffelijke
onderhandelingen stelden een einde aan het avontuur, dat slecht had kunnen afloopen.
De bezetting van Leuven gaf den prins van Oranje een voldoening voor zijn
eigenliefde. Den volgenden dag trokken zijn troepen, op kleinen afstand door de
Franschen gevolgd, terug naar de grens.
Dat was ‘de tiendaagsche veldtocht’(1). Was deze voor de Hollanders een
onbetwistbaar en overigens van te voren verzekerd voordeel, zoo eindigde hij voor
België met een schandelijke nederlaag. Het ‘defaitisme’, om niet méér te zeggen,
van een groot gedeelte van de officieren(2), de onervarenheid van hun oversten, de
ongeloofelijke zorgeloosheid van het Congres en van den Regent verklaren deze
jammenlijke mislukking, zonder ze te verschoonen. Zoo talrijke afzonderlijke daden
van dapperheid volvoerd werden, was de wederstand zoo zwak, dat de marsch van
de over-

(1) Omtrent dien veldtocht, zie vooral: P.-A. Huybrecht: Histoire politique et militaire de la
Belgique, 1830-1831 (Brussel; 1856); J. den Beer Portugael: De tiendaagsche veldtocht
('s-Gravenhage, 1906); A. Martinet: Léopold I et l'intervention française en 1831 (Brussel,
1905).
(2) Den 9n Augustus schrijft de prins van Oranje, dat men oranjesjerpen in de koffers van Daine
gevonden heeft, den Beer Portugael: op. cit., blz. 437.
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winnaars schier op een soldatenwandeling geleek. Het aantal dooden en gekwetsten,
onderscheidelijk 112 en 457 voor de Hollanders, en 91 en 453 voor de Belgen, blijft
ver beneden dat van de Septemberdagen.
De veldtocht leverde dan toch het bewijs, dat het land noch van een Orangistische
restauratie noch van een Fransche inlijving wilde weten. De prins van Oranje had
verwacht, dat de bevolking zijn troepen zou toejuichen: stilzwijgend zag zij die
voorbijtrekken(1). De omgekochte medeplichtigen waarop hij rekende, vermochten
geenerlei beweging te verwekken. Er was er evenmin op den doortocht van maarschalk
Gérard. En dat voortbestaan van het nationaal bewustzijn te midden van de nederlaag,
is er des te kenschetsender om.
Door de Hollandsche troepen tot staan te brengen, had Frankrijk slechts gehandeld
als lasthebber van Europa. Doch zoo Lodewijk-Philips er niet aan denken kon en er
ook niet aan dacht, België te behouden, toch was hij anderzijds verrukt over de
gemakkelijke overwinniing die zijn troepen behaald hadden. Palmerston was woedend,
omdat Leopold, nauwelijks uit Londen aangekomen, vóór Europa reeds als
beschermeling van den koning der Franschen zouverschijnen. In zijn kwaadwilligheid
vermoedde hij zelfs, dat het kabinet van Parijs den aanval van Willem in de hand
gewerkt had(2). Hij was tot alles bereid om hem te beletten partij te trekken uit een
optreden, dat hij slechts om den wille van de omstandigheden had moeten dulden.
Door de Britsche meening ondersteund, verklaarde hij op 15 Augustus in het
Parlement, dat de oorlog zou uitbreken zoo de Franschen niet spoedig België
ontruimden. De op 29 Augustus tusschen Gérard en Holland gesloten wapenschorsing
liet geen voorwendsel meer om de bezetting te verlengen. Lodewijk-Philips riep hem
in September terug. Hij moest vaarwelzeggen aan de hoop ten minste een deel te
sloepen der in 1815 op bevel van Europa

(1) Den 4n Augustus geloofde hij dat 13.000 gewapende mannen zich voor hem zouden verklaren
tusschen Verviers en Luik. Ibid., blz. 435.
(2) Bulwer: loc. cit., blz. 97.
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door Willem gebouwde vestingen der ‘barrière’. Daaromtrent moest hij genoegen
nemen met een belofte van Leopold. Doch Frankrijk zou in hoog aanzien staan,
omdat het zegevierend de Belgische onzijdigheid had verdedigd: aldus zou niemand
nog kunnen beweren, dat dezelve dat land hinderde. De militaire reorganisatie van
het jeugdig koninkrijk geschiedde ook te zijnen voordeele. Deze werd tot stand
gebracht door Fransche officieren, waarvan velen tot groote spijt van Palmerston, in
Belgischen dienst bleven.
Waren de gebeurtenissen van Augustus Frankrijk voordeelig geweest, zoo hadden
zij daarentegen België ten zeerste geschaad. Ter Conferentie van Londen werden de
Belgen als bloodaards en Leopold als een onbekwame beschouwd(1). Palmerston
ontrustte zich over het gevaar, in geval van een oorlog tegen Frankrijk, zulke
belangrijke vestingen als Maastricht en Luxemburg in de macht dezer
overwonnelingen te laten. Engeland zelf wilde dus niet meer hooren van de XVIII
artikelen, welke het vroeger had helpen opleggen. ‘Zij zijn gebleven, zegde Lebeau,
in de velden van Leuven’(2). De koning van Pruisen, de keizer van Oostenrijk en
vooral de czaar die door de verplettering van den Poolschen opstand nu de handen
vrij had, werkten openlijk ten voordeele van Willem. Alleen Lodewijk-Philips
ondersteunde nog de zaak van de Belgen. Men kwam eindelijk, op 14 October,
akkoord omtrent vier en twintig artikelen welke de Conferentie eens te meer en deze
reis voorgoed, ‘laatste en onherroepelijke beslissingen’ heette.
Zij verleenden aan België het Waalsche gedeelte van Luxemburg, met inbegrip
der omstreken van Aarlen, het Duitsch gedeelte zou toekomen aan den koning van
Holland, welke het zou bezitten als groothertog en lid van den Duit-

(1) Bulwer: loc. cit., blz. 101. Volgens den brief van Palmerston, dien hij in 't licht geeft, zou
Talleyrand de nederlaag van de Belgen hebben ten nutte gemaakt om te zeggen, dat zij
onbekwaam waren om hun onafhankelijkheid te doen eerbiedigen en te bevestigen, dat de
beste oplossing zou wezen de verdeeling van hun land tusschen Frankrijk, Pruisen en Holland,
en de oprichting van Antwerpen als vrijhaven.
(2) L. Hymans: Histoire parlementaire de la Belgique, deel I, blz. 487.
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schen Bond. Ter vergelding voor de Luxemburgsche grondgebieden welke hij verloor,
zou hij Maastricht krijgen, met heel het deel van Limburg op den rechteroever van
de Maas, alsmede Roermond en Venloo. Verdere bepalingen regelden den afloop
der Belgische wateren door Zeeland, het vrije verkeer op de rivieren, het aanleggen
van een straatweg naar Duitschland door Limburg heen. Ten titel van deelneming
aan de vereffening van de schuld der Nederlanden, werd België de betaling van een
rente van 8.800.000 gulden opgelegd. Ten slotte onderwierpen de Mogendheden het
aan het stelsel van de door haar gewaarborgde eeuwigdurende onzijdigheid.
Voor de Belgen was dit als een donderslag. Zouden zij er dan toch moeter toe
besluiten, die Limburgsche en Luxemburgsche ‘broeders’ achter te laten, welken het
verdrag der XVIII artikelen de mogelijkheid gaf bij het gemeene vaderland te blijven?
Doch wat anders gedaan dan het hoofd gebogen? Hoe nog van oorlog gesproken
zonder zich met schande te overladen? En overigens, in geval van weigering, op wie
gerekend? In Frankrijk zwegen de republikeinen en vereenigde de regeering zich
met de beslissingen van Europa. Men zag zich tot het onvermijdelijke gedreven. De
Kamers, nauwelijks vergaderd, zouden voor het begin van haar politiek leven de
fouten van het Congres bekoopen. Zij berustten er in, de uitslagen van de nederlaag
te bevestigen, voor welke zij evenmin als de koning aansprakelijk waren. Op 1
November bekrachtigde de Kamer der Volksvertegenwoordigers het verdrag der
XXIV artikelen; twee dagen later deed de Senaat hetzelfde. Den 15n onderteekende
Sylvain van de Weyer den tekst daarvan te Londen, samen met de gevolmachtigden
van de vijf ter Conferentie vertegenwoordigde hoven.
Deze hadden op Willems toetreding gerekend. Doch zich zelf gelijk blijvend,
verwierp hij een schikking die zoozeer verschilde met de scheidingsgrondslagen,
welke hij in Februari aangenomen had en waarbij hij besloten had zich te houden.
De gedachte, de onafhankelijkheid te erkennen van die Belgen welke hij verslagen
had, was voor den hoogmoed van dien stijfkop ondraaglijk. Als hij van hun koning
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sprak, heette hij hem ‘de Leopold’ of ‘Mijnheer Leopold’ en hij bekende, dat de
naam België niet door zijn keel kon(1). Overigens voelde hij zich aangemoedigd door
de genegenheid van de drie hoven van het Noorden. Nu deze den ‘laatsten en
onherroepelijken uitslag’ der Conferentie zagen, betreurden zij, dat zij met het
liberalisme geheuld en ‘een omwenteling beschermd’ hadden. De czaar verweet zijn
gevolmachtigden, dat zij zijn onderrichtingen waren te buiten gegaan en een vorst
hadden opgeofferd, ‘die door banden van verwantschap en genegenheid innig met
zijn huis verbonden was’. Nu het gevaar voorbij was, vergat men licht den angst,
dien de dreigende nabijheid van den algemeenen oorlog verwekt had. Metternich
legde al de sohuld op Pruisen, dat van den beginne af geen voldoende krachtdadigheid
had bijgezet; ‘had het dit wél gedaan, dan zou die omwenteling zoo schandelijk
afgeloopen zijn als de oproerige bewegingen welke, rond denzelfden tijd, in Italië
uitgebroken waren’.
Doch het was te laat. Men was gebonden. Overigens, was het hoofdzakelijke
bekomen, door Frankrijk te beletten België te bemachtigen. Het was voorwaar te
betreuren dat men, op het aandringen van de beide vrijzinnige Mogendheden, een
revolutionnaire onafhankelijkheid had moeten bekrachtigen. Doch Willem kon toch
van zijn beschermers niet eischen, dat zij hun legers te zijnen dienste stelden: zij
omringden hem met vriendelijke handelwijzen, beletten dat hem geweld zou
aangedaan worden, noopten hem met een treffend en comisch aandringen het
verfoeilijk verdrag te onderteekenen. Zij kregen niets dan afwijzende antwoorden.
Ten slotte moesten zij er zich wel in getroosten een koning in den steek te laten die
werkelijk al te veel boogde op een onechte wettigheid en van België sprak alsof hij
het gevonden

(1) Gedenkstukken, loc. cit., deel III, blz. 494, 539, 405. Toen in April 1832 Leopold naar Holland
schilderijen had laten zenden, welke Willem toebehoorden en zich in het paleis van Laken
bevonden, zond deze dezelve terug met een brief waarin hij verklaarde, dat het niet in zijn
bedoeling lag ‘een deel van zijn zaken te aanvaarden welke men scheen van plaats te willen
veranderen’. Ibid., blz. 273. Voor hem was Leopold slechts ‘een Fransch prefect’. Ibid., bl.
494.
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had in het erf zijner voorvaderen, en niet had te danken aan de goedwilligheid van
Europa(1). Wat hem gegeven werd, kon hem ontnomen worden. Hij zou daarvan de
bittere ervaring opdoen. Zijn koppigheid moede, besloten Oostenrijk en Pruisen, op
18 April 1832, het verdrag der XXIV artikelen te bekrachtigen; den 4n Mei volgde
Rusland hun voorbeeld, echter met enkele voorbehoudingen.
Nu bleef nog, België en Holland tot een schikking te nopen. Het eerste bleef
Limburg en Luxemburg bezetten, het ander, troepen houden in de citadel van
Antwerpen en in de forten Lillo en Liefkenshoek. Het een noch het ander schenen
tot onderhandelen geneigd. Wellicht op aanzoek van Leopold kwam Palmerston
tusschen beide, tot het openen van onderhandelingen. Het ‘thema’, dat hij opperde,
werd als basis van bespreking door de regeering van Brussel aangenomen. Voor de
eerste maal gaf zij blijk van staatkundig doorzicht. Zij voorzag, dat Willem zou
blijven pruilen, en wilde zich dus in een gunstig daglicht stellen door zich toegevend
te toonen. Generaal Goblet, op 18 September belast met de portefeuille der
buitenlandsche zaken, had, den 1n October de voldoening, door de Conferentie ervan
akte te doen nemen, dat het kabinet van 's-Gravenhage weigerde te onderhandelen.
Van toen af kon België den waarborg van de Mogendheden inroepen tot de uitvoering
der XXIV artikelen. Het goede recht was aan zijn zijde en de beslissing van de
Kamers, de noodige maatregelen te zullen nemen zoo het statu-quo tot na 3 November
voortduurde, kon niet meer als een verwatenheid beschouwd worden. De reorganisatie
van het leger, waartoe Leopold uit al zijn macht geholpen had, liet haar toe aldus te
spreken. Ten einde dat nieuw gevaar van oorlog te verdrijven, besloten Frankrijk en
Engeland onverwijld op te treden. In hun onmacht de uitvoering te beletten van een
verdrag dat zij zelf onderteekend hadden,

(1) Matuszewic merkt den 21n October 1831 te recht op, dat België hem nooit behoord heeft
ten erfelijken titel of ten titel van verovering gelijk Polen den keizer behoort. De Mogendheden
gaven het hem krachtens hum recht van verovering ‘en geenszins krachtens een hem eigen
recht’. Zij mochten er dus over beschikken zonder het grondbeginsel der wettigheid te
krenken. Gedenkstukken, loc. cit., deel III, blz. 496.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

41
zonderden de drie hoven van het Noorden zich in een pruilende onthouding af.
Den 22n October stelden de kabinetten van Londen en van Parijs den koning der
Belgen en den koning der Nederlanden in mora, vóór 12 November de grondgebieden
te ontruimen welke ten spijt van de bepalingen van het verdrag der XXIV artikelen,
door dezelven bezet waren. In geval van weigering van den koning der Nederlanden,
zou in Frankrijk en in Engeland beslag gelegd worden op de Hollandsche schepen,
zouden kruisvaarten al de in zee aangetroffen bodems aanhouden en zou een
Fransch-Engelsch smaldeel de Hollandsche kust blokkeeren. Bovendien zou, ‘zoo
op 15 November zich nog Hollandsche troepen op het Belgisch grondgebied
bevonden, een Fransch korps België binnendringen, met het doel de Hollandsche
troepen te dwingen dat grondgebied te ontruimen’, zoo de koning der Belgen zulks
verlangde.
Op 2 November gaf de Belgische regeering de gevraagde verbintenis. Niemand
was er onkundig van, dat Willem de zijne zou weigeren. Er bleef niets anders over,
dan den Hollandschen handel en het garnizoen van Antwerpen aan zijn
stijfhoofdigheid op te offeren. De maatregelen ter zee traden den 5n November in
werking. Den 15n trok een door maarschalk Gérard aangevoerd korps over de
Belgische grens.
De belegering van Antwerpen begon den 19n. Om het Europeesch karakter van
Frankrijks bemoeiing duidelijk te doen merken, was besloten geworden, dat de
Belgische troepen niet zouden optreden, zoo de Hollanders zich onthielden dezelve
aan te vallen. Zij woonden de krijgsverrichtingen als toeschouwers bij. Willem had
dezelfde houding voorgeschreven aan zijn in Noord-Brabant gelegerde troepen, om
niet den minsten schijn van een conflict met Frankrijk te doen ontstaan. De oude
generaal Chassé zag zich dus veroordeeld een strijd aan te gaan, die het aanzien des
Konings niet kon verhoogen. Het beleg van Antwerpen was in werkelijkheid slechts
een wreedaardige parade, door eigenliefde opgelegd. In gemeen overleg werd verstaan,
de stad te sparen. De Franschen vielen de citadel slechts buitenwaarts aan, en van
toen af bombardeerde Chassé de bevolking niet meer. Na een
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zeer krachtdadige verdediging, onderteekende hij een capitulatie, welke zijn troepen
die in Frankrijk zouden geïnterneerd worden, toeliet met krijgsmanseer uit de forteres
te trekken. Eenige dagen later ontruimde Gérard België, Willem in het bezit latend
van de forten Lillo en Liefkenshoek, die niet onder het bevelhebberschap van Chassé
stonden en dus niet in de capitulatie konden begrepen worden(1).
De verbittering, in Holland verwekt door de maatregelen ter zee welke uit hoofde
van Willems stijfhoofdigheid door Frankrijk en Engeland hoefden genomen, dwongen
den koning weldra tot zwichten. Den 21n Mei 1833 getroostte hij er zich in, met de
gevolmachtigden van de Mogendheden een overeenkomst te onderteekenen, waarbij
hij zich verbond, mits het staken van het beslag op zijn schepen en de invrijheidstelling
van het garnizoen van Antwerpen, de vijandelijkheden tegen België niet weder te
openen en de Schelde volkomen vrij te laten, ‘zoolang de betrekkingen tusschen
Holland en België niet door een definitief verdrag zullen geregeld zijn’. Die schikking
stelde de Belgische regeering niet in het bezit van de forten Lillo en Liefkenshoek.
Doch daardoor liet zij haar toe Luxemburg en Limburg te blijven bezetten. De
tegenrekening was al te schoon, dan dat zij niet gereedelijk aangenomen werd. De
door haar gevestigde voorloopige toestand gaf de Belgen al de genoegdoeningen
waarvan zij door de toepassing der XXIV artikelen hadden moeten afzien. Er valt
niet aan te denken, dat Willem zijn tegenstrevers zulke voordeelen bewilligde om
het ijdel genoegen hun de twee onnutte fortjes niet te hoeven afstaan. Doch hij bleef
weigeren niet hen te onderhandelen en kon het bovendien niet in zijn hoofd krijgen,
dat zij het zouden uithouden. Hij zag hen tot de onbandigheid bestemd: vroeg of laat
zouden zij onder zijn kroon terugkomen. In afwachting, was hij vast besloten meer
dan ooit de kuiperijen der Orangisten te ondersteunen. En wie kon weten of op den
duur geen algemeene oorlog zou uitbreken en zijn houding rechtvaardigen?
Tusschen Frankrijk en Engeland die het zoo doelmatig

(1) A. Martinet: La seconde intervention française et le siège d'Anvers (Brussel, 1908).
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geholpen hadden, beyond België zich in een zeer kieschen toestand. Het moest zich
ervoor wachten, aanleiding te geven tot het vermoeden, naar eene of andere zijde
over te hellen, en de tegenstrijdige prikkelbaarheid tusschen Londen en Parijs maakte
die taak tamelijk lastig. De door Leopold I aan Lodewijk-Philips gedane belofte een
zeker aantal der in 1815 gebouwde forten te sloopen, had Palmerston verbitterd,
alsmede de kabinetten van Berlijn, van Weenen en van Petersburg. Op 15 November,
den dag zelf dat de XXIV artikelen onderteekend werden, werd van de Weyer een
overeenkomst voorgelegd, waarin Frankrijk niet begrepen was. Zij beperkte de
slooping tot de werken van Meenen, Ath, Bergen, Philippeville en Mariembourg.
Een geheim artikel stelde den koning der Belgen in de plaats van den koning der
Nederlanden omtrent de verplichting, in geval van oorlog, de in stand gehouden
vestingen door de verdragsluitende partijen te laten bezetten. Hoewel de onzijdigheid
en de souvereiniteit van België daarin ongeschonden waren verklaard, verscheen het
niettemin, dat men eene en andere wilde besnoeien uit wantrouwen jegens Frankrijk.
Voor Leopold was zulks een vernedering. Hij berustte er in daarin toe te stemmen
(14 December 1831). Dit alles bleef overigens doode letter. Het land zou geen oorlog
meer kennen vóór 1914 en de vorderingen van de krijgskunst maakten de oude
vestingen weldra gansch onnut. Niemand protesteerde toen de regeering ze, in 1860,
liet afbreken, tijdens de uitvoering van een op Antwerpen gesteund nieuw stelsel van
landsverdediging(1).
Ten einde Leopold zijn uitsluitend Engelsch karakter te ontnemen, was het onder
de kabinetten van Londen en van Parijs verstaan, dat hij met een Fransche prinses
zou trouwen. Zijn huwelijk met Louise-Marie van Orleans, oudste dochter van
Lodewijk-Philips, had met veel staatsie plaats te Compiègne, den 9n Augustus 1832,
als laatste en uiterste bevestiging van de Fransch-Engelsche verstandhouding, die

(1) F. De Lannoy: La convention des forteresses de 1831 (Revue Générale, 15 Maart 1925). Cf.
K. Hampe: Das belgische Bollwerk (Berlijn, 1918).
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de absolutistische Mogendheden België's onafhankelijkheid afgedwongen had.
Doch dit was niet van aard om haar te vermurwen; zij lieten haar kwade luim wel
blijken. De bezetting van de citadel van Luxemburg door de Pruisische troepen, in
naam van den Duitschen Bond, gaf tusschen den generaal-plaats-commandant en de
Belgische overheid die de rest van het grondgebied bezette, aanleiding tot tamelijk
hevige geschillen. De Belgische vlag werd in verscheidene gemeenten neergeslagen;
in 1832 werd de gouverneur der provincie door benden meegenomen, op aanstoking
van Saksen-Wemiar. In 1835 ontstond een erger conflict, ten gevolge van de
aanmatiging van de regeering van Berlijn, die zich tegen het bouwen van een linie
van verdediging tegen Holland, tusschen Antwerpen en Hasselt, wilde verzetten.
Dank zij het optreden van Frankrijk en van Engeland verwekten al die plagerijen
meer gerucht dan onheil(1).
De Pruisische kwaadwilligheid vond anderzijds, om zich te uiten, gelegenheid of
voorwendselen, in de levendige belangstelling waarmede de Belgische katholieken
de wisselvalligheden volgden van het conflict dat, in de Rijnprovinciën, tusschen
het kabinet van Berlijn en de Kerk ontstaan was. Hun dagbladen juichten luidruchtig
de eischen van hun geloofsgenooten toe, die de ‘vrijheid als in België’ vroegen.
Onvoorzichtige woorden werden de kerkelijke overheden ten laste gelegd. Von
Arnim, Pruisisch minister te Brussel, beschuldigde de Belgische geestelijkheid dat
zij tot een omwenteling in Duitschland aanstookte. De droomerijen van Bartels, van
de Potter en van zijn vrienden omtrent de oprichting van een republikeinsche federatie
van België en van Rijnland schenen hem het kenteeken van een demagogisch komplot,
en hij gaf Brussel uit voor ‘de vergaderplaats van de revolutionnairen en politieke
vluchtelingen van al de landen’. De aanhouding van den aartsbisschop van Keulen,
Mgr. Droste von Vischering, in 1837, gaf aanleiding tot een

(1) L. Verhulst: L'enlèvement du gouverneur du Luxembourg J.-B. Thorn à Schoenfelz (Revue
Générale, 1913); A. De Ridder: La Belgique et la Prusse en conflit, 1834-1838 (Brussel,
1919).
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geweldige campagne in de katholieke pers tegen het Pruisisch absolutisme, dat als
weerstuit de protestantsche bladen tegen België ontketende. Het ministerie werd met
vermaningen overladen en was voor de eerste maal verplicht met een grondwettelijk
non-possumus te antwoorden op de vragen om de vrijheid van de drukpers en van
het woord te kortwieken(1). Men voege daarbij de opsnijderijen van Maurits Arndt
en van de Duitsche patriotten tegen een verfoeilijke omwenteling die, dank zij de
Fransche kuiperijen, Germanië een land ontrukt had, waarop het historische rechten
bezat en dat het Dietsch karakter der Vlaamsche taal het verplichtte als het zijne op
te eischen(2).
Oostenrijk was niet veel beter gestemd dan Pruisen. In 1832 had het zich nog niet
gewaardigd, een minister naar Brussel te zenden, en Leopold bekloeg zich bij
Metternich over het ‘interdict waaronder België gesteld was’(3). Hij had zich weinig
te beloven van den vertegenwoordiger die van Weenen kwam, graaf von Dietrichstein,
een volbloed conservatief, een onbeschoften aristocraat, die zich permitteerde tegen
de ministers, ja, tegen den koning zelf uit te varen, die zich oogenschijnlijk onthield
de nationale feesten bij te wonen en openlijk met de Orangisten heulde(4).
Hoe hinderlijk die onwil ook was, toch was hij niet gevaarlijk. Ter uitzondering
van den koning van Holland had iedereen al te zeer schrik voor den oorlog, dan dat
daarvan anders spraak kon zijn dan met woorden. En er liep niet meer gevaar hem
te zien uitbreken in het binnenland dan aan de grens. De aan de Orangisten betaalde
toelagen waren louter geld weggeworpen. Hun impopulariteit beves-

(1) L. Schwahn: Die Beziehungen der katholischen Rheinlande und Belgien in den Jahren
1830-1840 (Straatsburg, 1914); H. Schörs: Rheinische Katholiken und Belgische Parteien
zur Zeit der Kölmer Wirre (Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, 1926).
(2) Zie onder anderen het vlugschrift van Arndt: Belgien und was daran hangt (Leipzig, 1834).
(3) A. De Ridder, in Revue catholique des idées et des faits, 7e jaar, nr 28, blz. 3.
(4) A. De Ridder: Les débuts de la légation d'Autriche à Bruxelles. Lettres du comte de
Dietrichstein, 1833-1834 (Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 1928).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

46
tigde zich te Brussel in 1834 door de brutale reactie, die hun kuiperijen bij het volk
ondervonden.
Willem moest ten slotte begrijpen, dat hij vergeefs wachten zou op een
onhandigheid of op een Europeeschen oorlog om België terug te krijgen. De militaire
uitgaven welke zijn stijfhoofdige verwachting Holland oplegde, verwekten meer en
meer ongenoegen bij het volk. De bedreiging van de Staten-Generaal, de begrooting
te zullen verwerpen, hadde hem zoozeer beschaamd, dat hij er plotseling toe besloot
den beslissenden stap te doen. Den 11n Maart 1838 liet hij te Londen zijn inzicht
kennen, het verdrag der XXIV artikelen te onderteekenen.
Die onverwachte en toch alleszins te verwachten verklaring plofte de Belgen in
een verbazing die weldra tot verontwaardiging steeg. Willem, door voor Europa te
zwichten, stelde hen weder onder dezes voogdij. Wat voor hem een pijnlijke
vernedering was, was voor hen een nog pijnlijker wonde. Zij hadden zich zoo goed
aan het voorloopige gewend, dat zij hetzelve als definitief aanzagen. Het vooruitzicht
te moeten scheiden van Limburgers en Luxemburgers, die met hen opgestaan waren,
met hen in het Congres gezeteld, met hen de grondwet opgemaakt hadden, evenals
zij in de Kamers, in het bestuurswezen, ja in het ministerie vertegenwoordigd waren,
scheen hun wederrechtelijk en afschuwelijk. Afschuwelijk, omdat zulks het recht
van zelfbeschikking van de burgers vertrapte; wederrechtelijk, omdat daardoor
400.000 katholieken veroordeeld werden om terug te keeren onder het juk van een
protestantschen ‘despoot’(1). Evenals in de eerste dagen van de omwenteling, deed
de patriotische hartstocht den republikeinschen hartstocht en den godsdienstigen
hartstocht oplaaien. De republikeinen benaarstigden zich het volk van de steden te
doen opstaan, de geestelijkheid dat van den

(1) Volgens Boislecomte, den Franschen minister te Brussel, wordt de oppositie vooral verklaard
door den godsdienstijver der katholieken. Gedenkstukken, loc. cit., deel II, blz. 455. De
‘liberale of industrieele partij’, zegt hij, is veel koeler, omdat zij den oorlog ducht. Ibid., bl.
456. De democraten razen, doch hebben weinig macht. Ibid., blz. 457.
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buiten. De hertog van Beaufort was zoo opgewonden, dat hij sprak van het volk tegen
de ministers op te jagen, zoo zij zwichtten(1). Het blad Le Belge hitste het leger tegen
zijn oversten op(2). De woede deed de eenen de overweldiging van Holland eischen;
de anderen verzekerden, dat de katholieke soldaten van den Duitschen Bond op de
Belgen niet zouden schieten. Was het om de gemoederen te bevredigen, was het om
op de Conferentie te werken, althans de regeering liet het leger op oorlogsvoet
brengen, paarden koopen en Poolsche officieren aanwerven. De protesten van de
Limburgers en de Luxemburgers, de petitiën waarmede zij het Parlement
overstroomden, hitsten nog meer de bevolking aan, wier verbittering des te
aanstekelijker was daar zij op edelmoedige en rechtzinnige gevoelens gegrondvest
was. Te midden van de algemeene verwarring, schreeuwden de Orangisten met de
republikeinen mee(3), zoodat men zich mocht afvragen of de troon zelf in de crisis
niet zou neerstorten. Twee verschrikte ministers boden hun ontslag aan.
Hoe grondig en algemeen die beweging ook was, toch bood zij geen uitkomst. Nu
stond Europa eenparig tegenover de wraking van de Belgen. Vergeefs had
Lodewijk-Philips te 's-Gravenhage stappen laten aanwenden om Willem te bewegen
af te zien van Limburg en van Luxemburg. Het wantrouwen, dat hij bij Palmerston
had verwekt, had hem terstond tot inkeer doen komen. Op den koning der Franschen
viel dus niet te rekenen en van Frankrijk zelf, waar de republikeinen nu zoo
machteloos waren, dat zij zich stil hielden, was geenerlei hulp te verwachten. Vergeefs
smeekte Leopold zijn nicht Victoria, haar tusschenkomst af. Hij kreeg van haar
slechts den raad zich te onderwerpen en in zijne spijt wou hij afstand van den troon
doen. De eenige toegeving der Conferentie, de door het verdrag der XXIV artikelen
voorziene rente tot vijf millioen gulden te verminderen, liet des te beter haar besluit
blijken omtrent al het overige niet te zullen wijken, wat velen een smaad toescheen.
De over-

(1) Gedenkstukken, loc. cit., deel II, blz. 455.
(2) Ibid., deel I, blz. 548.
(3) Ibid., blz. 520.
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drevenheid der in de Kamers uitgesproken redevoeringen verbitterde de Mogendheden.
De koning van Pruisen en de keizer van Oostenrijk riepen hun ministers uit Brussel
terug. Palmerston zelf verloor zijn geduld en dreigde, Limburg en Luxemburg te
zullen laten bezetten door de troepen van den Duitschen Bond.
De troonrede van 13 November 1838 die bevestigde, dat 's lands rechten ‘met
moed en volharding’ zouden verdedigd worden, liet gelooven of moest laten gelooven,
dat de koning desnoods het zwaard zou trekken. Eenige dagen later, antwoordde de
Conferentie hem met haar protoool van 6 December, verklarende dat haar beslissingen
onherroepelijk waren. Den 1n Februari gaf Willem daaraan zijn toetreding en keerde
hij zich aldus naar de zijde der Mogendheden, wier voorstellen hij zoolang verworpen
had.
Nu werd de toestand van België veel hachelijker dan hij zeven jaar te voren geweest
was, toen het de door Willem aangenomen scheidingsgrondslagen verworpen had.
Inderdaad, nu was het een door hetzelve aangenomen verdrag, dat het weigerde uit
te voeren, omdat, tegen zijn verwachting, de tegenpartij tot dat verdrag toetrad. De
aanvaarding van Willem stelde het tegenover deze noodkeus: zich onderwerpen of
heel alleen Europa het hoofd bieden. Den 19n Februari legde graaf de Theux op de
tafel der Kamer een wetsontwerp neer tot bekrachtiging van het verfoeilijk verdrag.
Vijftien zittingen lang duurde een woedend debat tusschen het ministerie en een
verbitterde oppositie. Te midden van de toejuichingen, legde Gendebien zijn mandaat
van afgevaardigde neer, liever dan toe te stemmen in het achterlaten van zooveel
‘aan den schrik opgeofferde’ landgenooten. Een zijner collega's werd door een
beroerte getroffen op het oogenblik, dat hij zich voor het onvermijdelijke verklaarde.
Doch de industrieelen, de kooplieden, de vrienden der orde wenschten het einde van
een crisis die, naar hun zeggen, het land ruïneerde. Tal van gemeenteraden petition
neerden voor de aanvaarding. De beslissing van de Kamer was van te voren zeker.
Den 19n Maart werd het ontwerp der regeering door een stemming van gelatenheid
met 58 stemmen tegen 42 aangenomen.
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De definitieve verdragen van België met de Mogendheden en met Holland, werden
den 19n April te Londen onderteekend. Het offer was volbracht. Europa bekrachtigde
de ontbinding van dat koninkrijk der Nederlanden, dat het in 1815 geschapen had
en het bestaan van den nieuwen Staat, die op de landkaart plaats nam. Hij zou met
zijn onzijdigheid en met zijn grondgebied onveranderd blijven tot den vrede van
Versailles, zooals Europa hem erkend had, doch niet volkomen zooals hij zich had
willen opdringen. De zaak eindigde kortom met een vergelijk. Willem kreeg de
scheidingsgrondslagen niet; België verzaakte aan de helft van Luxemburg en aan al
de grondgebieden beoosten de Maas.
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Hoofdstuk II
Het land en de regeering tot in 1839
I
Toen Josef Lebeau het Congres de verkiezing voorstelde van prins Leopold van
Saksen-Coburg kende hij, noch zijn collega's, noch overigens niemand in België,
den toekomstigen koning. Zijn naam was slechts een staatkundig zinnebeeld. Hij
werd slechts vooruitgezet om de Mogendheden te winnen en eindelijk een monarchie
te stichten, die het land zou redden uit de beroeringen, welke het uitputten. Aan den
persoon van den vorst was weinig gelegen. Men vroeg hem niets anders, dan de
kroon te aanvaarden. De revolutionnaire vergadering die ‘zich een koning bij
stemming gaf’, bekommerde er zich niet over, hoe hij de regeering zou uitoefenen.
Had de grondwet daarin niet voorzien? Wat van hem verwacht werd, was alleen dat
hij den troon zou bezetten, en daardoor, tegenover Europa, den Staat duurzaamheid
geven. Men wilde een vorst, om het even wien, zoo hij maar erkend werd. Over al
het overige hoefde maar heengestapt, daar een grondwettelijk koning schier niet veel
meer was dan een schaduwkoning.
Nu, het toeval wilde, dat Leopold even geschikt was voor de rol welke hem bestemd
was, als voor die, welke hem niet bestemd was. Tegenover de dubbel kiesche taak
gesteld, eenerzijds een grondwet in werking te stellen, wier vrijzinnigheid de
uitvoerende macht scheen te zullen ontzenuwen en anderzijds de onzijdigheid in
stand te houden welke de Mogendheden het land opgelegd hadden, maakte hij van
beide een ‘werkelijkheid’. Het werk dat hij tot stand bracht, was een des te
opmerkenswaardiger proefneming, daar zij zonder voorgaande was. En ten aanzien
van de allerlei gevaren, die het jeugdig koninkrijk zoowel van
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binnen als van buiten gedreigden, zal het niet overdreven wezen, Leopold I, als
Philips den Goede, den welverdienden toenaam van Conditor Belgii te geven.
Geboren den 16n December 1790, had dit achtste en laatste kind van Frans, prins
van Saksen-Coburg-Saalfeld en van Augusta van Reuss, een zeer wisselvallig bestaan.
Evenals al de toenmalige Duitsche prinsen, had hij eerst Napoleon het hof gemaakt
alvorens, zich tegen hem te keeren. Als officier in het Russisch leger, had hij
gevochten te Lützen, te Bautzen, te Kulm en te Leipzig. Te Parijs, waar hij in 1814
met de bondgenooten binnengetreden was, maakte hij goeden indruk. Te recht ging
hij door voor een van de schoonste mannen van zijn tijd. Hij was aantrekkelijk door
zijn natuurlijke bevalligheid, zijn verstandig voorhoofd, zijn diepen blik, door het
tevens helder en peinzend voorkomen van zijn persoon. Het huwelijk van zijn zuster
Julia met groothertog Constantijn van Rusland had hem met czaar Alexander
vermaagschapt. Met dezen in 1814 naar Londen gekomen, veroverde hij daar het
ietwat grillig hart van prinses Charlotte, die bij den dood van George III den troon
zou erven en wier verloving met den prins van Oranje, dien Leopold later op het
slagveld te Leuven zou ontmoeten, pas verbroken was. Het huwelijk had plaats op
2 Mei 1816. Doch, na een verblijf van eenige maanden in het bloemige landgoed
van Claremont, stierf Charlotte den 6n November 1817, in de kraam van een
doodgeboren kind. De schitterende toekomst die zich voor haar gemaal geopend had,
was plotseling verzwonden.
Sedert dan leidde hij, te Claremont en te Marlborough House, een ernstig en ietwat
treurig bestaan, buiten de koninklijke familie, belang stellend in de politiek, over
dewelke hij zich als scherpzinnig toeschouwer onderhield met zijn vertrouweling
Stockmar, een verkleefden dienaar zijner familie, die hem van Coburg tot in Engeland
was gevolgd. Zijn smart hij den dood van zijn vrouw had hem de genegenheid van
de Engelsche aristocratie doen verwerven. Het Parlement had hem een levenslange
rente van 50.000 pond sterling bewilligd. Zijn aanzien was nog gestegen door het
huwelijk van zijn zuster, de prinses van
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Leiningen, met den hertog van Kent. Daar het uit die verbintenis geboren kind, prinses
Victoria, sedert den dood van Charlotte, erfgename der Britsche kroon werd, was
het te voorzien, dat Leopold op de toekomstige regeering een grooten invloed zou
uitoefenen.
Nieuwe vooruitzichten warden hem geopend door het aanbod van den Griekschen
troon in de maand Februari 1830. In zijn ongeduld, een rol te spelen, nam hij het
aanbod aan. Doch hij werd bitter teleurgesteld. Weldra overtuigd dat het onmogelijk
was een door de partijen verscheurd koninkrijk in te richten, besloot hij wijselijk op
21 Mei, af te zien van de taak welke hij met overhaasting aangenomen had. De
Belgische omwenteling kwam juist van pas om zijn eerzucht eindelijk te bevredigen.
Reeds in de maand November 1830 was van hem, als van zooveel anderen, spraak
geweest. Doch de Belgen kenden zelfs zijn naam niet en de Mogendheden dachten
slechts op den prins van Oranje. Eerst na de mislukking van Nemours, verscheen hij
als onontbeerlijk. Zijn candidatuur had voorzeker veel bijgedragen tot den ommekeer
van Engelands houding tegenover de Belgen. Zij was Palmerston des te aangenamer,
daar de prins de Whigs genegen was. In de hoop deze maal te slagen, nam Leopold
een zeer bedrijvig deel aan de onderhandelingen die ten slotte tof de XVIII artikelen
leidden. Toen de afgevaardigden van het Congres, eenige weken later, hem de kroon
kwamen aanbieden, bleek het hun dat de koning dien zij pas gekozen hadden,
werkelijk een koning was.
Hij was toen, op den leeftijd van een en veertig jaar, in de volle rijpheid van lichaam
en van geest. Van de schitterende schoonheid zijner jeugd, behield hij nog de edele
trekken, die zijn ietwat bitter aangezicht zekere scherpheid gaven. Detamelijk
afgemeten en hoogmoedige waardigheid zijner houding werd door welwillendheid
en bevalligheid getemperd. Reeds bij de eerste ontmoeting, had hij de genegenheid
van de afgevaardigden gewonnen. Denzelfden avond schreef een hunner, nog onder
den indruk van de samenkomst, aan zijn
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huisgenooten: ‘Voor mijn land zou ik niets kunnen verlangen, zoo de zaken aan den
man beantwoorden’(1).
Hij kende niets van het land waarover hij zou heerschen. Het schijnt zelfs niet, dat
hij het minste belang gehecht heeft aan de volks- en burgeromwenteling waaraan hij
zijn kroon verschuldigd was. Voor dien realistischen geest, beperkte de politiek zich
tot de kunst van regeeren, en was het dogma van de volkssouvereiniteit slechts een
groot woord. Eigenlijk was hij een conservatief. Het is wonderlijk, dat hij voor de
verdragen van 1815, tegen welke zijn onderdanen juist opgestaan waren, een
rechtzinnige bewondering koesterde. Wat, in spijt van zijn betrekkingen met en
genegenheid voor Engeland, wellicht in hem overheerscht, is de Duitsche prins van
het Oud Stelsel, even wars van de revolutionnaire grondbeginselen van Frankrijk,
als van het Germaansch nationalisme van Pruisen. Zijn ideaal is het Oostenrijk van
Metternich, met diens afschuw voor de democratie en met diens legitimistische en
zelfstandig optredende regeering. Volgens hem, was de Belgische grondwet een
ongerijmdheid(2). En er dient zich afgevraagd, hoe hij, met zulke gedachten
daaromtrent bezield, ze kon toepassen en dan nog met een vaardigheid die hem tot
het volmaaktste type van grondwettelijk koning stempelt, dat het Europeesch vasteland
gekend heeft.
Hierbij was zijn grondige kennis van het Engelsch parlementarisme, vooral zooals
het begrepen en toegepast werd door de Whigs, hem wellicht hoogst behulpzaam.
Zij had hem geleerd, dat de regeering, in een vrij land, slechts mogelijk is met de
hulp van de openbare meening. Doch in België was die meening niet, zooals in
Engeland, geleid door een op een lange politieke overlevering gesteunde

(1) Onuitgegeven brief van Stanislas Fleussu, mij welwillend medegedeeld door den heer Henri
Heuse.
(2) Den 17 April 1846 zegt hij het in onverholen woorden tot aartshertog Jan: ‘Die hiesige
Konstitution ist eine Verrücktheit’. E.-C. Corti: Leopold I von Belgien, blz. 139 (Weenen,
1922). In 1841 spreekt hij den minister van Piemont over de ‘ongerijmde grondwet, welke
al het goede verlamt, dat het koninklijk gezag zou en moest doen’. C. Buraggi enz: Belgio
e Piemonte net risorgimento italiano (Turijn, 1930).
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ervaren aristocratie, doch door een burgerij met vrijzinnige strekkingen, die, met
haar gewichtigheid hoog ingenomen, met een revolutionnaire ideologie doorkneed,
ongeduldig was om een gansch nieuwe grondwet in te huldigen en... te probeeren.
De monarchie zooals zij die begreep, was een ‘republikeinsche monarchie’, waarbij
de kroon slechts een sieraad en geenszins een macht zou wezen. Voege men daarbij,
dat de prins die geroepen was zoo'n opgeofferde rol te spelen, een vreemdeling was
en dus totaal van historisch aanzien ontbloot was, dat zijn Engelsche opvoeding en
manieren, de Franschgezinden ergerden, dat zijn Lutheranisme hem in den schoot
van een katholieke natie afzonderde, dan dienen het beleid en de behendigheid welke
hij aan den dag legde om zijn nominaal koningschap tot werkelijk koningschap om
te zetten, des te meer bewonderd.
De minste overijling had alles verbroddeld. Bij die Belgen, die de persoonlijke
regeering van Willem I verafschuwd hadden kon het gezag slechts doen aanvaard
worden, door het langzamerhand in te voegen in een stelsel waaruit zij het hadden
willen buitensluiten. Daartoe diende dat stelsel eerlijk aangenomen, zonder laag of
list te gebruiken, en het moest, zonder daarvan de grondbeginselen te schenden, door
het gebruik en de practijk lenig gemaakt worden. De instellingen worden door haar
werking verwezenlijkt en de groote verdienste van Leopold was, dat hij zulks begreep.
Een grondwet kan niet in alles voorzien; de toestanden van het leven laten zich niet
in een tekst beknellen. Hoe schriel het Congres de bevoegdheid der kroon ook beperkt
had, toch had het haar de uitvoerende macht, gelaten, wil zeggen juist dat aandeel
van de macht, wiens doelmatigheid vooral afhangt van den man die ze bezit. Een
houten koning als een autoritair koning hadden alles bedorven; met den eerste was
de grondwet tot onbandigheid ontaard, met den andere, had zij omwenteling gebaard.
't Was een weldaad van Leopold, dat hij ze aanpaste tot de noodwendigheden eener
stevige regeering. De houding die hij van den beginne aan aannam, was de eenige
mogelijke. Met een voorbeeldelooze behendigheid en een onvermoeibaar geduld,
vermocht hij, terwijl hij in de schaduw bleef, een stijgenden invloed te
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verwerven. Hij regeerde in overeenstemming met de meening, zooals een goed
scheepskapitein in den wind stuurt, zoodat het vaartuig er zich door laat voortstuwen
en niet beheerschen. Zijn grondwettelijke onverantwoordelijkheid verborg zijn
werking voor het publiek en liet hem derhalve toe, ze des te sterker in den Raad uit
te oefenen. Voorbedachtelijk leefde hij afgezonderd te midden van geheimraden,
Jules van Praet, Jules Devaux, Edward Conway, wier talent hij dadelijk onderscheidde
en die door hun toewijding zijn vertrouwen beantwoordden.
Te midden van hen, correspondeerde hij met zijn ministers, zich afzonderend om
beter zijn onafhankelijkheid te vrijwaren. Hij wilde rijk zijn, om niet van de natie af
te hangen. Het groot fortuin, dat voordeelige beleggingen hem bezorgden, liet hem
toe niet af te hangen van de burgerlijke lijst wat, zegde hij, de vorsten ietwat het
aanschijn van bedelaars geeft(1). In alle omstandigheden correct, doch koel, misschien
meer uit berekening dan van natuur, oefende hij dus een macht uit die steeds meer
den Staat doordrong, zonder haar bron te verraden. De reactionnairen van Weenen
die hem ‘den grondwettelijken automaat’ heetten, bedrogen zich deerlijk(2). De
grondwet nauwgezet getrouw, liet hij ze werken; hij behield zich enkel de schijnbaar
zedige, doch gewichtige rol voor, zoo die vergelijking kan passen, van regelaar in
een machine. Juist omdat zijn tusschenkomst in de zaken verborgen bleef, was zij
bestendiger en grondiger. ‘Ik ben overtuigd, zegde Guizot die hem goed kende, dat
koning Leopold, oneindig voorzichtiger en behoedzamer van taal en van houding,
in de regeering van België, inwendig en uitwendig, een grooteren persoonlijken
invloed heett uitgeoefend dan koning Lodewijk-Philips in die van Frankrijk; doch
de eerste vermeed daarvan zorglijk den schijn,

(1) Ernst von Sachsen Coburg: Aus meinem Leben und aus meiner Zeit, dee1 I, blz. 229 (Berlijn,.
1887).
(2) Dietrichstein zegt in 1834 van hem dat hij slechts een grondwettelijke automaat is, waarvan
de bewegingen beurtelings geleid worden door de eischen van het binnenland en de
aandrijvingen van het buitenland. A. De Ridder in Bulletin de la Commission royale d'Histoire,
1928 blz. 272.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

56
terwijl de andere er steeds over bekommerd was, dat zijn doeleinden en pogingen
niet naar waarde zouden geschat worden’(1).
Grondwettelijk koning uit noodzakelijkheid, was Leopold uit liefhebberij diplomaat.
Zoo hij het binnenlandsch bewind graag aan zijn ministers overliet en het, bovendien,
volstrekt niet aantrekkelijk vond, stelde hij daarentegen een hartstochtelijk belang
in de groote politiek. Schoonzoon van den koning van Frankrijk, oom van de koningin
van Engeland, hoofd van dat huis van Coburg dat Groot-Brittannië een prins-gemaal
en Portugal een koning had gegeven, genoot hij in Europa een aanzien, dat dit van
zijn kroon verhoogde. Zijn staatkundige kennis was in al de hoven zeer geroemd.
Met de meesten harer onderhield hij een briefwisseling, waarin dikwerf ongevraagde
raadgevingen voorkwamen. Zoo het zekerlijk overdreven is, in hem ‘het politiek
orakel van Europa’ te zien, kan hem de verdienste niet ontzegd worden dat hij een
diplomatische werking heeft uitgeoefend, welke het zijn koninkrijk opgelegd stelsel
van onzijdigheid ongemeen bevestigde. ‘De toestand van België in de wereld, schrijft
de minister van Oostenrijk in België in 1848, berust uitsluitend op de betrekkingen
van den koning’(2). Het lijdt in alle geval geen twdjfel, dat die betrekkingen voor het
land hoogst voordeelig waren. Leopold benuttigde die steeds ten dienste van den
vrede. In 1840 bevlijtigde hij zich onvermoeid om het conflict te verhinderen, dat
Frankrijk en Engeland bedreigde. Zoo hij later schijnt gedacht te hebben, een
samenspanning tegen Napoleon III op touw te zetten, dacht hij slechts op een
vreedzame samenspanning. En die politiek van Europeesche bevrediging was wel
die, welke een koning der Belgen paste.
Ongetwijfeld was Leopold, onder de zoo talrijke koningen welke in zooveel
nieuwgeboren Staten in den loop van de XIXe eeuw aangesteld werden, niet alleen
de gelukkigste, doch ook de behendigste. Hij schiep een vast en duurzaam werk en
stichtte een traditie, die hem overleefde. Hij liet

(1) Guizot: Mémoires, deel VIII, blz. 95.
(2) E.-C. Corti: Leopold I von Belgien, blz. 131.
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zich recht wedervaren en verheugde er zich over, dat hij geslaagd was. ‘Ik heb het
land bedorven, zegde hij in 1845, en liet het sedert vijftien jaar dingen bekomen, die
het, alleen, nooit verkregen had’(1). Hij was in den volsten zin des woords wat
Palmerston van hem verwacht had: ‘een goede Belgische koning’.
Toch werden hem geen vernederingen gespaard. Vorst van het Oud Stelsel, leed
hij lang onder de minachting, waarmede de Duitsche hoven zijn revolutionnair
koningschap bejegenden. In België deed de houding van de partijen hem soms zijn
‘doornenkroon’(2) verwenschen; het gebeurde wel eens dat hij het betreurde, dat hij
den troon van Griekenland had geweigerd. In 1838 en 1848 deden voorbijgaande
vlagen van ontmoediging hem van aftreding spreken. Doch weldra hernamen ‘de
gelijke en gemakkelijke gemoedsgesteldheid, de philosophische kalmte welke de
hoofdtrekken van zijn karakter waren’(3) de overhand in die sterke ziel. De populariteit
versmadend, vreesde hij geenszins zich bij het volk onbemind te maken. Zoo hij in
den grond in overeenstemming met de openbare meening heerschte, misprees hij
dezelve(4). Hij voelde slechts afkeer voor die liberalen en die katholieken met welke
hij, van 1839 af, steeds moest afrekenen. Doch hij verwarde ze noch met het land,
noch met den Staat. Kortom, hij bleef altijd een vreemdeling te midden van zijn volk
en, zoo hij zich toewijdde tot zijn dienst, was dit vooral uit plichtbesef, uit eergevoel
en uit eigenliefde. Hunnerzijds zouden de Belgen hem slechts naar waarde schatten,
als hij er niet meer was. Dan erkenden zij alles wat zij hem verschuldigd waren, en

(1) Brief aan Ad. Dechamps, in E. de Moreau: Adolphe Dedamps, blz. 195 (Brussel, 1911).
(2) Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 1928, blz. 267.
(3) Uitdrukkingen van den Franschen minister Boislecomte, in Gedenkstukken, loc. cit., deel II,
blz. 450.
(4) Zijn neef, Ernst van Saksen Coburg: Aus meinem Leben und aus meiner Zeit, deel III, blz.
484, zegt, dat hij legens de openbare meening volkomen onverschillig was en dat degenen
die meenen, dat het liberalisme daarin bestaat onder dezelve te buigen, ‘würden ihn ohne
Zweifel für einen der illiberalsten Fürsten Europas gehalten haben’.
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de openbare dankbaarheid plaatste zijn standbeeld op zijn ware plaats, toen zij het
verhief op de zuil, opgericht ter gedachtenis van het Nationaal Congres, wiens werk
hij voltooid en bekroond had.

II
Het ware moeilijk een rampzaliger samenloop van omstandigheden uit te denken
dan die, waaronder de regeering van Leopold I begon. Men verwachtte daarvan den
vrede en zij bracht enkel oorlog en nederlaag mede. Welk voorteeken, reeds in den
beginne vóór zijn volk te verschijnen als een overwonneling, die op het punt had
gestaan om zijn degen te moeten afgeven! Zoo hij niet persoonlijk verantwoordelijk
voor de ramp was, dan toch droeg hij er de politieke verantwoordelijkheid van.
Slachtoffer van de zorgeloosheid van het Congres dat hem gekozen had, kon hij
slechts gelaten het gevolg aanvaarden van de fouten die hij niet had bedreven. Alles
valt neer op een Staatshoofd, en in stede van vertrouwen te schenken aan den vorst
dien zij aan haar hoofd gesteld had, vroeg de vernederde, ontgoochelde en
ontmoedigde natie zich af, of zij geen beroep gedaan had op een onbekwame.
Tot overmaat van rampspoed, bracht de stoffelijke toestand het zijne bij om de
gemoederen te verbitteren. Sedert de Omwenteling, was het land ten prooi aan een
nog ergere crisis, dan die welke het in 1815 beleefd had(1). Het verlies van de
Hollandsche markt, vooral van de markt der Hollandsche koloniën plofte de nijverheid
in kommer. De sluiting van de Schelde verhinderde den zeehandel; onmogelijk nog
met Duitschland het doorvoerverkeer langs den Rijn voort tezetten. Overal waren
de fabrieken gesloten of werkten zij slechts met verminderd personeel. Te Gent werd
geraamd, dat 30.000 arbeiders werkloos waren en dat op tachtig fabrieken, enkel
vier op normale wijze werkten. Van 1830 tot 1836, viel het aantal spillen voor het
spinnen van katoen van 209.173 op 139.939 Om de katoenfabrikanten toe te laten

(1) Geschiedenis van België, deel VI, blz. 280.
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hun personeel niet weg te zenden, schreef de Gemeenteraad een leening van 10.000
gulden uit. De metaalnijverheid, de kolenmijnen ondervonden den terugslag van het
verval der weefnijverheid. En als om de ontreddering nog te vergrooten, overstroomde
Engeland het koninkrijk met allerhande koopwaren, terwijl de Hollandsche regeering
maatregelen trof om den Belgischen handel te smachten. Het scheen wel, of de
schitterende voorspoed welke de laatste jaren van het koninkrijk der Nederlanden
gekenschetst had, was onverhelpelijk verdwenen. Niemand had vertrouwen in de
toekomst. Uit genegenheid voor de Orangisten en uit voorzichtigheid, beperkte de
So'ciété Générale haar krediet. Ontmoedigde industrieelen verhuisden naar Holland.
Zooals steeds gebeurt, kwamen onrust en ontevredenheid de oppositiepartijen ten
goede. In der waarheid was de republikeinsche propaganda wel luidruchtig, doch
niet gevaarlijk. Zij had dit kunnen wezen, had zij het wantrouwen weten ten nutte te
maken, dat de burgerij tegenover de koninklijke macht koesterde en dat de laatste
gebeurtenissen haar zonder moeite konden doen aanhitsen. Geenerlei royalistisch
bewustzijn heersehte in dit land, dat sedert de XVIe eeuw slechts vreemde vorsten
had gekend, en de republiek kon geen natie afschrikken die ze in 1789 bij haar opstand
tegen Josef II zelf uitgeroepen had. Was de grondwet, zooals het Congres ze gemaakt
had, overigens niet gansch van een republikeinschen geest doordrongen? Doch de
republiek tot welke vele burgers uit grondbeginsel toetraden, was slechts een uiterst
vrijzinnige vorm van den Staat, en 't was niet een louter politieke hervorming, welke
de republikeinen hoopten.
Katholieken als Bartels, vrijdenkers als De Potter, volbloed revolutionnairen als
Gendebien, allen betuigden gemeenschappelijk dezelfde liefde voor het volk en
denzlfden wil, het te onttrekken aan de macht van de heerschende standen. Het
Jacobinisme en de naar socialisme hellende strekkingen vereenigden zich, in een
zelfde democratisch idealisme, met het catholicisme volgens Lamennais der anderen.
Doch dat idealisme zelf was hun zwakheid. Zoo het de geestdrift van eenige jonge
lieden opwekte, verschrikte het weldra de bur-
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gerij en noopte het dezelve tot het verdedigen van den troon, om zich zelf te
verdedigen. Voor haar waren zij nog slechts ‘anarchisten’. Zij vergat zeer spoedig
de genegenheid, onder haar verwekt door de predicatiën, in 1831 te Brussel en in
eenige andere groote steden gehouden door de Saint-Simonianen. En van toen af,
gaven de republikeinen zich verloren moeite. Want, door de burgerj verlaten, trachtten
zij vergeefs het volk, dat zij wilden vrijmaken, tot zich te krijgen.
Al te onwetend om hun taal te begrijpen, en al te godsdienstig om niet gelaten zijn
lot te dragen, beantwoordde het hun pogingen slechts met een stilzwijgende
onverschilligheid. Het verliet zich, reeds sedert, zoolang, op de traditioneele leiding
van de geestelijkheid en van de maatschappelijke machten. Op den buiten werden
nog boeren aangetroffen, die zich ontblootten toen zij voorbij het huis van den heer
gingen(1). In Vlaanderen, bleef de invloed van de Kerk even machtig als vroeger.
Onder de arbeiders van de grootnijverheid wordt nog geenerlei geest van opstand
ontwaard. Zoo hier en daar een werkstaking uitbreekt, zoo de ellende soms tot
plunderen van winkels of breken van machines aanzet, zijn dit slechts afgezonderde
opwellingen, onberekende voorbijgaande aandrijvingen. Die arme lieden verwachten
slechts van den hemel het einde van hun lijden. In 1846 zien de werklieden eener
gevaarlijke fabriek te Gent geen ander middel om zich tegen ongevallen te vrijwaren,
dan missen te laten lezen(2). Tot zulke gedweeë massa's van algemeen stemrecht
spreken, is klaarblijkelijk verloren moeite. Haar dat geducht wapen in de hand geven,
is zeker gevaar loopen, het slechts tegen zich zelf te laten gebruiken. De Potter
bekende het, eenige jaren later. ‘Het algemeen stemrecht verwezenlijken in den
huidigen toestand der verstandvermogens, schreef hij, zou slechts leiden tot anarchie.
Het volk bezat niet genoeg doorzicht of wilskracht om zijn

(1) F. Rousseau: Légendes et coutumes du pays de Namur, blz. 6, n. 1.
(2) Enquête sur la condition des classes ouvrières enz., deel III, blz. 447 (Brussel, 1846).
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tegenstrevers te bedwingen en ze tot plichtbesef te nopen. Thans erken ik, dat de
republiek onmogelijk was’(1).
Die onverschilligheid van het Belgisch volk was zonder twijfel een der oorzaken
van de Franschgezinde strekkingen van Gendebien en zijn partijgangers. Zij
verwachtten van de Fransche democratie de verwezenlijking van hun ideaal. De
propaganda welke Parijsche woelgeesten in 1834 te Brussel beproefden onder het
tegen de Orangisten opgestane volk(2), het optreden der socialisten en het verschijnen
der roode vlag in de oploopen die de hoofdstad toen beroerden, schijnen wel te wijten
aan een verstandhouding, althans aan een gemeenschap van strekkingen onder de
republikeinen van de beide zijden der grens. Doch van 1835 af, liet de bevestiging
van de regeering van Lodewijk-Philips niet meer toe op de hulp der revolutionnaire
elementen van Frankrijk te rekenen. De Duitscher Loebell, die toen door België reist,
stelt vast, dat de Fransche partij er niet meer bestaat(3), en Gendebien merkt met
bitterheid op, dat te Parijs, de sprekers van de Kamer der afgevaardigden nog slechts
spot en smaad voor de Belgische democraten overhebben(4). Nu is hun zaak reddeloos
verloren. Toch blijven de hoofdlieden op een ommekeer van de gemoederen hopen.
Het geweld, dat zij bij de gebeurtenissen van 1839 aan den dag legden, kan echter
hun zwakheid niet verbergen. Zoo zwak waren zij, dat zij verplicht waren hun
pogingen met die der Orangisten te vereenigen.
Nu, zoo de Orangisten zoo vurig als zij zelf, de omverwerping van het stelsel
wenschten, stonden zij voor al de rest, tegenover hen. Zij maakten zelfs geen
klassepartij uit, doch hoogstens een kliek, wier belangen overeenkwamen met die
van een beperkte groep grooteigenaars en vooral industrieelen. Zij die hen zouden
beschouwden als de voorloopers van

(1) De Potter: Souvenirs personnels, deel I, blz. 192 (Brussel, 1839).
(2) A. De Ridder: Bulletin de la Commission royale d 'Histoire, 1928, blz. 206, 265, 283, 297.
Cf. denzelfde: La crise de la neutralité belge en 1848, deel II, blz. 237 (Brussel, 1928).
(3) J.-W. Loebell: Reisebriefe aus Belgien, blz. 325 (Berlijn, 1837).
(4) L. Hymans: Histoire parlementaire, deel I, blz. 427.
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de Vlaarnsche beweging, hebben het glad mis. Integendeel, en door een zoo
merkwaardige als begrijpelijke tegenstelling, worden juist onder hen de meest
verfranschte elementen van het land aangetroffen. De volkstaal of, om de woorden
der Hollandsche regeering te bezigen, de nationale taal is die rijken volkomen vreemd.
Zij kennen ze niet of versmaden ze. Zij gebruiken geen andere taal, zelfs voor hun
briefwisseling met den Haag, dan de taal van de hoogere standen waartoe zij behooren.
Franschhaters uit gevoelens omdat Frankrijk de bakermat van de verafschuwde
democratie is, zijn zij door hun levenswijze, hun zeden en hun taal, niettemin
‘fransquillons’ in den volsten zin des woords. Zoo, onder hen, enkele gezinnen van
hoogen adel aangetroffen worden die, uit legitimistisch bewustzijn, het huis van
Oranje getrouw blijven, stammen zij voor het grootste deel af van die opkomelingen
die zich, onder de Republiek en onder het Keizerrijk, door den aankoop van nationale
goederen of de nijverheidsiondernemingen rijk maakten. Van het koninkrijk der
Nederlanden betreuren zij alleen de verstandige politiek die de fabrieken ondersteunde
en ontwikkelde, de Société Génerale stichtte, de welvaart van Antwerpen herstelde.
Zij hebben afschuw voor de omwenteling die een einde stelde aan de economische
ontwikkeling die hun zoo voordeelig was. Uit ganscher hart wenschen zij den
terugkeer van een sterke regeering, die de door de onbandigheid zoo deerlijke
gehavende zaken weer zal vlot brengen. Zij begrijpen, overigens, dat een eenvoudige
restauratie onmogelijk geworden is en, rechtuit, wenschen zij die ook niet. Zij
verlangen slechts een toestand die België, met een inwendige zelfstandigheid en een
afzonderlijk bestuurswezen, weder zou plaatsen onder het gezag van den wettigen
koning en hetzelve de voordeden van een tolverbond met Holland zou verstrekken(1).
Hieromtrent zijn allen akkoord. Gentsche fabrikanten, Luiksche metallurgisten zijn
van hetzelfde gevoelen, en handelen in overeenstemming.
De gemeenschap van hun inzichten wordt nog versterkt door de gemeenschap van
hun anti-clericalisme. Volgens

(1) Gedenkstukken, loc. cit., deel V, blz. 40.
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hen, evenals volgens mannen als Dotrenge en Reyphins, wier traditie zij voortzetten,
kan de Kerk of liever de geestelijkheid niet vrij wezen dan door de onderworpenheid
van den Staat. Zij kunnen het de priesters niet vergeven dat zij gemeene zaak hebben
gemaakt met de waanwijze liberale parlementairen, die de ‘verlichte’ monarchie
omverwierpen en ze vervingen door de republikeinsche monarchie, een uitvinding
van de afgedwaalde lieden van het Congres. In de onder Willem opgerichte
vrijmetselaarsloges, waarin zij blijven overheerschen, wordt de Kerk gehouden voor
een instelling, die er op belust is het Oud Stelsel te herstellen op de puinhoopen van
de moderne maatschappij, en wier vrijheid onvereenigbaar is met het bestaan van
den Staat. De Orangisten zijn dus niet alleen gebonden door de belangen, zij hebben
een leerstelsel. En in spijt van hun gering aantal, halen zij daaruit een des te grooter
macht, daar zij op die van het geld berust.
Inderdaad, hun propaganda beschikt over hulpmiddelen die hun tegenstrevers
volkomen missen. Dank zij de toelagen uit den Haag en de vrijwillige bijdragen van
de grootste industrieelen des lands, geven zij dezelve van 1830 tot 1838 een
onstuimige bedrijvigheid. De afvalligheid van lord Ponsonby, in Juli 1831, heeft hen
niet ontmoedigd. Van de onbekwaamheid der Belgische regeering overtuigd, zullen
zij niet ophouden tegen dezelve militaire komplotten te smeden. Het lag aan hen niet,
zoo geen gewapend oproer uitbrak bij de inhuldiging van Leopold I. John Cockerill
beloofde generaal Daine te zullen omkoopen en beweerde zeker te wezen een opstand
te Luik te doen uitbreken. Een weinig later in November, was opnieuw spraak van
beroerten, die gelijktijdig zouden uitbreken in die stad en te Gent en te Brussel, en
tot welke generaal van der Smissen zijn hulp verzekerd had(1). Te Gent was de
stoutmoedigheid van de Orangisten

(1) Omtrent die kuiperijen, zie wetenswaardige bijzonderheden in Gedenkstukken, loc. cit., deel
IV, blz. 525 en volg., 587 en volg. Omtrent de houding van John Cockerill die tot in 1833
de zaak van den koning als ‘zijn godsdienst’ beschouwde, zie Ibid., deel V, blz. 3, 33, 37,
95, 202, 237. Naast hem, ondersteunden de Orbans, de Macors, de Crassiers en de Rossius,
te Luik insgelijks de Orangistische zaak.
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zoo groot, dat de stad, van October 1831 tot Maart 1833, in een soort van staat van
beleg diende gesteld.
Een hoofdcomiteit van twintig leden, te Brussel ingericht onder het voorzitterschap
van Dotrenge en van van Gobbelschroy, den gewezen Belgischen minister van
Willem, leidde de werkzaamheden van de partij en correspondeerde met provinciale
comiteiten. Het kabinet van 's-Gravenhage stelde maandelijks vier duizend gulden
ten dienste der propaganda(1). Fransche dagbladschrijvers werden omgekocht,
waaronder de meest gekende, de al te beruchte Teste, in 1847, na minister van
Lodewijk-Philips geweest te zijn, in een opzienbarend schandaal eindigde(2); tal van
agenten, werden betaald, waaronder in de eerste plaats en tot het einde toe te
vermelden is Henri Grégoire, van Vervier, ontwerper van den ongelukkigen aanslag,
dien de Gentsche brandweer vroeger verijdelde(3). Volksliedjes werden onder het
volk verspreid, waarin de nijverheidscrisis tot voorwendsel diende om de regeering
hatelijk te maken(4). Een razende pers braakte beleedigingen en lasteringen tegen het
stelsel uit. Zij heette de Kamers ‘een vergadering van door domkoppen aangestelde
domkoppen’; de koning was slechts ‘een gekroonde vampier, een nietsdoende
overweldiger, een handelsreiziger in verkiezingszaken’(5). Een vlugschrift, in 1835
uitgegeven door een door de partij betaalden pamflettist heette de Septemberdagen,
‘na de grootmoedige verwijdering van prins Frederik’, een door ‘Fransche galeiboeven
geleide beweging’, het Congres ‘een meerder-

(1) Gedenkstukken, loc. cit., deel IV, blz. 578, V, blz. 166.
(2) Hij schijnt Willem 150.000 gulden te hebben gevraagd om zich aan hem te verkoopen. Ibid.
deel V, blz. 35. Cf. blz. 66, 134.
(3) Zie hooger, blz. 17. Omtrent Grégoire, zie A. De Ridder: La crise de 1848, deel I, blz. 330.
Om zich rekenschap van zijn bedrijvigheid te geven, volstaat het deel V van de Gedenkstukken
te doorloopen, dat vervuld is met zijn brieven aan den Hollandschen minister van
binnenlandsche zaken van Doorn, tot in 1844.
(4) Gedenkstukken, loc. cit., deel V, blz. 5. Orangistische agenten zongen onder het volk
vaderlandlievende liederen, doch hun aanhoorders verkochten zij er andere, waarin op de
ellende van het land gewezen werd. Zie eenige zulker liederen in Avanti: Een terugblik, blz.
72 en volg. (Gent, 1908).
(5) E. Discailles: Charles Rogier, deel II, blz. 266 (Brussel, 1892).
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heid van lafaards’, den koning een avonturier, door konkelaars ‘opgeraapt’, België
een ‘moordkuil’, een ‘alledaagsche kolonie van al de volkeren’, dat weldra verdwijnen
zou, te midden van den wederzijdschen haat van Walen en Vlamingen, onder de
hebzucht van Engeland en van Frankrijk(1). De Kerk was niet beter bedeeld. Te Gent,
riep de dagbladschrijver Lebrocquy de bevolking te wapen tegen de ‘schijnheilige
en wraakzuchtige priesters’ die dezelve onder den duim hielden: ‘het geldt hier niet
om een strijd tusschen partijen, maar om de verdediging van de beschaving tegen de
barbaarschheid’(2).
Al die overdrijving dient ongetwijfeld verklaard door de verbittering van wegens
hun fiasco razende broodschrijvers. Evenals het geld waarmede zij betaald werden,
dienden al hun pogingen tot niets. Op den afstand waarop men thans van die woede
staat, geeft men zich duidelijk rekenschap van haar mislukking. Door tevens èn
liberalen èn katholieken aan te vallen, konden de Orangisten nog slechts over zich
zelf spreken. In het Parlement versterkten zij tegen zich zelven de eendracht der
partijen welke zij beide beleedigden. Van wege het volk, dat onder den invloed van
de geestelijkheid stond, konden hun propaganda en hun komplotten slechts aanleiding
geven tot brutale wraaknemingen. In Augustus 1831 dreigden werklieden en kleine
burgers te Doornijk hen aan de lantaarn te zullen opknoopen(3). Detamelijk onschuldige
betooging, in 1834 ingericht tot het inkoopen van de paarden van den prins van
Oranje, die bij de vereffening van het onder dwangbeheer gebracht domein van
Tervuren te koop gesteld werden, verwekte in Maart een opbruising van woede te
Brussel. Het volk verwoestte verscheidene hotels van edelen die zich door hun
inschrij-

(1) Charles Froment: Etudes sur la révolution belge (Gent, 1835).
(2) P. Lebrocquy: Souvernirs d'un ex-journaliste, blz. 35 (Brussel, 1842).
(3) Archief van de rechtbank van Doornijk, ligger van 10 September 1931.
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ving hatelijk hadden gemaakt; de troepen lieten het volk ongestoord begaan(1).
Het kon een oogenblik den schijn hebben, alsof de door vreemde roervinken
opgehitste massa's haar woede zouden botvieren op de industrieelen en kapitalisten,
daar velen tusschen hen en de Orangisten geen onderscheid maakten. De ellende van
de werklieden, welke deze onvoorzichtig ontketend hadden, keerde zich tegen hen.
In hun hoop, onbandigheid te stichten, hadden zij de republiek aangeprezen, en nu
kwamen de republikeinen op straat om ze te overrompelen(2). Na deze les, worden
bij velen beteekenisvolle sporen van ontmoediging aangetroffen; de wet die de
Kamers eindelijk op 25 Juli 1834 tegen de Orangistische kuiperijen aannam, zal
daartoe ongetwijfeld wel bijgedragen hebben. Het volgend jaar bekenden de
hoofdlieden aan Loebell, dat zij nog slechts op een algemeenen oorlog rekenden om
te slagen(3). De Orangistische maatschappij Le Lynx te Antwerpen, die 170 leden telde
in 1833, behield er nog slechts een twintigtal in 1837. Dit jaar, had het belangrijkste
blad der partij, Le Messager de Gand, nog in 't geheel 600 abonnenten en zijn
hoofdopsteller Lebrocquy bekende: ‘wij hadden tegen ons het volk, dit onontbeerlijk
element van de moderne omwentelingen en tegenomwentelingen’(4).
De laatste aanval dien de met de republikeinen verbonden

(1) Die betooging, ingegeven door den aankoop van het slot van Chamhord door de Fransche
legitimisten om het den graaf van Bordeaux aan te bieden, was ingericht door den hoogen
adel, die de omwenteling zeer vijandig was. De markiezin de Trazegnies stak de tong uit
toen Leopold voorbijging, en de de Ligne's, de d'Ursels, de de Lalaings weigerden ten hove
te verschijnen. Zie De Ridder: Bulletin de la Commission royale d'Histoïre, 1929, blz. 248.
Omtrent het oproer van 1834, zie Mérode: Souvenirs, deel II, blz. 294; De Ridder: loc. cit.,
blz. 291 en volg., 378 en volg.
(2) De Engelsche minister te Brussel, Robert Adair, meende dat de beweging deel uitmaakte
van een Europeesch revolutionnair plan. De Ridder: loc. cit., blz. 400.
(3) Loebell: Reisebriefe aus Belgien, blz. 323. Hij voegt er aan toe: ‘Ich glaube dass man ohne
Prophet zu sein vorausaagen kann, dass sie von Jahr zu Jahr immer schwächer werden’. De
Oostenrijksche minister Dietrichstein stelt reeds in 1834 vast, dat het Orangisme geen wortelen
in het land geschoten heeft. De Ridder: loc. cit., blz. 290.
(4) Lebrocquy: op. cit., blz. 39, 49.
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Orangisten ter gelegenheid van de crisis van 1839 waagden, zou mislukken evenals
al de pogingen van de partijen die nog slechts op onhandigheid hopen om zich te
redden. Vergeefs trachtten zij het Brusselsen garnizoen tegen de Kamers op te jagen,
vergeefs, ondersteunden zij de propaganda van Bartels onder de nog luttele leden
van de katholieke democratie, vergeefs stonden zij de pogingen bij van Jacob Kats,
in de arbeidersmeetings welke hij te Gent en te Brussel hield. Dat alles leidde slechts
tot de veroordeling van de beide agitators, die in den steek gelaten werden door
degenen, die hen vooruitstieten(1).
Zoo het Orangisme nog eenige jaren lang voortsukkelt, toch is het voortaan geen
politiek factor meer. Zijn laatste aanhangers blijven het nog enkel uit eergevoel
getrouw. Te beginnen met de heerschappij van Willein II, onttrekt de regeering van
den Haag, eindelijk van hun machteloosheid overtuigd, hun haar steun(2). Overigens
zette Engeland den koning aan, hen in den steek te laten. Hun laatste komplot, dat
zij in 1841 smeedden, de zaak der ‘doorbrengers’, zou belachelijk schipbreuk lijden(3).
In 1842 ontvingen zij nog uit 's-Graveiihage een som van 13.800 gulden, die verdeeld
werd onder de hulpbehoevende agenten van de partij(4). Doch het schijnt wel, dat die
hulpverstrekking niet lang duurde. Het uur van de afrekening was geslagen.
Het was eigenlijk het volk, dat door zijn onverschilligheid de mislukking van de
republikeinen en vervolgens door zijn wederstand die van de Orangisten
teweeggebracht had. Het gaf geen gehoor aan de ophitsingen der eersten en stond
op tegen het gekonkel der anderen, zoodat het uit de omwente-

(1) Lebrocquy: op. cit., blz. 68 en volg.; Gedenkstukken, loc. cit., deel V, blz. 683 en volg.
(2) Gedenkstukken, loc. cit., deel III, blz. 664.
(3) Omtrent dit komplot, zie de overigens verdachte Mémoires van Vander Meere, blz. 328 en
volg. (Brussel, 1880); Falck: Gedenkschriften, blz. 687 en volg. Volgens den Sardinischen
minister te Brussel, zou Willem II daaraan persoonlijk deelgenomen hebben. Buraggi enz.:
op. cit. blz. 121. Dat was ook de meening van de Engelsche ministers, cf. A. De Ridder, in
Revue catholique des idées et des faits, 5 December 1930, blz. 17 en volg.
(4) Gedenkstukken, loc. cit. deel V, blz. 709.
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ling geboren stelsel kortom door hetzelve bevestigd en vastgezet werd. Dank zij
hetzelve, hadden de liberale burgerij en de geestelijkheid in 1830 gezegevierd en
ook dank zij hetzelve konden zij het moderne België opbouwen.

III
Den 26n Juli 1831, vijf dagen na zijn inhuldiging, riep Leopold I het kiezerskorps
bijeen voor 29 Augustus. De inval in het land liet die schikkingen ongewijzigd. De
verkiezingen hadden plaats op den gestelden dag en op 8 September werd te Brussel
de eerste zittijd van het Belgisch Parlement geopend.
De Senaat en de Kamer der Volksvertegenwoordigers werden in algemeene zitting
vergaderd, om de troonrede te aanhooren. De gewilde eenvoud van haar
bewoordingen, zonder den ernst der omstandigheden te omsluieren, bevestigde 's
konings vertrouwen in de toekomst. Een sobere toespeling op den ongelukkigen
tiendaagschen veldtocht - een onlangs voorgevallen gebeurtenis waarvan de gevolgen
erg overdreven werden - deed des te beter de duidelijkheid uitkomen van deze
verklaring, die wellicht minder bestemd was om de natie gerust te stellen dan om
haar te wijzen op de krachtdadigheid en de bedrijvigheid van haar hoofd: ‘Binnen
weinige dagen zal België een leger bezitten dat, zoo het weer noodig werd, hereenigd
rondom zijn koning, de onafhankelijkheid van het vaderland met eer, met geluk zou
verdedigen’. Het Parlement werd er toe aangespoord de regeering de tot de veiligheid
van het grondgebied noodige hulpmiddelen niet te ontzeggen, maatregelen te nemen
tot het bestrijden der crisis, ‘welke het land heeft moeten beleven om zijn politieke
wedergeboorte te verkrijgen’ en de wetsontwerpen aan te nemen, die de in de
grondwet neergeschreven grondbeginselen moeten ontwikkelen opdat de Belgen
‘een veel grooter vrijheid zouden genieten dan eenig ander volk van Europa’. Van
den internationalen toestand kon niet gesproken worden, zonder Frankrijk de
erkentelijkheid uit te drukken van een volk dat het pas verdedigd
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had. Toch kan men zich niet onthouden te gelooven, dat Lodewijk-Philips niet vreemd
was aan het ietwat sibyllijnsch opstel van een zinsnede, waarbij zijn toekomstige
schoonzoon de hoop uitdrukte, dat de Mogendheden, zouden toestemmen in de
slooping van eenige der in 1815 gebouwde vestingen, om een schitterend blijk te
geven van haar billijk vertrouwen in de rechtschapenheid van den koning der
Franschen. Die taal paste wellicht niet volkomen in den mond van een vorst van een
onzijdigen Staat. Doch misschien wel was het behen-dig een genegenheid te betuigen,
welke Europa minder uitsluitend had kunnen maken.
De beide Kamers die haar politiek leven begonnen, waren, door haar macht en
haar samenstelling, zeer verschillend van het Congres. Dit laatste was de tolk geweest
van 's lands souvereiniteit: zij waren slechts wetgevende vergaderingen. De
uitvoerende macht, welke het Congres aan zijn comiteiten overgedragen had, behoorde
voortaan den koning, tegenover haar door zijn ministers vertegenwoordigd. Ten
slotte, door het Parlement in twee afzonderlijke vergaderingen te verdeelen, Senaat
en Kamer der Volksvertegenwoordigers, werd het dat karakter van nationale conventie
ontnomen, dat in het Congres zoo treffend was geweest.
Zoo, wat de leden betreft, ongeveer twee derden onder hen reeds in het Congres
gezeteld hadden, hielden zij hun mandaten niet heel en gansoh van dezelfde kiezers.
In November 1830 had de voorloopige Regeering het kiesrecht verleend aan al de
burgers die een cijns van 20 tot 100 gulden betaalden en, buiten, den cijns, aan hen
die vrije beroepen uitoefenden, wat haar een waarborg van politieke bekwaamheid
had geschenen. Toch had het Congres, dat die ‘bekwaamheidskiezers’ hadden helpen
aanstellen, hen gewantrouwd. De onafhankelijkheid der stemming had hetzelve
slechts verzekerd geschenen door de economische onafhankelijkheid, en daar enkel
de cijns deze laatste kon bevestigen, zou het kiesrecht dus uitsluitend van den cijns,
afhangen(1). Overigens, door denzelven voor den buiten te

(1) Zie de te dier gelegenheid in het Congres uitgesproken redevoeringen in Huyttens:
Discussions, deel II, blz. 28 en volg:. Cf. Lebean: Souvenirs, blz. 62.
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verminderen, werd hetzelve gemakkelijker genaakbaar. Het aantal kiezers dat, in
1830, een totaal van 46.000 bedroeg, was in September 1831 tot 55.000 gestegen.
Evenals voor het Congres, was geenerlei voorwaarde van fortuin gesteld voor de
leden van de Kamer der Volksvertegenwoordigers, die een vergoeding van 200
gulden tijdens de zittingsperioden zouden ontvangen. Daarentegen beperkte de
verplichting, voor de Senaatsleden, 1000 gulden rechtstreeksche belastingen te
betalen, het aantal verkiesbaren tot zes of zevenhonderd personen, meestal adellijke
grondeigenaars. Aldus verschilden de beide Kamers van het Parlement alleen door
den graad van het fortuin van haar leden. Het middelbaar fortuin overheerschte in
de Kamer, het groot in den Senaat.
Zoo de adel schier uitsluitend den Senaat vervulde, was dit slechts het gevolg van
zijn rijkdom. Nooit was eenig Parlement zoo bepaald censitair als het Belgisch
Parlement. Het groot aantal ambtenaars die in de Kamer der Volksvertegenwoordigers
zetelden, zetelden daarin geenszins krachtens hun bediening. Deze had hun slechts
als aanbeveling gediend.
De oorspronkelijkheid van het Congres lag in de ontstentenis van partijen. Dat
was ook die van de Kamers van 1831. Zeker niet omdat in den schoot van het
kiezerskorps een onmogelijke eenparigheid van denkwijzen bestond. De tegenstelling
dezer was integendeel zeer sterk. Het was niet de eensgezindheid, doch wel de
eendracht der partijen die haar aanbotsing verhinderde. Het gebeurde zeer dikwijls,
dat de keus van de kiezers bepaald werd door de katholieke of de liberale overtuiging
van de candidaten. Doch dit was een eenvoudige zaak van individueele neigingen.
Nergens ziet men, dat de gekozenen een partijprogramma inriepen, of dat de kiezers
hun tot opdracht gaven er een te verdedigen. Alles wat men hun vroeg, was een
onvoorwaardelijke toetreding tot de grondwet en tot de nationale onafhankelijkheid.
Een groep Orangisten, die het waagde zich te Gent voor te stellen, behaalde slechts
een belachelijk aantal stemmen.
De verkiezingen waren geen partijverkiezingen, omdat zij nationale verkiezingen
waren. Op het tijdstip dat zij gehouden werden, voelde iedereen dat het eenig
vraagstuk dat
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vóór het land gesteld werd, bestond in het ‘al of niet zijn’. Het ware voldoende
geweest eenige vijanden van het stelsel naar het Parlement te sturen, om dezes bestaan
in gevaar te brengen. Niets bewijst beter den wil hetzelve in stand te houden, dan de
houding van het kiezerskorps. De bedenkelijkheid van de omstandigheden vergde
alleszins de eendracht. Het gezond verstand deed de burgerij begrijpen, dat het niet
voldoende was de tegenstrevers der omwenteling buiten de Kamer te houden, doch
dat het, om te beletten dat de strijdigheid van de denkwijzen de kracht harer
verdedigers zou verflauwen, mede van groot belang was, de afgevaardigden geen
ander mandaat te geven dan, in denzelfden geest, eenparig samen te werken aan
hetzelfde werk tot het openbaar heil.
De houding van koning Willem droeg ruimschoots het hare bij tot het opleggen
en onderhouden van die politiek van eenheid en samenhang. Zijn weigering tot het
aannemen der XXIV artikelen, waarbij België tot in 1839 in staat van smeulenden
oorlog met Holland en den Duitschen Bond gehouden werd, dwong het wel, het
gevaar met vereenigde krachten te bestrijden en nationaal belang boven partijbelang
te stellen.
De halsstarrigheid van zijn tegenstrever was een geluk voor hetzelve. In stede van
het tot onhandigheid aan te drijven, zooals hij hoopte, had zij tot uitslag het de
inwendige twisten te sparen die, met een vreemden koning die nog geen aanzien
bezat en met een gansch nieuwe in practijk te stellen grondwet, ongetwijfeld de
jammerlijkste gevolgen hadden kunnen hebben. Wat ware gebeurd, zoo hij in 1831
geteekend had? Misschien zouden katholieken en liberalen, van alle vrees verlost,
zonder lang vertoeven elkander bestreden hebben, om te vallen in de verwarring,
waarin de Brabantsche omwenteling versukkeld was. Doch daar hij de eenen en de
anderen bedreigde, bevestigde de gemeenschap van gevaar hun eendracht en dwong
hij hen, het in 1828 gesloten verbond te eerbiedigen. Dank zij zijn wrok, genoot
België acht jaar burgerlijke eendracht, welke het ten nutte maakte om het nieuw
stelsel te beproeven. Toen Willem zwichtte, was het
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te laat. De groeitijd was voorbij en de boom had al te diep wortel geschoten om niet
recht te blijven.
De algemeene en schier bijgeloovige vereering waarmede de grondwet omringd
werd, waarborgde nog beter de zedelijke eendracht, waaruit de politieke eendracht
ontstond. Zij was een schier geheiligd iets, een soort van openbaring, de tafelen der
wet. Zij werd vereerd als een bij uitstek nationaal werk, een uiting van
volkssouvereiniteit, ouder en hooger dan de koning zelf. Behoudens eenige
Orangistische pamflettisten dorst niemand de stem tegen dezelve verheffen. De Potter
zelf en de republikeinen wachten zich er wel voor, ze aan te vallen; hoogstens
verwijten zij hun tegenstrevers, dat zij den geest derzelve verdraaien. De vrijheden
welke zij ronddeelt, geven haar een onvergelijkelijke schoonheid in de oogen van
dit geslacht van 1830, dat de Vrijheid tot edelmoedig ideaal heeft. Katholieken en
liberalen, allen zijn rondom haar verbonden, omdat zij eigenlijk, in den diepen zin
des woords, allen vrijzinnig zijn.
In die eerste opwelling van geestdrift bevinden zich weinig mannen die
bedachtzaam of sceptisch genoeg zijn om de conflicten te voorzien, welke de formule
de vrije Kerk in den vrijen Staat kan medesleepen. Met Nothomb denken schier allen,
dat er tusschen den Staat en den godsdienst niet meer betrekking is dan tusschen den
Staat en de meetkunde. Of de door de grondwet gewaarborgde vrijheden van
goddelijke afkomst, dan wel een natuurlijk recht wezen, iedereen is akkoord om
niemand daarvan het voordeel te ontzeggen. Toen in 1831 benden dwepers, te Brussel,
de vergaderingen van de Saint-Simonianen willen beletten, zijn het katholieken als
Vilain XIIII en priester de Haerne die in de Kamer het woord nemen om het te hunnen
nadeele geschonden recht van vereeniging te verdedigen(1). Hetzelfde jaar aarzelt de
liberaal Devaux niet te erkennen, ‘dat wij een geestelijkheid hebben die de vrijheid
bemint’(2).
Ongetwijfeld worden de begoochelingen van den goeden wil dikwijls door de
werkelijkheid gelogenstraft en zoodra

(1) L. Hymans: Histoire parlementaire, boek V, 2e deel, blz. 101
(2) L. Hymans: Ibid., boek I, blz. 23.
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het op de toepassing van de grondbeginselen aankomt, vliegen die vrijzinnigen
elkander in 't haar. Elk jaar weergalmen in de Kamers steeds hartstochtelijker
woordenwisselingen tusschen verdedigers der Kerk en verdedigers der burgerlijke
macht. Doch dat zijn maar de spoedig verdreven voorboden van een nog verwijderd
orkaan. In werkelijkheid, zweeft de eensgezind aangenomen grondwet boven alle
aanvallen. Niet alleen wenscht niemand, doch durft niemand denken, dat partijgeest
ze ooit zou zoeken te interpreteeren. Welke tegenstelling, bij de vergelijking van de
onvoorwaardelijke toetreding tot dezelve door de katholieken met hun aanvallen van
1815 tegen de grondwet!(1). ‘Ik bevestig, zal Dechamps in 1837 zeggen, en mijn
toestand laat mij toe zulks uit gewisse bron te doen, ik bevestig, dat, zoo de
katholieken van de voornaamste fractiën van het liberalisme morgen de uitdrukkelijke
en gewaarborgde verzekering kregen, dat zij de godsdienstvrijheden nooit zullen
krenken, zij den kiesstrijd zouden overlaten aan hen die dat aangenaam vinden’(2).
En zijnerzijds betuigt Dumortier dat hij verstond tot geenerlei partij te behooren,
‘tenzij, wat niets zegt, tot de partij die de godsdienstvrijheid wil’(3).
Wel verre van slechts een tactiek te wezen, die opgelegd is wegens de gevaren
welke het land van buiten bedreigen, komt het ‘unionisme’ van het Parlement ook
voort, en misschien nog meer voort, uit de liefde en den eerbied voor de grondwet.
Deze zijn zoo grondig en zoo algemeen, dat men zich mag afvragen of zij niet de
beste waarborg zijn voor de onafhankelijkheid die, bij het meerendeel der Belgen,
zich meer nog door het burgerlijk dan door het nationaal bewustzijn rechtvaardigt.
Voor de regeering was dit door het land de Kamers opgelegd ‘unionisme’ tevens
een macht en een zwakheid. Een macht, omdat, daar geenerlei meerderheid bestond
in dit Parlement zonder partijen, de koning langen tijd in het

(1) Geschiedenis van België, deel VI, blz. 265.
(2) S. Balau: Soixante-dix ans d'histoire contemporaire de la Belgique, blz. 78 n. (Leuven, 1890).
Cf. E. de Moreau: Adolphe Dechamps, blz. 105 en volg. (Brussel, 1911).
(3) L. Hymans: Histoire parlementaire, boek I, blz. 336.
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ministerie mannen naar zijn keus kon roepen en aldus, gedurende de eerste jaren van
het stelsel, een heilzamen invloed uitoefenen en volop genieten van een vrijheid van
handelen, zonder welke de inrichting van de door de grondwet zoo verwaarloosde
uitvoerende macht ongetwijfeld hoogst moeilijk ware geweest. Een zwakheid, omdat
de ministers niet mochten rekenen op de hulp van een groep die zich met hen solidair
verklaarde en zich dus gedurig blootgesteld zagen aan het wantrouwen der nationale
vertegenwoordiging. Hun toestand was des te pijnlijker, daar de Wetgevende Kamers
er zich maar al te langzaam in getroostten, aan te nemen, dat zij niet met de
souvereniteit bekleed waren die het Congres behoord had(1).
Elk initiatief der regeering kwam haar verdacht voor, als ware het een aanslag op
haar rechten of als een poging tot willekeur geweest. Buiten de ambtenaars die het
Kabinet ondersteunen, soms door hun stilzwijgen, ontmoet het slechts een
kwaadwillige en achterdochtige, ja soms geweldige oppositie. Verdacht alleen om
het feit dat het de uitvoerende macht in handen heeft, wordt het gedurig beschuldigd,
dat het de grondwet verkracht. Zijn eenvoudigste handelingen, de aanstelling van
een bestuursagent, de vergunning van een toelage, verwekken gedurig hartstochtelijke
besprekingen. In werkelijkheid heeft men het niet zoodanig op het kabinet gemunt
dan wel op de monarchie, die het dekt. De republikeinsche geest van het Congres
die bij zijn opvolgers voortleeft, laat hun niet toe, den vorst anders te beschouwen
dan als een soort van hoogeren ambtenaar, die door zijn onverantwoordelijkheid van
alle initiatief dient beroofd te zijn en die, door de natie betaald, geen anderen plicht
heeft dan aanteekening van haren wil te houden. Onder hen, evenals buiten de Kamers,
gaat elk blijk van eerbied jegens de kroon, voor pluimstrijkerij en slaafschheid door.
Bij openbare plechtigheden, geeft men zich zelfs de moeite niet, den Koning de
redevoeringen mede te deelen, waarop

(1) Lebeau: Souvenirs, blz. 177, zegt dat zij nog onder den indruk staan ‘van de denkbeelden
van almacht van het Congres’.
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hij moet antwoorden(1). In 1832 verwekte het voorstel tot het instellen van de
Leopoldsorde een tempeest in de Kamer der Volksvertegenwoordigers. 't Is een
middel tot omkooping, een misbruik uit vroeger eeuwen, dat men het volk wil
opdringen. Gendebien roept uit: ‘dat een lint nooit zijn knoopsgat zal ontsieren’, en
de wet wordt slechts met twee stemmen meerderheid aangenomen: zeven en dertig
tegen vijf en dertig(2).
Gelukkiglijk dringt de noodzakelijkheid van de koninklijke macht zich meer op
dan de wensch naar haar zwakheid. In de grondwet opgenomen, heeft zij deel aan
haar onschendbaarheid, en van het oogenblik dat niemand er aan denkt ze te betwisten,
hangt het nog slechts af van de behendigheid en de krachtdadigheid van hem die ze
in zijn bezit houdt, om haar de plaats te doen krijgen, welke haar toekomt. En,
niettegenstaande al de genomen voorzorgen, kan die plaats nog groot wezen, daal
zij zich uitstrekt tot heel het domein van de uitvoerende macht. Leopold I beijverde
zich dan ook van den beginne aan, ze zooveel mogelijk in zijn handen te houden en
samen te trekken. Hij slaagde er in, de republikeinsche beteekenis, welke het
Parlement de grondwet gaf, te vervangen door de monarchale beteekenis, en, terwijl
hij nooit ophield de grondwet die hij bezworen had, gewetensvol te eerbiedigen,
gelukte het hem de regeering de onontbeerlijke prerogatieven te schenken, die tot
het behoud van den Staat noodig waren. Reeds in 1835 stelt de Engelsche
zaakgelastigde te Brussel, met verwondering, de goede werking vast van een stelsel,
‘dat waarschijnlijk elders niet zou gelukt zijn’, en vijf jaar later zal de koning, nu
zijn werk voortaan verzekerd is, klagen dat zijn taak al te gemakkelijk is(3).

(1) Brief van Conway, van 8 September 1837. Hij schrijft dienaangaande: ‘In ons land met
republikeinsche instellingen, is het wel het minst, dat de koning zich moge verzekeren, dat,
na de vermindering van al zijn prerogatieven, men ten, minste in de openbare betrekkingen
met het hoofd van den Staat, de overal aangenomen gebruiken en de eenvoudigste
welvoeglijkheid eerbiedige.’
(2) Thonissen: La Belgique sous le règne de Léopold I, deel I, blz. 308 (Leuven 1861); Hymans:
Histoire parlementaire, deel I, blz. 41.
(3) Bulwer: op. cit., deel II, blz. 220.
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En toch hoeveel ontgoochelingen had hij ondervonden! Voor het verzet van de
Kamers, waren zijn ministers maar al te zeer bereid tot wijken, en een onophoudende
strijd was noodig geweest om hun besluiteloosheid te overwinnen en om hen, om
zoo te zeggen op te leiden in hun rol. Nieuweling in zake regeering en meer nog in
zake diplomatie, moest het in Juli 1831 onder het voorzitterschap van de Muelenaere
opgericht Kabinet in October 1832 omgewerkt worden. Het beroep, toen gedaan op
Rogier en op Lebeau bewijst, dat de koning er van afziet zich met minder belangrijke
personaliteiten te omringen en zich sterk genoeg gevoelt om in zijn Raad politieke
mannen te brengen, wier verleden en wier diensten het aanzien zouden verhoogen
van de kroon, die zij hun medewerking brengen. In April 1833 gat hij nog
beteekenisvoller bewijs van zelfvertrouwen door de ontbinding van de Kamers uit
te spreken, omdat zij de voor het leger gevraagde toelagen geweigerd hadden. Een
ander blijk daarvan was het ontslag in Augustus 1834 het Kabinet opgelegd, om den
wille van zijn oneenigheid met den minister van oorlog, generaal Evain, welken de
koning als onontbeerlijk beschouwde. De verwonderde gemoederen vernamen aldus,
dat de Koning in zijn grondwettelijke prerogatieven iets anders zag dan een ijdel
woord. En de kalmte welke zij aan den dag legden, bevestigt de versterking van het
stelsel. Bij de ontbinding van 1833 ontstond niet de minste crisis en met een politiek
beleid dat hen vereert, onthielden de aftredende ministers zich van alle beknibbeling,
welke het grondbeginsel van de onverantwoordelijkheid der kroon hadde verzwakt.
De vastberadenheid des Konings gedurende die aanvangsjaren verklaart zich
zekerlijk door zijn vasten wil het land een krijgsmacht te schenken, die indruk op
den vreemdeling zou maken. Van zijn standpunt als Staatsman, scheen het hem
duidelijk, dat zulks de eerste behoefte was van het jong koninkrijk, dat zijn
onafhankelijkheid pas ingehuldigd had met een schandelijke nederlaag. 's Lands eer
welke hij bewaren moest, evenzeer als zijn persoonlijke eer, schreven hem zijn
houding voor. ‘Men wete goed, schreef hij in 1832 aan Talleyrand, dat men mij niet
meer zal omverwerpen zonder
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dat ik mij tot het uiterste zal verdedigen en zonder dat ik anderen zal doen vallen.
Mijn besluit daaromtrent is met de grootste koelbloedigheid genomen’(1).
Van 1831 tot 1839 was zijn grootste zorg, een stevig leger te been te brengen.
Zooals wij zagen, was het deze bezorgdheid die hem aanzette, de Kamers te ontbinden
en van zijn ministers te scheiden. 't Is nog dezelve, die hem de ontevredenheid liet
verdragen van Engeland, omdat hij Fransche instructeurs in zijn dienst genomen had,
en die hem de gramschap van Oostenrijk en den czaar op den hals haalde, toen hij
Poolsche officieren aangeworven had(2). Vier jaar lang, van 1832 tot 1836, liet hij
generaal Evain, in spijt van dezes impopulariteit, de door het Orangisme bedorven
regimenten zuiveren en ze een nieuw personeel en een nieuw materieel geven. Om
het aanzien te verhoogen van dat leger dat oprecht zijn werk was, nam hij de
gewoonte, die hij zijn opvolgers achterliet, slechts onder het uniform van
luitenant-generaal in het openbaar te verschijnen. Reeds in 1833 bedroeg het effectief
der troepen onder de wapens 80.000 man. De schikking dat jaar met Holland getroffen,
liet toe het te verminderen tot 45.000. Doch 130.000 man konden gemobiliseerd
worden en, niettegenstaande het geknor der gemoederen, bleef de begrooting van
oorlog bepaald op een gezamenlijke som van ongeveer 45 millioen.
De door de grondwet voorziene groote organische wetten waren door het Congres
aan de beslissing der Kamers overgelaten. Die taak was te duchten, daar de werking
van het bestuursleven des lands daarvan zou afhangen, doch echter tamelijk
gemakkelijk, omdat de grondbeginselen daarvan van te voren vastgesteld waren.
Hier, overigens, liet de behoefte tot innoveeren zich niet dringend voelen. De
inrichting van het koninkrijk der Nederlanden, geschoeid op de leest van het
bestuurswezen van het keizerrijk, had de openbare diensten tot eens ieders voldoening
verzekerd. Het volstond, dezelve tot den geest der grondwet aan te passen.
Het belastingsstelsel, zooals het in 1830 bestond, zou

(1) Gedenkstukken, loc. cit., deel II, blz. 312.
(2) F. De Lannoy: Une rupture germano-belge au XIXe siècle. L'affaire Skrzynecki (Revue
Générale, Maart, 1920).
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gedurende zeer langen tijd slechts onbeduidende wijzigingen ondergaan. Wat de
rechterlijke inrichting betreft, de wet van 4 Augustus 1832 liet in de hoofdtrekken
de samenstelling en de hiërarchie der rechtbanken en gerechtshoven bestaan, doch
zij voerde op standvastige wijze de onafzetbaarheid der magistraten in en maakte
een zeer ruime plaats voor de jury in de rechtspleging voor strafzaken, ten einde de
beschuldigden voor alle tusschenkomst van wege de regeering te vrijwaren. Door
dezelve kreeg het rechtswezen in België het tot heden toe bewaard karakter van een
‘macht’, volkomen vrij van het algemeen bestuurswezen en van de bemoeiing van
den Staat. De overtuiging, dat de persoonlijke vrijheid der burgers dit vereischte,
deed door de Kamer der Volksvertegenwoordigers de instelling van een Raad van
State verwerpen, die door den Senaat voorgesteld was. De laatste sporen van de
belemmeringen aan de onafhankelijkheid der rechters door het Napoleontisch stelsel
gebracht en na hetzelve door de Hollandsche regeering behouden, zijn tot dusverre
verdwenen, dat kon gezegd worden ‘dat de weegschaal van de machten die, in
Frankrijk, naar het bestuurswezen overhelt, in België naar de justitie overhelt’(1).
Het vraagstuk omtrent de betrekkingen van den Staat met de gemeenten hield het
Parlement drie jaar lang bezig alvorens het, door de gemeentewet van 30 Maart 1836,
tot een minnelijke oplossing kwam. Onder al de herinneringen aan het verleden, was
alleen onder de Belgen deze van de zelfstandigheid gebleven, waarvan hun steden
vroeger zoo talrijke en soms zoo heldhaftige blijken hadden gegeven. De Omwenteling
had daarvan de kracht doen oplaaien en haar particularistische opstanden doen
verschijnen als zoovele geheiligde gevechten tusschen het despotisme en de vrijheid.
Wat, gedurende de Fransche inlijving, misschien nog meer dan de loting, de
gemoederen met weerzin verdragen hadden, was de aan de plaatselijke
bewindvoerders opgelegde centralisatie. Het Hollandsch stelsel was, in zekere mate,
tot de nationale traditie teruggekeerd en had, aan de steden althans,

(1) P. Errera: Traité de droit administratif belge, blz. 221 (Brussel, 1909).
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het recht verleend zich zelven te besturen onder de voogdij van den Staat. Toch
wenschen haar ‘regenties’, verkozen door een ingewikkeld stelsel van stemming met
meerdere trappen en uitsluitend bestaande uit leden der hooge burgerij, die met
gesloten deuren moesten beraadslagen(1), vurig een grondige hervorming.
Overeenkomstig den geest der grondwet, werden deze vervangen door gemeenteraden,
bij rechtstreeksche verkiezing aangesteld door de burgers die, volgens de gemeente,
een cijns van 5 tot 100 frank betaalden; het kiezerskorps had contrôle over zijn
lasthebbers, door de aan de Raadszittingen opgelegde openbaarheid. Elke gemeente,
hoe groot of hoe klein haar grondgebied of haar bevolking ook was, werd volgens
dezelfde grondbeginselen ingericht: van het verschil tusschen steden en dorpen, door
het Hollandsch stelsel ingevoerd, bleef niets meer bestaan. Tegenover den Staat,
kwamen de plaatselijke overheden tevens voor als zelfstandig en als bekleed met
door het hoofdgezag overgegeven machten. De regeering had graag dit laatste karakter
willen verscherpen. Zij had willen het recht bezitten de burgemeesters en de schepenen
buiten de Gemeenteraden aan te wijzen, deze te ontbinden en hun handelingen
ongeldig te verklaren. Doch het was onmogelijk zulks van de Kamers te bekomen.
Zij verleenden slechts de aanstelling van den burgemeester en de schepenen in den
schoot van den Raad en het vermogen hen te schorsen of af te zetten, op advies van
de bestendige Deputatie der provincie. Mits deze voorbehoudingen, was de
zelfstandigheid der gemeenten zoo ruim gemeten, dat men dezelve zooniet onbeperkt,
dan toch onbepaald mocht heeten(2).
In de groote steden waren de Gemeenteraden feitelijk plaatselijke parlementen,
waarmede de regeering steeds vermeed in conflict te komen. Het aan de burgemeesters
verleend recht, de burgerwacht op te roepen, stelde in geval van noodzakelijkheid
een gewapende macht te hunner beschikking. Het politiek leven der gemeente was
dus, in 't klein, begrepen naar dat van den Staat. Hetzelve onderhield onder

(1) Geschiedenis van België, deel VI, blz. 282.
(2) P. Errera: op. cit., blz. 441.
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de bourgeoisie een burgerlijk bewustzijn, dat zoo opmerkenswaardig was door zijn
stevigheid als het soms verwonderlijk was door zijn bekrompenheid.
De onbeduidendheid van de rol der provinciën in de organische wet van 30 April
1836 treft des te meer, zoo men ze vergelijkt met de zoo kwistig aan de gemeenten
verleende vrijheid. De reden daarvan is dat, sedert de Fransche verovering, de aloude
provinciale zelfstandigheid, welke tot dan toe zóó stevig gebleven was, dat zij België
werkelijk tot een Bondsstaat maakte, heel en gansch verdwenen was. De in 1795
ingevoerde verdeeling van het land in negen departementen was na den val van het
Keizerrijk blijven, bestaan. Want de Hollandsche regeering had zich wel gewacht
een toestand te wijzigen, die haar gezag zoo gunstig was; zij bepaalde er zich bij, de
departementen met den alouden naam der provinciën te versieren en na haar deed
het uit de omwenteling van 1830 geboren koninkrijk hetzelfde. In spijt van haar
naam, zijn de Belgische provinciën slechts omschrijvingen die met geenerlei
geschiedkundige werkelijkheid meer overeenkomen. Eenvoudige kaders als zij zijn,
geschapen met het oog op de werking van den Staat, beantwoorden zij nog slechts
aan administratieve noodwendigheden. De in elke hoofdplaats harer aangestelde
gouverneur is een soort van prefect en de Provincieraad evenals de bestendige
Deputatie, die buiten den zittijd de belangen der provincie waarneemt, bezitten slechts
een beperkte bevoegdheid en een recht van contrôle op de gemeentebesturen, dat,
zooals wij zagen, zelden wordt uitgeoefend, tenzij tegenover do landelijke gemeenten.
Hier is de nationale overlevering, die op het gemeentelijk gebied welig voortleeft,
gansch verdwenen. Het begrip van den eenheidsstaat had bij de Omwenteling zoo
goed gezegevierd, dat, noch in het Congres, noch in de Kamers, zich één stem verhief
ten voordeele van den terugkeer naar een afgeschaft verleden. De door de wet van
1836 geschapen instellingen zijn, kortom, niets anders dan een verband tusschen de
2500 gemeenten van het land en het hoofdgezag.
Over het geheel beschouwd, is de wetgevende bedrijvigheid van de Kamers van
1833 tot 1839, zooals zij zich door
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de organische wetten uit, slechts de voortzetting en als het ware, de aanvulling van
die van het Congres. Toch heeft zij, op een gewichtig punt, blijk gegeven van een
initiatief, dat in zijn aard, zoo stout was als de opstelling der grondwet door het
Congres. Niets heeft beter de economische toekomst van het land verzekerd dan de
stemming van de wet van 1835 tot het aanleggen van een den Staat toebehoorend en
door hem geëxploiteerd spoorwegnet.
Ongetwijfeld hadden de voordeelen van het nieuw vervoermiddel, dat reeds in
1825 in Engeland ingevoerd was, vroegtijdig de aandacht gaande gemaakt van
industrieelen en politieke mannen. Onder de Luiksche metallurgisten was reeds in
1829 spraak geweest van het leggen van een spoorbaan tot verbinding van Maas en
Schelde, en Lebeau had in zijn befaamde redevoering over de XVIII artikelen,
gewezen op de mogelijkheid, de afbreking van de gemeenschap met Holland goed
te maken door het aanleggen van spoorwegen(1). Bovendien was het bekend, dat in
Frankrijk, een spoorweg dienst deed tusschen Roanne en Saint-Etienne en een andere
in Duitschland, tusschen Fürth en Neurenberg. Doch in 1834 deed België heel iets
anders dan het voorbeeld van elders volgen. Het begreep het eerst de toekomst die
beschoren was aan een uitvinding, waarvan nog niemand de latere rol voorzag en
met een wonderlijke stoutmoedigheid besloot het, die toe te passen volgens een
samenplan en daarvan het allereerste werktuig tot zijn economische wedergeboorte
te maken(2). De herinneringen aan het verleden werkten hier samen met het helder
begrip van de uitzichten van den vooruitgang. Onder Albertus en Isabella had de
sluiting der Schelde vroeger het denkbeeld doen ontstaan, het verloopen

(1) Reeds in 1831 was in de Kamer spraak geweest van den aanleg door den Staat van een
rechtstreeksche spoorbaan van Antwerpen naar Keulen. L. Hymans: Histoire parlemenaire,
deel I, blz. 22. Op 30 Mei 1931 had Nothomb daarop toespeling gemaakt in het Congres.
Huyttens: op. cit., deel III, blz. 176.
(2) Zie, omtrent dit ‘magnificent project’, J.-H. Clapham: The economic development of France
and Germany, blz. 141 (Cambridge, 1921).
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doorvoerverkeer op te beuren door het graven van een stelsel vaarten in de richting
van Duitschland en dit ontwerp werd onder de regeering van Maximiliaan-Emanuel
weder te berde gebracht(1). Het openbaar heil dwong het land, na de Omwenteling,
tot hetzelve terug te komen, doch onder een nieuweren vorm, waarbij de waterwegen
door ijzeren-spoorwegen zouden vervangen worden.
Zooals vroeger was het hoofddoel van de onderneming den doorvoer der naburen
naar België te trekken. Van uit Mechelen, het middelpunt van het net, zou een
spoorbaan naar Duitschland loepen, een andere naar Oostende, een derde naar
Antwerpen, ten slotte een vierde naar Frankrijk. Het werk was al te aanzienlijk voor
het privaat initiatief. Alleen de Staat kon het verwezenlijken en het gezond verstand
deed den tegenzin overwinnen, dien dezes bemoeiing verwekte; men getroostte er
zich in, denzelve een taak over te laten waarvan niemand de verantwoordelijkheid
had durven dragen en die noen hem, in geval van mislukking, altijd kon aanwrijven.
Het cijnsbetalend en vrijzinnig België was dus het eerste land in Europa, dat niet
alleen een nationalen spoorweg, doch terzelfder tijd een Staatsspoorweg bezat.
Wellicht waren de Saint-Simoniaansche strekkingen, toen tamelijk verspreid in een
gedeelte van de burgerij en beleden door Rogier(2), die, met Lebeau, de eer had de
wet van 1834 de Kamers voor te leggen, en voor dezelve te verdedigen, niet gansch
vreemd aan een schijnbaar met de heerschende gevoelens strijdig feit.
Ten aanzien van de gebeurtenissen die pas het land zoo hevig geschokt hadden,
van de onzekerheid zijner toekomst,

(1) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 431; deel V, blz. 65 en volg.
(2) In 1868 schreef hij Michel Chevalier, dat hij de grondbeginselen van Saint-Simon altijd
bewonderd had, en dat hij het betreurde dat 1830 ze in hun ontwikkeling gestremd had. E.
Discailles: Charles Rogier, deel IV, blz. 299. In 1837 verdedigde hij in de Kamer het
grondbeginsel van de exploitatie der mijnen door den Staat. In 1835 wilde hij dat de Staat
bankier werd om de nijverheid, aan goedkoope voorwaarden, geld te verstrekken. In 1839
denkt hij aan het leggen van landbouwspoorwegen en in 1841 aan de oprichting van een
tehuis voor invalide werklieden (Ibid., deel II, blz., 402, 405; deel III, blz. 7, 44).
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van de economische crisis die het verlamde, moet de wilskracht waarvan het blijk
gaf, toen het een werk aannam, dat zoo veelomvattend als kostelijk en moeilijk zou
wezen, nog verbazender en zijn met welslagen bekroonde uitslag nog wonderlijker
schijnen. De regeering deed beroep op Engelsche deskundigen; doch Belgische
ingenieurs, Pieter Simons en Gustaaf de Ridder zijn het, die het plan van het net
ontwierpen en de uitvoering daarvan leidden, en Belgische metallurgisten zijn het,
die de rails en de locomotieven leverden. Dank zij het groot aantal arbeiders, die
door de werkloosheid beschikbaar waren, vorderden de werken met een buitengewone
snelheid. Een opwelling van nationalen trots rees op onder de gemoederen. Rogier
zegde, dat de spoorweg ‘die België vleugelen gaf, het ook een stoffelijke constitutie
zal geven, gelijk het Congres het een politieke constitutie gaf’(1), en Briavoinne zal
dit diep denkbeeld schrijven: ‘dat zonder de Omwenteling de spoorweg niet kon
bestaan en dat zonder den spoorweg de Omwenteling gevaar had kunnen loopen’(2).
Nauwelijks was de groote onderneming aangevangen of zij liet haar heilzame
uitwerkselen voelen door de nijverheid te redden uit haar verlamming. Onafgebroken
bestellingen verzekerden de bedreigde toekomst der metaalnijverheid, en de herneming
van haar bedrijvigheid bracht ook die der ijzer- en kolenmijnen mede. Het hersteld
vertrouwen verwekt het initiatief van het kapitalisme. De Société Générale verzaakt
aan de terughouding waarbij zij sedert de Omwenteling gebleven was en begint het
tot hiertoe ongekende karakter van een nijverheidsbank te krijgen(3). Zij neemt deel
aan de oprichting van fabrieken, bevordert de concentratie-beweging in Henegouw,
die de kleine familiale kolenmijnen snel onder het bewind van machtige
maatschappijen brengt, alsmede de oprichting van naamlooze vennootschappen welke
zij bestuurt of ‘controleert’. De Banque de Belgique en

(1) L. Hymans: Histoire parlementaire, deel I, blz. 281.
(2) N. Briavoinne: De l'industrie en Belgique, blz. 445 (Brussel, 1839).
(3) B.-S. Chlepner: La Banque en Belgique, blz. 74 en volg. (Brussel, 1926).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

84
de Banque Liégeoise, in 1835 gesticht deels met de hulp van de Fransche kapitalen
welke de wedergeboorte van het land aantrekt, volgen haar voorbeeld en haar
werkwijze. Bevorderd door de schier volkomen vrijheid welke de wet haar laat, stijgt
het aantal naamlooze maatschappijen van jaar tot jaar met een verrassende snelheid.
Van 15 in 1830, stijgt het van 1833 tot 1839 op 151(1).
Het verdrag van 1833, waardoor de vrees voor een onmiddellijke hervatting van
de vijandelijkheden met Holland verdreven werd, droeg ongetwijfeld veel bij tot het
al te weelderig oprijzen van nieuwe zaken. Die bloei biedt bovendien een koortsachtig
karakter, dat hem meer schitterend dan stevig maakt. Veeltijds worden de uitgegeven
titels niet in het publiek geplaatst en blijven zij in het bezit van beroepsspeculariten,
waaronder velen zich slechts door het krediet rechthouden. Toch dient erkend, dat
het land een heilzamen prikkel ondervond. In 1815 verhefte het zich, dank zij den
steun van de regeering, uit de door de instorting van het Keizerrijk verwekte crisis.
Deze maal had zijn ontwaking geen andere oorzaak dan zijn eigen wilskracht, die
zich in de vrijheid ontwikkelde. Zoo de Staat spoorwegen aanlegt, brengt hij geenerlei
hulp aan de zaken. Dezelfde vrijheid bezwangert het economisch leven en het
openbaar leven en haar welslagen versterkt het geloof in haar heilzaamheid. In 1837
voorspelt de minister van Frankrijk, dat ‘België zich weldra op den eersten rang der
nijverheidsnatiën zal stellen(2). Overal wordt verhooging van prijzen en van loonen
vastgesteld. De Antwerpsche haven ontvangt meer schepen dan in 1829, dat het
gunstigste jaar van het Hollandsche tijdperk was. In 1835 toont een
nijverheidstentoonstelling de verrassende vorderingen der nationale bedrijvigheid.
Het welslagen van een in 1836 aangegane leening van 30 millioen maakt het
vertrouwen nog steviger. In 1837 wordt het Ministerie van Openbare Werken
ingesteld. En naast de spoorwegen verkondigt de opening van tal van nieuwe
straatwegen, dat België op weg is om een der rijkste

(1) Chlepner: op. cit., blz. 58 en volg.
(2) Gedenkstukken, loc. cit., deel II, blz. 430-433.
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landen ter wereld aan gemeenschapsmiddelen te worden. Te midden van dien rijken
arbeidsbloesem verdwijnen de laatste sporen van de zedelijke ontmoediging, verwekt
door de vernedering van 1831. Het nieuw stelsel versterkt zich door de teleurstelling
van republikeinen en Orangisten. De Potter bekent met een ietwat comische spijt,
dat het land ‘voorspoedig en gelukkig is, doch dat het daar geenerlei schuld aan
heeft’(1).

(1) Souvenirs personnels, deel I, blz. 285.
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Hoofdstuk III
Van de verdragen van 1839 tot de crisis van 1848
I
Men zag ten overvloede, dat België slechts met het mes op de keel de verdragen van
1839 had onderteekend. Toen, negen jaar vroeger, het Congres in het aanschijn, of
liever ten spijte van Europa, de nationale onafhankelijkheid verkondigd had, verstond
het wèl, zich het recht voor te behouden, die onafhankelijkheid vast te stellen en het
vrijgeworden grondgebied af te grenzen. Bedwelmd door het gemakkelijk welslagen
van de Omwenteling, had het gesproken, alsof het slechts tot den koning van Holland
sprak. Vandaar zijn dubbele aanspraak, niet alleen op Limburg en Luxemburg, die
met België opgestaan waren, doch bovendien op Zeeuwsch-Vlaanderen. Toen het
dit laatste grondgebied opvorderde, waarvan de Calvinistische inwoners sedert de
XVIIe eeuw deel uitmaakten van de Republiek der Vereenigde Provinciën en Willem
eenparig getrouw gebleven waren, moest het er toch niet onkundig van wezen, dat
het in strijd met zich zelf handelde. Hier kon er geen sprake van zijn, het recht van
zelfbeschikking des volks in te roepen. De vordering van Zeeuwsch-Vlaanderen kon
slechts uitgelegd worden door die Staatsreden, tegen dewelke precies de Omwenteling
gemaakt werd. Zoodoende, zou het Congres aan het welgevallen van België een
vreemde bevolking opofferen en alleen steunen op het veroveringsrecht, zooals de
Conferentie van Londen te recht deed opmerken. Alleen oorlog had de zaak kunnen
beslechten, vermits deze slechts een vraagstuk van macht was, en, tegen den wil van
Europa in, konden de Belgen geen oorlog beginnen.
Door haar optreden in het Hollandsch-Belgisch conflict
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hadden, de groote Mogendheden daarvan de ontwikkeling vastgesteld en de oplossing
opgelegd. In den grond waren de verdragen van 1839 een vonnis, de beide partijen
voorgeschreven na tallooze incidenten van proceduur en, kortom, het gaf de Belgen
gelijk, vermits het het bestaan van dien revolutionnairen Staat onherroepelijk huldigde.
Ongetwijfeld, onderwierp het hem, tot behoud van het evenwicht, aan een tweevoudige
beperking: vooreerst een staatkundige beperking, door dit land, sedert eeuwen een
voorwerp van krakeel tusschen zijn buren, aan een eeuwigdurende en gewaarborgde
onzijdigheid te onderwerpen; vervolgens een territoriale beperking, door het niet
alleen Zeeuwsch-Vlaanderen, doch ook de Oostelijke deelen van Limburg en van
Luxemburg te weigeren. Hierbij werd meer rekening gehouden met de rechten van
den Duitschen Bond, dan met die van den koning van Holland. Om dien Bond te
nopen afstand te doen van het België toegekend Waalsch-Luxemburg, zou hem een
vergelding gegeven worden door hem Limburg toe te kennen, dat overigens onder
de souvereiniteit van Willem stond. Om korf te gaan, had Europa de Omwenteling
een ruime plaats gegund. Niemand had in 1830 kunnen verwachten, dat de Belgische
‘muiters’ negen jaar nadien, op 300.000 Limburgers en Luxemburgers na, als
onafhankelijke natie in den Europeeschen volkenbond zouden opgenomen worden.
De Belgische Staat is dus het werk van een omwenteling die zich Europa opdwong,
doch waaraan Europa anderzijds beperkingen oplegde. Daaruit volgt een schijnbaar
gansch abnormale afbakening. Een blik op de landkaart volstaat om te toonen, dat
de grenzen hier bepaald werden, niet door de natuur, doch door de politiek Het
verschijnt als ongerijmd en vernederend, dat het hedendaagsch België gescheiden
wordt van den loop der Schelde, de levensbron van Antwerpen, door de smalle strook
gronds van Zeeuwsch-Vlaanderen, die bovendien slechts de natuurlijke voortzetting
van Vlaanderen is. Die toestand wordt nochtans door de geschiedenis gerechtvaardigd.
Hij verklaart zich door de betreurenswaardige zwakheid van de koningen van Spanje
in de XVIe eeuw, waardoor dat grondgebied werd afgestaan

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

88
aan de Republiek der Vereenigde Provinciën die, na de verovering, zijn bevolking
tot de hare aanpaste. Hoe noodzakelijk Zeeuwsch-Vlaanderen België ook weze, hoe
natuurlijk het zich ook met zijn bodem verbinde, zoo was het niettemin in 1839 een
eeuwenlange en wettige bezitting, die het onmogelijk was Holland, erfgenaam der
Republiek, te ontnemen. Hier drukte het verleden loodzwaar op het huidige, en het
historisch recht won het, als men zoo spreken mag, op het natuurlijk recht. Holland
bleef de vruchten smaken van de zegepralen van Maurits en van Frederik-Hendrik
van Nassau, evenals België de nederlagen van Philips IV moest bezuren(1).
Als tegenstelling daarmee, werden de Oostergrenzen afgeteekend overeenkomstig
de verdragen van 1839. Het oude Limburg werd in tweeën gesneden volgens een
linie, uitgaande van het zuidelijkste punt van Hollandsch-Brabant, om vóór Wessem
de Maas te bereiken, vervolgens den stroom te volgen tot Maastricht, zich vervolgens
daarvan te verwijderen, die stad omtrekkend en aan Holland latend. In Luxemburg
werd de taal van de inwoners als grondslag der scheiding genomen. Behoudens eenige
dorpen rondom Aarlen, werd het Waalsch gedeelte aan België gelaten, bewesten de
linie Athus-Tintange-Gouvy. De Duitsche Oosterstreek maakt sedert dien het
groothertogdom Luxemburg uit. Langs de zijde van Frankrijk, behield de grens
nauwkeurig de afbakening, in 1815 vastgesteld voor het koninkrijk der Nederlanden(2).
Rekening houdende met de rechten van Holland en van den Duitschen Bond, die
ten voordeele van de Belgen niet konden geschonden worden, moet zonder twijfel
erkend worden, dat de verdragen niet anders konden zijn dan wat zij waren. Niets
bewijst, dat de door de XVIII artikelen voorziene, voordeeliger schikking had kunnen
verwezenlijkt worden. Bovendien hoeft rekening gehouden met de vrees die Frankrijk,
niet alleen de drie absolutistische Mogend-

(1) Geschiedenis van België, deel IV, blz. 287.
(2) Voor de bijzonderheden, zie de kaart en de toelichting van het Atlas historique de la Belgique,
uitgegeven door L. Vander Essen F. Ganshof, P. Bonenfant.
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heden, doch ook Engeland bleef inboezemen. Men kon België geen vestingen van
eersten rang als Maastricht en Luxemburg laten, want zij konden, in geval van oorlog,
in de macht van Frankrijk vallen. De het land gewaarborgde onzijdigheid scheen
geen voldoende schuts voor het steeds met de herinnering aan de Republiek en aan
Napoleon geplaagde Europa. Het vermoedde, overigens, dat de Belgen Franschgezind
waren en dat zij niet al te zeer ingenomen waren met die onzijdigheid, die het hun
opgelegd had. Het wilde de strijdigheid niet bemerken die bestond tusschen het feit,
hen onzijdig te verklaren en, anderzijds, dat van hun grenzen aan te wijzen welke
zij, in geval van een Hollandschen of Duitschen inval, niet doelmatig konden
verdedigen. Want hun onzijdigheid was anders niets dan een tegen Frankrijk genomen
voorzorg. Het scheen dus practisch en vernuftig, België ten Noorden en ten Oosten
open te laten: het volstond, dat het ten Zuiden stevig verschanst was. Het verdrag
der vestingen dat Leopold op 14 December 1831 had moeten aannemen, gaf
hieromtrent alle wenschelijke genoegdoening; immers, het liet, in geval van oorlog,
de troepen van Engeland en van de noordelijke Mogendheden toe de vestingwerken
te bezetten, die nog overbleven van de in 1815 tegen Frankrijk opgeworpen ‘barrière’.
De verdragen van 1839 lieten België de zorg over, zich met Holland te verstaan
omtrent de bijzonderheden van hun uitvoering. Wrokkig tegen zijn volk en tegen de
Mogendheden die, naar hij zegde, hem in den steek gelaten hadden, weigerde de
oude koning Willem met zijn gewezen onderdanen als gelijken te onderhandelen.
Op 7 October 1840 legde hij onverwachts de regeering neder om eenigen tijd nadien
te trouwen met een eeredame van zijn eerste vrouw, gravin Adriana d'Oultremont.
Met die gezellin die, door een zonderlinge spotternij des lots, van Belgische afkomst
en van katholiek geloof was, sleet hij zijn laatste dagen in een vervelende rustplaats
te Berlijn, zich alleen bezighoudend met winstgevende speculatiën(1).
Zijn opvolger, Willem II, was die prins van Oranje die,

(1) Hij stierf op 12 December 1843.
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nadat hij vergeefs tweemaal de Belgen de kroon had gevraagd, hen in den
tiendaagschen veldtocht verslagen had. Tegenover Leopold, bevond hij zich in een
dubbel valschen toestand; het was dan ook geenszins te verwachten, dat hij hem
minzaam zou bejegenen. Zijn gebrek aan politiek doorzicht en de arglistigheid
waarvan hij vroeger zooveel blijk had gegeven, lieten hem nog de begoocheling
koesteren, dat de fortuin te zijnen gunste kon keeren. Bij zijn troonsbestijging begroet
door een afvaardiging van de overlevenden van het Orangisme(1), bleef hij halsstarrig
rekenen op die wegkwijnende partij. Hij verbeeldde zich overigens, dat een deel van
de Belgen hem genegen, waren en naïef vleide hij zich dat aantal te vergrooten, door
katholieke neigingen voor te wenden, door in zijn leger de Belgische officieren te
bevoordeelen, door het uniform zijner troepen te wijzigen naar het Belgisch model.
In 1840-1841 schijnt het ministerie Thiers hem in verzoeking te hebben gebracht
met bedekte voorslagen omtrent een verdeeling van België tusschen Frankrijk en
Holland, en het is niet onmogelijk, dat hij die ernstig opnam(2). Wellicht ook meende
hij de droomerijen van De Potter in 1839, omtrent het oprichten van een
Hollandsch-Belgischen Bond(3), te zijnen voordeele te zien uitvallen. In alle geval,
hij compromitteerde zich in het onzinnig komplot van de generaals vander Smissen
en vander Meere (September 1841), die door het assisenhof veroordeeld werden,
omdat zij de koninklijke familie hadden willen ontvoeren(4).
Doch hij was wel gedwongen officieel een gedragsregel te volgen, welke de
verdragen van 1839 alsmede de Hollandsche openbare meening hem opdrongen.
Zijn neigingen

(1) Gedenkstukken, loc. cit., deel II, blz. 578.
(2) C.-F. von Stockmar: Denkwürdigkeiten, blz. 369 en volg. (Brunswijk, 1872). De Sardinische
minister zegt, in 1844, ‘dat hij zich naar Frankrijk gewend heeft, met hetwelk hij hoopt zich
te zullen verstaan om, bij de eerste gelegenheid, met hetzelve België te verdeelen waarvan
hij het Vlaamsch gedeelte zou terugnemen, terwijl de Waalshe provinciën Frankrijk zouden
te beurt vallen’. Buraggi enz.: op. cit., blz. 121.
(3) De Potter: Souvenirs personnels, deel II, blz. 272.
(4) Zie hooger. blz. 67.
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en zijn persoonlijke kabalen ontmoetten geenerlei steun noch bij zijn natie, noch
onder de leden zijner regeering. Falck, de minister dien hij gelastte hem te Brussel
te vertegenwoordigen, keurde bepaald elke heimelijke verstandhouding met het
Orangisme af, en zijn volkomen rechtschapen houding droeg oneindig bij tot het
bevredigen van het conflict, dat de wrok van het huis van Oranje zoo noodeloos
tusschen de twee koninkrijken verlengd had. De in zake scheepvaart en financiën
nog hangende vraagstukken werden geregeld door het verdrag van 5 November 1842;
op 8 Augustus 1843 aangevuld door een definitieve overeenkomst, welke ook de
bijzonderheden van den loop der grens bepaalde. De gemoedsstemming van koning
Willem zou den Belgischen Staat en den Hollandschen Staat voortaan niet meer
beletten, met elkander voegzame betrekkingen te onderhouden.
Sedert de bekrachtiging van België's onafhankelijkheid door de vijf groote
Mogendheden, kon het nieuw koninkrijk niet ontrust worden door de houding van
Holland, doch wèl door die van die Mogendheden zelf. Inderdaad, tot in 1848, geven
zij steeds blijk van onwil jegens België. Rusland, Oostenrijk en Pruisen kunnen het
maar niet over het hart krijgen, dat zij de wettigheid moeten, aannemen van den
revolutionnairen koning, dien Frankrijk en Engeland hen gedwongen hadden te
dulden, meer nog dan te erkennen. De opneming van Poolsche officieren, onder
anderen van Skrynecki, in het Belgisch leger in 1839 had den czaar tot voorwendsel
gediend om geen minister naar het hof van Brussel te zenden. Eerst in 1852
verwaardigde hij zich, diplomatische betrekkingen met hetzelve aan te knoopen(1).
Hoe onaangenaam dat hoogmoedig gepruil ook was, het was toch niet gevaarlijk.
De stemming van den almachtigen Metternich was heel wat gewichtiger, en Leopold
benaarstigde zich des te meer die te winnen, daar hij voor den stichter van het Heilig
Verbond een rechtzinnige bewondering koesterde. Sedert den aanvang van zijn
regeering

(1) Ch. Terlinden: L'établissement des relations diplomatiques entre la Belgique et la Russie,
1852-1853 (Revue d'histoire diplomatique, 1923).
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had hij niet opgehouden met hem te correspondeeren, steeds trachtend hem gerust
te stellen, door te wijzen op de vorderingen van het monarchaal gezag en op het
verdwijnen van den republikeinschen geest en de Franschgezinde neigingen onder
zijn onderdanen; zelfs riep hij zijn tusschenkomst in om van den paus het zenden
van een nuntius te verkrijgen, die in staat was den democratischen hartstocht van de
geestelijkheid in te toom en(1). De groote staatsman liet zich welwillend het hof maken,
wat hem niet belette den baas te spelen. Bij de crisis van 1839 had de aanstelling van
Poolsche officieren hem, evenals Pruisen, zijn minister in België doen terugroepen
en had hij zulken hoogen toon aangeslagen, dat de koning van aftreden had gesproken,
Kortom, zoo het kabinet van Weenen voor den persoon van Leopold eenige
toegevendheid betuigde, zoo was het even klaar, dat zijn afkeer voor de Belgische
natie en de Belgische grondwet onverminderd bleef.
Met Pruisen was het niet beter gesteld. In 1842 bevestigde Frederik-Willem IV
aan Stockmar, dat het koninkrijk België nauwelijks twee geslachten zou duren, en
dat, zoo het niet in den Duitschen Bond trad, Frankrijk het zou opslorpen, dat de
koning slechts een werktuig van Lodewijk-Philips was, dat, bovendien het Belgisch
leger geenerlei militaire waarde bezat en dat de natie, woelig, grof, grillig en oproerig,
onregeerbaar was(2). Ongetwijfeld gaf hij slechts lucht aan den wrevel, dien de kwade
vermoedens van Leopold tegenover Pruisen bij hem verwekten. Hij kon niet onkundig
wezen van dezes afkeer voor de kribbige politiek van die Mogendheid en van haar
oogmerken tot het unifieeren van de Duitsche natie, in naam van het Deutschthum.
Tusschen de twee vorsten vergrootte de slechte verstandhouding door de strijdigheid
van hun grondbeginselen, en door die Pruisische barschheid, waarvan Leopold, naar
hij lachend zegde, niets dan, schoppen ontving. Overigens trof hij niet meer
hoffelijkheid aan bij de Duitsche vorsten, die het een Coburg

(1) Omtrent de betrekkingen van Leopold met Metternich, zie vooral Corti: op. cit., in 't bijzonder
blz. 50, 56, 65, 95.
(2) Stockmar: op. cit., blz. 378.
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niet konden vergeven, dat hij zich tot medeplichtige van een omwenteling had
gemaakt, en opzettelijk nooit den naam uitspraken van het huis, dat hij
gecompromitteerd had(1).
Doch zoo hij het in hun oogen gecompromitteerd had, zoo had hij het daarentegen
verheven in de oogen van Europa door koning te worden en, zoowel uit dynastiek
als uit persoonlijk belang, was hij vast voornemens het nog verder te drijven op den
weg der fortuin. Reeds in 1836 had zijn neef Ferdinand den troon van Portugal
beklommen door zijn echtverbintenis met dona Maria. In Februari 1840 werd hij
door het huwelijk van Albert, een anderen neef, met de jeugdige koningin van
Engeland, waartoe Leopold zich naarstig beijverd had, deelgenoot van het ontzag
dat die uitstekende verbintenis aan zijn huis schonk, terwijl deze de familiebanden
toehaalde die hem reeds aan Victoria hechtten. Hetzelfde jaar trouwde een zijner
nichten met den hertog van Nemours, en drie jaar later zijn neef August met prinses
Clementine van Oriéans. Had het maar aan hem gelegen, dan had een andere Coburg
in 1841 de hand van de koningin van Spanje bekomen. Na dit alles hoeft wel erkend,
dat de kleine republikeinsche koning, waarop vroeger met misprijzen neergezien
werd, een der best verwantschapte vorsten van zijn tijd geworden was, en dat zijn
kroon schitterender en tevens eerbiedwaardiger geworden was.
Die gelukkige fortuin van België's vorst kwam het land goed te stade. Hoezeer
het voordeel gehaald had uit de hartelijke verstandhouding tusschen Frankrijk en
Engeland, zoo scheen dezer breuk in 1840, bij de door de gebeurtenissen in het
Oosten verwekte crisis, hetzelve noodlottig te zullen worden. Tot dan toe, had de
regeering van Lodewijk-Philips getracht over het nieuw koninkrijk, tot wiens
oprichting zij zoo bedrijvig meegewerkt had, een soort van protectoraat uit te oefenen,
dat het kabinet van Londen wel bezorgd maakte, doch dat zijnerzijds nog geenerlei
onrustbarend optreden had verwekt. Toen Leopold, in 1834, na

(1) Ernst von Sachsen-Coburg: Aus meinem Leben, deel I, blz. 33. De prins van Altenberg
weigerde aan het hof van Coburg te verschijnen ‘weil man doch immer gewärtigen müsse
dass dort das Wort Belgien ausgesprochen werde’.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

94
het overlijden van zijn eersten zoon, gedacht had op het treffen van maatregelen om,
in geval hij kinderloos zou sterven, het regentschap van den Staat op te dragen aan
een prins van het huis van Coburg, had de koning der Franschen zich tegen dat
ontwerp willen verzetten, dat de geboorte van den toekomstigen Leopold II, op 9
April 1835, overigens weldra had te niet gedaan(1). Later, in 1836, onder het ministerie
Molé, was quaestie geweest van een tolverbond tusschen België en Frankrijk,
waarover nog gesproken werd in 1837 en in 1839(2). De economische crisis die zich
dat zelfde jaar openbaarde, gaf de onderhandelingen een duidelijker beteckenis en
ernstige kansen op welslagen.
De al te hooge vlucht die de nijverheid, in 1835, in den beginne genomen had,
werd weldra gestuit door de misbruiken van de speculatie. Zooals wij zagen, had de
stilstand der zaken de Kamers er toe genoopt, de verdragen van 1839 aan te nemen,
doch na de stemming scheen de toestand nog hachelijker. De binnenlandsche markt
was ingekrompen door het verlies van Limburg en Luxemburg. Op heel de grenslinie,
verzetten douaneposten zich tegen de uitvoerbehoeften van een nijverheid, die al te
zeer ontwikkeld was om zonder buitenlandsche markten recht te blijven. De kapitalen
werden verborgen. De Banque de Bruxelles schorste haar betalingen in 1839, en John
Cockerill was verplicht zijn schuldeischers een concordaat te vragen. Na een tijdelijke
vcrhooging, daalden de loonen weer. De gedruktheid begon zoozeer op een ramp te
gelijken, dat de koning van Holland zich verwachtte het land te zien zakken in een
ondergang, die het weer tot hem zou brengen, en dat Guizot overtuigd was, dat het
België, in zulke rampzalige omstandigheden, onmogelijk zou wezen zijn
onafhankelijkheid te bewaren.
Te midden van die ontreddering, was de gedachte, de nijverheid op te beuren door
haar, dank zij een tolverbond, de Fransche markt te openen, al te verleidelijk dan dat
de

(1) Lodewijk-Philips verklaarde, dat hij België niet zou laten ‘verduitschen’. Zie De Ridder:
Bulletin de la Commission royale d'histoire, 1928, blz. 210.
(2) F. De Lannoy: Las projets d'union douanière franco-belge en 1841-1842 (Revue catholique
des ideés et des faits, Dec. 1922).
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regeering daaraan kon weerstaan. Nieuwe onderhandelingen werden geopend in
1840, vervolgens in September 1841. Zij konden overigens niet slagen. Eenerzijds,
verzetten de fabrikanten van het Noorden van Frankrijk zich eenparig tegen het
gevaar dat zij van de Belgische mededinging vreesden anderzijds was het klaar, dat
het tolverbond, zooals het kabinet van Parijs dit verstond, slechts de inleiding tot de
politieke opslorping was. Engeland, dat pas met Frankrijk gebroken had en tegen
hetzelve, door het verdrag van 15 Juli 1840 het verbond van de Mogendheden weder
opgericht had, liet overigens dreigende vermaningen hooren. Het ministerie begreep
dat, in de aangebroken Europeesche crisis, het oogenblik gekomen was om de
Belgische onzijdigheid te bevestigen en, om zoo te zeggen, te belichamen, door van
de theorie tot de practijk over te gaan. De houding die het toen aannam zou een
voorgaande uitmaken en de politiek huldigen waaraan het land tot den grooten oorlog
van 1914 onwankelbaar getrouw bleef.
De taak was lastig en gevaarlijk. De koning gaf daarbij een schitterend blijk van
zijn beleid en van zijn helder bewustzijn van den tweevoudigen plicht, die hem
opgelegd was, zoowel jegens. België als jegens Europa. Op dit beslissend oogenblik,
was niets onduidelijker dan het begrip zelf van die onzijdigheid, welke de Conferentie
van Londen opgelegd en gewaarborgd had, zonder ze nader te bepalen. Terwijl
Frankrijk ze slechts verstond als een uitweg, dank zij walken België het op zijn
Noordergrenzen dekte, beschouwden de andere Mogendheden ze integendeel als een
te haren bate tegen Frankrijk opgeworpen ‘barrière’. Kortom, de eenen en het ander
beschouwden ze slechts ten behoeve van Europa, als een vraagstuk van internationaal
evenwicht. Leopold had de eer, ze voor de eerste maal te doen verschijnen als een
Belgisch vraagstuk. Hij nam de gelegenheid te baat om te bewijzen, dat België noch
een satelliet van Frankrijk, noch een bruggenhoofd tegen Frankrijk was en dat het
in zijn onzijdigheid een waarborg voor zijn onafhankelijkheid en voor den algemeenen
vrede zag.
Bij de eerste kenteekenen van de verkoeling van Engeland jegens Frankrijk, had
hij, op 18 April 1840, Josef Lebeau
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tot het waarnemen van het ministerie van Buitenlandsche Zaken geroepen, aldus te
kennen gevende dat hij geenszins verstond als ondergeschikte de politiek van het
Kabinet van Parijs mee te maken(1). Daar het conflict zich verscherpte, had hij niet
geaarzeld, verdedigingsmaatregelen te treffen. Den 10n November bevestigde zijn
troonrede, dat de onzijdigheid ‘rechtzinnig, eerlijk en sterk’ zou bewaard worden.
Ongevoelig voor de verwijtingen van Thiers en voor het geschreeuw in de Fransche
Kamers, die hem beschuldigden dat hij met Engeland en met Pruisen heulde, gaf hij
evenmin gehoor aan de aansporingen van Frederik-Willem en van Victoria, om zijn
opneming in den Duitschen Bond te vragen. Ondertusschen benaarstigde hij zich om
een toenadering te bewerken tusschen de hoven van Londen, en van Parijs, waarmede
zijn tweevoudige verwantschap hem toeliet zich te bemoeien(2); die pogingen tot
bevrediging lieten des te beter de onpartijdigheid van zijn houding uitschijnen. Zijn
onzijdige en vredelievende politiek paste wonderwel met de rol en de belangen van
zijn volk. Zij verscherpte en versterkte het karakter onder hetwelk hij vóór de Belgen
en vóór Europa wilde verschijnen, dat van een nationalen koning.
Die politiek zou hem natuurlijk van zijn oude ontwerpen van tolverbond afleiden.
Zoo deze in November 1842 hervat werden, is zulks omdat het ministerie Guizot
daarin een middel meende te vinden om, door middel van de economische inlijving
van België, de Fransche eigenliefde een vergelding te schenken voor de pas in het
Oosten geleden tegenslagen(3).
De Brusselsche regeering leidde de onderhandelingen in de niet te verwezenlijken
hoop, voordeelen voor de nijverheid, te

(1) Guizot: Mémoires, deel VI, blz. 276 en volg.; Stockmar: Denkwürdigkeiten, blz. 365 en
volg.; Ad. Dechamps: Une page d'histoire (Revue Générale, Mei 1869.
(2) Tot meer blijk van onzijdigheid, ontried Lebeau, den Belgischen minister te Parijs het karakter
van een familie-gezant te geven, Zie M. Huisman: Mélanges Pirenne, deel I, blz. 231 en
volg.
(3) De Guichen: La Crise d'Orient et l'Europe, blz. 250. Cf. A. De Ridder: Léopold I et la
question d'Orient (Revue catholique des idées et des faits, 1928, blz. 20-23).
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bekomen zonder de nationale zelfstandigheid in gevaar te brengen. Bereid tot het
afschaffen van de douanerechten tusschen de beide landen en tot het vestigen van
een eenig tarief voor de andere grenzen, weigerde zij bepaald Fransche
douanebeambten op haar grondgebied toe te laten. De Mogendheden volgden de
onderhandelingen met wantrouwen en spaarden geen vermaningen(1). Bij deze houding,
liet het Kabinet van Parijs, in de vrees van een nieuwe mislukking op te loopen,
langzamerhand de gesprekken varen. Het vergenoegde zich met een overeenkomst
die, eenerzijds, voordeelen verstrekte aan de door de vorderingen van het machinisme
erg getroffen vlasnijverheid van Vlaanderen en, anderzijds, Frankrijk belangrijke
tariefverminderingen op wijn en zijden stoffen verleende (16 Juli 1842). Lange en
moeilijke onderhandelingen leidden ten slotte, op 13 December 1845, tot het sluiten
van een algemeener handelsverdrag, dat in 1852 zou vervallen.
Terwijl de regeering met Frankrijk beraadslaagde, trachtte zij een
handelsovereenkomst met Duitschland te treffen. Ongetwijfeld, kon er voor België
geen sprake van wezen in den Zollverein te treden en aldus tegenover Pruisen een
leenplicht te erkennen, dien zij Frankrijk weigerde. Zelfs dient het verdrag, dat zij
op 1 September 1844 met die Mogendheid en met den Duitschen Bond sloot, niet
beschouwd als het kenmerk van een nieuwe politieke richting. Werkelijk was het
slechts het noodig gevolg van het in 1834 gevormd plan tot de uitbreiding van het
verkeer, door het bouwen van den spoorweg naar Keulen. De baan Verviers-Aken
was in 1843 ingehuldigd geworden. Zij zou tot het verdrag leiden. Het belang van
Duitschland en het belang van België stemden overeen om de Rijnstreek te verbinden
met Antwerpen, haar natuurlijken uitweg. Zeer voordeelige bepalingen lieten niet
alleen de groote haven toe haar internationale belangrijkheid te heroveren, doch
hielpen tevens mede tot het opbeuren van de metaalnijverheid. Te recht begroetten
schitterende feesten een gebeurte-

(1) De prins de Ligne schreef uit Parijs, dat Engeland het tolverbond als een casus belli zou
beschouwen. Prinses de Ligne: Souvenirs, blz. 227.
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nis, die een einde stelde aan de sedert 1839 heerschende crisis. Het buitenland
misgreep zich, overigens, zooniet omtrent de beteekenis, dan toch omtrent den aard
van de overeenkomst. Lodewijk-Philips voelde er een levendige spijt over(1), terwijl
de continentale Mogendheden dezelve beschouwden als een betooging tegen
Frankrijk(2). Zij was werkelijk slechts de voortzetting van een groote spoorweglijn
of liever de eerste vrucht van het initiatief van 1834. In den toestand waarin België
in Europa verkeerde, was het geroepen om zijn onafhankelijkheid te bevestigen in
de mate dat het nauwer betrekkingen met zijn buren zou aanknoopen en dat het, door
allen vrijen toegang te verleenen, zou ontsnappen aan de uitsluitenden invloed van
een hunner.
Het verdrag van 1844 met den Zollverein mag beschouwd worden als het
uitgangspunt, niet alleen van dat van 1845 met Frankrijk, doch ook van de
overeenkomst van 29 Juli 1846 met Holland. De tarievenoorlog tusschen de beide
landen werd doelloos, zoodra het klaar werd, dat België niet zou bezwijken onder
de gevaren, die zijn bestaan tijdelijk hadden bedreigd. Het had inderdaad zegevierend
de politieke crisis en de economische crisis gelijktijdig doorsparteld. Het had zijn
onzijdigheid bevestigd, dank zij de militaire maatregelen welke het goedstijds had
weten te treffen, en zijn nijverheid hersteld door, niettegenstaande de voorbijgaande
moeilijkheden, het aanleggen van zijn spoorwegen voort te zetten. De koning, die
het een leger had gegeven, en het Parlement, dat het zijn spoorwegnet had geschonken,
hadden zich jegens hetzelve verdienstelijk gemaakt.
Zoo het voortaan op de toekomst mocht rekenen, zoo mocht het die toch niet
zonder onrust te gemoet zien. Door het gebrek aan levensmiddelen ontaardde in
1845-1846 de crisis der Vlaamsche vlasnijverheid in een verschrikkelijke ramp. De
vorderingen van het kapitalisme en van het machinisme

(1) Prinses de Ligne vertelt, dat hij in een aanval van woede tot haar gemaal zou gezegd hebben,
dat zoo België naar Duitschland mocht overhellen, ‘wij het zullen verpletten’. Souvenirs,
blz. 231.
(2) In de Kamer zelf, waren leden geërgerd door de ‘ovatie’ van de Duitsche drukpers
dienaangaande. L. Hymans: Histoire parlementaire, deel II, blz. 329
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hadden de maatschappelijke orde verwoest in een land waar, in 1846, niet minder
dan 2.220.000 menschen leefden van den landbouw en enkel 1.280.000 van de
nijverheid. Gedrongen tusschen de uiteenloopende klachten van de fabrikanten en
van de grondeigenaars, besloot de regeering zich in een schuchter en verward
protectionisme.
De in 1834 ten voordeele van de graanbouwers aangenomen beweegbare schaal
hield de hooge prijzen van het koren in stand. Beschermende rechten waren, op het
verzoek van de industrieelen, in 1841, 1843, 1844, 1845 en 1846 op onderscheiden
voortbrengselen gelegd geworden. De vrijhandel, welken de aanleg der spoorwegen
en het verdrag van 1844 lieten te gemoet zien, hoewel hij reeds door een groep
nieuwigheidsliefhebbers als een voorbeeld uit Engeland aangeprezen werd, verwekte
nog steeds het wantrouwen in de Wetgevende Kamers.
Vergeefs waren reeds schuchtere pogingen aangewend geworden om kantoren in
het buitenland op te richten. Zonder daaraan deel te nemen, had de regeering een
gunstig advies uitgebracht, in de hoop dat de kolonisatie het pauperisme zou lenigen.
In 1843 had zij een naamlooxe maatschappij, de Compagnie belge de Colanisation,
eenige ongelukkigen laten vervoeren naar San Tomas de Guatemala. Het jaar nadien
waren daar 871 landverhuizers ontscheept geworden. Doch de onderneming zou
weldra schipbreuk lijden, ten gevolge van de ellende van die arme lieden, het
ongezond klimaat, de slechte voorwaarden van inrichting en van sanitaire voorziening.
Van 6 Maart 1844 tot 1 November 1845 waren 211 kolonisten gestorven van ziekte
en ontbering, en de Staat moest een boot zenden om de overlevenden terug te brengen.
Enkelen bleven, om een schijn van leven aan de jammerlijke ondernemeing te
behouden. In 1859, toen zij op het punt stond te verdwijnen, telde zij nog ongeveer
een veertigtal man. Het land had overigens niet het minste belang gesteld in de
ontwerpen van de Compagnie. Enkel drie gemeenten hadden deelgenomen aan de
inschrijving tot de vorming van haar kapitaal. En andere poging, in 1847 aan den
mond van de Rio Nunez, op Afrika's westkunst, slaagde niet beter. Klaarblijkelijk
zou het denkbeeld, ‘in de
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landverhuizing een middel tegen het pauperisme te zoeken’, niet verwezenlijkt
worden. De fabrieken van het Noorden van Frankrijk volstonden als toevlucht voor
de werkloozen. In 1848 benuttigden zij ongeveer 90.000 Belgen(1).
Hoe verward de toestand van het land te dien tijde ook weze, zoo laat hij toch een
neiging bespeuren om naar de nijverheid te evolueeren. De metallurgie der Waalsche
provinciën wijst den weg naar die nieuwe richting. In 1846 schrijft de minister van
Frankrijk, dat die van Luik nooit zoo bloeiend was en dat ‘de werkplaatsen niet ruim
genoeg zijn voor de fabrieken van Seraing, die pas een bestelling van honderd
locomotieven voor Oostenrijk ontvingen’(2). Op 14 Juni van hetzelfde jaar, werd de
spoorweg Brussel-Parijs ingehuldigd. En het op de kosten van den Staat aangelegd
net werd langzamerhand in verbinding gebracht met mindere banen, door
maatschappijen gebouwd. Vergunningen werden aangevraagd door Engelsche
kapitalisten, die nu gerustgesteld waren omtrent België's toekomst. Reeds in 1845
verkregen zij die van den spoorweg Entre-Sambre-et-Meuse. Hetzelfde jaar gaven
de Kamers haar toestemming tot het leggen van de vertakkingen Doornijk-Jurbisie,
Ans-Hasselt, Leuven naar de Samber, Luik-Namen, Bergen-Manage,
Ath-Dendermonde, Kortrijk-Ieperen, alsook van de Luxemburger baan. Het verkeer
nam zulke uitbreiding, dat in 1844 het aanleggen van het dubbel spoor op al de groote
lijnen noodig werd. Het land bleef vooruit op zijn naburen van het vasteland, welke
het de eer aandeden zijn ingenieurs te roepen om hun ervaring ten nutte te maken.

(1) Omtrent de eerste pogingen tot volkplanting, zie Exposé de la situation du Royaume de
1841-1850, blz. 44 en volg.; De Lannoy: La question coloniale en Belgique de 1830 à 1840
(Mélanges Moeller, deel II, blz. 556 en volg); L. Hymans: Histoire parlementaire, deel II,
blz. 244, 371, 815; deel III, blz. 470; O. Petitjean: Les tentatives de colonisation faites sous
le règne de Léopold I in La Belgique en 1930; Ch. Maroy: La Colonie de Santo-Thomas de
Guatemala et La Colonie belge de Rio Nunez (Bulletin d'Etudes de l'Ecole Supérieure de
Commerce Saint-Ignace d'Anvers, 1926 en 1930).
(2) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs. Correspondance politique:
België, deel XXIV, blz. 126.
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II
Het verbond van katholieken en liberalen van 1828 tot 1830 was een revolutionnair
verbond geweest; het bleef van 1830 tot 1839 in stand als een noodzakelijkheid van
openbaar heil. De overeenstemming van de partijen was algeheel omtrent het
grondwettelijk stelsel, dat hun gemeenschappelijk werk was en dat wonderlijk
beantwoordde aan het bijzonder ideaal van elk harer. Wat zij met dezelfde wilskracht
betracht hadden, was de schepping van een Staat die haar al de vrijheden met dezer
gewaarborgde beoefening schonk en haar van weerszijden toeliet te werken tot het
verwezenlijken harer doeleinden, in voorwaarden van volkomen gelijkheid en van
eerlijke mededinging. De eene noch de andere had getracht een voordeel op zijn
tegenstrever te nemen. Niettegenstaande hun wederzijdschen tegenzin hadden, in
het Congres, de liberalen aan de katholieken de vrijheid van onderwijs, de katholieken
aan de liberalen de vrijheid van drukpers vergund. Kortom, de grondwet, was een
vergelijk tusschen vijandige strekkingen, in zulken breeden geest, vol fair play
opgevat, dat zij elk harer volkomen gelijke kans schonk, als het uur van den strijd
zou aanbreken.
Zoolang het vrijwaren van het bestaan zelf der natie de overheerschende
bezorgdheid was geweest, had het gemeenschappelijk belang de Kamers en ook het
land de patriotische verstandhouding opgelegd, die unionisme heet. Doch
onvermijdelijk zouden de tegenstrijdige krachten, verlost van het gewicht dat haar
zoolang bedrukt had, door het feit van haar zoolang belemmerde uitzetting, met
elkander in botsing komen, zoodra de verdragen van 1839 de toekomst voorgoed
zouden gewaarborgd hebben.
Beteekenisvolle voorteekenen hadden meer dan eens in den schoot van het
Parlement een gevaarlijke spanning doen voorzien. Bij eiken zittijd gaven de
begroetingen van eerediensten en van onderwijs aanleiding tot hartstochtelijke
redetwisten. De liberalen spraken van ‘dompersscholen’, de katholieken schandvlekten
‘de goddeloosheid der openbare scholen’. Voorzichtigheidshalve belette de koning
Rogier de
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Kamers een wetsontwerp op het onderwijs voor te leggen, en Lebeau weigerde in
1833 het vraagstuk te berde te brengen, zoolang ‘de laatste bekrachtiging onzer
nationaliteit zal afhangen van onze eendracht en wellicht van omsitandigheden, welke
buiten alle menschelijke voorziening staan’(1). Het vuur smeulde dus onder de asch.
Het zou voorzeker oplaaien, zoodra, de nationale quaestie opgelost zijnde, de felle
wind der openbare meening zou waaien.
Om nauwkeurig de richting af te meten, welke het politiek leven zou nemen, dient
geweten waarin de tegenstrijdigheid van katholieken en liberalen bestond. In zake
grondwet, het worde nogmaals herhaald, bestond onder hen niet de minste
oneenigheid. Door een buitengewoon geluk, had de geschiedenis België de
overlevende sporen van het verleden gespaard, die in Frankrijk, sedert de groote
Omwenteling onder al de stelsels waren blijven bestaan, zonder daarin opgeslorpt
te worden. Ongetwijfeld bleven nog eenige republikeinen den val van de monarchie,
en eenige Orangisten een restauratie van de Nederlanden verhopen. Doch, minder
en minder talrijk sedert de troonsbeklimming van Leopold I, hadden zij na 1839 allen
invloed verloren; om zich daarvan te vergewissen, hoeve men slechts hun rol te
vergelijken met die, welke onder de Restauratie, onder Lodewijk-Philips en nog veel
later, legitimisten, Bonapartisten en republikeinen in Frankrijk speelden. Die
onbeduidende groepen ter zijde gelaten, uitte de nationale meening zich slechts door
twee partijen welke de grondwet, die haar gemeenschappelijk werk was, erkenden
en vereerden.
Gansch akkoord op het politiek terrein, waren zij het niet minder op het
maatschappelijk terrein. Inderdaad, de eene en de andere behoorden tot die burgerij,
of liever tot dien middelstand die, volgens de toen heerschende denkbeelden, alleen
bekwaam scheen om de maatschappij te leiden langs de door de Fransche
Omwenteling gebaande nieuwe wegen. Toen het Congres, in navolging van Engeland
en Frankrijk, den cijns als grondslag voor het stemrecht aannam, had het daarin niet
alleen een waarborg van orde, doch ook een

(1) L. de Lichtervelde: Léopold Ier, blz. 128.
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waarborg van onafhankelijkheid, een verdediging tegen een mogelijk offensief van
de ‘aristocratie’ en van het ‘despotisme’ gezien. Want, ten aanzien van den staat van
onwetendheid en van economische afhankelijkheid waarin het volk zich bevond, is
het klaar, dat elke uitbreiding van stemrecht, de reactie ten goede zou gekomen zijn.
‘Hoe lager de cijns zal gesteld worden, had Lebeau in het Congres gezegd, hoe
aristocratisch er de verkiezingen zullen wezen’(1).
Rechtzinnig had men gemeend blijk van oprechte democratie te geven, door een
lageren cijns dan in Frankrijk aan te nemen en door dezen volgens graadverdeeling
te stellen van 20 tot 30 gulden op den buiten en van 50 tot 80 in de steden. Terwijl,
volgens het charter van Lodewijk-Philips, Frankrijk slechts één kiezer op honderd
en zestig inwoners telde, was er, volgens de Belgische grondwet, één op vijf en
negentig. In 1839 bestond het kiezerskorps uit 50.000 personen, die alleen ‘het wettig
land’ uitmaakten. De constitueerende vergadering was overtuigd, dat het vermogen,
dat in theorie iedereen kon verwerven, niet als een privilege kon beschouwd worden.
Daar het Oud Stelsel verdwenen was, beeldde zij zich in, dat er geen standen meer
bestonden, omdat er geen aristocratie meer was, of liever dat er maar één stand meer
was, de ‘middelstand’, die, zegde Leclereq, ‘alle belangen vertegenwoordigt, omdat
allen er uit voortkomen, of er toe toetreden’(2).
Doch, zoo het waar is, dat alleen de burgerij vrije insteltingen kon scheppen, zoo
is het niet minder waar, dat zij zich op den duur met de natie zou vereenzelvigen en
ze met zich zelf verwarren. Evenals in de XIIe en XIIIe eeuw de opkomende steden
natuurlijk eerst de bewindvoering hadden beleefd van een patricische plutocratie,
die ze langzamerhand tot eigen baat had geëxploiteerd(3), evenzoo zou de
grondwettelijke Staat der XIXe eeuw, - die niet te begrijpen of te verwezenlijken was
zonder het censitair karakter dat hij bij zijn ontstaan overal aannam, noodzakelijkerwijs lang-

(1) Huyttens: Discussions, deel II, blz. 535.
(2) Huyttens: op. cit., deel II, blz. 477.
(3) Geschiedenis van België, deel I, blz. 378 en volg.
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zamerhand de belangen dienen van de eenige maatschappelijke groep, die het gezag
in handen had. Zijn regeering zou, evenals die van de patriciërs der Middeleeuwen,
al de verdiensten, doch ook al de gebreken van een klasseregeering hebben.
Katholieken en liberalen die daaraan naast elkander deelnamen, waren beide
censitairen en hadden ook beide belang in haar instandhouding, zoodat de
maatschappelijke quaestie, of quaestiën zoo men verkiest, verre van hen tegenover
elkander te stellen, voor hen een nieuwe reden tot verstandhouding waren.
En toch kwam, tusschen die mannen die gemeenschap van politieke begrippen en
gemeenschap van belangen bijeenbrachten, een breuk tot stand, die zoo volkomen,
zoo geweldig en zoo duurzaam was, dat zij soms het bestaan zelf van de natie in
gevaar scheen te brengen; de reden daarvan is dat het denkbeeld, dat eenen en anderen
zich van de menschelijke lotsbestemming vormden, onvereenigbaar was. Ik gebruik
opzettelijk dit groot woord, dat bitter afsteekt bij de al te dikwijls walgelijke
bekrompenheid en kortzichtigheid in dien strijd, wiens woedende ontketening alleen
daardoor kan verklaard worden. De oorzaken, waaruit het conflict tusschen de
Belgische katholieken en liberalen ontsproot en en de vormen waaronder het zich
voordeed, komen overeen met die, welke, in de XVIe eeuwr, den strijd tusschen
geuzen en paapschen ontketend en onderhouden hadden. 't Is een godsdienstoorlog
of allerminstens een confessioneele oorlog.
Inderdaad, evenals vroeger, draait heel de twist rondom de Kerk. Terwijl deze
voor de katholieken het onontbeerlijk werktuig is tot de eeuwige zaligheid en
dienvolgens goddelijk bekleed is met het recht, haar bovenaardsche zending
ongehinderd te vervullen, is zij voor de liberalen slechts een menschelijke instelling
die, zoo ze niet aan Staatscontrôle onderworpen wordt, dan toch het aan het burgerlijk
gezag voorbehouden domein niet mag overweldigen. Want dit gezag heeft ook een
zending te vervullen, die hierin bestaat, alle burgers, geloovigen of ongeloovigen,
het gelijk vermogen te waarborgen om hun denkbeelden te uiten en te verwezenlijken.
Krachtens hun geloof, belijden de katholieken, dat de godsdienstige maatschappij
boven de wereldlijke maatschappij
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staat; krachtens hun grondbeginselen beschouwen de liberalen dezelve als een in die
maatschappij besloten bijzondere gemeenschap. Het geschil, aldus beschouwd, is
onoplosbaar volgens de grondwet, vermits de grondwet, in stede van de betrekkingen
tusschen Kerk en Staat vast te stellen, er zich bij bepaalde beide een gelijke vrijheid
te erkennen. Nu, de Kerk kan slechts vrij wezen, zoo de Staat zich ervan onthoudt
in haar eigen domein op te treden en, zoo hij dat doet, offert hij haar dus een deel
zijner vrijheid op.
Wel is waar, heeft het vraagstuk op het tijdstip dat ons bezighoudt, zijn hoogste
punt nog niet bereikt. De zeer groote meerderheid van de Belgische liberalen ‘gaan
naar de mis’(1) en onderscheiden de Kerk zorglijk van de geestelijken; zij beschuldigen
dezen de Kerk, door hun onverdraagzaamheid, ondienst te doen. Door overlevering,
gewoonte familieredenen blijven zij den godsdienst getrouw: Zij zijn geen
anti-katholieken, zij zijn nog maar anti-clericalen. Die houding laat zich des te beter
begrijpen, daar het liberaal catholicisme van hun tegenstrevers geenerlei zweem van
confessionalisme biedt. Zij erkennen gereedelijk al de grondwettelijke, wil zeggen
moderne vrijheden. Immers, in 1832 beschouwen zij de beruchte encycliek van
Gregorius XVI tegen die vrijheden als een louter theoretische bevestiging, als een
van de practijk onafhankelijke ‘thesis’, ja, hun aanzienlijkste vertegenwoordiger, de
graaf de Mérode, verklaarde, in volle Parlement, dat zij hem niet bond(2). Doch
vergeefs beroepen de beide partijen zich op de grondwet; zij begrijpen deze niet op
dezelfde wijze. Terwijl de liberalen in de aan de Kerk vergunde vrijheid slechts één
vrijheid zien, waarvan de uitoefening door de onafhankelijkheid van het burgerlijk
gezag beperkt wordt, is zij daarentegen voor de katholieken de groote vrij-

(1) F. Van Kalken: Théodore Verhaegen (Revue de l'Université de Bruxelles, 1927).
(2) L. Hymans: Histoire parlementaire, deel II, blz. 201. In 1846 bevestigt kanunnik De Haerne
nog, dat zij in zake politiek de Belgen niet kan binden. Ibid., blz. 478.
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heid voor welke het burgerlijk gezag, zoo het die niet wil helpen, zich toch ten minste
moet terugtrekken.
In het land over zijn geheel genomen, bezitten de katholieken blijkbaar een
verpletterende meerderheid. Het ontzag voor den godsdienst en vandaar voor de
geestelijkheid is op den buiten nog zoo levendig als op het einde der XVIIIe eeuw.
Vooral in het landelijk gedeelte der Vlaamsche provinciën, dat door de taal voor den
Franschen invloed gevrijwaard was is het volk daarvan algeheel doordrongen. Slechts
in den schoot der burgerij, wil zeggen in de steden en in de nijverheidsdistricten,
worden liberalen aangetroffen. Doch deze numerieke wanverhouding heeft geen
invloed op de vertegenwoordiging van de partijen in het Parlement, daar deze op den
cijns gegrondvest is. Nu, onder de cijnskiezers, behooren de beoefenaars van hoogere
bedieningen, fabrikanten, handelaars en geletterden meerendeels tot de liberale
denkwijze. Heel het land door, in de Waalsche streek als in de Vlaamsche gewesten,
zal de steedsche burgerij derhalve de steun van het liberalisme zijn en het een
merkwaardige eenheid geven. Hunnerzijds vinden de katholieken hun voornaamsten
steun onder de buitenkiezers en, zoo deze in Vlaanderen talrijker zijn, zoo is het
omdat het aantal boeren er grooter is dan het aantal stedelingen. Zoolang het
cijnsstelsel zal duren, zullen de partijen dan ook niet volgens de taal, doch volgens
de landstreek ingedeeld worden, zoodat eene en andere, zich over heel het grondgebied
uitstrekkend, hetzelve met een opmerkelijke gelijkaardige politieke bedrijvigheid
zullen vervullen. Toen het Nationaal Congres het wettelijk land tot ongeveer 50.000
kiezers beperkte, droeg het dus, zonder zulks te vermoeden, ruimschoots bij tot de
eenmaking van het land zelf.
De geestelijkheid had de omwenteling den steun der katholieke massa's gebracht.
De val van de Hollandsche regeeriug zou dezelve dadelijk werpen in een zoo
levendige bedrijvigheid als deze, welke zij aan den dag legde bij de godsdienstige
herstelling ten tijde van Albertus en Isabella. Overal en op alle gebied maakt de Kerk
de vrijheden ten nutte, welke de grondwet haar bewilligt om, met haar
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inrichting, weer de zielen te beheerschen(1). De bisschoppen verhaasten zich om de
door de besluiten van 1825 gesloten seminariën weder te openen; inwendige missiën,
geschoeid op de leest van die welke tijdens de Restauratie in Frankrijk gepreekt
werden, worden in al de diocesen ingericht. De congregatiën ontwikkelen zich om
strijd; eenige bestonden reeds in het land, zooals die van de Zusters van
Onze-Lieve-Vrouw en van de Josephieten, anderen zetten er zich weder neer, nadat
zij door koning Willem buitengezet waren, zooals die der Broeders van de Christelijke
Scholen en der Jezuïeten. Door het toedoen van dezelven wordt het tijdens de
Omwenteling ontredderd onderwijs in alle graden zóó snel weder ingericht en zóó
uitgebreid, dat het bestemd schijnt om het monopolie der Kerk te worden. Reeds in
1840 bezit zij meer dan de helft van de lagere scholen; schier geheel het middelbaar
onderwijs wordt gegeven door haar bisschoppelijke colleges, door haar
kleinseminariën en beter nog, door de zeven colleges, die de Jezuïeten toen geopend
hadden.
Boven heel die inrichting troont de katholieke Universiteit, op 4 November 1834
eerst te Mechelen bij het aartsbisdom ingericht, vervolgens in 1835 overgebracht
naar Leuven, waar zij nog deel zal hebben aan den luister van haar doorluchtige
voorgangster der XVe eeuw(2). Wat de vorderingen van den godsdienstijver betreft,
het zal volstaan te zeggen, dat de bevolking der kloosters voor mannen en vrouwen
van 1829 tot 1846 vermeerdert van 4791 tot 11.968 personen. Zij verstrekken het
personeel aan alle liefdadige inrichtingen zonder onderscheid, godshuizen, gasthuizen,
armhuizen, weeshuizen, huizen voor ouderlingen, verplegingshuizen, gestichten van
allen aard, en in 1842 laat de instelling van de Conferentiën van Sint-Vincentius à
Paulo,

(1) E. de Moreau: Histoire de l'Eglise catholique en Belgique, in Histoire de la Belgique
contemporaine, deel II, blz. 491 en volg. (Brussel, 1929).
(2) Dietrichstein, de Oostenrijksche minister te Brussel, zegt dat de stichting dezer universiteit,
‘de overheersching van de geestelijkheid zal voltooien, daar het lager, het middelbaar en het
hooger onderwijs haar voortaan schier uitsluitend verzekerd is’. Bulletin de la Commission
royale d'Histoire, 1928, blz. 287.
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in navolging van Frankrijk ingericht, de leeken met de monniken deelnemen aan dat
groot werk van weldadigheid. De Kerk die door het onderwijs over de zielen, en
door de liefdadigheid over de lichamen beschikt, schijnt op het punt te wezen van
heel de maatschappij met haar geest te zullen doordringen. Het modern stelsel der
vrijheid laat haar toe zich te ontwikkelen met een vuur en een wilskracht die zij nooit
gekend heeft, toen de confessioneele Staat haar zijn bescherming schonk, doch ze
daarentegen aan zijn voogdij onderwierp. Tegenover haar is het burgerlijk gezag
thans niet alleen ontwapend, doch bovendien heeft het zich belast met de
grondwettelijke verplichting, door traktementen, de inkomsten te vervangen, welke
de door Fransche Revolutie verbeurdverklaarde kerkgoederen de geestelijkheid
vroeger verstrekten.
Dàt was het niet, wat de liberalen verwacht hadden. Klaarblijkelijk is tusschen
hen en de Kerk de mededinging niet gelijk. Want zoo zij, evenals deze, dezelfde
vrijheid genieten, zoo kunnen zij er hetzelfde gebruik niet van maken, daar zij noch
haar hulpmiddelen, noch haar inrichting, noch haar invloed op de massa's bezitten.
Ongetwijfeld kunnen zij er niet aan denken en denken zij er ook niet aan, haar
bedrijvigheid te kortwieken. Doch zij verstaan dat, naast de Kerk, de openbare
machten, zonder dezelve overigens te bestrijden, haar beletten, ten nadeele van de
vrijheid van geweten, het monopolie van al de diensten en, in de eerste plaats van
het onderwijs te bemachtigen, zooals zij thans op weg is het te doen. Reeds in 1834,
hebben zij tegenover de vrije en katholieke Universiteit van Leuven, de vrije en
vrijzinnige Universiteit van Brussel gesticht, vrijzinnig in dien zin, dat zij alle
confessionalisme verwerpt en het vrije onderzoek tot grondbeginsel aanneemt.
Toelagen van den gemeenteraad van Brussel voorzien in de behoeften van de school,
doch het is klaar dat, om naast deze een lager en een middelbaar onderwijs in te
richten die buiten den invloed der geestelijkheid staan, de tegemoetkoming van den
Staat onontbeerlijk is. Nu, volgens de katholieken, heeft de Staat het recht niet,
onderwijs te geven, omdat zijn onderwijs, noodzakelijk onzijdig, - vermits het
noodzake-
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lijk den godsdienst vreemd en dienvolgens te zijnen opzichte onverschillig is, - slechts
gevaarlijk voor het geloof kan wezen. Zoo de gemeenten vrij zijn het voorbeeld van
de stad Gent te volgen, en zooals zij het in 1832 deed, atheneums te openen waar het
godsdienstonderwijs, als zijnde een zaak der huisvaders(1), uitgesloten wordt, is het
niet aan te nemen, dat de natie, op de kosten van de katholieke meerderheid, scholen
bouwt welke alleen door de kinderen der liberale minderheid zullen bijgewoond
worden.
Nochtans is de toestand van het middelbaar onderwijs ellendig(2) en reeds lang
vóór 1839 ontstaat omtrent dit brandend vraagstuk een twdst die steeds heviger zal
worden. Zooals wij zagen, vermeed de regeering voorzichtigheidshalve de Kamers
op te jagen, door het te berde te brengen. Doch het was niet mogelijk den strijd verder
uit te stellen. Reeds in 1840 breekt deze uit en, bij alle verkiezingen, is de zaak van
het onderwijs het voorwerp daarvan. De geestelijkheid neemt daar onstuimig deel
aan; van op den preekstoel worden de liberalen voorgesteld als aangezet door de
loges, die loges, die een herderlijke brief der bisschoppen in 1837 plechtig veroordeeld
heeft. De liberalen beantwoorden die aanvallen door in hun dagbladen, veel talrijker
en bediijviger dan die van hun tegenstrevers, te donderen tegen ‘den invloed der
sacristijen’. La Revue Nationale, door Paul Devaux gesticht in 1839 - kenschetsend
jaartal - bestrijdt het unionisme, een politiek voortaan zonder doel en zonder
waardighid, die slechts uitsluitend de katholieken ten goede

(1) Règlements communaux de la ville de Gand, deel III, blz. 471. ‘Al wat het godsdienstonderwijs
betreft, blijft het Atheneum vreemd en is de zaak der ouders.’
(2) Ed. Ducpétiaux: De l'état de l'instruction primaire et populaire en Belgique (Brussel, 2
boekd., 1838). Hij bewijst dat, in dit domein, de vrijheid werkelijk tot onhandigheid leidde.
Zuinigheidshalve verzaakten veel gemeenten aan haar school. Meestendeels bezitten de door
de huisvaders aangestelde onderwijzers ‘ternauwernood de eerste beginselen van de kennissen
die zij moeten aanleeren’. Men eischt van hen geenerlei bewijs van bekwaamheid; er bestaat
geen toezicht. De regeering bepaalt er zich bij, zonder methode, hier en daar eenige toelagen
te verleenen.
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komt, en dat het oogenblik gekomen is om het te vervangen door een ‘politiek der
toekomst’.
Het anti-clericalisme, dat de Orangisten in kwaden reuk hadden gebracht, houdt
op verdacht te wezen sedert dat zij, rond 1842, op geen restauratie meer hopend, tot
de liberale partij toetreden, en dezelve den steun van hun loges en hun drukpers
brengen. Uit Parijs verspreidt zich als vroeger een republikeinsche propaganda. De
boeken van Eugène Sue verwekken veel opgewondenheid tegen de Jezuïeten. De
‘Wandelende Jood’ wordt als feuilleton gegeven in de dagbladen der linkerzijde en,
in 1845, wordt den schrijver, ten blijk van bewondering en erkentelijkheid, een
gouden medaille aangeboden. In 1841 verwekt het ontwerp tot hiet verleenen van
de rechtspersoonlijkheid aan de Universiteit te Leuven zulke erge woelingen, dat de
bisschoppen het voorzichtig achten, de Kamer der Volksvertegenwoordigers te
verzoeken, daaraan geen gevolg te geven. Hetzelfde jaar wordt de maatschappij
l'Alliance gesticht, met het doel al de anti-clericale krachten te vereenigen.
Wel te verstaan begint de kalmte van de kiesvergaderingen in tot dan ongekende
woelingen en praktijken te veranderen kosteloos vervoer der kiezers naar de plaats
der stemming stoeten die de steden doorloopen met muziek en vlaggen, eetmalen en
drinkgelagen op de kosten van de candidaten. Het gemak, waarmede het
cijnskiesstelsel zich tot bedrog leent, geeft aanleiding tot zulke ongehoorde
knoeierijen, dat reeds in den kamerzittijd 1842-1843 het eerste der treurige
wetsontwerpen tot beteugeling van kiesbedrog ingediend wordt. Kortom, zoo hevig
is de ontketening der hartstochten, dat de minister van Frankrijk in 1846 vreest, dat
zij ‘het behoud der nationaliteit in gevaar zal brengen’(1) en dat de koning bij
aartshertog Jan klaagt over ‘den betreurenswaardigen strijd’, dien katholieken en
liberalen rondom hem voeren(2).
Toch verdween het unionisme niet plotselings; verscheidene jaren zouden verloopen
vóór dat de indeeling van de

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs, loc. cit., deel XXIV, blz. 301.
(2) Corti: op. cit., blz, 139.
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Kamers in linker en rechterzijde een voltrokken feit werd(1). Bovendien beletten de
ambtenaars, welke er in grooten getale zetelden en meestal voor het ministerie
stemden, tot in 1848 dat die indeeling tot een bepaalde breuk oversloeg.
Na de aanneming van de verdragen van 1839, zou het Parlement het Kabinet de
Theux als zoenoffer nemen. Na zes jaar bewindvoering (4 Augustus 1834-18 April
1840), diende de wederopneming in het leger van generaal van der Smissen, die aan
de Orangistische samenzwering van 1831 had deelgenomen, tot voorwendsel om het
omver te werpen. Tot zijn vervanging deed de koning beroep op een ministerie
Lebeau-Rogier, dat slechts samengesteld was uit liberalen. Wellicht hoopte hij aldus
de grief te doen verdwijnen, die tegen de vorige regeering geopperd werd, dat zij
stelselmatig een katholieke politiek had gevolgd. Het is overigens waarschijnlijk dat
Lebeau, wiens hulp hij begeerde om, tegenover Frankrijk, de politiek van neutraliteit
te kunnen verscherpen, hem de keus van zijn medewerkers had aanbevolen. In spijt
van zijn politieke kleur, kwam het Kabinet vóór de Kamers met een unionistisch
programma. Doch was unionisme wel mogelijk onder de leiding van ministers, die
allen tot dezelfde denkwijze behoorden? Van den beginne aan was het zienlijk, dat
zij het vertrouwen van de Kamers niet bezaten. Een ontbinding had den toestand
opgeklaard; de koning wilde daarin niet toestemmen. Hij aanvaardde het ontslag van
het Kabinet, na de aanneming door den Senaat van een adres, waarbij de aandacht
van de kroon gevestigd werd op de ‘betreurenswaardige verdeeldheid die zich
gedurende dezen zittijd in den schoot der nationale vertegenwoordiging voordeed’.
Dan bleef niets over dan terug te keeren tot de traditie der gemengde ministeriën.
Die rol werd opgedragen aan J.-B. Nothomb en aan de medewerkers die hij koos
onder de verschillende fractiën der katholieke en der liberale denkwijzen (13 April
1841-30 Juli 1845). Voor dit oud lid van het Con-

(1) F. Van Kalken: La fin de l'unionisme en Belgique (Mélanges Pirenne, blz. 611 en volg.).
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gres, was het unionisme geenszins een parlementaire tactiek, doch een door het belang
van het land zelf opgelegde politiek. Dank zij zijn persoonlijk ontzag en zijn
behendigheid, vermocht hij met eenige jaren het oogenblik uit te stellen, dat de
Kamers zich in twee partijen zouden verdeelen, evenals het kiezerskorps, dat haar
aanstelde, reeds verdeeld was. De stemmingen die hij vermocht te bekomen, kwamen
zeker niet overeen met de programma's waarop de volksvertegenwoordigers en de
senatoren, welke dezelve uitbrachten, gekozen waren. De meerderheid die hem in
het Parlement ondersteunde, bestond in de natie niet, en door wonderbare
omstandigheden werden wetten aangenomen door afgevaardigden van partijen, welke
ze afkeurden. Dit was zóó voor de wetten van 1842, waarvan de een den koning
toeliet de burgemeesters buiten den gemeenteraad aan te stellen, en waarvan de
andere het kiezerskorps der groote gemeenten in wijksectiën verdeelde. De liberale
pers zag daarin slechts een middel om de katholieken te begunstigen, dat de regeering
ontrukt werd door den ‘verborgen invloed der geestelijkheid’, en schandvlekte die
als ‘reactionnaire wetten’; toch stemden talrijke liberalen er voor. Wonderlijker is
het nog, dat de wet van 24 Maart 1842 op het lager onderwijsslechts vier tegenstanders
in de Kamer vond en dat ze met algemeene stemmen in den Senaat werd aangenomen.
Opportunistisch vergelijk tusschen de onvereenigbare grondbeginselen van de
beide partijen als zij was, vergunde zij een en andere iets, zonder een noch andere
te bevredigen. De liberalen gaf zij de genoegdoening te zien, dat de Staat het recht
vorderde, het openbaar onderwijs in te richten en elke gemeente het onderhoud van
een of meer scholen oplegde. De katholieken erkende zij niet alleen den waarborg,
aan de geestelijkheid het toezicht over het godsdienstig onderwijs, op te dragen, doch
bovendien het aan de gemeenten gelaten recht, een private school, dit is feitelijk een
katholieke school, aan te nemen. Het is onbetwistbaar, dat de aldus gemaakte wet
beantwoordde aan den toestand van een volk dat, op een kleine minderheid na, innig
aan Kerk en aan godsdienst gehecht was. Doch het zijn de minderheden, die de
partijen leiden, en het cijnskiesstelsel verleende
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haar overigens een belangrijkheid die zij in die natie niet bezaten. Slechts in de
burgerij werden katholieken aangetroffen die het dogma van de onbevoegdheid van
den Staat in zake onderwijs beleden, en liberalen die enkel van een uitsluitend
burgerlijk en onzijdig onderwijs wilden weten. Van weerskanten ontketende de
drukpers zich tegen een stelsel, dat, voor de eenen, de vrijheid van onderwijs
verkrachtte en, voor de anderen, de vrijheid van geweten in gevaar bracht.
Klaarblijkelijk was de schoolquaestie niet opgelost. Zij was slechts tijdelijk ter zijde
geschoven.
Nothombs unionistische politiek kon, niettegenstaande haar zegevieren in het
Parlement, van geen langen duur wezen ten aanzien van de oppositie, welke zij meer
en meer in den schoot der partijen ontmoette. Die transactie-regeering zou natuurlijk
voor den drang der openbare meening wijken, en 't mag een wonder heeten, dat zij
vier jaar stand hield. Toen zij zich terugtrok na de verkiezingen van 1845, waarvan
de verscherping, zoowel van de linkerzijde als van die rechterzijde, haar niet meer
toeliet op een meerderheid te rekenen, kon de koning er echter niet toe besluiten te
erkennen, dat de tijd was aangebroken, dat het gezag aan de mededinging van de
partijen diende afgestaan. Ten gevolge van de weigering van de liberalen, de
ongelukkige proefneming van het Kabinet Lebeau te vernieuwen, deed de koning
beroep op de toewijding van Sylvain van de Weyer die, sedert de Conferentie van
Londen, het gezantschap van België in Engeland waarnam (30 Juli 1845-31 Maart
1846).
't Was de eerste maal, dat het Kabinetshoofd buiten de Kamers genomen werd.
Zouden de uitstekende diensten welke hij het land bewezen had, deze oorzaak van
zwakheid kunnen goedmaken? Partijen kennen echter geen dankbaarheid, en de
koning zou zich daarvan weldra overtuigen. Wellicht had hij gehoopt een ieder te
voldoen, door van de Wever, gekenden rationalist, aan te zetten zich vooral met
katholieke medewerkers te omringen. Al wat hij bekwam, was zich verdacht te maken
èn bij de liberalen, die hem als een overlooper beschouwden, èn bij de katholieken,
die hem voor een vijand van hun geloof aanzagen. ‘Waarom ging men U zoeken
overzee?’ riep Paul Devaux uit, en die woor-
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den beteekenden wel, dat de tijd voorbij was, dat de kroon het Parlement een
ministerie van haar keus kon opdringen. In den schoot van het Kabinet zelf, overigens,
liet het unionisme, voortaan in de Kamers veroordeeld, zich niet meer opdringen.
Van de Weyer bevond, dat het niet mogelijk was met zijn collega's overeen te komen
omtrent een wetsontwerp tot inrichting van het middelbaar onderwijs en, na een
pijnlijke bewindvoering van acht maanden, legde hij de taak neer waarmede hij zijns
ondanks belast werd.
Eens te meer wendde de koning zich tot de liberalen. Doch Rogier wilde er slechts
in toestemmen een regeering samen te stellen, op voorwaarde dat het programma de
onafhankelijkheid van het burgerlijk gezag inhield en dat de Kamers zouden
ontbonden worden ‘in geval van dagelijksche en berekende oppositie harerzijds’.
Met het oog op dit vastberaden besluit, enkel met de hulp der liberalen te willen
regeeren, kon de Koning zich slechts wenden tot de katholieken, die alleen getrouw
bleven aan de unionistische politiek, waaraan hij halsstarrig gehecht bleef(1). Het door
graaf de Theux gevormd Kabinet (31 Maart 1846-12 Augustus 1847) bestond ten
eenen male uit leden der rechterzijde. Het was echter, zoo niet een ‘uitdaging’, dan
toch een ‘misslag’ en in alle geval een tegenstrijdigheid, het heil van het unionisme
aan een enkele partij toe te vertrouwen. Samengesteld zooals het was, kon het
ministerie wel het bewind op zich nemen, maar zonder de middelen te bezitten
hetzelve uit te oefenen. Het beschikte slechts over een geringe meerderheid en alles
scheen aan te wijzen, dat het oogenblik naderde dat zij onder het Kabinet zou instorten.
Sedert 1839, was het liberalisme steeds sterker geworden in het kiezerskorps. Het
cijnsstelsel bevorderde dien vooruitgang. Want zoo de cijns lager was op den buiten
dan in de steden, zoo had de ontwikkeling van die nijverheid anderzijds

(1) Het is voorzeker daarom, dat hij de katholieken toen beschouwt als ‘unsere nationalsten
Leute’; de liberalen of, zooals hij zegt, de anti-katholieken, ‘repräsentieren etwa das System
des verstorbenen Königs Wilhelm’ (Brief aan aartshertog Jan). Corti: op. cit., blz. 139. In
1841, zegt hij tot den minister van Piemont, dat ‘de katholieke partij de stevigste steunpilaar
mijner regeering is’. C. Buraggi enz.: Belgio e Piemonte, bl. 54.
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een snelle vermeerdering van de stadsbevolking en dan ook een vermeerdering van
het aantal cijnskiezers voor gevolg gehad. Men voege daarbij, dat de katholieken
eigenlijk geen politiek programma bezaten. Voldaan over de vrijheid welke de
grondwet de Kerk waarborgde, verlangden zij niets anders dan den voortduur van
een stelsel, dat deze toeliet het maatschappelijk leven langzamerhand aan haren
invloed te onderwerpen. Zij betwistten geenszins de onafhankelijkheid van het
burgerlijk gezag, zoo het stipt binnen ‘den kring van zijn werkelijke bevoegdheden’
bleef. Zij bleven het unionisme getrouw, omdat zij het beschouwden als een middel
om hun tegenstrevers te beletten dien kring te buiten te gaan.
Aldus begrepen, zou het unionisme noodlottig leiden tot een politiek van
onthouding en roerloosheid, die onvereenigbaar was met de grondbeginselen, die de
liberalen aankleefden. Voor dezen zou de vrijheid, op alle gebied, het werktuig van
den vooruitgang wezen. Als erfgenamen en voortzetters van de revolutionnairen van
1789, waren zij voornemens verder den weg op te gaan, dien zij gebaand hadden.
Hun ideaal was de volkomen vrijmaking van den individu, zoowel tegenover den
Staat als tegenover de Kerk. En daar deze laatste gevaarlijk was, zouden zij zich
natuurlijk tegen dezelve verzetten. Hun anti-clericalisme was in werkelijkheid slechts
één aanzicht van hun liberalisme, doch in de toenmalige omstandigheden was dit het
eenig dat zichtbaar was en tevens het eenig grondbeginsel tot actie. De ‘nieuwe
politiek’ die zij vooruitzetten was anders niets dan een politiek die gericht was,
ongetwijfeld niet tegen den godsdienst, doch tegen den ‘onzichtbaren invloed’ die,
volgens hen, het regeerings-unionisme bedierf. Daar zij besloten hadden, het juk
daarvan af te schudden, gaven zij blijk van een strijdlust, die de katholieken volkomen
ontbrak en hen onthutste. Zij hadden het aanzien en de voordeelen van het offensief.
Hun drukpers wees op de gevaren, waaraan de katholieke politiek de vrijheid
blootstelde, en de zeldzame dagbladen der tegenpartij antwoordden daarop met
armzalige argumenten. Hadden de ‘reactionnaire’ wetten van 1842 niet
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tot doel gehad, dan wederstand der groote gemeenten tegen de ingrijpingen der Kerk
te verlammen? Zou de schoolwet het onderwijs niet overleveren aan de willekeur
van de priesters? En was de priester niet steeds de steun geweest van despotisme en
van aristocratie? Had, in 1841, de catechismus van de diocese Namen het betalen
van het tiend niet onder de plichten der geloovigen opgesomd? Verried het ontwerp
van de bisschoppen, de Universiteit van Leuven rechtspersoonlijkheid te verleenen,
niet zichtbaar het voornemen, de doode hand weder in te voeren? Had de paus
overigens de moderne vrijheden niet veroordeeld? Ongetwijfeld vielen de katholieken
de grondwet nog niet aan, doch liet men hen begaan, zoo zou zij weldra in gevaar
verkeeren. De bisschoppelijke aanmatiging hield geenerlei rekening met de vrijheid
der burgers. Had zij de vrijmetselaarsloges niet aan de openbare verachting
prijsgegeven? Op wie steunde overigens de partij welke door de bisschoppen geleid
werd, anders dan op de onwetende en dweepzieke kiezers van den buiten, zoodat
haar zegepraal noodzakelijkerwijze de zegepraal van domheid en fanatisme zou
wezen? In het vuur van den strijd ging het zooverre, dat de onfeilbaarheid van het
Congres in twijfel gesteld werd en men zich afvroeg, of het niet bij overmaat van
grootmoedigheid een al te ruime mate vrijheid vergund had aan die Kerk, die al de
vrijheden bedreigde.
Toen, rond 1840, de Orangisten tot het liberalisme toetradien, hadden zij dezes
anti-clericale strekkingen nog versterkt, terwijl zij ook zijn invloed op de
grootindustrie vermeerderd hadden. Rogier stelde in 1845 vast, dat de rijksten van
de cijnskiezers tot de liberale meening behoorden, welke aldus als de stevigste
waarborg der orde verscheen(1).
Doch de jongere elementen der partij verdroegen met ongeduld de heerschappij
der ‘aristocratico-metallische’ kliek(2) en meenden, dat zij al te veel aan de stoffelijke
belangen offerde. Evenals in Frankrijk, vroegen zij een kieshervorming, welke de
meesten hunner overigens beperk-

(1) Hymans: Histoire parlementaire, deel II, blz. 434.
(2) P. Hymans: Frère-Orban, deel I, blz. 87 (Brussel, 1905).
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ten tot een trapsgewijze vermindering van den cijns. Hun democratische strekkingen
kwamen aldus overeen met het belang zelf der partij. Want daar elke vermindering
van den cijns noodzakelijkerwijze het aantal der stadskiezers zou vermeerderen, zou
zij zonder twijfel ten voordeele van het liberalisme uitloopen. Vroegtijdig reeds had
de nieuwe richting ingang gevonden in den schoot van de in 1841 door het toedoen
der loges gestichte maatschappij l'Alliance. Haar vorderingen waren zoo snel, dat zij
op den duur een scheuring tusschen gematigden en radicalen dreigden te verwekken,
en 't is waarschijnlijk om dat gevaar te ontwijken, dat de hoofden der partij de
gelegenheid van de opkomst van het ministerie de Theux te baat namen om een
‘liberaal Congres’ bijeen te roepen, dat den 14n Juni 1846 ten stadhuize van Brussel
geopend werd.
Het was de eerste maal, dat de vrijheid van vereeniging diende tot het houden van
een staatkundige betooging tegen de regeering. Niettegenstaande de bekommernis
van de katholieken, niettegenstaande een brief van Lodewijk-Philips die Leopold
aanzette die des te gevaarlijker vergadering te beletten, daar Odilon Barot daaraan
deel zou nemen, niettegenstaande den argwaan van den koning, dacht niemand er
aan de uitoefening van een grondwettelijk recht te betwisten of zelfs te beperken,
waarvan de congressisten gebruik maakten. Het gezag liet zich door hen aanvallen
en juist daardoor kon het hun de mogelijkheid ontnemen een crisis te verwekken in
den aard van die, welke een weinig later, in Frankrijk, de Julimonarchie zou
omverwerpen. Juist omdat de grondwet hun vergadering toeliet, stelde zij zich buiten
hun aanvallen.
De 384 afgevaardigden uit al de deelen van het land, die onder het voorzitterschap
van Defacqz beraadslaagden, behoorden meerendeels tot de fractie van het liberalisme,
die slechts met tegenzin de kieshervorming te gemoet zag. De minderheid der
vergadering vroeg de onmiddellijke verlaging van den cijns of allerminstens de
vergunning van het stemrecht aan de op de lijst der jury ingeschreven burgers; zij
werd krachtdadig bestreden door Frère-Orban, die van toen af de houding van een
partijhoofd aannam. Zij moest
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zich vergenoegen met een besluit dat, zonder het grondbeginsel der hervorming te
verwerpen, daarvan slechts trapsgewijze en omzichtig de toepassing aanvaardde.
Daarentegen was er volkomen overeenstemming omtrent het eischen van de
‘wezenlijke’ onafhankelijkheid van het burgerlijk gezag, van de inrichting van het
onderwijs voor alle graden onder het uitsluitend bestuur der wereldlijke overheid,
van het intrekken der ‘reactionnaire wetten’ van 1842. Tot blijk dat de vergadering
het geenszins op den godsdienst gemunt had, stemde zij een wensch tot het onttrekken
van de lagere geestelijkheid aan de willekeur der bisschoppen. Ten slotte gaf een
artikel van het programma voldoening aan de democraten, waarbij hun beloofd werd,
dat de verbeteringen, dringend geëischt door de arbeidende en behoeftige standen,
zouden onderzocht worden. Anderzijds werd de partij een stevige inrichting gegeven
door het besluit, in elk arrondissement een vereeniging en in elk kanton een comiteit
te stichten, die zouden belast zijn met de zorg, op bestendige wijze de kiespropaganda
voor te bereiden.
Toch vermocht het Congres niet, de definitieve scheuring van de partij in twee
groepen te beletten. De gematigden, welke van toen af aangewezen weerden onder
dien naam van doctrinairen, dien de aanhangers der hervorming in Frankrijk gaven
aan de vrienden van Guizot, lieten in 1847 l'Alliance aan de radicalen over, om hun
‘Liberale en Grondwettelijke Vereeniging’ te stichten. Die breuk van de meerderheid
met een groep wier democratische verzuchtingen het kiezerskorps schrik aanjoegen,
zou het liberalisme niet schaden, doch het integendeel een schitterende zegepraal
brengen bij de verkiezingen van de maand Juni. Het ministerie de Theux nam zijn
ontslag, en de koning gelastte Rogier met de samenstelling van het Kabinet (12
Augustus 1847), waarin natuurlijk slechts liberalen opgenomen werden.
De unionistische politiek was dood. Voortaan zouden de partijen beurtelings aan
het bewind komen overeenkomstig de regelen van het parlementair stelsel, aan
hetwelk Leopold I zich wel gedwongen zag het grondwettelijk stelsel, zooals hij het
tot den toe toegepast had, op te offeren. Met meer wijsheid dan Lodewijk-Philips,
begreep hij dat het
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onmogelijk was een vrij land tegen de richting der openbare meening in te regeeren.
De wind moge uit het Oosten of uit het Westen waaien, een handige loods havent
immers steeds zijn schip. Is een laveerende vordering niet verkieslijker dan de stilstand
van het unionisme of de omwenteling? Bij de inbezitneming van het gezag, kondigde
het ministerie die reeds in 1839 door Devaux aangeprezen ‘nieuwe politiek’ aan.
Door een gelijkaardige meerderheid ondersteund, zou het, voor de eerste maal, de
regeering leiden volgens het programma eener partij.
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Hoofdstuk IV
De crisis van 1848
I
Ten huidigen dage wordt doorgaans gezegd, dat de door het volk gemaakte
Omwenteling van 1830 door de burgerij werd ingepalmd(1). Hoe dikwijls deze
bevestiging ook herhaald wordt, zij is niettemin valsch, zoo zij beteekent dat, ten
gevolge van een van te voren gesmeed komplot, de burgerij de gemeenschappelijke
zegepraal uitsluitend in haar voordeel zou hebben afgewend. Zij is waar, integendeel,
zoo zij eenvoudig beteekent, dat de burgerij, dank zij de Omwenteling, bezit van het
politiek gezag genomen heeft. Doch dadelijk dient erkend, dat dit niet anders kon
zijn.
De opstand van de Belgen tegen het Hollandsch regime was ten eenen male vreemd
geweest aan elke beweegreden van economischen aard. Nooit waren landbouw en
nijverheid zoo bloeiend geweest als in de jaren die dezen voorafgingen. Het volstaat
er aan te herinneren, dat de Orangistische partij hoofdzakelijk uit industrieelen en
kooplieden bestond, om te bewijzen, dat de kapitalisten verre van de Omwenteling
te wenschen, ze integendeel als een misdadige domheid beschouwden. Overigens
genoot de burgerij, vooral de rijke burgerij, krachtens de Hollandsche grondwet, veel
uitgebreider voorrechten dan die, welke de Belgische grondwet haar schonk(2). De
nuchtere waarheid is, dat de oppositie tegen Willem zedelijke oorzaken had:
godsdienstige misnoegdheid bij de katholieken, politieke misnoegdheid bij de
liberalen, nationale misnoegdheid bij de een en en bij de anderen. De

(1) Dit woord wordt aan Gendebien toegeschreven. Zie het voorwoord van Fréson tot de
Souvernirs personnels, van J. Lebeau, blz. 26.
(2) Geschiedenis van België, deel VI, blz. 264, 282.
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grieven, waaronder de burgerij in den beginne alleen te lijden had, werden aan het
volk overgemaakt door de propaganda der geestelijkheid op den buiten, door die der
clubs en der drukpers in de steden.
Zonder den steun der massa's welke de Omwenteling tot haar zaak gewonnen had,
ware deze natuurlijk onmogelijk geweest. Ongetwijfeld lieten zich, gedurende de
beroerten van Augustus en van September, te Brussel en in eenige groote steden,
benden door de ellende opgezweepte nijverheidswerklieden medesleepen tot het
plunderen van fabrieken en het stukslaan van machines, en moest de burgerwacht
de wanorde beteugelen, die het welgelukken der Omwenteling meer schaadde dan
zij de eigenaars ontrustte. Doch dat zijn slechts verwarde oploopen van een door
vreemde roervinken opgehitst proletariaat, dat in zijn ellende heel en gansch
onbekwaam was om een programma van maatschappelijke eischen op te maken en
nog minder om een regeering te vestigen of zelfs om deel aan dezer vestiging te
nemen(1). De Potter zelf erkent, dat het algemeen stemrecht niet kon verwezenlijkt
worden(2). Nergens blijkt, overigens, dat het door iemand gevraagd werd. Dus
republikeinen van het Congres lieten zonder protest den kiescijns in de grondwet
schrijven. Er mag dus gezegd worden, dat, zoo de zegepraal van de Omwenteling
noodzakelijkerwijze het werk van het volk was, de inrichting dezer zegepraal
noodzakelijkerwijze het werk van de burgerij zou wezen.
Op dat tijdstip volk en burgerij uit elkander onderscheiden, zou ons overigens
leiden tot een zinsbedrog, dat ons deze in het verleden zou doen verschijnen zooals
zij thans tegenover elkander staan. Alleen de burgerij bezit zelfbewustzijn, het volk
niet. Zoo het zijn ellende voelde, zoo giste het daarvan de oorzaak niet en droeg het
gelaten zijn lot. Overigens stond de landbouw boven de nijverheid. Het volk was
toen in de eerste plaats het landelijk volk, dat de Kerk gehoorzaamde en de traditie
eerbiedigde. Tusschen hetzelve en de minderheid

(1) Geschiedenis van België, deel VI, blz. 385.
(2) Zie hooger, blz. 61.
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van de proletariërs die zich in de fabrieken afsloofder, was geenerlei verstandhouding
mogelijk, ja denkbaar.
Was de nijverheidsstand een minderheid in den schoot van het volk, zoo was hij
dit eveneens in den schoot van het Congres. Dezes beslissingen werden opgelegd
noch door fabrikanten noch door financiers. Naast de grondeigenaars, zetelden daar
vooral beoefenaars der vrije beroepen, magistraten, advocaten en priesters. Schier
al de liberalen, welke er een overwegenden invloed uitoefenden, behoorden tot da
balie of kwamen uit de universiteiten. Het individualisme, dat hen op politiek gebied
leidt, verschijnt hun ook als toepasselijk op economisch gebied. Volgens hen, liet de
een iegelijk gegeven vrijheid een ieder toe tot alles te komen. Het denkbeeld, de
menschen in maatschappelijke groepen te verdeelen, ware hun als een afschuwelijke
terugkeer tot het verleden voorgekomen. Een ontwerp van vertegenwoordiging der
belangen in de beraadslagende vergaderingen werd verworpen als zijnde ingegeven
door het Oud Stelsel; evenzoo werd de motie van kolenmijneigenaars tot het ontzeggen
van het vereenigingsrecht aan de werklieden verworpen. Zoo uit de lezing van de
beraadslagingen van het Congres iets klaar en duidelijk blijkt, dan is het wel, dat het
zich niet liet leiden door het belang van het kapitalisme, of zelfs niet door het
eenvoudig belang van de burgerij. Het maakte wetten voor den middelstand, wil
zeggen voor dat deel der natie tot hetwelk, naar zijn vrijzinnig idealisme, elke burger
geroepen was zich te verheffen.
Ongetwijfeld was de middelstand gegrondvest op het eigendom. Doch was, sedert
de verdwijning der privileges, eigendom niet in eens ieders bereik? Voor dit in den
eerbied voor de grondbeginselen van 1789 opgevoed geslacht, hoefde niet gevreesd
voor het volk, doch wel voor de aristocratie. Elk privilegie, van welken aard ook,
was afschuwelijk. Geleerdheid gaf niet meer recht dan geboorte, en dezelfde reden
die de invoering van een kamer der pairs deed verwerpen, belette ook de vergunning
van het kiesrecht aan de ‘capacitairen’. Derhalve werd de cijns, als een belooning
voor arbeid en deugd beschouwd, hoofdvereischte bij de vrije instellingen, omdat
hij de zedelijkheid en de onafhankelijkheid der kiezers
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waarborgde. Het valt niet te betwijfelen, of het Congres beschouwde volkomen
rechtzinnig de censitairen als de kruim der natie, als de eenige vesting tegen een
mogelijken terugkeer van het ‘despotisme’.
Doch de grondwet zou niet toegepast worden in denzelfden geest, waarin zij was
opgesteld geweest. Met andere woorden, het Parlement dat van 1831 aan, de plaats
van het Congres innam, zou geen grondbeginselen meer vertolken, doch
werkelijkheden verwezenlijken; het stond dadelijk voor de toevallen der politiek en
voor die botsing der belangen. Van dien tijd af, gebeurt dan ook het overmijdelijke
en gaat de burgerij haar eigen zaak met die van de natie vereenzelvigen. De stijgende
industrialisatie van het land en de buitengewone vlucht van het kapitalisme tusschen
1834 en 1839 moet ze natuurlijk aanzetten, zich steeds meer te besluiten in het domein
der stoffelijke belangen(1). Het ontzag der groot-eigenaars op den buiten en dat der
grootindustrieelen in de steden dringen zich weldra aan het kiezerskorps op, en dit
des te gemakkelijker, daar dit korps beperkt is en ook geneigd is, zich te laten leiden
door hen, wier rijkdom een waarborg van maatschappelijke orde is, waaraan het maar
al te zeer geneigd is toe te geven. Het is zeer kenschetsend, dat van toen af gesproken
wordt van een ‘nijverheidspartij’, van een ‘aristocratico-metallische’ kliek.
Toch dient erkend, dat niet gansch de burgerij zich laat medesleepen naar die
nieuwe richting, die nijverheidsvooruitgang met maatschappelijken vooruitgang
ondereen gelijkstelt. In 1831 treffen Saint-Simoniaansche zendelingen onder dezelve
geestdriftige aanhoorders te Brussel en in de voornaamste steden van het land aan(2).
Tal van jonge liberalen

(1) Vander Meer schrijft aan Rogier: ‘De kiezers tegen 70 gulden zijn de mannen der
Omwenteling niet. Het zijn mannen met stoffelijke belangen. Het is die jeugd niet, welke gij
zoo goed vertegenwoordigdet in het Congres’. E. Discailles: Charles Rogier, deel II, blz.
177.
(2) Omtrent de Saint-Simoniaansche propaganda, zie De Potter: Souvenirs personnels, deel I,
blz. 245 en volg.; E. Discailles: Charles Rogier, deel II, blz. 27; L. Bertrand: Histoire de la
démocratie et du socialisme en Belgique, deel I, blz. 100 en volg. (Brussel, 1906). De
Saint-Simonianen gaven gedurende eenige maanden een dagblad l'Organisateur belge uit,
waarvan het eerste nr gedagteekend is: 29 Mei 1931.
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laten zich verleiden door de grootschheid en de edelmoedigheid van denkbeelden
die nochtans onvereenigbaar zijn met het industrialisme, dat zij belijden. Regier, van
Praet, Ducpétiaux, de gebroeders Delhasse, Chazal, Quételet enz. behouden daarvan
een indruk, die allen min of meer, en sommigen tot hun laatste levensdagen bijblijft.
Zij geven in 1832 Weustenraad zijn Chants du Réveil in, die Saint-Simon begroeten
als ‘een door Mozes en Plato's geest volledigden Christus’; zij drukken met een
roerende onbehendigheid een diep medelijden voor de ellende van het volk uit,
alsmede den messianischen droom van een toekomst, die vervormd wordt door de
wonderen eener aan de gerechtigheid ondergeschikte nijverheid.
De voordrachten van Victor Considérant in 1839 en te beginnen van 1845 over
de phalansteriaansche leerstellingen wekten eveneens de aandacht van degenen, die
hun menschenliefde of hun critische geest niet verblindden omtrent het jammerlijk
lot van het proletariaat, dat steeds aangroeide naarmate de ontwikkeling der nijverheid
meer omvang nam(1). In 1840 vraagt Briavoinne zich af of, alles in overweging
genomen, de verhouding van de arbeiders niet slechter is dan op het einde der XVIIIe
eeuw(2); hetzelfde jaar stelt Masui in een brief aan Regier vast, dat ‘ten gevolge van
de omwentelingen iedereen gewonnen heeft; alleen de werkman bleef uitgesloten;
voor hem die alles deed, werd niets gedaan. De twee derden van zijn leven zijn
pijnlijk; het laatste is ellendig’(3).
Anderzijds verwijten veel katholieken de nijverheid, dat zij een zedelijken
achteruitgang te weeg brengt bij het volk, door de ellende en door het afbreken van
de maatschappelijke traditie, en bij de heerschende standen, door het overwicht dat
de stoffelijke belangen krijgen. Godsdienstig en conservatief als zij zijn, verheffen
zij zich zoo heftig tegen de misdadlen van liet kapitaal en van de machines, dat de

(1) E. Discailles: Victor Considérant en Belgique (Bulletin de l'Académie royale de Belgique.
Classe des Lettres, 1895).
(2) Mémoire sur l'état de la population, etc. depuis Albert et Isabelle jusqu'à la fin du siècle,
dernier (Brussel, 1841).
(3) E. Discailles: Charles Rogien, deel III, blz. 44.
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minister van Oostenrijk hun reeds in 1834 verwijt, dat zij ‘Europa het treurig
schouwspel geven van het afschuwelijk verbond van het catholicisme met het
jacobinisme’(1). Velen hunner vinden een versnappering in het lezen van ae Paroles
d'un Croyant, althans vóór de veroordeeling van dit boek door Rome; en Le Journal
des Flandres, Le Palriote belge (1835), ‘De Vaderlander’ stellen hun reaictionnaire
demagogie onder de bescherming van de Kerk.
Edoch, bij de meeste burgers en bij de meeste groote heeren, die verschikt of
verontwaardigd zijn over de gevolgen van de kapitalistische uitbreiding, heeft
gelatenheid weldra de plaats ingenomen van de neiging, dezelve te bestrijden. Na
1840 laat de meerderheid, zoowel onder de katholieken als onder de liberalen, zich
medesleepen met dien stroom die de maatschappij voortdrijft. Toch blijft van
weerszijden een kleine groep voortleven doe weigert het bestaande te beschouwen
als het goede en steeds strijdt tegen de gebreken van een maatschappelijke orde,
waarvan zij de verantwoordelijkheid meer en meer de burgerij aanwrijft. Onder de
katholieken, blijft Bartels halsstarrig de democratische propaganda voortzetten. Doch
hij wordt verloochend door de bisschoppen, die reeds in 1838 verbieden Le Journal
des Flandres en ‘De Vaderlander’ te lezen; uit godsdienstige overtuiging echter
weigert hij zich te vereenigingen met de volgelingen van Saint-Simon en van
Considérant, zoodaf hij zich vergeefs in een ijdelen strijd uitput.
In het liberaal kamp, maakt de minderheid van voorstanders eener maatschappelijke
hervorming een groep uit, wier bedrijvigheid ruimschoots, het luttel aantal vergoedt.
Allen zijn burgers, doch radicale burgers, voor wie het werk der Omwenteling
onvolledig blijft, zoolang de politieke vrijmaking van de massa's niet aangevuld
wordt door haar economische vrijmaking. De meesten hunner, als Castiau, zien
slechts een redmiddel in het aannemen van democratische hervoringen: uitbreiding
van het stemrecht door de verlaging van den cijns tot het in de grondwet aangenomen
minimum,

(1) A. De Ridder: Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 1928, bl[...]54.
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afschaffing van de militaire plaatsvervanging, omwerking van het belastingstelsel
en invoering van een rechtstreeksche belasting op het inkomen, afschaffing van de
ingaande rechten op eetwaren, uitsluiting van de ambtenaars uit het Parlement enz.(1).
Bij eenigen, vermengen die eiachen, welke klaarblijkelijk ingegeven zijn door die,
in Frankrijk gesteld door de vijanden der regeering, zich met republikeinsche
strekkingen, die overigens, onbepaald en theoretisch zijn. In den grond blijven die
democraten stipt grondwettelijk en willen zij de verbetering van het lot der arbeidende
standen slechts op wettige wijze bekomen.
Een klein aantal zijn stoutmoediger en durven zelfs de grondslagen van de
kapitalistische inrichting aan. Zoo zij zich geen socialisten heeten en zoo zij over het
algemeen niet meenen dit te zijn, toch hellen zij naar het socialisme over. Door de
Saint-Simoniaansche of phalansteriaansche theorieën bekeerd, hebben zij hun
denkbeelden versterkt door hun omgang met de revolutionnairen van alle landen,
die een schuilplaats te Brussel zochten, Italianen als Arconati en Arrivabene, Polen
als, Lelewel, Duitschers vooral als Karl Marx, die door Guizot in 1845 uit Frankrijk
gezet en in zijn ballingschap door Engels, en eenige andere aanhangers gevolgd
werd(2). Zoo de Deutscher Arbeiter Verein, in 1847 door die Duitschers gesticht in
de herberg ‘den Zwaan’ op de Groote Markt, te Brussel, geenerlei invloed op het
volk schijnt te hebben uitgeoefend, was dit niet het geval voor de radicale burgers
die tot zijn zittingen toegelaten werden, als Lucien Jottrand, Karel-Lodewijk
Spilthoorn, Alexander en Felix Delhasse, Mellinet, Defré en eenige anderen.
In den beginne verbonden met de democratische katholieken, vrienden van Bartels,
en die met hen medewerkten aan Le Radical (1837-1838) en aan Le Débat Social
(1844), deed hun vollediger toetreding tot de vrijdenkerij hen, in 1846, scheiden van
die allereerste bondgenooten. Want nu stellen zij de maatschappelijke inrichting
buiten de Kerk, zooniet

(1) Zie Hymans: Histoire parlementaire, deel II, blz. 349.
(2) Th. Basyn: Karl Marx à Bruxelles (Revue Générale, 1827).
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tegen dezelve. Met Marx beschouwt Jottrand de ellenden der werkende klassen als
een noodzakelijk stadium der kapitalistische samentrekking, die onvermijdelijk tot
een betere toekomst moet leiden(1). Zijnerzijds, prijst Defré in L'Organisation Sociale
de phalansteriaansche leerstellingen van Fourier aan. Van af 1846, belijdt professor
Huet, in de Universiteit te Gent, voor eenige uitgekozen volgelingen, waaronder
Emile de Laveleye, een soort van Christelijk socialisme, dat ingegeven is door de
philosophie van Bordas Dumoulin. Humanitaire verzuchtingen van pacifisme en
internationalisme beheerschen gansch die gedachtetibeweging. In 1847, beoogt de
door Jottrand gestichte Democratische Vereeniging de verbroedering der volkeren.
Doch haar leden zijn zóóver verwijderd van een revolutionnair optreden, dat zij
geenerlei kennis schijnen te hebben van het communistisch manifest, hetzelfde jaar
uitgegeven, door Marx. En zoo zij daarvan wèl kennis hadden, zouden de meesten
hunner daarvan voorzeker verschrikt geweest zijn. Hun socialisme, als men het zoo
mag noemen, was nog gansch doordrongen van het liberaal individualisme en bestond
alleen uit medelijden voor de smarten der werklieden en uit de edelmoedige
verontwaardiging welke deze hun inboezemden.
Inderdaad, de vorderingen van de industrialisatie van het land hielden gelijken
tred met die van ellende en van zedenbederf. Gedurende het tijdvak 1834-1839, had
de economische welvaart de loonen snel doen opslaan. Na een al te hooge vlucht
van de nijverheid, was echter de gedruktheid gekomen en deed de vermindering der
loonen nog duidelijker den nood uitschijnen van het proletariaat, dat de steden en de
mijnstreken vervulde. Een door de Kamers in 1843 ingesteld onderzoek omtrent de
verhouding van de nijverheidswerklieden had een jammerlijken toestand onthuld,
en de ontoereikendheid van de middelen tot navorsching waarover de

(1) Chlepner: op. cit., blz. 392. Zie reeds in 1838 het vlugschrift van Jottrand: L'Association du
peuple de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.
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commissie beschikte, laat vermoeden, dat de werkelijkheid nog veel erger was(1).
Overal of schier overal, werd de wanverhouding vastgesteld, bestaande tussen en
de kosten van het levensonderhoud, die sedert 1840 steeds gestegen waren, en de
vergelding van den arbeid, die gelijk gebleven was, zoo de patroons die niet hadden
verminderd, om aan de mededinging van den vreemde te weerstaan. Te Charleroi
werd vastgesteld, dat de loonen gedaald waren tot het bedrag van 1830, en te
Sint-Nicolaas werd geraamd, dat zij met ten minste één vierde waren verminderd
sedert de Omwenteling, ‘ten gevolge van de stremming in de fabrieken’. Dat beduidt:
uiterste ontoereikendheid aan voeding, aan kleeding, aan huisvesting. Over het
algemeen leeft de werkman slechts van aardappelen, van roggebrood en van
cichorei-koffie, waarbij 's Zondags soms een stukje klein vleesch of wat
spekslagerswaar komt. De kamer, die hij bewoont in een ‘kazerne’ of het ellendig
huisje dat hij op de week huurt in een ‘beluik’ of in een ‘poortje’, druischt in tegen
de allereerste begrippen der gezondheidsleer. De beschrijving van het beluik ‘Batavia’
te Gent, een hoop krotten in morsige straatjes met stinkende beerputten, lijkt die van
de hel. Ten huidigen dage getuigen in de fabriekssteden, de overschotten van de
huizen, die toen gebouwd werden om de ellende van het proletariaat te verschuilen
en uit te buiten, nog van een toestand waarbij ‘arbeider’ en ‘behoeftige’ een en
hetzelfde waren. De vrouwen van de Borinage wasschen, om zeep en kolen te sparen,
haar linnen en kleederen in het heet water van de ruimpompen der kolenmijnen. De

(1) Enquête sur la condition des classes ouvrières et le travail des enfants (Brussel 1846-1848,
2 boekd.). De met het onderzoek belaste Commissie werd aangesteld den 7n September 1843.
Zij stelde haar verslag op door middel van de antwoorden, geleverd door de ingenieusrs van
den Staat, de geneeskundige Commissiën en de industrieelen die er in toestemden te
antwoorden. Het schijnt niet dat de werklieden zelf ondervraagd werden. De Geneeskundige
Commissie zegt (deel III, blz. 15), dat zij er in geslaagd is te weten, wat in het grootste aantal
fabrieken van de provincie gebeurt. Voor Gent en omstreken, is te lezen: J. Mareska et J.
Heyman: Enquête sur le travail et la condition physique des onvriers employés dans les
manufactures de coton (Gent, 1845).
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onmogelijkheid om eenig geld weg te leggen, drijft de meeste werklieden tot een
onvoorzienigheid die alles te boven gaat. De al te groote nood veroorzaakt ten slotte
een schandelijke verlaging bij die rampzaligen. Dat leidt tot dronkenschap, niet alleen
bij de mannen, doch ook bij de vrouwen. Te Verviers werd geraamd, dat het
alcoholverbruik van 1833 tot 1844, met 46 t.h. vermeerderde(1). Het eenige middel
nog tegen de jeneverplaag is de overmaat van ellende, die den werkman dikwerf
belet drank te koopen(2). De vrouwen en de meisjes geven zich aan ontucht over.
Allen zijn overigens getrouwd of zullen trouwen, want ‘het is onder de werkende
klasse een aangenomen regel zooveel kinderen te hebben als mogelijk is, want elk
kind vertegenwoordigt een toekomstig loon’(3). Zoodra zij naar de werkplaats kunnen
gaan, worden de kinderen daar door de ouders heengebracht, ja soms slapend
gedragen; de kinderen die nog te jong zijn om te werken, en zonder verzorging thuis
blijven, worden in sommel gehouden door middel van ‘slaapsiroop’, ‘ruste’ geheeten.
In de Gentsche spinnerijen komen de kinderen gewoonlijk binnen op den leeftijd
van negen jaar, doch velen gaan er vroeger heen. Knaapjes en meisjes hebben
denzelfden arbeidsdag als de volwassenen: 's zomers, van 's morgens vijf tot 's
middags twaalf uur en van één tot acht uur; 's winters, van het krieken van den dag
tot middag en van één tot tien uur. Behalve de eeuige dagen, dat de vrouwen voor
haar jaarlijksche kraam tehuis blijven, brengen zij evenals, man en kinderen haar
leven door in de fabriek of in de mijn. Zij aanvaarden de hardste bezigheden, ja
werken zelfs beneden in de kolenputten.
In die voorwaarden is de verstandelijke verworpenheid van de proletariërs te
begrijpen. Daar zij verplicht zijn hun brood te verdienen op den ouderdom, dat men
naar School begint te gaan, hebben zij schier nooit eenig onderwijs genoten. Slechts
als de tijd voor de eerste communie aanbreekt, mogen zij de werkplaats vroeger
verlaten om de catechismus-

(1) B. Appert: Voyage en Belgique, blz. 155.
(2) Enquête, deel II, blz 50.
(3) Ibid., deel III. blz. 89.
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lessen te volden. ‘De groote meerderheid hunner ontvangt geen andere opvoeding’(1).
Hier en daar bestaan wel avondscholen, doch hoe zouden de door vijftien uren arbeid
uitgeputte kinderen die kunnen volgen? De vlijtigsten bepalen er zich bij, wekelijks
eeuige uren door te brengen in een geestelijke Zondagsschool, en... dat is ruim
voldoende.
Hun lichamelijke ellende doet niet onder voor hun zedelijke ellende. Onvoldoende
gevoed, van alle familieleven beroofd, zouden zij dan toch tijdens hun eerste
levensjaren aan bewaarscholen moeten toevertrouwd worden. Nu, in de meeste steden
bestaan er geen. En meer nog, zouden zij dienen beschermd tegen de voorbarige
afneming van hun levenskracht, doch niemand denkt er aan. In de kolenmijnen putten
kinderen van twaalf jaar, jongens en meisjes, zich af als hiercheurs beneden in de
schachten; anderen zijn heel den dag benuttigd tot het openen en sluiten van de
luchtververschingsdeuren, in de volslagen duisternis der gaanderijen, en doen daar
beendermisvorming of stompzinnigheid op. Het aantal militieplichtigen, geweigerd
om reden van zwakheid, ontoereikende grootte of ziekten van gestel, getuigt, op
wreede wijze, hoe diep de nijverheidsbevolking lichamelijk gevallen is. Van 1836
tot 1841 is dit aantal zes en twintig ten honderd te Luik, terwijl het geen vijftien ten
honderd overtreft in het naburige landbouw-district Borgworm. In 1841 worden op
honderd mijnwerkers en op honderd nagelmakers onderscheidenlijk drie en veertig
en zes en dertig afgekeurd. Onnoodig er bij te voegen, dat het sterftecijfer onder die
ziekelijke schepselen verschrikkelijk is.
Ongetwijfeld trachten eenige patroons, althans in de grootnijverheid, een zoo
jammerlijk en toestand te verbeteren. Raymond Biolley, te Verviers, de Société des
Hauts Fourneaux de Selessin, nabij Luik, laten gezonde werkmanswoningen bouwen.
Elders worden spaarkassen ingericht, waarbij zich, ten gevolge van de ontoereikende
loonen, bitter weinig

(1) Enquête, deel II, blz. 40. Te Gent kunnen op duizend mannelijke werklieden 850 lezen noch
schrijven. Zelfde toestand te Doornijk. (Ibid., deel II, blz. 135). Meer dan de twee derden
van de mijnwerkers zijn totaal ongeletterd. (Ibid., deel II, blz. 227).
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arbeiders kunnen aansluiten. Doch over het algemeen, ‘mangelt het, volgens het
gevoelen der onderzoekers van 1843, de werkbazen aan liefdadigheid’(1); zij,
beschouwen de arbeiders als werktuigen. In de slecht verlichte en slecht verluchte
werkplaatsen, maken de bloote riemen en tandraderen een bestendig gevaar uit.
Daarbij komen nog al de misbruiken, voortspruitende uit boeten, uit bedrog bij het
berekenen van het loon en uit de schraapzucht der meestergasten, die de werklieden,
ouder bedreiging van wegzending, verplichten naar de winkels of de herbergen te
komen, die hun vrouwen in de nabijheid dier werkplaatsen, houden. De
‘annenkamers’, de gasthuizen, de openbare liefdadigheid volstaan niet om de ellenden
te bestrijden, die al te talrijk zijn voor de hulpmiddelen, waarover zij beschikken.
De laatste toevlucht is de berg van barmhartigheid.
Zoo niemand zich om het proletariaat bekreunt, zoo bekreunt het zich nog minder
om zich zelf. Het bezit de mogelijkheid niet noch krijgt de gedachte om in opstand
te komen tegen het al te zwaar lot, dat het nederdrukt. Zoo hier en daar een
werkstaking uitbreekt, is de mislukking, bij ontstentenis van alle inrichting en van
alle weerstandskas, van te voren verzekerd. Wat bij die zwakke en onontwikkelde
wezens overheerscht, is de stomme gelatenheid in het onvermijdelijke. Een ingenieur
bewondert ‘het vreedzaam karakter en de onderwerping van den mijnwerker, vooral
in de Borinage, waar hij soms, door de onderbreking van de scheepvaart, maanden
lang van arbeid beroofd is’(2).
Godsvrucht maakt die gelatenheid gemakkelijker door de hoop die zij onderhoudt.
In 1846 leggen Gentsche werklieden geld uit voor een mis ter eere der Heilige Maagd,
opdat zij een einde stelle aan de al te talrijke ongevallen, waarvan zij de slachtoffers
zijn in de fabriek waar zij arbeiden(3). Toch verbittert het onbestemd bewustzijn van
een onverdiend verval het hart dier arme lieden: ‘de groote ellende verdierlijkt hen
en doet hen de maatschappij haten; op den duur beschou-

(1) Enquête, deel III, blz. 582.
(2) Ibid., deel II, blz. 229.
(3) Zie hooger, blz. 60.
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wen zij hun meesters als tirannen en weldra krijgen zij de overtuiging, dat bezitting
een onrecht is, waaraan zij al hun smarten en ontberingen toeschrijven’(1). Voor het
minst zijn zij wantrouwig en achterhoudend, ‘omdat zij ik weet niet welk inwendig
bewustzijn hebben, dat hun toestand hen vernederend doet voorkomen’(2). En ten
aanzien van dat alles, vraagt Dr Fossion zich af, ‘of er wel reden bestaat om de
weldaden van de nijverheid met geestdrift te begroeten, als men zulke bedroevende
uitslagen vaststelt’(3).
Zoo de vorderingen van het kapitalisme overal de verlaging der loonbedienden
kostten, zoo hebben zij over Vlaanderen een echte ramp ontketend(4). Als onder een
pletrol, hebben zij de aloude vlasnijverheid vermorzeld die, sedert de XVIe eeuw,
zich zóó ruim ontwikkeld had, dat zij er innig verbonden scheen met de
maatschappelijke inrichting. Ten huize beoefend door tallooze kleine pachters,
volgens de praktijken eener eeuwenoude techniek, had zij de verdwijning van het
Oud Stelsel onveranderd overleefd. In het begin der XIXe eeuw, benuttigde zij, in
de beide provinciën Oost- en West-Vlaanderen, - verreweg de meest bevolkte van
het koninkrijk, - nog ongeveer 300.000 arbeiders, wil zeggen bijna het derde van de
bevolking. Dank zij dezelve, bereikte het bevolkingscijfer in de vlasstreken 250 tot
350 inwoners per vierkanten kilometer, terwijl het voor het overige deel van België
slechts 128 inwoners bedroeg. Nochtans, te beginnen van 1830, verergerden de
omstandigheden, die een voorbeeldelooze crisis zouden doen ontstaan. Het verlies
van de Fransche markt van 1815 af, weldra gevolgd door dat van de markt der
Spaansche koloniën en, ten slotte, na de Omwenteling, dat van de markt der
Hollandsche koloniën hadden de linnennijverheid haar bijzonderste afzetgebieden
ontnomen. Doch nog verschrikkelijker was de mededinging geweest van de machinaal
vervaardigde garens en weefsels, waarvan

(1)
(2)
(3)
(4)

Enquête, deel. II, blz. 69.
Ibid., deel III, blz. 37.
Ibid., deel III, blz. 61.
Het volstaat dienaangaande te verwijzen naar het voortreffelijk werk van G. Jacqnemyns:
Histoire de la crise économique des Flandres de 1844 à 1850 (Brussel, 1929).
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de invoer, die in 1831 slechts 12.269 pond bedroeg, in 1839 tot 1.304.920 pond
gestegen was.
Tegen den inval van die mechanisiche voortbrengselen, was de strijd, al te ongelijk
voor de spinnewielen en de handgetouwen. Evenals alle nijverheidstakken die
veroordeeld zijn door den vooruitgang van een nieuwe techniek, vond de Vlaamsche
linnenweverij geen anderen uitweg dan het kwaad te verergeren. De kooplieden die
haar stoffen kochten voor den uitvoer, in de hoop stand te kunnen houden door
degoedkoopheid, verminderden de reeds zeer lage loonen der spinners die,
hunnerzijds, op bedrog en misstand rekenden om het verlorene terug te winnen. Het
wasi natuurlijk onmogelijk de landelijke voortbrenging plotselings in kapitalistische
voortbrenging om te zetten en licht is te begrijpen, dat het de duizenden werklieden
welke zij het leven, nog minder mogelijk was, hun machteloosheid, te erkennen en
het onvermijdelijk verval, aan te nemen van een nijverheid, die hun vaderen eeuwen
lang hadden beoefend. Zij verbeeldden zich, dat de crisis voortkwam uit het verlies
van hun markten. Evenals de Vlaamsche lakenwevers der XVe eeuw, eischten zij
maatregelen van bescherming tegen de zegevierende mededinging waaronder zij
leden, in de hoop dat de douane de machine zou verslaan. De linnenkooplieden lieten
zich premiën bij den uitvoer verleenen, en hun klachten droegen het hare bij tot de
vruchtelooze pogingen Om met Frankrijk een tolverbond te sluiten(1). Daar zij
onbekwaam waren om zich tot de nieuwe voorwaarden van den groothandel aan te
passen en meer nog om de verouderde werkwijzen der boeren die zij benuttigden te
verbeteren, wendden zij halsstarrige pogingen aan om een lot te ontgaan, dat te
midden van een stijgende ellende onvermijdelijk was.
Inderdaad, die pogingen waren des te nutteloozer daar, in het land zelf, kapitalisten
zich verhaastten de mechanische voortbrenging in te voeren: uit de ervaring was
immers al te duidelijk gebleken, dat navolging het eenige middel van weerstand was.
Reeds in 1837 worden stoomspinnerijen gesticht in de steden: te Gent La Lys en La
Linière, te Luik

(1) Zie hooger, blz. 127 en volg.
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de fabriek Saint-Léonard. Van 1841 tot 1846 vermeerdert het aantal spillen van
47.000 tot 97.000. De Engelsche mededinging staat voortaan vóór een tegenstrever,
waarvoor zij weldra zal wijken, doch de toestand van de ter plaatse bestreden
landelijke nijverheid wordt er des te jammerlijker om.
Om dezelve te verdedigen, worden dan zedelijke en politieke beschouwingen
vooruitgezet. De conservatieven voeren aan, dat de landelijke bevolkingen, die de
maatschappelijke traditie en de katholieke deugden in stand houden, dienen
gevrijwaard tegen het zedenbederf der fabrieken en tegen de goddeloosheid der
steden. Hun verwerping van het kapitalisme en van het proletariaat, dat ervan uitvloeit,
belet hen te zien, dat de verhouding van de landelijke handwerkslieden nog ellendiger
geworden is dan die van de fabrieks-arbeiders. Zij werken dertien uren daags in
verschrikkelijke voorwaarden van hygiëne en huisvesting, en hun dagloon is,
niettegenstaande de stijgende duurte der levensbehoeften en de gedurige verhooging
der pachten, teruggebracht tot het peil van 1830. En naarmate zij zich afsloven en
armer worden, komt de nutteloosheid hunner halsstarrigheid steeds klaarblijkelijke
te voorschijn. De uitvoer der linnen weefsels die in 1835 nog 4.577.671 kilogram
bedroeg, bereikt in 1848 nog slechts het cijfer van 1.448.485.
De Nationale Vereeniging tot bevordering der vlasnijverheid, in 1838 gesticht met
het doel de landelijke linnenvervaardiging te redden, ziet niet in, dat haar trouw aan
een verloopen tijdvak die bevordering niet kan teweegbrengen. Vergeefs looft zij de
betere hoedanigheid, die het speeksel der spinsters aan het garen geeft, bevestigt zij
de voortreffelijkheid van het met de hand geweven linnen, zijn lenigheid welke de
machine niet kan geven, de noodzakelijkheid, ten slotte, de Vlaamsche
oorspronkelijkheid te vrijwaren tegen de namaak van den vreemde, - haar manifesten
die beide de belangen èn der zedenleer èn der linnenkoopers verdedigen, beroeren
de openbare meening en het Parlement, zonder den noodlottigen loop der evolutie
te stuiten. Eenige door de Kamers bewilligde toelagen vermochten noch de ellende
der arbeiders, noch het verval eener verou-
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derde nijverheid tegen te gaan. In 1844 verdween de Vereeniging, ten slotte overtuigd,
dat het niet mogelijk was het machinisme te weerstaan.
Tot overmaat van ramp wordt de economische crisis weldra verergerd door een
eetwarencrisis. In 1845 vermindert de beruchte ‘aardappelziekte’, die tot 1850 zal
voortwoeden, den oogst met 87 t.h. voor heel het koninkrijk. Vervolgens, het jaar
nadien, verwekt de ‘brand’ van de rogge een geweldigen opslag van den prijs van
het brood, dat van 14 centiemen tot 40 of 50 centiemen het kilo stijgt. Al de provinciën
lijden aan nooddruft, doch deze wordt een wezenlijke plaag in de Vlaamsche
vlasstreken, wier overvloedige bevolking reeds zoo hard beproefd was. Het was niet
mogelijk op den buiten de hulpmiddelen toe te passen, welke de stadsbesturen konden
aanwenden: gemeentebakkerijen, uitdeeling van broodkaarten, volkskeukens enz.
De regeering stond den vrijen invoer van het koren toe, verlaagde de spoorwegtarieven
voor het vervoer van eetwaren, beval werken tot het ontginnen van heidevelden in
de Kempen, doch dat waren slechts lapmiddelen. Om een schouwspel aan te treffen
als dat, welk de ‘ellende van Vlaanderen’ toen bood, dient teruggekeerd tot de
Middeleeuwen. Tal van ongelukkigen waren genoodzaakt honden, katten, opgegraven
krengen van dieren te eten. En de typhus kwam zijn verwoestingen bij die van den
hongersnood voegen.
De sterfte is zoo groot dat, gedurende de eerste vijf maanden van 1848, te Thielt
1712 sterfgevallen tegen 414 geboorten aangegeven worden en dat te Brugge de
begrafenissen 's nachts geschieden om de inwoners niet te verschrikken. De
volksarmoede gaat alle beschrijving te boven. De bedelaarskoloniën zijn overkropt
met kinderen; benden schooiers doorloopen dreigend het land, waar zij de bakkerijen
plunderen, op de wegen de graankonvooien aanranden om vervolgens in de steden
te dringen, waaruit zij met geweld moeten verjaagd worden. Het ras, in zijn
levensbronnen aangetast, moet wel ontaarden. De lichaamsgrootte van de lotelingen
vermindert; tering en rachitis maken schrikbarende vorderingen. Nog lange jaren
zou de Vlaamsche bevolking, op lichamelijk en op zedelijk gebied, de treurige
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gevolgen ondervinden van de al te wreede ontberingen, welke zij tijdens die
schrikkelijke jaren verduurde. Zoo overmaat van rampspoed ze niet tot opstand dreef,
zoo was het dank zij de gelatenheid, die zij putte in haar geloot en in de vermaningen
der geestelijkheid(1); overigens was het landelijk proletariaat nog onwetender en
minder geordend dan het steedsch proletariaat en derhalve nog minder bekwaam om
de oorzaken zijner ellende te begrijpen en naar de middelen uit te zien om dezelve
te verhelpen.

II
In den vooravond van de Parijsche omwenteling van 1848, worden nochtans in de
groote steden kenteekenen aangetroffen van de gisting, die zich in Frankrijk in den
schoot der arbeidende klasse voortzet. De enkele pogingen tot volksopruiing, waaraan
de Orangisten van 1830 tot 1839 hadden deelgenomen, waren mislukt te midden van
de onverschilligheid der massa's. Het uur scheen gekomen om een propaganda te
herbeginnen, die mocht rekenen op den steun, althans op de sympathie van de
‘geavanceerde’ burgerij, wier meest overtuigde vertegenwoordigers in betrekking
stonden met een krachtdadigen democraat, den Antwerpenaar Jacob Kats. In de
maand December 1843 zond een groep werklieden een verzoekschrift naar de Kamers,
waarbij middelen van bestaan, opheffing van al de belastingen op eetwaren, verlaging
van den kiescijns en inrichting van den arbeid werden gevraagd(2). In 1845 eischten
de Brusselsche letterzetters dezelfde hervormingen(3). De in 1844 door Kats in het
Vlaamsch en in het Fransch uitgegeven volksalmanak prees zelfs het algemeen
stemrecht en de bewindvoering van de nijverheid door den Staat aan. Het volgend
jaar, maande een pamflet het volk van Gent aan, den koning zijn ellende te betoogen
en zette de troepen aan, op de manifestanten niet te schieten(4). Te Brussel

(1)
(2)
(3)
(4)

L. Hymans: Histoire parlementaire, deel II, blz. 519.
Ibid., deel II, blz. 283.
Ibid., deel II, blz. 453.
Avanti: Een terugblik, blz. 116.
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beijverden zich meetingsprekers de werklieden belang in te boezemen voor de
socialistische leerstellingen, die zij niet konden begrijpen.
Dat was verloren moeite. Het volk, in zijn ellende en in zijn onwetendheid besloten,
beantwoordde de pogingen van de verdedigers zijner eigen zaak slechts met
onverschilligheid. Enkel eenige burgers waren ingenomen met de maatschappelijke
hervormingen. Republikeinsche advocaten als Spilthoorn te Gent, als Tedesco te
Luik, hadden niet geaarzeld een revolutionnaire beweging op touw te zetten, doch
hun hoedanigheid zelf van burger had bij het proletariaat wantrouwen verwekt. Wat
de radicalen betreft, zelfs de meest ‘geavanceerden’ waren voor het geweld
teruggedeinsd. Het was klaar, dat de beweging welke men zich beijverde te
verwekken, de regeering niet kon ontrusten en overigens ook niet ontrustte. Toen
het liberaal Kabinet het gezag overnam, had het, om de aanhangers van de hervorming
te bevredigen, voldoende geacht de personen die op de lijsten van de jury ingeschreven
waren, in het kiezerskorps op te nemen (14 Februari).
Eenige dagen later vernam Brussel den opstand van Parijs en de vlucht van
Lodewijk-Philips. Die mare verwekte eerst verstomming en heel wat opschudding.
Zou de uitroeping van de Republiek Frankrijk weer tegen Europa ontketenen? Zouden
de politieke orde en de maatschappelijke orde, welke de burgerij voorgoed gevestigd
waande op de ‘onsterfelijke grondbeginselen’ van 1789, eens te meer blootgesteld
worden aan de aanvallen der Jacobijnen? En wat zou, in den storm, het lot wezen
van de nationale onafhankelijkheid en van die grondwet, waarover iedereen zoo fier
was? De ontstentenis van nauwkeurige tijdingen vermeerderde de onrust. Het gerucht
liep, dat de koning afstand van den troon wilde doen, dat de Franschen op marsch
waren om de republiek te Brussel te vestigen. In al de steden werden de banken
bestormd door de menigte, die de teruggave der gedeponeerde gelden en de uitbetaling
der biljetten in gereed geld eischte. In weinige dagen daalde de koers der openbare
fondsen met 50 t.h.
Te midden van die radeloosheid, verloor de regeering het
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hoofd niet. Zij wist wel, dat revolutionnaire geest, traditie en mystiek die in Frankrijk
onder alle stelsels voortgeleefd hadden en er pas zoo onverwachts op het voorplan
getreden waren, in België slechts bestonden bij een luttel aantal grootmoedige
idealisten, die invloed noch stoutmoedigheid bezaten; dat zoo eenige heethoofden
een beweging konden wagen, deze van te voren zou mislukken door het gemis aan
voorbereidling en de vijandschap der gemoederen; dat het volk, niettegenstaande
zijn smarten, zich niet zou laten medesleepen; dat bovendien de eerbied, waarmede
de grondwet omringd werd, het behoud van het door haar gestichte stelsel waarborgde;
dat geenerlei gevaar te vreezen was zoo de burgerij, in stede van verdeeld te wezen
zooals te Parijs, eensgezind verzet bood, zoowel tegen alle mogelijke wanorde in het
binnenland als tegen een waarschijnlijk optreden van het buitenland.
Rogier had voorzeker geschokschouderd, toen hij van zijn ouden vriend Victor
Considérant, die dan een phalansteriaansche zending in België voltrok, twee brieven
ontving, die in den nacht van 25 op 26 Februari geschreven waren onder den indruk
van een ‘klare en heldere geestdrift’, en hem ‘de toekomst liet inzien alsof deze reeds
tot de geschiedenis behoorde’. De wereld was veranderd. Frankrijk zou dus het sein
geven tot de algemeene ontvoogding der volkeren. ‘Morgen, na twee uur namiddags
zullen in de straten van Brussel honderd duizend man, vol aanstekelijke geestdrift,
de republiek toejuichen! Die eindelooze stoet zal terstond op de Kamer en op het
kasteel marcheeren. Gij hebt slechts één middel, doch een toovermiddel, om dat alles
te stillen: de beweging voorkomen door ze vooruit te gaan en tot het volk te zeggen,
dat de koning zelf vraagt, dat de natie onmiddellijk geraadpleegd worde... Gij hoeft
niemand te rade te gaan; in het leven der menschen en der volkeren zijn beslissende
oogenblikken. Mocht gij er aan denken, tegen die zedelijke macht, een lichamelijke,
stoffelijke, gewapende macht te stellen, dan zijt gij verloren en verliest gij alles’(1).
De koning en de ministers dachten er evenmin aan, geweld

(1) E. Discailles: Charles Rogier, deel III, blz. 232.
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te gebruiken, dan het aanschijn van de wereld te veranderen. Hun eenige bezorgdheid
was de orde en de instandhouding der natie te vrijwaren. Toen Rogier den 26n
Februari, langs de rustige straten, van den Raad naar de Kamer ging, met Considérants
brieven op zak, dacht hij slechts op de maatregelen van openbaar heil, welke hij de
Kamer zou voorleggen en aan het onthaal, dat dezelve bij de oppositie zouden vinden.
Zou partijgeest de katholieke minderheid aanzetten om de omstandigheden ten nutte
te maken ten einde de regeering te doen vallen? Van het eerste oogenblik, was hij
gerustgesteld. Zienlijk liet de nationale vertegenwoordiging haar twisten ter zijde.
Het unionisme laaide weer op vóór het gemeenschappelijk gevaar. Een wetsontwerp
tot het toelaten van de vervroegde inning van de acht twaalfden der grondbelasting
werd met geestdrift aangenomen. Die eenparigheid was een waarborg voor de
toekomst. Denzelfden dag werd een omzendbrief aan de provincie-gouverneurs
gezonden, die getuigde van vertrouwen en kalmte. Niet de minste toespeling op de
noodzakelijkheid, buitengewone maatregelen te nemen. Het grondwettelijk stelsel
zou niet de minste schennis ondergaan. Tot het waarborgen van de openbare rust
was het voldoende, de vreemdelingen zorglijk te bewaken en hun reispassen
strengelijk na te zien. De regeering rekende op den ijver van de gemeentebesturen.
Zij eindigde met de stoute verzekering, dat zij overigens geen bijzondere
onderrichtingen had te geven. Tot het einde van de crisis, zouden de instellingen met
haar gewone regelmatigheid blijven werken. Er was geen oogenblik sprake van, den
staat van beleg uit te roepen. In de steden volstond de door de burgemeesters
opgeroepen burgerwacht tot het behoud der orde. Voorzichtigheidshalve, werden
eenige vreemdelingen uit het land gezet.
Voor wie die bebeurtenissen ten huidigen dage beschouwt, schijnt het volkomen
waarschijnlijk, dat de patriotische eendracht der partijen en de wijsheid welke de
regeering aanzette geen voorbehoedende maatregelen te treffen, - welke overigens
een blijk van schrik of van zwakheid hadden kunnen schijnen, - voldoende waren
geweest om wanorde te beletten. Doch het vraagstuk van de uitbreiding van
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stemrecht was gesteld geworden. Het ministerie zelf had dienaangaande een schuchter
wetsontwerp neergelegd. De liberale partij welke het aan het bewind had gebracht,
telde talrijke ‘geavanceerden’, die zich op het Congres van 1846 beriepen en de
uitbreiding van het stemrecht tot de uiterste grenzen der grondwet eischten(1). In de
toenmalige omstandigheden, was het wellicht verkieslijker hun dit voorwendsel tot
agitatie te ontnemen en hun wenschen te gemoet te treden. Het halsstarrig verzet van
Guizot tegen de aanhangers der ‘hervorming’ was immers in Frankrijk de oorzaak
geweest van die omwenteling, tegen welke het land diende gevrijwaard.
Niettegenstaande den schroom van Frère-Orban en van verscheidene zijner
collega's, kon Rogier den koning en het Kabinet zijn zienswijze doen deelen. Den
28n Februari, stelde hij het Parlement voor, zonder ondeischeid voor allen, op den
buiten en in de steden, den cijns tot het grondwettelijk minimum van 20 gulden (42
fr. 32) te verlagen, zoowel voor de wetgevende als voor de provinciale verkiezingen.
Een latere wet (31 Maart) strekte die vermindering uit tot de gemeenteverkiezingen
en schafte meteen den cijns voor verkiesbaarheid af. Een andere nieuwigheid, ten
slotte, welke de openbare meening sedert eenigen tijd eischte omdat zij daarin een
waarborg voor de onafhankelijkheid der afgevaardigden zag, namelijk de uitsluiting
van alle Staatsambtenaars uit de Kamer, werd aangenomen omdat men wenschte de
hervorming aan te vullen, ‘alle rechtzinnige en grondwettelijke meeningen te
ontwapenen, en te vermijden dat andere natiën instellingen zouden scheppen, die
vrijzinniger zouden zijn dan die van België’(2). Naarmate de gebeurtenissen elkander
opvolgden, werd de patriotische verstandhouding van de partijen dus inniger. Op 1
Maart verwekte de republikeinsche ontboezeming van Adelson Castiau op al de
banken van de Kamer een hevig protest, dat eindigde met een liefdevolle vereering
van de grondwet en een algemeene betooging van vertrouwen in de regeering.

(1) Zie hooger, blz. 117.
(2) Woorden van Ad. Dechamps, in E. Discailles: op. cit., deel III, blz. 239.
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Edoch, het in Frankrijk ontstoken vuur zette zich door gansch Europa voort. Te
Berlijn vernederde de koning zich vóór het opgestane volk; een Duitsch-nationaal
parlement werd te Frankfort gehouden; Oostenrijk was in opstand; te Weenen werd
Metternich buitengezet; Hongarije, Bohemen, Italië waren in gisting, ja, zelfs in het
vreedzame en conservatieve Holland, werd de koning gedwongen zijn onderdanen
een grondwet te schenken, die geschoeid was op de leest der Belgische grondwet.
Van heel dien vuurgloed waren nauwelijks eenige flauwe sprankels in België gevallen.
Eenige vlugschriften eischen het algemeen stemrecht. Te Leuven zenden studenten
een adres van gelukwenschen aan hun Duitsche makkers; zij slaken oproerige kreten
onder de vensters van den onderrector. Te Gent, laat professor Huet
inschrijvingslijsten rondgaan ten voordeel van de slachtoffers der Parijsche
Februaridagen. De Association démocratique zendt de Voorloopige Regeering van
Parijs een door tien harer leden onderteekend manifest, bevestigende, dat ‘de natiën
die het dichtst bij Frankrijk aanliggen, de eersten zullen zijn om het te volgen op de
baan, die het pas betreden heeft’(1). Een oproerige poging, waarbij Spilthoorn vergeefs
tracht de Gentsche werklieden mede te sleepen, loopt belachelijk ten einde met het
inwerpen van eenige glasruiten in het Jezuïetencollege. Eenige jonge heethoofden
roepen wel hier en daar: ‘Leve de Republiek!’, doch niemand volgt hen, en Adelson
Castiau moet erkennen, dat hij gansch alleen in de Kamer is om de opkomst van het
republikeinsch stelsel te wenschen; hij legt dan ook zijn mandaat van
volksvertegenwoordiger neder.
Reeds in de eerste dagen van Maart is het klaarblijkelijk, dat de crisis die in Europa
woedt, op België geen vat zal hebben. De republikeinsche en socialistische beweging
was nog rustiger dan verwacht werd; eenige toegevingen aan de radicalen waren
voldoende geweest om hen tevreden te stellen. De koning is volkomen gerustgesteld.
Op 4 Maart, zelfs vóór de afkondiging van de kieswet, schrijft hij vol vreugd

(1) A. De Ridder: La crise de la neutralité belge en 1848, deel I, blz. 182 (Brussel, 1928).
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aan Sylvain van de Weyer, dat het land bewezen heeft, dat het oprecht een natie was.
Welke wedervergelding moest voor hem de ontsteltenis wezen van die absolutistische
vorsten, die zoolang met zijn ‘revolutionnaire monarchie’ gespot hadden en nu de
vlag strijken voor de omwenteling die hem spaart. Nu begint hij zich solidair te
voelen met dat volk, dat hij tot hiertoe als vreemdeling beschouwde, en soms wel
spreekt hij met ontroering over ‘ons goed en bewonderenswaardig België’.
Doch zoo binnen het land niets te vreezen is, zoo schijnt het wel dat alles van
buiten te vreezen is. Te Parijs, manen de dagbladen de Belgen aan, de republiek uit
te roepen, en de houding van de Voorloopige Regeering is op zijn minst dubbelzinnig.
Zij had vooreerst gehoopt, dat het voorbeeld van Frankrijk dadelijk te Brussel de
omwenteling zou verwekt hebben, en de werkelijkheid baarde haar verwondering
en spijt. Haar toestand is lastig en lijkt tamelijk wel op dien van Lodewijk-Philips
in 1830. Aarzelend tusschen de vrees, de voorstanders der propaganda te verbitteren
door zich tegen den inval in België te verzetten, en die, Europa en vooral Engeland
te misnoegen door in dien inval toe te stemmen, laveerde zij besluiteloos. Zoo
Lamartine den prins de Ligne verzekert, dat hij besloten is de onafhankelijkheid van
het land te eerbiedigen, zoo is het niettemin zichtbaar dat hij zoogenaamde Belgische
werklieden openlijk een gewapende onderneming laat voorbereiden. Men kan er te
Brussel toch niet onkundig van wezen, dat de club van de rue Ménilmontant, waarvan
Spilthoorn de hoofdman is, er zich op roemt, dat zij geld ontvangt van Albert, lid
van de Voorloopige Regeering van Parijs, alsmede het vrij vervoer per spoorweg
bekomt tot aan de grens van Henegouw, van waar haar leden zich kunnen begeven
naar de groote steden om er opstand te verwekken. Men weet, dat de commissaris
der Republiek te Rijsel geenszins verbergt, dat hij een aanslag tegen België wenscht(1).

(1) A. De Ridder: op. cit., deel I, blz. 109, 138. Omtrent de houding van Lamartine, zie de
bijzonderheden, in een zeer vijandigen zin gegeven door den Belgischen gezant prins Eug.
de Ligne: Souvenirs et portraits, uitg. F. Leuridant (Brussel, 1930).
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Maatregelen van voorzorg zijn dus onontbeerlijk, en anderzijds dienen alle blijken
van wantrouwen of vijandschap vermeden, welke de geduchte buurman euvel zou
kunnen opnemen. Terwijl de regeering de met verlof zijnde miliciens onder de wapens
terugroept, de vestingen aan de grens wapent, aan de Kamers een nieuwe gedwongen
leening van veertig millioen vraagt (16 Maart), gereedelijk de voorslagen van Holland
aanneemt ten einde zich met elkander te verstaan met het oog op een
gemeenschappelijke verdediging, erkent zij reeds op 3 Maart de Voorloopige
Regeering van Parijs en verklaart zij om haar gunsten te winnen, ‘dat onze vrijzinnige
grondwet minder verwijderd is van den republikeinschen vorm, dan van de inrichting
der zuivere monarchie’(1). Vooral besluit zij zich in zulk een strenge onzijdigheid,
dat zij zelfs van de Weyer terechtwijst omdat hij, in Engeland, Lodewijk-Philips met
eenige voorkomendheid had bejegend(2).
Het gevreesd orkaan brak eindelijk los in een kleine bui die geen gevolgen had.
De beruchte ‘Belgische legioenen’, te Parijs samengesteld met de medeplichtigheid
van Ledru-Rolin, die ongetwijfeld niet ontevreden was hen de straten der hoofdstad
te zien ontruimen, waren een belachelijke mislukking te gemoet gegaan. Op 25 Maart
liep de trein, die de overweldigers van Valencijn naar Bergen zou brengen, rechtdoor
tot Quiévrain, onder de leiding van een Belgischen ingenieur, die op de locomotief
gestegen was en de gasten te midden van de troepen bracht, die hen afwachtten. Zij
waren 800 tot 900 in getal. De Franschen werden naar de grens teruggebracht, de
Belgen naar hun gemeente gezonden(3).
Vier dagen later kwam een kolom van twee duizend man, aangevoerd door
leerlingen der polytechnische school, en die

(1) A. De Ridder: op. cit., deel I, blz. 120.
(2) Ibid., deel I, blz. 351.
(3) Omtrent de zaak van Quiévrain, zie het verslag van den ingenieur Gobert, in P. Hymans:
Frère-Orban, deel II, blz. 3 en volg. Add het verhaal van den minister d'Hofschmidt en een
verslag van de Openbare Veiligheid, in De Ridder: op. cit., deel I, blz. 191, 279, en deel II,
blz. 128 en volg.
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de commissaris der Republiek te Rijsel wapens had laten nemen uit het Arsenaal, in
het gehucht Risquons-Tout, bij Mouscron, aanbotsen tegen een detachement van
tweehonderd soldaten, dat ze na een tamelijk hevig geweervuur in wanorde
terugwierp(1). De les ging niet verloren en de aanvallen zouden niet herhaald worden.
De onwrikbare kalmte van de natie werd zelfs geenszins gestoord door die
schermutselingen. Voorzichtigheidshalve maakte de regeering niet al te veel gerucht
over haar zegepraal en drong zij er ook niet op aan, om van de regeering van Parijs
ophelderingen te bekomen, welke deze bezwaarlijk had kunnen geven. Zij bepaalde
er zich bij, de eenige woelmakers die zich in de beweging gecompromitteerd hadden,
naar het Assisenhof te Antwerpen te verzenden. Zeventien hunner werden ter dood
veroordeeld, doch begenadigd.
Sedert dan, zou België nog slechts als toeschouwer de laatste woelingen van Europa
bijwonen. En, door een buitengewoon geluk, verminderde juist toen de
eetwarenschaarschte, die het zoo geweldig had doen lijden. De Kamers stelden
overigens ter beschikking van de regeering de noodige kredieten tot het bestrijden
van de werkloosheid en tot het inrichten, in Vlaanderen, van leerwerkplaatsen met
het doel, de vlascrisis te verhelpen door het aanleeren van verbeterde technische
werkwijzen. Allerzijds werd de gezichteinder helder.

(1) De bijzonderste bescheiden omtrent deze zaak zijn te vinden in De Bavay: Histoire de la
Révolution belge, blz. 371 en volg. Cf. De Ridder: op. cit., deel I, blz. 273. Lamartine: Histoire
de la Révolution de 1848, deel II, blz. 161, bekent dat sommige agenten der Fransche regeering
er mede gemoeid waren. De la Gorce: Histoire de la deuxième république, deel I, blz. 180,
geeft een zeer volledig verhaal. Voor de bemoeiing van de Rijselsche overheden, zie M.
Gossez: Le département du Nord sous la deuxième république, blz. 129 en volg. (Rijsel,
1904).
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Tweede boek
Van 1848 tot den dood van Leopold I
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Hoofdstuk I
Het Belgisch aanzien
Onzijdigheid en vrijhandel
I
De maand Maart 1848 is een gewichtig tijdstip in België's geschiedenis. Tot dan toe,
had het jeugdig koninkrijk niet veel anders dan teleurstelling gebracht voor de
Mogendheden, die het overigens maar erkend hadden, omdat zij niet beters konden.
Dank zij de omstandigheden, had het zich opgedwongen aan Europa, waar het ietwat
onwelkom scheen. De czaar hield jegens België zulken wrok in het hart, dat hij tot
dan toe geweigerd had, diplomatische betrekkingen met hetzelve aan te knoopen;
zijn revolutionnaire afkomst bleef voor Pruisen en Oostenrijk hatelijk; Engeland
verweet het dat het Frankrijk een overdreven gedienstigheid betuigde, terwijl Frankrijk
met spijt moest toezien, dat het zijn onafhankelijkheid ernstig opnam. Niemand dacht,
dat die kleine, tweetalige Staat leefbaar was; hij lag immers besloten in grenzen, die
even ongunstig waren in economisch als in militair opzicht; hij scheen bovendien
sedert 1839 zijn recht op bestaan slechts te benuttigen om in partijtwisten zijn verderf
te gemoet te gaan. Kortom, België was voor die zijner buren die het niet ongenegen
waren, op zijn minst onaangenaam of verdacht. Het had geenerlei vriend, en de groote
Staten die korzelig zijn onzijdigheid gewaarborgd hadden, vroegen zich af of het,
op een gegeven oogenblik, geen misbruik van hun vertrouwen zou maken. De persoon
des konings en zijn familieverwantschap hadden den toestand ietwat verbeterd en,
in 1840, hadden de houding der regeering tegenover Frankrijk, vervolgens in 1844,
het handelsverdrag met den Zollverein Engeland en Pruisen tijdelijk gerustgesteld.
Niettemin, toen te Parijs de omwenteling van Februari 1848 uitbrak, twijfelde
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niemand er aan, of België zou in de draaikolk meegesleept worden, of er zich zelf
in werpen.
Doch het kon weerstaan; het kon vooral, te midden van een ontredderd Europa,
zijn instellingen ongestoord en regelmatig laten werken en zijn onzijdigheid streng
in stand houden, wat eens ieders ontzag afdwong. Het was een voorwerp van
bewondering èn voor de verschrikte vorsten èn voor de opgestane volkeren. Eensklaps
verscheen zijn grondwet als een wonder van wijsheid, vermits zij de vereischten van
de orde met de verzuchtingen van de vrijheid vereenigde. De burgerlijke eendracht
der natie bevestigde hoe voortreffelijk het stelsel was, dat zij zich gegeven had. Dit
volk, dat gisteren nog beschouwd werd als onleefbaar, bleef alléén door de
omwenteling gespaard. Die kleine Staat, die zoo zwak was en zoo heftig verdacht
werd dat hij niets dan een slecht namaaksel van Frankrijk zou wezen, waakte eerlijk
over zijn onafhankelijkheid en maakte zijn onzijdigheid tot de vesting van Europa.
Hoe levendig, in Engeland, de vrees van gemoederen en van regeering omtrent
een mogelijke samenwerking van België met Frankrijk ook geweest was, des te
levendiger en vollediger was de ommekeer. ‘Onze nationaliteit, schrijft van de Weyer
op 5 April, is in eens ieders oogen geen kunstmatig ding meer, dat op eenvoudige
diplomatische akten berust, doch is een werkelijkheid, gegrondvest op den
onwankelbaren wil van een volk, dat zijn plichten jegens zich zelf en jegens elkeen
begrijpt en vervult. Alle vooringenomenheid, die daaromtrent bestond, is totaal
verdwenen. In minder dan zes weken, hebben wij de ongeloovigsten bekeerd en meer
verdedigers onzer onafhankelijkheid verworven, dan wij er hadden gehad na vijftig
aar vreedzaam genot der voordeelen welke zij ons verstrekt’(1). In Pruisen worden de
Belgische instellingen door een ieder geprezen; er is spraak van dezelve aan te nemen
als model voor de toekomstige Staatsregeling; de leden van den Rijksdag koopen
overal waar die te vinden zijn, de werken over België's omwenteling en openbaar
recht(2). In de vergadering van Frankfort wordt

(1) A. De Ridder: op. cit., deel I, blz. 345.
(2) Ibid., deel I, blz. 353.
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voorgesteld, Leopold I den schepter van Duitschland aan te bieden, welk land zich
samen met België zou vereenigen tot een alduitschen en grondwettelijken Bond(1).
Volgens den liberaal Mevissen is het grondbeginsel der Belgische grondwet: al de
machten komen uit de Natie, ‘heden ten dage het grondbeginsel van Duitschland’(2).
De Oostenrijksche minister Woyna herroept zijn vroeger gezegden en stelt vast, ‘dat
het onbetwistbaar is, dat België in de laatste tijden een zeer groote zedelijke
belangrijkheid heeft verworven, door te wederstaan aan de gevaarlijke invloeden die
zijn nationaliteit bedreigden, en dat het een vruchtbare bron van de nuttigste wenken
voor de andere grondwettelijke landen van Europa is geworden’(3). Zijnerzijds schrijft
Ernst van Coburg aan den koning, dat zijn volk het bewijs gegeven heeft, dat
monarchie met vrijzinnige instellingen mogelijk is(4). Ja, zelfs de Russische minister
Nesselrode voegt zijn stem bij al die loftuitingen; hij erkent dat het land ‘zich waardig
van Europa's bewondering toonde, te midden van een crisis, die de maatschappelijke
orde bedreigde’(5).
Wat de vertegenwoordigers van Frankrijk te Brussel betreft, het is merkwaardig
hen te hooren bevestigen, dat België ‘al de vrijheden eener republiek geniete ja, ook
deze die Frankrijk den 24n Februari met de wapens moest veroveren... Het Belgisch
volk beschouwt met bewondering, doch zonder geestdrift, zonder vervoering, het
grootsche schouwspel van de Fransche omwenteling. Het is er fier over, dat het ons
vooruit was in de vreedzame verovering van de vrijheden, die het bezit en die
gevestigd zijn op de ruime grondslagen eener practische ervaring; het benijdt niemand
en

(1) A. De Ridder: op. cit., deel II, blz. 90.
(2) J. Hansen: Gustav von Mevissen, deel II, blz. 391. (Berlijn, 1906).
(3) A. De Ridder: Un diplomate autrichien à Bruxelles (Bulletin de la Commission royale
d'Histoire, deel LXXXIX, 1925, blz. 205).
(4) Ernst von Sachsen-Coburg: op. cit., blz. 251: ‘Unser einziger moralischer Halt ist Belgien,
indem es den Beweis liefert dass die Monarchie auch mit liberalen Institutionen bestehen
kann’.
(5) De Lichtervelde: Léopold Ier, blz. 253.
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meent, dat het eer tot toonbeeld kan strekken, dan iemand te moeten navolgen’(1).
Welke staving voor Delfosse's woorden, toen hij op 1 Maart, te midden van
geestdriftige toejuichingen in de Kamer uitriep, dat ‘de vrijheid langs België niet
hoeft te komen als zij de reis rondom de wereld maakt!’(2).
De glans waarmede de nationale feesten in de maand September gevierd werden,
verhoogde nog het aanzien van een land, dat ‘genoegzaam zelfbewust was om zich
aan de vreugde over te leveren terwijl onrust en onzekerheid voor de toekomst elders
al de gemoederen bevangen’(3).
Kortom, de tot dan toe geringschatte natie dwingt zich eensklaps op aan de achting
en de erkentelijkheid van Europa; het aanzien dat haar omringt, kan vergeleken
worden met dat welk haar in 1914 te beurt viel om haar antwoord op het Duitsch
ultimatum. Evenals dan, betuigt haar nationaliteit - waarin de vreemdeling niets
anders wou zien dan den kortstondigen uitslag eener toevallige omwenteling die
krachtens internationale beschouwingen door de Mogendheden geduld werd - de
onbewuste kracht die zij putte in de traditie van een lang historisch verleden, in de
eeuwenoude gemeenschap van herinneringen, van smarten, van instellingen en van
belangen, die een aaneensluiting van provinciën ten slotte tot een vaderland
herschiepen. Hetzelfde bewustzijn van onafhankelijkheid, dat de Belgen vereenigde
in de XVIe eeuw in hun opstand tegen Philips II, op het einde der XVIIIe eeuw in
hun opstand tegen Josef II, in 1830 in hun opstand tegen Willem I, vereenigt hen
nogmaals, in 1848, met een zelfden wil om hun pas veroverde zelfstandigheid de
vrijwaren. De partijen, gelijkelijk bedreigd door hetzelfde gevaar, sloten een bestand
van openbaar heil en, zoolang de crisis duurde, maakte haar eendracht ook haar macht
uit. ‘In politiek opzicht, schrijft de minister van

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs, loc. cit., nr 219 (Brieven van
17 Maart en van 22 April 1848).
(2) De door die woorden verwekte geestdrift was zoo groot, zegt de Moniteur, ‘dat de Kamer,
door een hevige ontroering aangegrepen, uiteengaat zonder haar dagorde aan te vatten’.
(3) A. De Ridder: La crise de 1848, deel II, blz. 273.
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Frankrijk reeds op 17 Maart, biedt België een edel en geruststellend schouwspel.
Iedereen vergeet zijn persoonlijke wenschen en zorgen, om slechts aan het heil van
het vaderland te denken. Katholieken en liberalen stemmen samen met rechtzinnigheid
en zonder bijbedoeling’(1).
Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met de beschouwingen van
politiek belang, die een deel innamen van de vaderlandsliefde der burgerij, doch het
ware een dwaasheid en een onrechtvaardigheid ze slechts door dezelven te verklaren.
Het lijdt geen twijfel, of de katholieken en liberalen van 1848 waren meer bezorgd
voor de verdediging van de vrijheden der natie tegen den vreemdeling, dan voor de
verdediging van hun voorrechten als cijnsbetalers tegen de democratie. Het ware hen
kleineeren en zich zelf kleineeren, zoo men hun houding slechts aan klassenegoïsme
toeschreef. Hun geestdrift ware onbegrijpelijk, zoo zij geen spontane opwelling
geweest was van hun gemeenschappelijke vereering dier grondwet, die zij, met een
gelijke oprechtheid, als het eenig stelsel achtten dat waardig was van een vrij volk
en die ook de hoogste reden van bestaan van de nationale onafhankelijkheid was.
De republikeinen zelven dachten er niet aan, ze aan te vallen en de eerbied, dien zij
voor dezelve koesterden, is een van de oorzaken hunner machteloosheid. Hun
programma, dat niets anders eischte dan de invoering van het algemeen stemrecht,
- dat het volk niet vroeg, - en de vervanging door de republiek, van een monarchie
die hun tegenstrevers als een ‘republikeinsche monarchie’ beschouwden, was waarlijk
al te beknopt om zich op te dringen. De Frahschen zelven, immers, bevonden dat
België al de vrijheden bezat die hun omwenteling pas verkondigd had. Wat zou het
baten te spreken over zijn vrijmaking? Dit kon slechts den lust tot verovering laten
uitschijnen. Nu, van die verovering wilde niemand weten, noch de burgers noch het
volk; derhalve beantwoordde de houding van de burgerij, die voorspruitte zoowel
uit haar

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs, loc. cit., nr 219 (Brief van
17 Maart 1848). Cf. de meening van den minister van Piemont, in Buraggi enz.: Belgio e
Piemonte, blz. 73.
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belang als uit haar overtuiging, ten eenen male aan den wil zelf der natie.
Van dien onafhankelijkheidszin kregen de koning en het koningschap een nieuwe
bevestiging. Een oogenblik had het gerucht geloopen, dat Leopold zijn ministers zijn
aftreding voorgesteld had, en dit vergrootte hem in de oogen van het volk, dat daarin
het bewijs van zijn eerbied voor de nationale souvereiniteit zag. De kroon imponeerde
des te meer, omdat het volk gedacht had, dat de koning bereid was er aan te verzaken.
Door ze te behouden, voldeed hij dus aan den algemeenen wensch, die hem als het
ware, een tweede maal inhuldigde. Hij kwam voor als de belichaming van het
vaderland, en zijn dynastie als de waarborg voor de toekomst. Overal waar hij zich
vertoonde, en tijdens de crisis vertoonde hij zich zoo dikwijls mogelijk, werd hij met
de meest beteekenisvolle blijken van loyalisme en genegenheid onthaald. Voor de
eerste maal werd die ‘per stemming gekozen’ koning een nationale koning, die door
de vorsten ‘bij de gratie Gods’ op hun wankelende tronen benijd werd.
De vrijzinnige instellingen, die België toelieten ongehinderd de crisis van 1848
te doorstaan, zouden het ook het tijdvak van reactie sparen, die schier in gansch
Europa op de crisis volgde. Daar het noch door de republiek noch door het algemeen
stemrecht meegesleept werd, kende het evenmin den Staatsgreep, gelijk in Frankrijk,
als de restauratie van het absolutisme, gelijk in Pruisen en in Oostenrijk. Het was
even onvatbaar voor de tegenomwenteling, als het onvatbaar voor de omwenteling
geweest was. Doch eens het gevaar voorbij, verzwond ook de bewondering, die het
verwekt had.
Zoodra de regeeringen, die zijn wijsheid geprezen hadden, weer op haar verhaal
gekomen waren, zagen zij in hetzelve nog slechts een bron van anarchie. Zijn
liberalisme werd nu een gevaar voor de Europeesche orde. Het werd versmaad als
een nest van samenzweerders, als de schuilplaats van al de vijanden van het gezag,
als de aanstichter van de afschuwelijke persvrijheid. Napoleon III zou voor zijn
onafhankelijkheid veel gevaarlijker worden dan de kortstondige republiek van 1848
geweest was, en zijn grondwet, die het tegen deze verdedigd had, zou het blootstellen
aan de pogingen van gene.
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II
Hedendaags schijnt het, dat de schrik, in België door de Februari-omwenteling
verwekt, zeer overdreven was. De regeering van Parijs, al te veel beslommerd met
de binnenlandsche aangelegenheden, kon er niet aan denken, zijn buren te
overweldigen. Hoogstens kon zij bij hen het republikeinsch gekonkel bevorderen.
Doch dat gekonkel zou niet slagen dan met de instemming van het volk, en wij zagen,
dat de Belgen zich daarin niet lieten medesleepen. Niemand kan toch beweren, dat
de schermutselingen van Quiévrain en van Risquons-Tout den Staat in gevaar
brachten. Zeker is het, anderzijds, dat hij moeilijk hadde kunnen weerstaan aan een
militairen inval, want het land had daartegen slechts zijn eigen krijgsmachten kunnen
stellen. Pruisen en Oostenrijk, door de omwenteling beroerd, hadden het niet kunnen
ter hulp komen; hoogstens had Engeland, door de gebeurtenissen verrast en onthutst,
eenige schepen in de Schelde kunnen sturen; en ernstig mocht niet gerekend worden
op den steun, dien de radelooze Hollandsche regeering had laten te gemoet zien(1).
Voorzichtigheidshalve zou men dus de strengste onzijdigheid bewaren, elke
verdenking niet alleen van vijandschap doch zelfs van vooringenomenheid zoeken
te ontgaan, schijnbaar met het meeste vertrouwen de geruststellende verklaringen
van de regeering van Parijs aanhooren. Het Hof te Brussel had, het eerst in Europa,
reeds op 28 Mei officieel de nieuwe Fransche republiek erkend. Ten einde met dezelve
op goeden voet te staan, handelde het tegenover de andere natiën met een
omzichtigheid, die naar bloohartigheid zweemde. Het wachtte zich wel, de
welwillende neigingen van het Parlement te Frankfort aan te moedigen; het liet den
prins van Pruisen, die door de omwenteling uit Berlijn verwijderd was, afraden door
het Belgisch grondgebied te reizen, weigerde de voorstellen van Rusland te aanhooren,
ten einde de bepalingen van het verdrag der

(1) M. Huisman: L'incidence de la crise révolutionnaire de 1848-49 sur les rapports
hollando-belges (Revue, de l'Université de Bruxelles, 1925).
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vestingen weder in werking te brengen en dorst ten slotte, wellicht nog meer om
Frankrijk, dan om den Duitschen Bond en den koning van Holland niet te mishagen,
in het Groothertogdom Luxemburg de beweging niet ondersteunen, welke den
terugkeer van het land naar België eischte(1). Met een treffende naïveteit, liet de
minister van buitenlandsche zaken geenerlei gelegenheid voorbijgaan om te
bevestigen, dat de Belgische grondwet schier zoo republikeinsch was als de Fransche
grondwet. Edoch, de toestand bleef kiesch. De Voorloopige Regeering was geërgerd
over de houding der Belgen en betuigde hun slechts een verdachte koelheid: Zij liet
hun te Parijs gevestigde landgenooten openlijk hun propaganda tegen de monarchie
voortzetten. Zij trof, ten nadeele van de Belgische nijverheid, rampspoedige
douanemaatregelen. In den vooravond harer verdwijning, eischte zij van Brussel een
som van vijftien millioen, als terugbetaling van de in 1831 en 1832 door de tochten
van maarschalk Gérard verwekte kosten(2).
De verplettering van den Parijschen Juni-opstand en de daaruit volgende vervanging
van de democratische republiek door de burgerrepubliek, lieten een oogenblik de
hervatting van hartelijke betrekkingen met Frankrijk te gemoet zien. Generaal
Cavaignac, hoofd der uitvoerende macht geworden, toonde zich welwillend en
aarzelde niet de regeering geluk te wenschen met de tegen de avonturiers van
Risquons-Tout uitgesproken veroordeeling(3). Doch dat gaf slechts een kortstondige
verpoozing. Reeds op 10 December 1848 bracht de Bonapartistische partij, die
gedurende de eerste jaren van de regeering van Lodewijk-Philips zoo openlijk gewerkt
had voor de verovering van België, Lodewijk-Napoleon tot het voorzitterschap der
Republiek. Welke toekomst zou die naam voorzeggen? Was het mogelijk aan te
nemen, dat de nieuwe Bonaparte zich zou vergenoegen met het herstellen

(1) A. De Ridder: La crise de 1848, deel I, blz. 317. Cf. E. Discailles: Trois dates de l'histoire
du Luxembourg (Bulletin de l'Academie royale de Belgique. Classe des Lettres, 1927).
(2) A. De Ridder: Une dette de guerre belge en 1831-32 (Bulletin de la Commission royale
d'histoire, deel XCI, 1927).
(3) A. De Ridder: La crise de 1848, deel II, blz. 255.
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van de rust in het binnenland? De oogmerken van het op volksstemming gewettigd
diespotisme die hij liet blijken, waren reeds een onrustbarend voorteeken voor de
grondwettelijke monarchie, wier grondbeginselen met de zijne onvereenigbaar waren.
En zoo hij, zooals te verwachten was, het tijdvak van invallen en zegepralen
heropende, zou het land dan niet met een nieuw Jemappes bedreigd wezen? De
Staatsgreep van 2 December 1851, de uitroeping van het tienjarig presidentschap
(14 Januari 1852), vervolgens, eenige maanden later, de herstelling van het Keizerrijk
(1 December 1852) zouden, hoe verwacht zij ook waren, de onrust tot het hoogste
punt drijven.
De opsnijderijen van de Bonapartistische pers vermeerderden nog de ontsteltenis.
Het gerucht liep dat, na den Staatsgreep, een decreet tot inlijving van België op het
punt geweest was in den Moniteur te verschijnen(1). Er werd gesproken over een
eigenhandigen brief van Napoleon III aan Leopold, om dezen het verlangen uit te
drukken, dat de Belgische instellingen in overeenstemming werden gebracht met de
Fransche, en dat al de misbruiken van de pers en van het parlementair stelsel werden
afgeschaft. Dat alles was ongetwijfeld klaarblijkelijk overdreven, doch men vroeg
zich af, waarom de dagbladen van het Elisée zich de moeite getroostten die tijdingen
te logenstraffen, zoo daarin geen schijn van werkelijkheid stak? Bovendien hadden
de decreten van 22-23 Januari 1852, waarbij de goederen der familie Orléans
verbeurdverklaard werden, de belangen van Leopold ernstig geschaad, en de
vruchteloosheid van zijn protest maakte hem wrokkig. Tusschen dezen conservatieven
en realistischen politiek en den door onbestemde maatschappelijke en nationale
verzuchtingen bestookten, wispelturigen en gevaarlijken droomer, die thans te Parijs
heerschte, was overigens de tegenstelling der gedachten zoo opvallend, dat deze
laatste in de oogen van Leopold een bestendige bedreiging was voor het evenwicht
van Europa en voor zijn eigen troon.

(1) Het schijnt wel, dat Frère-Orban daaraan geloof heeft gehecht. P. Hymans: op. cit., deel I,
blz. 401.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

156
Tot het vrijwaren van de Belgische onzijdigheid, diende wel, in zulke kiesche
omstandigheden, een politiek aangenomen die, in den vollen zin des woords, ophield
een politiek van onzijdigheid te wezen. Vermits het klaar werd dat onder de
Mogendheden, die het internationaal statuut van België gewaarborgd hadden, de
geduchtste harer zich terugtrok en zelfs tegen hetzelve scheen te komplotteeren, was
het wel genoodzaakt zich tot de anderen te wenden, voorzeker niet om Frankrijk te
bedreigen, doch om zich tegen hetzelve te vrijwaren. Aldus was de koning der Belgen
gedwongen, terug te keeren tot die tegen Frankrijk gerichte opvatting der onzijdigheid,
welke in den beginne die van Engeland, Oostenrijk, Pruisen en Rusland was. Het is
voorzeker onwaar dat hij, zooals hij daarvan verdacht of beschuldigd werd, een
Europeesch verbond tegen Napoleon beraamd heeft. Zoo hij graag zijn behendigheid,
zijn invloed en het gewicht zijner familiebetrekkingen overschatte, zoo kende hij al
te goed de vorsten en de regeeringen, om zich in te beelden dat hij de scheidsrechter
van Europa was. Overigens uiterst vredelievend, zoowel uit persoonlijke neiging als
om den wille van die belangen des koninkrijks, schrikte hij voor een nieuwen
algemeenen oorlog. Zoo hij op een bondgenootschap dacht, was het op een
vredelievend bondgenootschap(1). Hij verkropte zijn wrok en zijn ongenoegen, om
tegenover Napoleon een stipt correcte houding aan te nemen en zorgvuldig elk conflict
te vermijden. Zijn voorzichtigheid was een weldaad èn voor Europa èn voor België,
want men moet zich niet ontveinzen, dat hij oorlog had kunnen verwekken, zoo hij
dien had gewild, en dat een onruststoker of een onbehendige in zijn plaats lichtelijk
een ramp had veroorzaakt.
Van de Mogendheden die hem omringden, boezemde een enkele hem een algeheel
vertrouwen in, en wèl Engeland.

(1) Ernist von Sachsen-Coburg: op. cit., deel II, blz. 458, zegt dat Napoleon III door zijn agenten
overtuigd was, ‘dass mein Onkel und unser ganzes Hans thätig waren um eine Coalition
gegen ihm hervorzurufen’. Hij gewaagt van een brief van Leopold, waarin deze zulke coalitie
verlangt, doch op voorwaarde, dat het een coalitie van den vrede weze’. Ibid., blz. 438.
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Zijn persoonlijke genegenheid voor dat land esn zijn innige verwantschap met
koningin Victoria vergemakkelijkten nog een toenadering die de historische
noodwendigheden onontbeerlijk maakten. Had Engeland in zijn tallooze oorlogen
met Frankrijk, van de XIIIe eeuw af, niet altijd partij voor de graven van Vlaanderen
getrokken, tegen de Capetingiërs en tegen de Valois? Was het, in de XVe eeuw, de
bondgenoot van Bourgondië niet geweest? Had het in de XVIe eeuw de omwenteling
der Nederlanden tegen Spanje niet ondersteund? Zijn de lange duur en de
halsstarrigheid van zijn oorlogen met Lodewijk XIV en met Napoleon niet te verklaren
door zijn onwrikbaar besluit, hun België te ontrukken? Had het, na 1830, hetzelve
niet met naijver verweten, dat het te veel inschikkelijkheid, betuigde voor het Kabinet
van Parijs? Het genoegen en de verrassing; waarmede ingeland de houding van het
land in 1848 begroet had, lieten vermoeden, dat het hetzelve zijn hulp niet zou
weigeren tegen den nieuwen Bonaparte. Die blijvende redenen om terug te keeren
tot de eeuwenoude traditie werden nog versterkt door zijn wensch, bij de Belgen dat
parlementarisme en die grondwettelijke vrijheden te verdedigen, waarvan het zich
als de beschermer aanstelde en die zij thans alleen in stand hielden te midden van de
algemeene reactie waaronder Europa bukte. Tot hiertoe had het Leopold ietwat als
een verloren zoon beschouwd. Palmerston had in hem niet altijd ‘den goeden
Belgischen koning’ aangetroffen, wil zeggen den koning die stelselmatig de vriend
van Engeland was, zooals hij had gehoopt. Doch zijn misstappen werden hem
gereedelijk vergeven bij het verheugend vooruitzicht een er voorzeker duurzame
verzoening. Van 1852 af, bleef de Belgische onzijdigheid beschouwd als een
gewichtig grondbeginsel van de Engelsche politiek.
Ook van Rusland en Oostenrijk kreeg de koning nu bemoedigende verzekeringen.
In 1853 herstelde de czaar de diplo matische betrekkingen met het Hof van Brussel,
dat hij sedert 1831 met zooveel minachting bejegend had(1).

(1) Ch. Terlinden: L'établissement des relations diplomatiques entre la Belgique et la Russie,
1852-1855 (Revue d'histoire diplomatique, 1923).
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En Oostenrijk, ‘die herrliche alte Monarchie’, zooals Leopold zegde(1), gaf door de
verloving van aartshertogin Marie-Henriette met den hertog van Brabant (Mei 1853),
een schitterend blijk van zijn goedgunstigheid(2). De koning had gewild, dat het
huwelijk samenviel met de Septemberfeesten en de geestdrift waaraan het volk lucht
gaf, trof wellicht, onder al de vaderlandlievende betoogingen, het diepst het hart van
den ouden koning, die fier was omdat het Huis van Habsburg zich verbond met zijn
dynastie, die het aldus wettigde. Wellicht met eenige heimelijke voldoening van
eigenliefde, bemerkte hij de afwezigheid van den Franschen minister bij de
plechtigheden. Verried deze den wrevel niet, dien Napoleon III ondervond over die
doorluchtige verbintenis, die hij voor zich zelf had begeerd, zooals onlangs
ondervonden teleurstellingen maar al te duidelijk bewezen?
Langs de zijde van Pruisen, was een verstandhouding moeilijker. Sedert 1830,
was die Mogendheid voor België steeds een tamelijk kribbige buur geweest: zij
beschuldigde het, dat het de Rijnprovinciën de ziektestof van het parlementarisme
aanzette en haar het gevaarlijk schouwspel eener van den Staat onafhankelijke Kerk
bood. Koning Frederik-Willem die, in den vooravond van 1848, de
onvereenigbaarheid van het grondwettelijk stelsel met den Duitschen geest zoo
uitdrukkelijk bevestigd had, was, toen hij de Belgische grondwet niet alleen door het
Parlement van Frankfort, doch door zijn eigen onderdanen zag aannemen, al te zeer
verstoord geweest, dan dat hij geen wrok had gevoeld voor dat nieitig landje, dat
zulk een slecht voorbeeld gaf. Leopold was hem wellicht nog onaangenamer als lid
van dat Huis van Coburg, dat in Europa een plaats innam, welke hem èn als Duitscher
èn als Hohenzollern ten zeerste mishaagde, dan als koning der Belgen. Nog steeds
gekrenkt over de vernedering van Olmütz (15 November 1850), kon hij hem zijn
genegenheid voor Oostenrijk niet vergeven; hierbij kwamen zijn vrees en zijn weerzin
bij de gedachte, dat Duitschland zou vereenigd worden met Pruisen, onder dezes
leiding en invloed. Het was

(1) Ernst von Sachsen-Coburg: op. cit., deel II, blz. 83, 84.
(2) A. De Ridder: Le Mariage die roi Léopold II (Brussel, 1925).
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al te klaarblijkelijk, dat in het smeulend en voortaan onvermijdelijk conflict tusschen
Weenen en Berlijn, België's vorst, door persoonlijke overtuiging en door het belang
van den Staat, de partij van Oostenrijk zou kiezen. Zonder den minsten twijfel, zou
Pruisen niettemin de Belgische nationaliteit tegen een Fransche aanranding
verdedigen. Doch wat zou gebeuren, zoo de staatkundige omstandigheden het ooit
tot een verstandhouding met dien Napoleon III leidden, die zoo luidruchtig zijn
toetreding tot de politiek der nationaliteiten verkondigde?
Zoo België op de hulp van Europa mocht rekenen in de crisis die het herstel van
het Keizerrijk in Frankrijk liet voorzien, zoo was het ongelukkiglijk niet in zijn macht,
met zijn geduchten gebuur in vrede te leven. Tusschen het uit den Staatsgreep ontstane
regime en het uit de Omwenteling van 1830 ontsproten regime, was de tegenstelling
al te in 't oog vallend, dan dat de machtigste van beide den zwakste geen geweld
aandeed. Voor een regeering die pas de politieke vrijheid vernietigd had, maakte het
bestaan aan haar grens van een regeering waarvan die zelfde vrijheid het gewichtigste
grondbeginsel was, niet alleen een uitdaging, doch een gevaar uit.
Evenals de Restauratie, in 1815, België tot de schuilplaats der Fransche
Bonapartisten had gemaakt(1), evenzoo had het land, na de Junidagen van 1848, tal
van socialisten en revolutionnairen zien toestroomem, weldra gevolgd van liberalen,
parlementairen, Orleanisten en republikeinen, die na 2 December gebannen werden
of, uit haat voor het despotisme, vrijwillig hun land verlieten. Sprekers, schrijvers,
denkers of onbekende werklieden hadden er een schuilplaats gezocht die hun toeliet
te leven, in afwachting van de revanche. Thiers, Changarnier, de Haussonville,
Lamoricière, Duvergier de Hauranne, Madier de Montjau, Rémusat, Emile Dechanel
en tal van anderen waren door Brussel gereisd of hadden er zich gevestigd. Victor
Hugo en Proudhon kwamen er wat later aan, en hun landgenooten waren talrijk in
al de groote steden. Ongetwijfeld leidden de meesten hunner een

(1) Geschiedenis van België, deel VI, blz. 288 en volg.
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stil en vreedzaam bestaan. De geleerdsten hielden voordrachten of leverden de
dagbladen letterkundige bijdragen, waarvan de bijval hun en hun zaak de genegenheid
van het publiek liet verwerven. Anderen onderhielden een perscampagne tegen het
Keizerrijk. L'Etoile Belge werd de tolk van den wrok der Orleanistische burgerij.
Onstuimiger en heviger, braakten de republikeinen en eenige socialisten tegen den
overweldiger der Tuileriën beleedigingen uit in blaadjes die na korten duur verdwenen:
Le Messager des Chambres, Le Bulletin Français, La Nation, Le Mêphistophélès,
Le Sancho, Le Prolétaire, Le Crocodile, La Rive Gauche, duistere voorloopers die
eenige jaren later door de beruchte Lanterne van Rochefort in de schaduw zouden,
worden gesteld.
Die bladen werden weinig gelezen en toch verwekte hun verschijning een
buitengewone prikkeling te Parijs. Reeds in de maand Januari 1852, zelfs vóór het
herstel van het Keizerrijk, eischte Napoleon, dat de Belgische regeering ze ambtshalve
bij het gerecht aankloeg. Eenige vervolgingen, ingespannen om hem te voldoen,
liepen op ‘schandelijke vrijspraken’(1) uit en vermeerderden nog zijn verbittering.
Een vastenavondpret, waarin hij belachelijk werd, gemaakt, naar men zegde, verwekte
zijnerzijds een officieele vraag om uitlegging(2), en toen Victor Hugo in Juli 1852 te
Brussel zijn Napoléon le Petit uitgaf, was zijn verontwaardiging zoo groot, dat men,
in de hoop van hem te stillen, een leeraar van het college te Thienen moest schorsen,
omdat hij zijn leerlingen daarvan eenige passages had voorgelezen(3). Hij beschuldigde
het liberaal Kabinet van Rogier, dat het hem stelselmatig vijandig was, uit vrees, dat
‘het voorbeeld van Frankrijk noodlottig zou wezen voor de grondbeginselen die het
zich beijvert op te hemelen, en dat de bevolking, ontnuchterd omtrent de zoogenaamde
voordeelen van het parlementair stelsel, hetzelve vijandig zou wordei’(4). En de
houding van sommige katholieken die, om het ministerie

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs, loc. cit., nr 221 (Brief van
23 Maart 1852).
(2) Ibid., nr 220 (Brief van 27 Februari 1852).
(3) Ibid., nr 221 (Brief van 30 Augustus 1852).
(4) Ibid. (Brief van 15 October 1852).
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tegen te werken, zoo onvoorzichtig waren de te Parijs door Granier de Cassagnac
gevoerde campagne tegen België toe te juichen en zelfs dezes uitvallen in het
Vlaamsch te laten vertalen, was wel van aard om zijn begoocheling te onderhouden(1).
De wet tot beteugeling van de aanvallen der schrijvers tegen de vreemde vorsten
en regeeringen, die het Kabinet de Brouckère in 1852 door de Kamers liet aannemen,
stilde tijdelijk de keizerlijke gramschap. Ten einde de vrijheid der drukpers te redden,
tegen welke, achter Frankrijk, ook de Heilige Stoel, Oostenrijk, Pruisen en Holland
opkwamen, was schipperen de boodschap. Doch die vrijheid zelf opofferen en er in
toestemmen die uit de grondwet te schrappen, zooals Napoleon meer dan dringend
aanried, daarvan was geen sprake en zou er nooit sprake wezen, wat er ook gebeuren
mocht. De Belgische nationaliteit was zoo innig gebonden aan het behoud van haar
politiek stelsel, dat zij hetzelve niet alleen als haar eer en haar kracht, doch als de
voorwaarde zelf van haar bestaan beschouwde. Henri de Brouckère stelde zulks in
voortreffelijke bewoordingen vast in een memorie, die den steun van het Kabinet
van Londen inriep tegen de dreigende aanspraken van het absolutisme. ‘Wat aan het
huidige België, zegde hij, een eigen uitzicht, een onderscheiden karakter geeft, is
juist dat stelsel van vrije bespreking, dat self government, dat het in den grond met
wijsheid en verstand aanwendt. Wordt dat stelsel vernietigd of enkel ontzenuwd, zoo
verliest de jonge Staat alle levenskracht, alle zelfvertrouwen. Daardoor wordt het
die onafhankelijkheid ontnomen, die voor U een vesting is, worden het ontzag en de
populariteit van het koningschap ondermijnd, 's lands zedelijk leven en reden van
bestaan ontnomen. Het wordt alsdan een zielloos lichaam, een krachtelooze
samenhang zonder toekomst; het wordt de prooi van den eerste den beste die zijn
stoffelijke belangen voldoening en veiligheid biedt. Het “gematerialiseerd” België
zou weldra, wat ook gezegd en gedaan worde, een Fransch België worden’. En hij
besloot met ontroering: ‘Onze grondwet van 1831 is thans de oudste

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs (Brief van 7 Juni 1852).
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van het vasteland, ja ouder nog dan het Belgisch koningschap, en koning Leopold
zou de eerste zijn om ze te verdedigen, zoo zij ooit bedreigd werd. Overigens ken ik
niemand in het land, die daarvan de gedachte zou kunnen krijgen. Ik had de eer, als
secretaris van het Congres, de constitutioneele akte te onderteekenen; mijn hand
verdroge, liever dan dat ik er de minste schennis aan toebrenge’(1).
De omstandigheden schenen zoo ernstig, dat wel maatregelen van voorziening
dienden getroffen. Op 8 Juni 1853, verhoogde een wet het effectief van het leger van
80.000 tot 100.000 man, en de Koning schreef tot zijn eersten minister, dat, sedert
1848, België niets had gedaan dat het meer vereerde.
De Engelsch-Fransche toenadering in 1854, die tot den veldtocht van de Krim zou
leiden, kwam juist van pas om de spanning te verminderen. De betrekkingen van
Leopold I met het Hof van Londen maakten hem tot een kostbaren tusschenpersoon.
Hij zelf beschouwde zich, zooals hij den minister van Frankrijk, ‘met een ietwat
treurige goedaardigheid’, eens verklaarde, ‘als een soort van natuurlijken bemiddelaar
tusschen de verschillende kabinetten van Europa, om te verzoenen, toe te naderen,
voor te lichten, doch nooit om te verbitteren of te verstoren’(2). Wederzijdsche blijken
van beleefdheid en, goedwilligheid getuigden, dat de toestand verbeterde. In de
maand Januari 1854 werd prins Jérôme-Napoleon te Brussel ontvangen met een zeer
opgemerkte vriendelijk en, in September, ging de koning den keizer te Kales
begroeten. Den 27n Februari werd een handelsverdrag voor vijf jaar met Frankrijk
gesloten. Om in de gunst van het Kabinet van Parijs te staan, getroostte de regeering
er zich in, Kossuth, generaal Le Flô, kolonel Charras uit het land te zetten en
benaarstigde zij zich den ijver van de drukpers te koelen. ‘Ik weet, schreef Barrot,
dat schier heel het totaal der aan het ministerie van Buitenlandsche Zaken toegekende
geheime fondsen gebruikt wordt tot het koelen van de verbittering van eenige slechte
dag-

(1) A. De Ridder: Le mariage de Léopold II, blz. 186.
(2) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs, loc. cit., nr 222 (Brief van
12 Maart 1853).
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bladen der hoofdstad, en dat de koning een aanzienlijke som uit zijn bijzondere
schatkist tot hetzelfde doel uitgeeft’(1). Het ministerie en de Kamers nemen elke
gelegenheid te baat om hun voornemen tot het in stand houden van de stipte
onzijdigheid, te bevestigen en te bewijzen. Gedurende den Krim-oorlog werd het
Crétineau-Joly verboden, een Russischgezind dagblad te Brussel uit te geven(2).
Men had kunnen meenen, dat de opkomst van het katholiek ministerie De Decker
de betrekkingen nog hadden verbeterd met de keizerlijke regeering, wier genegenheid
voor de Kerk zeer levendig was. De wet van 25 Februari 1856 op de uitlevering van
de personen die zich hadden schuldig gemaakt aan aanslag op het leven van vreemde
vorsten, was klaarblijkelijk gemaakt met het doel Napoleon te vleien. Vergeefsche
moeite! Ongetwijfeld dacht de keizer, opgeblazen door zijn overwinning op den
czaar, dat het tijd was om een einde te stellen aan de buitensporigheden van de
Belgische pers, ‘die verpestende plaag, die giftige slang’(3). Reeds lang ried Barrot
aan, bij de Mogendheden aan te dringen om België de herziening van de grondwet
op te leggen, waartegen het zich halsstarrig verzette(4). Door hem aangehitst, maakte
Walewski de vergadering van het Vredescongres te Parijs ten nutte om geweldig uit
te varen tegen de Belgische regeering en voor te stellen ze te dwingen de vlag te
strijken, door een gemeenschappelijk optreden van al de Staten, die België's
onafhankelijkheid waarborgden (8 April 1856). Dat leek op een oorlogsverklaring.
In die crisis liet Engeland overigens België niet in den steek en verloor België zelf
den moed niet. Het donderend ‘nooit!’, dat Vilain XIIII te midden van de geestdriftige
toejuichingen op het spreekgestoelte van de Kamer uitsprak, was werkelijk het
antwoord van de natie. Zij betuigde evenveel eerbied voor

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs, nr 227 (Brief van 13 Januari
1855).
(2) Ibid. (Brief van April 1855).
(3) Ibid., nr 230 (Brief van 19 Maart 1856).
(4) Ibid. Vermits België er niet wil van afzien, ‘het arsenaal te wezen waar grootendeels de
dolken gesmeed worden die tegen de borsten der souvereinen gericht zijn’, moet heel Europa
tegen hetzelve opkomen. De Mogendheden zullen het zeggen: ‘Gij zijt ons alles verschuldigd.
Verander uwe grondwet’.
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het ‘papiervodje’, dat zij van het Congres had ontvangen, als zij in 1914 zou betuigen
voor dat ander ‘papiervodje’, dat zij van Europa had gekregen. Toen zij weigerde
voor de dreigementen van Walewski de vlag te strijken, dwong zij hem de vlag voor
haar te strijken. Want zelfs de vorsten die België's grondwet afschuwelijk vonden,
waren verplicht die grondwet te verdedigen van den dag af, dat het klaarblijkelijk
werd, dat de verovering van België door Frankrijk het eenig middel was om er mede
gedaan te maken. Door een bepaald onverwacht toeval, werden de verdragen, van
1839 aldus de waarborg van de staatkundige vrijheid.
Walewski's onbezonnenheid had veel opzien gebaard; zijn mislukking verwekte
dan ook veel wrok te Parijs. Vilain XIIII, schreef Barrot, had zich veroorloofd den
keizer te tarten om een ‘van nature twistzieke en lichtgeraakte bevolking te vleien’(1).
Doch de Engelsche pers en het Parlement trokken met zooveel vuur voor België
partij, dat Parijs zich wel getroosten moest, de beleediging te slikken. De politieke
betoogingen welke, den 21n Juli, heel het land door, de vijf en twinstigste verjaring
van de troonsbeklimming van Leopold herdachten, vergrootten nog de spijt van
Napoleon III. Zijn minister te Brussel bekende, dat zijn heerschappij ‘goed en
gelukkig’ was geweest en dat de feesten gevierd werden te midden van een ‘algemeene
geestdrift’. Hij zag zeer helder in, dat de Belgen evenveel liefde hadden voor hun
koning als voor hun instellingen die zij, volgens zijn zeggen, vol fierheid vergeleken
met die van de andere natiën(2). Door het huwelijk van prinses Charlotte met
aartshertog Maximiliaan, het volgend jaar (Juli 1857), kwamen de Hoven eens te
meer hulde brengen aan die kroon van België, die het volk ook pasgehuldigd had.
De ‘afschuwelijkheden’, door de Belgische pers gedrukt na den aanslag van Orsini
(14 Januari 1858), verwekten in de Tuileriën een aanval van woede. Walewski ging
zoover, dat hij een gewapend optreden liet te gemoet zien, om de Belgische regeering
te dwingen, ‘ons tegen onze vijanden te

(1) Archief van het Ministerie van Butenlandsche Zaken te Parijs, nr 236 (Brief van 9 Februari
1858).
(2) Ibid., loc. cit., nr 236 (Brief van 23 Juli 1858).
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beschermen’(1). Het verschrikt ministerie was nochtans tot alles bereid, behalve tot
het schenden van de grondwet. Het liet inderhaast een nieuwe wet aannemen tot
beteugeling van de persaanvallen tegen de vreemde vorsten (12 Maart 1858), liet le
Crocodile, le Drapeau, le Prolétaire voor de rechters brengen, bood den minister
van Frankrijk aan, al de door de ambassade aangewezen vluchtelingen dadelijk uit
het land te verdrijven(2).
Doch het gevaar was al te dringend, dan dat het door lapmiddelen kon verholpen
worden. De dreigende oorlog tusschen Frankrijk en Oostenrijk liet overigens voorzien,
dat hij zich over gansch Europa zou uitbreiden. Engeland en Pruisen zetten België
aan, krachtdadige maatregelen te treffen. Pruisen had de oprichting van een verschanst
kamp te Namen gewild, Engeland drong er op aan, dat Antwerpen het centrum van
de verdediging des lands werd. Reeds in 1852 waren daar belangrijke werken
uitgevoerd geworden. Nu diende van de plaats een vesting van eersten rang gemaakt.
De beangste koning werkte daartoe uit al zijn vermogen; hij berispte zelfs de
partijhoofden en aarzelde niet zijn persoonlijken invloed op te dringen(3). Het
Parlement had voor de uitgave teruggedeinsd, doch Leopold liet zich door die
mislukking niet ontmoedigen en slaagde er in, den 8n September 1859, het ontwerp
Brialmont te doen aannemen, dat Antwerpen zou vervormen tot een door een gordel
van voorgeschoven werken beschermd reduit. Napoleon III beschouwde de uitvoering
van dit plan, dat toen voor een meesterstuk doorging, als een uitdaging. Hij wrokte
meer en meer tegen Leopold, wiens genegenheid voor Oostenrijk algemeen gekend
was; bij beschouwde hem schier als een vijand en beschuldigde hem, dat hij
intrigeerde om de Duitsche Staten tot een verbond tegen Frankrijk te vereenigen. Hij
liet tegen hem een hevige perscampagne losbreken. Dagbladen heetten hem ‘den
schildwacht van het Heilig Ver-

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs nr 236 (Brief van 9 Februari
1858).
(2) Ibid. (zelfde brief).
(3) Ibid., nr 238 (Brief van 4 April 1858), nr 239 (Brief van 20 Augustus 1859).
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bond’, ‘den voorloopigen vorst van een kunstmatig land, van een nagemaakte natie’(1).
Een verzoekschrift van de suikerfabrikanten, die door hun egoïsme als industrieelen
gedreven, zelfs de mogelijkheid van een inlijving bij Frankrijk te gemoet zagen,
diende tot blijk, dat de Belgen ‘den terugkeer tot het moederland’ wenschten. Er
werd beweerd, dat het weinig gescheeld had of België had zich in 1848 aan Frankrijk
gegeven. Men zei, dat de Vlamingen, zoogenaamd door de Waalsche overheden
uitgebuit, meer billijkheid van de keizerlijke regeering verwachtten. ‘Frankrijk,
schreef l'Espérance, zal Waterloo slechts kunnen uitwisschen, als Waterloo weder
Fransch zal geworden zijn, en dat, in stede van den leeuw der nederlaag, de
zegevierende adelaar boven Mont-Saint-Jean zal zweven’(2). En hoeveel beteekenis
gaven de zegepralen van Montebello, van Magenta en van Solferino niet aan die
aanvallen! Alles was te duchten van een vorst, die toen het toppunt van zijn macht
bereikt had, en die, door het geheim waarmede hij al zijn inzichten omhulde, van
alle eerzucht, van alle stoutheid mocht verdacht worden. Zou de inlijving van Nizza
en van Savoie niet de voorbode wezen van de spoedige inlijving van België?
Ongetwijfeld bleef de openbare meening niet onverschillig. In 1860 maakten al
de Provincieraden en de beide Kamers van het Parlement de nationale feesten ten
nutte om den koning vaderlandlievende adressen af te geven. De pers antwoordde
krachtdadig op den Parijschen bluf en weerlegde de theorie der natuurlijke grenzen.
Een aan Proudhon ontsnapt ongelukkig woord verwekte een tempeest van
protestatiën(3). Harerzijds liet de regeering in 1861 het materieel der artillerie
hernieuwen en bespoedigde zij, niettegen-

(1) E. Discailles: Charles Rogier, deel IV, blz. 132; P. Hymans: Frère-Orban, deel II, blz. 86.
(2) P. Hymans; op. cit., deel II, blz. 95-97.
(3) Werkelijk had Proudhon willen zeggen, dat de eenmaking van Italië de inlijving van België
voor gevolg zou hebben. Zie zijn vlugschift La fédération et l'unité en Italie, blz. 62 (Parijs,
1862). Sprekende over de aanvallen der Belgen tegen hem, schrijft hij (blz. 70): ‘Ik ben
wellicht de eenige Franschman, dien ernstige overwegingen er toe genoopt hebben, de
inlijving van hun land bij het mijne niet te wenschen’.
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staande het gemor van de Antwerpenaren, de uitvoering der door Brialmont ontworpen
verdedigingswerken. Rogier betrachtte een hartelijke toenadering tot Holland, herzag
zelf met meer goeden wil dan bezieling, den tekst van de Brabançonne, verdreef uit
de formule van eedaflegging voor provinciale raadsleden en gemeenteraadsleden,
de herinnering aan de eeuwigdurende uitsluiting van het Huis van Oranje. Voor de
eerste maal sedert de Omwenteling, bracht een samenkomst te Luik (October 1861),
den koning van België en den koning der Nederlanden bij elkander.
De omstandigheden waren des te hachelijker, daar het nationaal belang tegenover
Frankrijk tevens een staatkundig wantrouwen en een economische verstandhouding
vergde. Het op vrijhandel gesteund handelsverdrag, op 1 Mei 1861 met hetzelve
gesloten, was als een weldaad door de industrieelen begroet geworden. Eenige weken
later werd, in spijt van het verzet van Frère-Orban, het Fransch bimetallisme
aangenomen door België, dat, an December 1865, op het voorstel van het Kabinet
van Parijs, tot het Latijnsch muntverbond toetrad. En het was even onmogelijk die
zoo voordeelige verdragen niet te onderteekenen, dan ze zonder bezorgdheid wèl te
onderteekenen, want de toestand van Europa werd steeds ernstiger en Napoleons
ontwerpen steeds onrustwekkender. De toelating, in 1864 aan een Belgisch legioen
gegeven tot het deelnemen aan den veldtocht in Mexico kon, naar het schijnt, den
raadselachtigen keizer niet vermurwen. Welke houding zou deze aannemen tegenover
Pruisen, de hoop der Duitsche patriotten, dat door zijn laatste overwinningen op
Denemarken verhoovaardigd was en zich zienlijk voorbereidde tot een oorlog met
Oostenrijk? Voor België was het even gevaarlijk of hij tegen die hoogmoedige
mogendheid het zwaard trok, dan wel of hij zich met dezelve verstond. In November
1864, bracht Paul Devaux de meest onrustbarende geruchten uit Parijs mede. Hij
verzekerde, dat Bismarck aan Frankrijk, als prijs voor zijn medewerking tegen
Oostenrijk, de inlijving van België aangeboden had(1).

(1) Mémoires, d'A. Vanden Peereboom (Bibliotheek dei Universiteit te Gent), boek II, 1e deel,
fol. 34. De heer Jules Garsou heeft lange uittreksels uit die gedenkschriften laten overdrukken,
in het blad L'Eventail van 1929-1930, en in Le Flambeau van 1929.
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III
Van omstreeks 1850 schijnen de politieke ontwikkeling en de economische
ontwikkeling van Europa bij den eersten aanblik onvereenigbaar. De vrijheid, die
uit de instellingen verdreven wordt, bemachtigt daarentegen de economie: overal
neemt vrijhandel de plaats in van protectionisme. Die schijnbare tegenstelling vloeit
nochtans voort uit dezelfde oorzaak, het belang van den Staat. De regeeringen die,
na de crisis van 1848, het liberalisme zoo heftig bestrijden, omdat zij het beschouwen
als een bron van zwakheid en van onbandigheid, zien zich nu verplicht het toe te
passen of op te leggen aan handel en aan nijverheid. Het schijnt als verbonden aan
de vorderingen van den uitvoer, aan de ontwikkeling van de manufacturen, aan den
aangroei van de bevolking en, derhalve, als een onontbeerlijke voorwaarde van
nationale macht en van ontzag. De economisten bewijzen toch, dat het een
wetenschappelijke waarheid is, en het voorbeeld van den voorspoed dien het Engeland
bezorgt, getuigt wel van zijn heilzamen aard. Verre van het absolutisme te schaden,
kan het dus slechts hetzelve versterken, vermits het de hulpmiddelen van den Staat
zal vermeerderen, waarbij nog de verdienste komt, een hervorming in te voeren die
het algemeen heil zoo nuttig is. Tariefvraagstukken zijn onafhankelijk van politieke
begrippen, en kenschetsend is het, dat juist een volbloed anti-liberaal, als Napoleon
III, door een soort van economischen Staatsgreep, het tijdvak van den vrijhandel op
het vasteland opende.
In België zou het economisch liberalisme een des te beter onthaal genieten, daar
het, als in Engeland, gelukkiglijk met het liberalisme der grondwet overeenkwam.
Zoo, in 1815, de industrieelen die plotselings de markt van het Fransche Keizerrijk
verloren hadden, van koning Willem de gevraagde maatregelen van
douanebescherming bekwamen; zoo in 1821, de aanneming van een matiger tarief
hun verontwaardiging had verwekt, zoo hadden zij er zich weldra rekenschap van
gegeven, dat de ontwikkeling van hun zaken gestegen was tot een punt waarop - daar
geen vreemde mededinging meer te vreezen was - de vorderingen van den uitvoer
zich
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zeer goed konden schikken met de vermindering der ingaande rechten, die thans tot
hun voordeel keerde(1). Verbetering van toerusting kwam nu veel doelmatiger voor
dan invoerverbod. De door de regeering getroffen voortreffelijke maatregelen hadden,
op het oogenblik dat de omwenteling van 1830 uitbrak, België waarschijnlijk tot het
bedrijvigste nijverheidscentrum van het vasteland gemaakt.
Doch, zooals wij zeggen, bracht de Omwenteling dien voordeeligen toestand
plotselings in gevaar. Uit een louter staatkundige en nationale oppositie ontstaan,
was de Omwenteling uitgeloopen op een volkomen breuk met Holland, die haar
aanstichters zeker niet hadden gewild. Geenerlei maatregel was met het oog op zulke
gebeurtenis genomen. Men sloeg in 't wild, en koning Willem, overtuigd dat het
België onmogelijk was door zich zelf te bestaan, verwachtte zich er op het tot inkeer
te zien komen en zijn plaats onder zijn gezag weder te aanvaarden. Inderdaad, alles
scheen tegen België gekeerd: de engheid, van zijn grenzen, de douane-barrières die
het nu van alle zijden omringden, de dichtheid van zijn bevolking, het bestaan van
een nijverheid die al te zeer ontwikkeld was, dan dat ze zich met de nationale markt
kon vergenoegen, de ontstentenis van een handelsvloot en van koloniën en, tot
overmaat van rampspoed, een regeering zonder ervaring, zonder hulpmiddelen, en
vooral zonder gezag buitenslands. 't Is geenszins te verwonderen, dat handel en
nijverheid geenerlei vertrouwen in de toekomst stelden. Volgens dezelven, zou de
onafhankelijkheid het land ruïneeren. Zoo de Orangistische propaganda on de
Franschgezinde propaganda maar al te lang duurden, zoo was zulks te wijten aan
den steun der kapitalisten, die ofwel slechts het heil zagen in een min of meer
volledigen terugkeer naar Holland, ofwel in een min of meer verholen inlijving bij
Frankrijk.
De Staat vond het eenige middel om de crisis te overwinnen door zijn besluit, de
spoorwegen op zijn kosten te doen aanleggen. De groote omvang van het werk beurde
juist in tijds de kwijnende bedrijvigheid van de metaalnijverheid en

(1) Geschiedenis van België, deel VI, blz. 310, 352.
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van het mijnwezen op, stelde de werkloozen aan den arbeid, wekte den
ondernemingsgeest op en liet de kapitalen werken. Zoo hij op gevaarlijke wijze de
speculatie begunstigde, zoo herstelde hij het vertrouwen, en dank zij hetzelve,
doorstond het land ongehinderd de hachelijke jaren welke de onderteekening van de
verdragen van 1839 voorafgingen. Het nieuw tijdvak van nederdrukking, dat met
deze begon, wierp nochtans vraagstukken op, welke zoo geducht waren als die welke
na de Omwenteling voorkwamen. Daar de nationale onafhankelijkheid voortaan een
voorgoed uitgemaakte zaak was, bevond de regeering zich ongetwijfeld in betere
voorwaarden, niet alleen om met den vreemde te onderhandelen, doch ook om het
land wetten te geven. Doch zoo zij steviger was, was zij er niet te machtiger om.
Men zag, dat zij vergeefs trachtte met Frankrijk een tolverbond te sluiten, dat geen
politieke opslorping zou wezen. Zij slaagde er dan toch in, normale betrekkingen
met Holland te vestigen en, in 1844, een handelsverdrag met den Zollverein te
sluiten(1). De verlenging van de spoorwegen naar Frankrijk en vooral naar Duitschland
begon den handel van Antwerpen op te beuren, en de aanleg van nieuwe banen voor
het binnenlandsch verkeer liet de nijverheid toe te werken in voorwaarden van
goedkoopheid, die den uitvoer ten goede kwamen.
Doch door een tegenstelling, die te verklaren is èn door de eigenbatige eischen
der fabrikanten èn door de noodzaak, het protectionisme van den vreemde met
protectionisme te beantwoorden, werden terzelfder tijd douanemaatregelen getroffen,
die het leven duurder zouden maken. Op aanvraag van de grondeigenaars werd door
een wet van 1838 een stelsel met beweegbare schaal ingevoerd om den hoogen prijs
der granen te handhaven. Allerlei nijverheidstakken bekwamen van het Parlement
takseverhoogingen. In de ijdele hoop een nationale zeevaart te doen ontstaan, werden,
in 1844, differentiaalrechten ingevoerd, die verschilden naar gelang de koopwaren
al dan niet rechtstreeks uit het land van voortbrenging uitgevoerd werden, en volgens
de vlag

(1) Zie hooger, blz. 97.
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der schepen. In die omstandigheden, deed het protectionisme de nijverheid eenerzijds
de voordeelen verliezen welke zij anderzijds gewonnen had, door het feit dat zij,
dank zij de vorderingen van het verkeerswezen, op den vreemde vooruit was. Derhalve
was het slechts door de vermindering der dagloonen, dat zij haar buitenlandsche
markten kon behouden. Om te leven, was zij gedwongen de werkende klasse te
verhongeren, en ondanks alles leefde zij in kommernis. Zulk een staat van zaken kon
onmogelijk blijven duren. Reeds in 1843 had het onderzoek omtrent de verhouding
der arbeiders bewezen, dat de ingaande rechten op graan en op vee een der
voornaamste oorzaken van de volksellende waren. Er viel niet te aarzelen; men had
ze moeten schorten of verzachten ten einde de ramp te verhelpen, die door de vlascrisis
en den hongersnood van 1845 over Vlaanderen gevallen was.
De kracht zelf der feiten veroordeelde dus het beschermstelsel, dat onbekwaam
was den ondergang van de Vlaamsche linnennijverheid te beletten en dat de verzorging
aan eetwaren belemmerde van een natie, die te volkrijk was om van de
voortbrengselen van haar bodem te kunnen leven. Het was voor de liberalen als een
overleving van het Oud Stelsel, als een anti-democratisch privilege, als een aanslag
op het natuurlijk recht. En de socialisten waren van hetzelfde gevoelen. De
industrieelen, die het meest ondernemingsgeest bezaten en het best toegerust waren,
wenschten eveneens een hervorming, die alleen geducht werd door de groote
grondeigenaars en door de schuchterste of door de aan den ouden slenter gehechte
fabrikanten. Engeland toonde den weg aan al de nieuwigheidsminnaars. De
vrijhandelsgezinde propaganda van Cobden en de pas aangenomen wetten van het
ministerie Peel op den korenhandel, droegen hun goedkeuring weg. Reeds vóór de
gebeurtenissen van 1848, waren de gemoederen door de douane-quaestie opgewonden.
Deze werd met hartstocht in meetings besproken. Verviers werd een levendig
brandpunt van beweging tegen het beschermstelsel. De beweegbare schaal, de
differentiaalrechten werden bestreden in naam van de economische wetenschap en
van de verbroedering der volkeren. In 1846 werd te Brussel een
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vereeniging voor handelsvrijheid gesticht, welke er het volgend jaar een congres van
economisten inrichtte.
Toen het liberaal ministerie den 12n Augustus 1847 aan het bewind kwam, zou
het een handelspolitiek inhuldigen die overeenkwam met zijn grondbeginselen en
tevens met de steeds meer duidelijk geworden richting van den openbaren geest. Zijn
programma zegde, dat het tegen alle nieuwe tariefverhoogingen was, en dat het zich
zou beijveren ‘een vrijzinnig stelsel te doen zegevieren, in zake eetwaren’(1). De crisis
van 1848 zou het aanzetten zonder vertoeven op te treden, terwijl zij ook zijn
handeling vergemakkelijkte, want de kieshervorming die daarvan het onmiddellijk
gevolg was, viel immers uit ten voordeele van de tegenstrevers van het protectionisme,
die meestal te vinden waren onder de steedche burgerij, want zij reikte het stemrecht
veel kwistiger uit aan de bevolking van de steden dan aan die van den buiten. Meer
nog, op een tijdpunt, dat slechts over maatschappelijke hervormingen gesproken
werd, drong het democratisch karakter van den vrijhandel denzelven de regeering
op als een maatregel van voorzichtigheid en een voorwaarde van populariteit. Ten
slotte was Frère-Orban, de jonge minister van financiën, daarvan een van de
geestdriftigste aanhangers. Voor hem, als voor Frédéric Bastiat, Michel Chevalier,
J.-B. Say, is het de wetenschappelijke waarheid en het einddoel van het liberalisme.
Hij beschouwt den vrijhandel als een leering die slechts door onwetendheid of kwade
trouw kan verworpen worden, en hij belijdt ze met de welsprekendheid, de overreding
en de trotsche spotternij van een man, die even overtuigd is van de voortreffelijkheid
zijner zaak als van het talent waarmede hij die verdedigt. Zijn machtige wil zegeviert
over de oude Saint-Simoniaansche strekkingen van Rogier en dringt zich zijn collega's
van het Kabinet op. Van toen af maakt hij figuur als hun hoofdman, en blijven zijn
redevoeringen dertig jaar lang de leerstelling van het Belgisch liberalisme.
De maatregelen welke hij van 1849 af door de Kamers laat aannemen, toonen
duidelijk de nieuwe richting aan. Den

(1) P. Hymans: Frère-Orban, deel I, blz. 359.
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16n Juli van dat jaar wordt een wet, waarbij de regeering gemachtigd wordt de
uitvoerrechten af te schaffen, met eenparige stemmen aangenomen. Een andere wet
van 6 Augustus schenkt den doorvoer een milder tarief dan dat van eenig naburig
land. Den 22n Februari 1850 wordt de beweegbare schaal voor den graanhandel
ingetrokken, en den 31n December 1853 wordt het koren vrij van rechten toegelaten.
In het land zelf, leidt een stouter en weldadiger initiatief in 1860, tot de afschaffing
der octrooien.
Sedert 1844 werd geklaagd over hun overdreven taksen, en Castiau had in 1845
hun verdwijning gevraagd. Het onderzoek over den arbeid kwam tot dezelfde slotsom:
het had doen uitschijnen dat, te Luik, bij voorbeeld, het octrooi het tiende van het
inkomen van de huisvaders der werkende klasse ten voordeele van de stad opslorpte.
In 1846 had het ministerie de Theux de aandacht van de provincie-gouverneurs op
dat punt gevestigd. Doch hoe zou het geldelijk verlies vergoed worden, dat de
afschaffing der octrooien zou berokkenen aan de acht en zeventig gemeenten die ze
ingevoerd hadden? De oprichting van een gemeentefonds, dat ze zou
schadeloosstellen, liet Frère-Orban toe, de zoo lang verbeide hervorming te
verwezenlijken. Niet alleen ontlastte zij de groote steden van den gordel van tollen,
waarin zij stikten, niet alleen verminderde zij in dezelve den prijs der eetwaren, zij
vergemakkelijkte bovendien in heel het land den ruilhandel en het verkeer. Zij was
in der waarheid een nieuwigheid waardig van den Staat die, het eerst op het vasteland,
vertrouwen in de spoorwegen had gesteld. Bij de snelheid der gemeenschappen kwam
nog haar volledige vrijheid. Door de afschaffing der octrooien bewees Frère-Orban
de nationale economie van België een dienst van denzelfden aard als dien, in de
XVIIe eeuw door Colbert aan de nationale economie van Frankrijk bewezen door de
afschaffing der binnenlandsche douanen.
Die vrijhandelsman was terzelfder tijd een Staatsman. Hij begreep heel wel, dat
een land als het zijne de algemeene mededinging onder al de natiën, die hij vurig
wenschte, niet kon volhouden, tenzij alles wat het hetzelve mangelde aan krijgsmacht,
aan handelsvloot, aan buitenlandsche markten,
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goedgemaakt werd door de voordeelen zijner innerlijke inrichting. Goedkoop
voortbrengen om aan den vreemde te kunnen verkoopen, was hier de eerste
noodzakelijkheid. Doch goedkoope voortbrenging hing zelf van de economische
Staatsinrichting af; de Staat moest ze dus kunnen waarborgen. Financieele hechtheid
was daartoe een onontbeerlijke voorwaarde. Uit de crisis van 1848 was de
ontoereikendheid der kredietinstellingen gebleken; de Société Générale en de Banque
de Belgique waren immers op den rand van den ondergang geweest. De oprichting
van de Nationale Bank, op 5 Mei 1850, verhielp dit gevaar voor de toekomst.
‘Uitsluitend belast met den lande nuttige verrichtingen’, heeft zij tot doel het krediet
te regelen en te helpen aan de verrichtingen der thesaurie van den Staat, zonder zelf
te mogen ontleenen of handel of nijverheid te mogen uitoefenen.
Zij is begunstigd met het monopolie, bankbiljetten uit te geven en aangesteld als
kassier van den Staat, die haar zaken controleert zonder ze aan zijn bemoeiing te
onderwerpen, aldus dient zij tot aanvulling van de financieele inrichting, die in 1822
zoo gelukkig ingehuldigd werd door de stichting van de Société Générale. Frère-Orban
zette dus het werk van Willem I voort, in spijt van hun tegenovergestelde
grondbeginselen; vrijhandel kan zich immers slechts ontwikkelen onder de leiding
van den Staat.
Dat verklaart wellicht hoe het komt, dat de minister door zijn tegenstrevers van
socialisme beschuldigd werd(1). Zij wisten zeer goed, dat die liberaal, in den grond,
alles van de regeering verwachtte. In de eerste plaats regeeringsman, was hij de
vrijheid slechts zoo zeer verknocht omdat deze, volgens hem, zich versmolt met het
belang van de natie en, meer nog, met dat van den Staat; hij had ze wel met decreten
en decreten willen opleggen. Zijn voorstel in 1848 om belastingen te leggen op de
erflatingen in rechtstreeksche linie, scheen een ondraaglijke aanslag op het eigendom
en een afschuwelijke takse ‘op den rouw der nabestaanden’.
Hoe meer de welvaart des lands aangroeide, des te kribbi-

(1) P. Hymans: Frère-Orban, deel I, blz. 259 en volg.
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werd het kleinburgerlijk en kortzichtig Parlement voor de minste opoffering. Het
gevolg daarvan was dat, tot rond het einde der XIXe eeuw, de regeeringen die
achtereenvolgens optraden, schier uitsluitend haar toevlucht tot leeningen namen om
in de uitgaven van den Staat te voorzien. Kiesbelang belette haar overigens belastingen
te vragen, die de oppositie tegen haar had aangevoerd, als blijken van wanbeheer of
verkwisting. Het financieel stelsel bleef dus, zonder grondige wijzigingen, berusten
op de grondslagen die het ten tijde van koning Willem gekregen had. Het scheen
verkieselijker het te laten lijk het was, liever dan een hervorming te beproeven die
wellicht alles had bedorven. Zoo de openbare schuld gedurig steeg, zoo was de
spaarpot van het land genoeg gevuld om ze stevig te blijven dragen.
Inderdaad, van 1861 af, laat de bepaalde zegepraal van den vrijhandel een tot dan
toe voorbeeldeloozen voorspoed inhuldigen. Ongetwijfeld is, van toen af, de
economische vooruitgang heel Europa gemeen. Doch nergens verschijnt hij zoo
treffend als in België. De handelsvrijheid liet het dan toe, zooals het sedert de XVIe
eeuw niet meer had gekund, ruimschoots partij te trekken van zijn centrale ligging,
van de hulpmiddelen van zijn bodem, van de noeste vlijt van zijn bevolking en van
de meerderheid van zijn gemeenschapsmiddelen. Tot dan toe, zagen wij, had zijn
politiek steeds de uitbreiding van zijn voortbrenging en van zijn handel betracht.
Doch de douane-barrières, die het omknelden, bleven zijn uitbreiding belemmeren,
niettegenstaande de met de Nederlanden, met den Zollverein en met Engeland gesloten
handelsverdragen. Frankrijk, zijn bijzonderste afzetgebied, was steeds kwaadwillig.
Om van hetzelve eenige weinig belangrijke handelsvoordeelen te bekomen, had men
het, in 1852, de nijverheid van den nadruk der Fransche boeken, die in Brussel en in
de groote steden zoo bloeiend was, moeten opofferen. De plotselinge ommekeer bij
Napoleon III, die in 1860 met Engeland het berucht verdrag sloot waarbij
protectionisme door vrijhandel vervangen werd, huldigde een nieuw tijdvak in. Reeds
op 1 Mei 1861 kon België den economischen Staatsgreep des keizers ten nutte maken
en het voordeel van de Groot-Brittannië verleende
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tariefverlagingen bekomen. Daarna kwamen, in de navolgende jaren, gelijkaardige
verdragen met Engeland (1862), met den Zollverein (1863), met Spanje, met Italië.
In 1865 werd het nieuw stelsel bevestigd door een wet, die ook de bestaande verdragen
als gemeen recht verklaarde.
De afkoop van den Scheldetol, in de maand Juli 1863 verricht, was het toevoegsel
van die weldadige zegepraal van den vrijhandel. Het verdrag, door Lambermont
onderhandeld met Holland en met de Mogendheden, ontlastte den stroom van de
laatste overleving zijner lange dienstbaarheid. Antwerpen zou weder worden wat het
sedert de XVIe eeuw niet meer was, een aan alle natiën gemeenschappelijke haven,
terwijl België zelf langs al zijn grenzen de wereld openstond. Voortaan was zijn
toekomst als land bij uitnemendheid van nijverheid en van steden verzekerd. Het
bevond zich terug zooals het in de Middeleeuwen en in de Renaissance was een
werkplaats en een stapelhuis, die opnieuw nut zouden halen uit hun buitengewone
ligging, waarvan de politieke aangelegenheden hun schier voortdurend het voordeel
ontzegd hadden.
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Hoofdstuk II
Het politiek leven
I
Met de opkomst van het liberaal Kabinet, op 12 Augustus 1847, wordt in België het
tijdvak van zuiver parlementaire regeering geopend, wil zeggen een regeering van
partijen. Dat zal zóó blijven tot den grooten oorlog. Voortaan hangt niet alleen de
samenstelling der Kamers, doch ook der ministeries af van den strijd tusschen
katholieken en liberalen. Zij nemen achtereenvolgens het gezag waar, naar gelang
van de meerderheden, welke de schommelingen van het kiezerskorps naar het Paleis
der Natie sturen. Volgens de grondwet moeten de ministers 's konings ministers zijn;
in werkelijkheid zijn zij de ministers van hun partij. Dat zijn zij des te meer daar,
sedert 1848, de wet, onder voorwendsel van democratie en van parlementaire
volgzaamheid, al de Staatsambtenaren, op wier stemming de regeering vroeger
invloed kon uitoefenen, onverkiesbaar verklaard heeft. De nationale
vertegenwoordiging is dus, in zooverre dit mogelijk is, de tolk van de twee meeningen,
die de 80.000 kiezers - ‘het wettig land’ - verdeelen. Op zeer zeldzame uitzonderingen
na, worden de Kabinetten genomen in de groep die talrijker is dan de andere. En daar
de oppositie tusschen die groepen langzamerhand grondiger wordt, zijn die Kabinetten,
willen zij het vertrouwen blijven genieten en rekenen op de tucht van de meerderheid
die hen aanstelde, steeds meer verplicht zich met dezelve solidair te maken.
Tot in 1857 blijven de palen tusschen katholieke rechterzijde en liberale linkerzijde
nog onzeker genoeg, om tusschen dezelven plaats voor een ‘regelend centrum’ te
laten(1).

(1) F. Van Kalken: Esquisse des origines du libéralisme en Belgique (Revue d'Histoire moderne.
1926).
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Dat centrum zou, van 1852 tot 1855, de Brouckère toelaten, terug te komen tot een
politiek van unionistische strekkingen. Doch de val van het ministerie De Decker
scheidt de beide zijden van het Parlement bepaald van elkander. Oplapping is niet
meer mogelijk. De meerderheid die de regeering in handen heeft, bejegent als vijand
de minderheid die ze op haar beurt wil bemachtigen. Politieke hartstocht wordt
gemengd bij alle vraagstukken en beheerscht al de stemmingen, terwijl kiesbelang
het laatste argument van de bewindvoerende partij wordt. Slechts wanneer een
gemeendschappelijk gevaar klaarblijkelijk dreigt, zal een tijdelijke wapenschorsing
de vijandige groepen nu en dan tot elkander doen toenaderen.
De houding van Leopold I, ten aanzien van dat overwicht der partijen in de
inrichting van den Staat, verklaart zich door zijn tact, zijn koelbloedigheid en zijn
wijsheid. Hij kon niet toetreden tot het parlementair dogma ‘de koning heerscht,
doch regeert niet’: traditie, opvoeding, persoonlijke neiging beletten hem zulks. Hij
had overigens een al te groot denkbeeld van zijn waarde, zijn ervaring en zijn
verantwoordelijkheid, dan dat hij zich zou vernederen tot die rol van houten koning,
van schijnkoning, die door een burgerlijke lijst bezoldigd wordt, alleen om de
beslissingen van zijn ministers te onderteekenen, want zijn onderdanen verbeeldden
zich, dat gansch de bevoegdheid van de Kroon daarin bestond. Feitelijk kon hij
daartoe volstrekt niet besluiten, en zijn tusschenkomst in de zaken, dat ‘persoonlijk
gezag’ dat de gemoederen zoo zeer deed gruwen, was gedurende gansch zijn regeering
des te werkdadiger, hoe minder zij merkbaar was.
De politieke zin en wellicht ook het jammerlijk voorbeeld van Lodewijk-Philips
zouden hem geenszins aanzetten, zich in oppositie te stellen tegen de stemming van
het ‘wettig land’, en nog minder tegen het Parlement. Hoe betreurenswaardig, hoe
ongerijmd, hoe bekrompen de partijtwisten hem ook voorkwamen, toch waren zij
een feit, dat hij moest erkennen en aanvaarden. De voorkeur van den koning voor
het unionisme deed hem nooit beproeven, het de Kamers op te dringen. Hij onderwierp
zich aan het meerderheidsstelsel
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met een eerbied, die nooit zijn tegenzin verried. Feitelijk, werden zijn ministers hem
vaker opgelegd door de partijhoofden, dan hij ze zelf koos. Zoo hij zelden of nooit
optrad in de loopende politiek, zoo hij geen belang stelde in de economische
vraagstukken, zoo de strijd tusschen katholieken en liberalen hem walg inboezemde,
zoo behield hij zich daarentegen het domein der buitenlandsche politiek voor. Dat
strookte met zijn persoonlijke neigingen, met zijn aanleg, met zijn
familiebetrekkingen.
Eigenlijk beschouwde hij zijn rol van koning der Belgen eer als een Europeesche
opdracht dan als een nationale opdracht. Uit beschouwing van evenwicht waken op
de onzijdigheid van het land, waarover de Mogendheden hem de souvereiniteit erkend
hadden, was voor hem de eerste zijner plichten en overigens de grootste waarborg
zijner kroon. België herscheppen tot een Staat die bij machte was zijn
onafhankelijkheid te verdedigen, was zijn voornaamste en schier zijn eenige zorg.
Als men de zaken van dichtbij beschouwt, bemerkt men zeer goed, dat zijn
betrekkingen met de ministers die de parlementaire meerderheid hem oplegt,
hoofdzakelijk door deze bezorgdheid beheerscht zijn. Zoo zij hem slechts op dit punt
ondersteunen, is hij bereid hun al de rest over te laten. ‘Ik laat aan de Kamers, zei
hij in 1852 tot W. Senior, de zorg van de binnenlandsche aangelegenheden over,
doch het vraagstuk van de verdediging des lands regel ik graag zelf’(1).
De stemming omtrent de vestingwerken van Antwerpen en de versterking van het
leger waren inderdaad zijn persoonlijk werk en de uitslagen die hem het dierbaarst
waren. Overigens viel het hem zwaar, zelf bescheiden op den achtergrond te blijven;
en het is met tegenzin, dat hij zijn rol van grondwettelijken koning zoo perfect
vervulde. Soms wel liet hij dit hooren. ‘Wij gaven het slecht voorbeeld’, bekende
hij in 1859 den minister van Frankrijk, sprekende over de invoering in Italië van het
parlementair stelsel. En toen deze

(1) M. Huisman: Le problème de la sécurité de la Belgique et des Pays-Bas à l'avènement du
second Empire (Revue de l'Unversité de Bruxelles, 1928, blz. 14).
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zegde: ‘Hier is een koning’; antwoordde Leopold levendig: ‘Ja, er is zelfs niets
anders’(1). In den grond, was het met weerzin, dat hij zijn ministers toegevingen deed.
Voor hen bekloeg hij zich; dat hij in Europa een oneindigen invloed bezat, doch
geenerlei in België. Was het aan te nemen, dat hem werd geweigerd zijn candidaat
te benoemen als commissaris van het arrondissement Dinant, ‘zijn arrondissement’(2)?
Toch bedwong hij zich en nooit verwekte hij ergernis. Het gebeurde hem soms wel,
dat hij naar zijn handteekening zoo lang liet wachten, dat, om ze te bekomen, het
Kabinet hem met ontslagneming moest bedreigen. Ofwel vergat hij zijn ministers
op een diplomatisch diner uit te noodigen om hun zijn ontevredenheid te betuigen.
Op het oogenblik dat hij in 1864 zijns ondanks de wet op de studiebeurzen
onderteekent, die de katholieken zoo hatelijk was, zendt hij uit wraakneming 1000
frank aan den pastoor van Sinter-Goedele(3). Die blijken van slechte luim golden als
antwoord op die van het Kabinet. ‘Laten wij den koning toonen, riep Frère-Orban
eens uit, dat wij zijn ministers niet zijn, doch die van de natie’(4)! Woorden in den
wind! In den grond, schikte alles zich op zijn best. De koning duldde zijn ministers
met een even gelijke hoffelijkheid als dezen de grondwettelijke verplichting
eerbiedigden die hun verbood de kroon te ontdekken.
De opkomst van het liberaal Kabinet in Augustus 1847 was niet alleen de zegepraal
van een partij, zij was een politieke noodzakelijkheid. Sedert 1839 hadden de
unionistische regeeringen in een dubbelzinnigen toestand geleefd, die niet langer
kon duren, zonder de inrichting van het parlementair stelsel te storen. Want zoo het
unionisme in den schoot van de Kamers bestond, zoo bestond het niet in den schoot
van het kiezerskorps, zoodat de afgevaardigden door ministeries zonder programma
te ondersteunen, zich genoopt zagen het

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs, loc. cit., nr 239 (Brief van
11 November 1859).
(2) Lettres de Conway.
(3) Zie, in Balau: op. cit., blz. 210, den brief dien hij hem door Conway liet schrijven.
(4) A. Vanden Peereboom: Mémoires, hoek II, 1e deel, fol. 65.
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programma te verloochenen, dat zij zelf aanprezen toen zij zich aan de kiezers
voorstelden. In die omstandigheden, konden de regeeringen slechts in
dubbelzinnigheid standhouden. De prikkelende vraagstukken werden nog
prikkelender, juist omdat men ze niet dorst aanvatten. Al de regeeringen verklaarden
zich voorstanders van de onafhankelijkheid van het burgerlijk gezag, doch niet een
waagde het, dezelve nader te bepalen. Zoo het in 1842 mogelijk was geweest, de
aanneming van de wet op het lager onderwijs te bekomen, zoo valt het zeer te
betwijfelen, of dit vier jaar later zou mogelijk geweest zijn.
In allen gevalle scheen het klaarblijkelijk, dat in de toekomst op geen nieuwe
vergelijken te rekenen viel. In 1843 had de oppositie der katholieken een onschuldige
wet omtrent de benoeming der jury's, belast met de hoogeschoolexamens, doen
verwerpen en had zij van de Weyer genoopt zijn ontwerp tot inrichting van het
middelbaar onderwijs in te trekken. Het unionisme zou dus, om zoo te zeggen, de
wetgevende bedrijvigheid ten eenen male stremmen. Tegenover het vraagstuk, dat
de gemoederen in beroering bracht, namelijk de betrekkingen tusschen Kerk en Staat;
was het genoodzaakt zich in onthouding te verschuilen of liever, zijn onmacht te
bekennen. Voor de liberalen, was die armzalige houding slechts een kunstgreep; de
ministers opgelegd door den ‘onzichtbaren invloed’ der geestelijkheid, vermits het
feit, tegenover de Kerk de rechten van den Staat niet te durven opvorderen, gelijkstond
met onderwerping aan dezelve.
Het gevaar van zulken toestand was den helderzienden koning niet ontsnapt. Juist
omdat hij de regeering der partijen duchtte, zag hij wel, dat, om den duur van het
unionisme te verlengen, hetzelve diende onttrokken aan de beschuldiging, dat het
slechts ten bate van de Kerk bestond. Om het weder in de gunst van de liberalen te
brengen, had hij vergeefs Rogier tweemaal aangeboden het ministerie samen te
stellen. Doch Rogier had geweigerd zich te compromitteeren ten voordeele van een
stelsel, dat, ter oorzake van zijn zwakheid, van geen langen duur kon zijn; de
gemoederen waren het klaarblijkelijk moede en de liberalen verwierpen
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het meer en meer. Hun stijgende bijval bij de verkiezingen, het aanzien van het
liberaal Congres van 1846, en de stevige inrichting welke het de partij gegeven had,
lieten hun een zegepraal te gemoet zien, die hun eindelijk zou toelaten het gezag te
nemen zonder verdeeling, zonder vergelijk, in de volle bevestiging van
grondbeginselen. De kiezers die in Juni 1847 voor hen stemden, stemden vooral
tegen het unionisme. Cogels erkende zeer juist in de Kamer, dat de samenstelling
van het nieuw ministerie ‘een door de omstandigheden verwekte noodzakelijkheid’
was(1).
Dit eerste partij-ministerie zou het ministerie van de onafhankelijkheid van het
burgerlijk gezag wezen; het toeval wilde, dat het integendeel het ministerie van de
nationale onafhankelijkheid was. Zes maanden na zijn optreden, legde de uitbarsting
van de Februari-omwenteling te Parijs het onverwachts de geduchte taak op, den
Staat te leiden doorheen het orkaan dat Europa zou teisteren. Hooger zagen wij, hoe
zijn vastberadenheid, zijn krachtdadigheid en zijn behendigheid beantwoordden aan
de vaderlandlievende opwelling die, op dat plechtig oogenblik, de Kamers en het
land rondom hetzelve vereenigde(2). Zoolang de crisis duurde, wilde het niets anders
zijn en was het inderdaad niets anders dan een regeering van openbaar heil.
De uitbreiding van het kiesrecht tot de door de grondwet bepaalde uiterste grens
strookte noch met zijn denkbeelden noch met die zijner kiezers. In 1846 had
Frère-Orban zich daartegen hevig verzet in het liberaal Congres en enkel de noodzaak,
de democratische meening te voldoen, zette het Kabinet aan, een maatregel voor te
stellen, wiens aanvaarding eenige weken vroeger onmogelijk of onbegrijpelijk ware
geweest. Immers, op 14 Februari nog, bepaalde Rogier er zich bij, het kiesrecht
slechts te verleenen aan de op de jurylijsten ingeschreven personen. Doch, ‘een eeuw
was in één dag verloopen’(3). En, op een oogenblik, dat voor iedereen de nationalitit,
ja de maatschappij zelf op het spel schenen te staan, moest de regeering wel, uit
noodzaak, den

(1) L. Hymans: Histoire parlementaire, deel II, blz. 611.
(2) Zie hooger, blz. 138 en volg.
(3) L. Hymans: Histoire parlementaire, deel II, blz. 632.
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maatregel toestaan, welken zij als onontbeerlijk tot het behoud der openbare orde
beschouwde. De conservatieven waren de laatsten niet om met de democratie een
vergelijk te treffen. En wellicht had men dezelve nog meer toegegeven, zoo dit
mogelijk ware geweest zonder de grondwet te herzien(1). De eenparigheid zelf van
de stemming die de hervorming huldigde, getuigt ten overvloede, dat zij opgelegd
werd door den drang der omstandigheden. Voor schier heel de linkerzijde en zekerlijk
voor heel de rechterzijde, was dit een sprong in 't onbekende, een toegeving aan het
dreigend gevaar van heden, die later een ander gevaar kon medebrengen.
Eenige katholieken hadden zeer wel voorzien, dat de algemeene verlaging van
den kiescijns tot het grondwettelijk minimum van 20 gulden, de kiezers van de steden
zou bevoordeelen boven die van den buiten. De hervorming zou, dus de liberale
partij te baat komen, doch was het niet te vreezen, dat zij vooral de radicalen ten
goede zou komen, ten nadeele van de doctrinairen die zich, in 1846, zoo krachtdadig
tegen dezelve verzet hadden? De verkiezingen van 13 Juni 1848 waren integendeel
een schitterende zegepraal voor deze laatsten. Zij bekwamen vijf en tachtig zetels in
de nieuwe Kamers, de rechterzijde slechts drie en twintig. Republikeinen, democraten
en radicalen waren verpletterd en zouden voor langen tijd gebukt gaan onder die
nederlaag. De uitbreiding van het stemrecht versterkte dus de overheersching van
de burgerij door dezelve op een ruimeren grondslag te vestigen, en zij versterkte die
onder den liberalen vorm.
Zonder den minsten twijfel, was de hoofdoorzaak van dien uitslag, eenerzijds, de
vrees verwekt door de socialistische bewegingen die, in Frankrijk, zouden uitloopen
op het Junioproer en, anderzijds, het algemeen vertrouwen dat beantwoord had aan
de houding der regeering. Het is onbetwistbaar, dat veel minder gestemd werd voor
de partij welke deze vertegenwoordigde, dan voor de politieke houding die zij
aangenomen had. De katholieken zelf die zich zoo een-

(1) L. Hymans: Histoire parlementaire, deel II, blz. 632, 633, 634, 682.
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parig rond dezelve hereenigden, hadden ze niet willen bestrijden. Kortom, zij haalde
voordeel uit de kiesche aangelegenheden die zich voordeden. Niemand hadde de
verantwoordelijkheid durven nemen om, in zulk een hachelijk oogenblik, een
partij-oppositie te wagen. De hoofdzaak was, voor de burgerij, een kabinet aan het
bewind te houden, dat haar kostbare panden had gegeven van zijn gehechtheid aan
de grondwet en aan de gevestigde orde. Zij beleed immers zelf het liberalisme, dat
het op economisch terrein beleed. De algemeene reactie, die zich overal tegen het
democratisch socialisme deed gevoelen, had voorzeker veel bijgedragen tot de
zegepraal van het ministerie. Hoe meer het gehecht bleek aan economische vrijheid
en aan vrijhandel, des te geruststellender het was voor de meening van de
middelstanden, die alleszins wars waren van alle bemoeiing van den Staat met hun
zaken. Alles wel ingezien, waren de verkiezingen van 1848 het uitgangspunt van de
economische politiek die, tot 1886, de politiek zal blijven van al de regeeringen die
elkander zullen opvolgen en waarvan Frère-Orban de vertegenwoordiger bij
uitnemendheid was. Dezelve een klassenpolitiek heeten, is miskennen dat zij vóór
alles een leerstelling was. Ongetwijfeld zou de vrijheid waarop zij zich beriep de
burgerij ten goede komen. Doch die burgerij zag daarin met een volkomen
rechtzinnigheid, tevens den waarborg van den vooruitgang. En daarin volgde zij
slechts den loop van een tijdperk, dat verblind was door de onthullingen der
wetenschap en de veroveringen der nijverheid.
De vrije ontwikkeling van den individu kwam haar voor als de voorwaarde zelf
van de ontwikkeling der beschaving op verstandelijk gebied en op stoffelijk gebied.
Elke beperking van de vrijheid was derhalve een onheil en een smaad, daar de eenige
plicht van den Staat hierin bestond, een ieder de mogelijkheid te waarborgen om deel
te nemen aan de algemeene mededinging tusschen al de werkkrachten. Zijn rol is
vrij te maken, geenszins te beschermen. Beperking van den arbeid van vrouwen en
kinderen, invoering van het verplichtend onderwijs, bemoeiing in de betrekkingen
tusschen werkgever en werknemer, zijn onverdedigbare aanslagen op de waardigheid
en op de verantwoordelijkheid van
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de staatsburgers. Om het lot en de verhouding van den arine te verbeteren, is het
voldoende hem door het toedoen van den vrijhandel, een goedkoop leven te bezorgen
en de weldaden van het onderricht in zijn bereik te stellen. Zoo hij wil, zal de
wetenschap hem de middelen leveren om de algemeene vrijmaking deelachtig te
worden en zich, door de vrijheid, te verheffen tot die burgerij, wier aanzien slechts
de belooning is van wil en van onderwijs.
En, in een land als België, verbindt en vereenigt het liberalisme der liberalen zich
hierin met hun anti-clericalisme, het eenig, doch gewichtig punt, waardoor hun
overtuiging strijdig is met die der katholieken. Want zij gaan akkoord omtrent al het
overige. Hierdoor alleen treedt onder die burgers een tegenstelling te voorschijn, die
onherleidbaar is, omdat zij, de sfeer der stoffelijke belangen te buiten gaande, de
overtuigingen tegenover elkander stelt. En zonder twijfel, het hoeft herhaald,
onthouden die liberalen zich van elk anti-godsdienstig sectarisme, hetzij uit
verdraagzaamheid, hetzij vooral uit familietraditie of uit persoonlijk gevoelen(1). Doch
om het even. In dat netelig vraagstuk van het onderwijs, waarvan, volgens, hen, de
maatschappelijke vooruitgang afhangt, kon het niet anders of de Kerk zou hun zeker
den weg versperren en zou eindelijk de onvermijdelijke strijd uitbreken, dien de
crisis van 1848 deed verdagen.
Het liberaal congres van 1846 had de herziening van de transactioneele wet van
1842 op het lager onderwijs in zijn programma geschreven. Het Kabinet verklaarde
zich wel akkoord hiermede, doch meende, dat het voorzichtig was die hervorming
uit te stellen en vooral het sedert zoo lang hangend vraagstuk van het middelbaar
onderwijs op te lossen. Feitelijk behoorde dat onderwijs schier uitsluitend de Kerk.
Eenige groote steden hadden wel gemeentecolleges ingericht, doch schier overal
elders bestonden slechts geestelijke gestichten: klein-seminariën of colleges van
gods-

(1) A. Vanden Peereboom, die zoo volkomen anti-clericaal was, vervulde zijn Christelijke
plichten. Hij is in 1864 verschrikt, omdat een deel der liberalen den godsdienst en niet meer
alleen ‘den politieken priester’ aanvallen. Zie zijn Mémoires, boek II, 1e deel, folio 26 Vo
en 178 Vo.
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dienstige gemeenschappen, waaronder die der Jezuïeten den eersten rang innamen.
Het op 14 Februari 1850 door het ministerie neergelegd wetsontwerp voorzag, om
de verstandelijke opleiding der burgerij vrij te maken van de confessioneele
inbeslagneming, de oprichting van tien atheneums en van vijftig middelbare scholen
van den Staat. De dienaren der eerediensten werden ‘verzocht het godsdienstig
onderwijs te geven en na te gaan’, doch alleen de wereldlijke macht stelde de leeraars
aan, maakte het studieprogramma op en hield toezicht over de scholen. Tegenover
het confessioneel onderwijs van de geestelijkheid, stelde de Staat dus een wereldlijk
onderwijs in, dat slechts van hem alleen afhing en waarin de priester onder geen
voorwendsel eenig gezag zou uitoefenen. Het stelsel van op wederzijdsch vertrouwen
gegronde medewerking van Kerk en Staat werd vervangen door dat van scheiding
en mededinging. Toen de regeering de traditie van Willem I hernam, was het haar
bedoeling niet, zich aan het katholiek onderwijs op te dringen; zij bepaalde er zich
bij, scholen te openen, waarin zij, overeenkomstig haar grondbeginsel van de
onafhankelijkheid van het burgerlijk gezag, alleen meester was.
En juist daarin lag, voor de katholieken, de beteekenis en het gevaar van de wet.
Zij voltrok eindelijk de dreigende breuk tusschen het geestelijk gezag en het wereldlijk
gezag, die tot daartoe, dank zij het unionisme, hand in hand hadden gegaan. Een
onderwijs, dat niet meer zou gecontroleerd worden door de Kerk, uitsluitende
bewaarster van de godsdienstige waarheid en van de zedelijke waarheid, zou de
katholieken noodzakelijkerwijze voorkomen als anti-grondwettelijk, anti-nationaal
en anti-maatschappelijk(1). In de pers als in het Parlement, werd het beschuldigd, dat
het de zegepraal van de ‘gruwzame’ leerstellingen van het socialisme voorbereidde.
De uitnoodiging zelf, de geestelijkheid gedaan, het godsdienstig onderwijs te geven,
werd beschouwd als huichelarij en spotternij. De priester kon in de school slechts
komen als gebieder en 't was een beleediging, hem te kleineeren tot de rol van een
eenvoudigen godsdienst-

(1) P. Hymans: Frère-Orban, deel II, blz. 452.
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leeraar, alsof de godsdienst, die gansch het schoolprogramma moet beheerschen,
slechts een vak als rekenen en aardrijkskunde was. De bespreking zou dus
noodzakelijk van het politiek terrein naar het godsdienstig terrein overgaan. Reeds
op 14 Mei, nam de Kerk openlijk partij. De bisschoppen richtten tot den Senaat een
verzoekschrift om hem te vragen, de door de Kamer aangenomen wet te verwerpen.
Eenige dagen later, den 20n Mei, drukte de paus zelf ‘zijn smart uit bij het zien van
de gevaren die, in België, den katholieken godsdienst bedreigden’.
De afkondiging der wet, op 1 Juni 1850, stelde geen einde aan de beweging; de
kerkelijke overheden waren immers gedwongen te volharden in de aangenomen
houding, wilden zij den schijn niet hebben, vóór den Staat de vlag te strijken. De
bisschoppen legden de geestelijkheid het verbod op, godsdienstonderwijs in de nieuwe
scholen te geven. De Kerk legde dus het Staatsonderwijs onder 't interdict. Tusschen
haar en het burgerlijk gezag kwam de tegenstelling zoo beslissend, als zij onder de
regeering van Willem I geweest was. En door een zonderlingen terugkeer tot het
verleden, werd, weer als onder Willem I, de katholieke wederstand aangezweept
door den loop van de gebeurtenissen in Frankrijk. De wet Falloux, onlangs (16 Maart
1850) aangenomen, bevestigde duidelijk de nieuwe richting, die aldaar den Staat tot
de Kerk terugbracht. Terwijl België zijn scholen voor den godsdienstigen invloed
sloot opende Frankrijk de zijne voor dien invloed. Al de sympathie der geestelijkheid
ging naar Napoleon III, en de Staatsgeep van 2 December 1851 scheen haar het gewis
onderpand van een betere toekomst. Zij spaarde geen toejuichingen voor de razende
uitvallen van Granier de Cassagnac tegen de liberale regeering, zonder na te denken,
dat zij veeleer tegen de parlementaire regeering gericht waren(1). De katholieke
dagbladen gaven het ministerie voor een maatschappelijk gevaar uit.
Langzamerhand ontrustte de conservatieve meening zich. Het ontwerp van
Frère-Orban tot het belasten der erflatingen in rechtstreeksche linie werd voorgesteld
als een aanslag

(1) Zie hooger, blz. 160.
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tegen het geheiligd eigendom(1). Velen, onder de liberalen zelf, waren ietwat verschrikt
over zulke stoutheid. De regeering, op dit vraagstuk in minderheid gesteld, gaf haar
ontslag en nam het bewind slechts weer op na matiging van haar eerste schikkingen.
De Senaat diende overigens ontbonden om den wederstand te breken. Klaarblijkelijk
was het aanzien van het Kabinet verminderd. Bij elke verkiezing werd de katholieke
oppositie in het Parlement versterkt. Zoo groot was de verbittering der partijen, dat
Frère-Orban zich vergreep, de rechterzijde te beschuldigen, dat zij zich, op 24 Februari
1848, slechts uit schrik rondom de regeering had hereenigd en dat zij aan het
liberalisme alléén de redding van het land had overgelaten. Zijnerzijds ontrustte de
koning zich over de steeds geweldiger aanvallen van de Fransche pers tegen zijn
ministerie, en nog meer over den klaarblijkelijken tegenzin van hetzelve om aan de
Kamers de militaire maatregelen te vragen, welke de houding van Napoleon III
alleszins rechtvaardige(2). Hij aanvaardde het ontslag dat Rogier, die zijn meerderheid
zag wegsmelten, hem op 29 September 1852 aanbood.
Daar de rechterzijde niet sterk genoeg was om het gezag waar te nemen, besloot
de koning een kabinet samen te stellen, dat aan de overheersching van de partijen
zou ontsnappen en zou steunen op de gematigdste elementen van elk harer. Het was
geen terugkeer tot het unionisme: het was een proeve van regeering met het centrum.
Ten einde de groepen niet te misnoegen, werden schier al de ministers buiten het
Parlement genomen. Het voorzitterschap van den Raad werd opgedragen aan Henri
de Brouckère, een dier steeds zeldzamer mannen, wier liberalisme hetzelfde bleef
als dat, welk twintig jaar te voren het Nationaal Congres had beheerscht.
Bij de samenstelling van deze nieuwe regeering, had

(1) Zie hooger, blz. 174.
(2) De houding van het kabinet tegenover het militair vraagstuk verwekte achtereenvolgens het
ontslag van generaal Chazal, minister van oorlog, vervolgens van zijn opvolger, generaal
Brialmont, vader van den beroemden bouwer van het verdedigingsstelsel van Antwerpen en
van de Maasforten. Cf. P. Crokaert: Brialmont, blz. 367 (Brussel, 1925).
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Leopold I zich zekerlijk laten leiden door beschouwingen van buitenlandsche politiek.
Het was hoog tijd, den onwil van Napoleon III jegens België te stillen en in 's lands
verdediging te voorzien. De bevrediging der hartstochten liet het ministerie toe, de
medewerking van het Parlement tot die tweevoudige taak te bekomen. Wetten werden
aangenomen, zooals wij hooger zagen, tot het beteugelen van de aanvallen tegen de
vreemde vorsten; terzelfder tijd werd het effectief van het leger op 100.000 man
gebracht. Door een kunstgreep gelukte het de regeering het politiek-godsdienstig
conflict op te lossen, dat verwekt werd door het verzet van de bisschoppen tegen het
Staatsonderwijs. Een vergelijk, ‘de overeenkomst van Antwerpen’, erkende de
noodzakelijkheid, het onderricht overeen te brengen met de grondbeginselen der
Christelijke zedenleer. De bisschoppen vergenoegden zich met deze verzekering. Zij
drongen niet verder aan op hun aanspraak, de keus der leeraars na te gaan en hadden
vertrouwen in de verzoenende houding van het ministerie, die liet voorzien dat de
beide partijen weldra weder zouden samenwerken. De verkiezingen van 1854, die
de katholieken enkele stemmen meerderheid in de Kamers gaven, schenen de
toetreding van het land tot de nieuwe politiek aan te duiden. De koning, althans,
begreep dit zoo, zonder de verbrokkeling te bemerken van die centrum-partij, waarop
het kabinet de Brouckère gesteund was.
Edoch, de Kamers verdeelden zich opnieuw in vijandige kampen: een rechterzijde
die gretig was om aan het bewind te komen en een linkerzijde die verbitterd was
over de stijgende gematigdheid der regeering. Het achterblijvend liberalisme van de
Brouckère beantwoordde aan niemands gevoelen meer. Hij begreep het en trok zich
op 2 Maart 1855 terug, om den koning toe te laten een laatste unionistische poging
te wagen.
Pieter De Decker, wien de samenstelling van het ministerie werd opgedragen, was
als katholiek het nauwkeurig tegenbeeld van de Brouckère als liberaal geweest was.
Hij was getrouw gebleven aan de leerstellingen van Lamennais, en wilde de
betrekkingen tusschen Kerk en Staat door de vrijheid in overeenstemming brengen.
Zoo hij de encycliek van
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Gregorius XVI tegen de moderne vrijheden afkeurde, zoo kon hij ook niet aannemen
dat, onder voorwendsel van onafhankelijkheid, het burgerlijk gezag weigerde met
het geestelijk gezag samen te werken en hetzelve de middelen ontnam om, door het
toedoen van den godsdienst, de grondslagen van de maatschappelijke orde te
vrijwaren. Hij nam aldus stelling tusschen de partijen en hoopte te kunnen regeeren
door dezelve te verzoenen en het Parlement terug te brengen tot den geestestoestand
van het Congres en van de unionistische Kamers van vóór 1839. De meeste zijner
medewerkers werden gekozen onder de enkele afgevaardigden van het rechter-centrum
en van het linker-centrum. Toen hij het gezag aanvaardde, verklaarde hij, dat hij
buiten de partijen zou regeeren. De koning was verrukt: hij had eindelijk ‘een
ministerie naar zijn zin’.
Doch de door De Decker aangenomen taak was onuitvoerbaar. Van den beginne
aan, stond hij voor de openlijke vijandschap van de linkerzijde en daar hij, zijns
ondanks, met dezelve niet kon regeeren, moest hij wel tegen haar regeeren. Die
unionist was, als men zoo spreken mag katholiek tegen heug en meug. En het dient
erkend, dat de nieuwe strekkingen die zich dag aan dag duidelijker uitten in den
schoot der katholieke partij, van aard waren om de liberale oppositie meer en meer
aan te hitsen.
‘België, schreef Guizot in 1853, is het eenig katholiek land dat tot hiertoe de
grondbeginselen der hedendaagsche maatschappij kon aannemen en toepassen, zonder
op te houden Christelijk en katholiek te wezen’(1). Toch waren die woorden, op het
oogenblik dat hij ze schreef, niet meer heel en gansch waar, hoe waar ook zij tot
daartoe geweest waren. Van omstreeks 1850 af, veranderde de houding van de
Belgische katholieken zienlijk onder den invloed van de ultramontaansche propaganda,
in Frankrijk gevoerd door L. Veuillot en zijn vrienden van l'Univers. Enkel bleven
eenige achterblijvers zich nog beroepen op de grondbeginselen van Lamennais die,
in 1830, zoo krachtig bijgedragen

(1) Brief aan Léonce de Lavergne: Revue des Deux Mondes, 1 Juli 1908, blz. 61.
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hadden tot het bepalen van de grondwettelijke betrekkingen tusschen Kerk en Staat.
Deze waren dan een ideaal geweest; zij waren thans slechts een feit. Ongewijfeld
werden zij nog goedgekeurd, doch steeds grooter werd het aantal van hen, die ze nog
slechts beschouwden als een middelweg, die door de omstandigheden opgelegd,
doch door den Heiligen Stoel veroordeeld was. Reeds in 1853 begon le Bien Public,
door l'Univers ingegeven, een campagne tegen de gewetensvrijheid, die zienlijk de
sympathie van de geestelijkheid wegdroeg.
Als partij, beriepen de katholieken in de Kamers zich vergeefs op hun trouw aan
de grondwet; de houding hunner geestelijke oversten compromitteerde hen zoozeer,
dat zij een slecht figuur maakten tegenover de liberale oppositie. Zoo De Decker in
1856 weigerde een hoogleeraar der Universiteit te Gent af te zetten, die in zijn les
de godheid van Christus had geloochend, zoo werd hij afgekeurd door de bisschoppen
van Gent en van Brugge, die terstond een mandement tegen die Hoogeschool
slingerden. Hoe dus zou men kunnen hopen, dit verbond te sluiten tusschen de vrijheid
en den godsdienstigen invloed, waarvan de parlementaire katholieken droomden, en
zonder welk, zooals Malou in 1857 bevestigde, ‘de scheiding der machten, ingevoerd
door den vooruitgang en het goede, slechter zou kunnen worden dan het despotisme
of dan de priesterheerschappij?’(1).
Een wetsontwerp op de weldadigheid, hetzelfde jaar door het ministerie voorgesteld,
zou de gematigden weldra hun laatste begoocheling ontnemen. Sedert 1847 had het
vraagstuk der liefdadige stichtingen katholieken en liberalen steeds met elkander aan
't harrewarren gebracht. Overeenkomstig de wetgeving, in het land ingevoerd door
de Republiek en door het Fransch Keizerrijk, eischten de liberalen, voor de Bureelen
van weldadigheid, het uitsluitend beheer van het armengoed; de katholieken
daarentegen beweerden, dat alleen de wil der schenkers hier de wet maakte. Feitelijk
was hun thesis, in de practijk en in spijt van de wetsteksten, sedert 1830 algemeen
aangenomen

(1) De Trannoy: Jules Malou, deel I, blz. 333 (Brussel, 1905).
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geweest. Zonder de wet af te schaffen, hadden de overheden waarvan een afwijking
geduld. En die verdraagzaamheid had de Kerk ongemeen bevoordeeld, immers de
zeer groote meerderheid van schenkers of van erflaters lieten schier altijd aan de
pastoors of de godsdienstige gemeenschappen de zorg over, hun wil uit te voeren.
Het was onmogelijk langer te ploeteren in een dubbelzinnigen toestand, die even
betreurenswaardig was door de gisting die zij in de gemoederen onderhield, als door
de wanorde die zij in de inrichting der liefdadigheid verwekte. Het ontwerp van het
ministerie had tot doel de beide tegenstrijdige strekkingen te verzoenen. Zoo het de
schenkers het recht erkende, de beheerders hunner stichtingen aan te wijzen, zoo
onderwierp het de aanvaarding derzelven aan de goedkeuring van de regeering, op
advies van Weldadigheidsbureel, Gemeenteraad en Bestendige Deputatie; verders
verplichtte het de beheerders rekenschap over hun bestuur te geven en nam het
maatregelen om te beletten, dat een al te groot aantal onroerende goederen in hun
handen opgehoopt werden.
Deze hervorming wijkte af van de door de Fransche Omwenteling ingevoerde
grondslagen en leende zich derhalve al te gemakkelijk tot de beschuldiging, dat zij
naar het Oud Stelsel wilde doen terugkeeren, dan dat de liberale oppositie zich niet
dadelijk van die grief meester maakte. De gramschap die zij verwekte, ware nochtans
moeilijk te begrijpen, zoo de hervorming niet was gepaard gegaan met een beweging
tegen de grondwet die zich, zooals wij zagen, bij een deel der katholieke denkwijze
begon te uiten. De gedurige vermeerdering der kloostergemeenschappen stookte
verder de verdenking aan, dat de regeering een samenzwering op touw zette ten
voordeele van de ‘doode hand’, gruwzame en akelige woorden, die alleszins van
aard waren om vrees en gramschap in te boezemen. De weldadigheid aan de Kerk
overlaten, ware immers haar een machtig wapen tot invloed en drukking in de hand
geven. Was zij dan nog niet rijk genoeg? Een opzienbarend vlugschrift schandvlekte
de ‘kloosterwet’, en de Fransche Minister schreef naar Parijs,
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dat de wet de geestelijkheid zou toelaten, onder haar macht ‘alles te verpletteren’(1).
De Kamer der Volksvertegenwoordigers nam, na hartstochtelijke besprekingen,
de voornaamste artikelen van het ontwerp aan, en terstond brak het oproer uit te
Brussel en in al de groote steden. Het was overigens een oproer, dat louter politiek,
louter liberaal was en daardoor, voor de regeering, veel geduchter dan een
volksopstand ware geweest. Inderdaad, de aan 't bewind zijnde burgerij kon er niet
aan denken, troepen te zenden tegen een ander deel van de burgerij dat, onder de
vensters van het Paleis der Natie, de ministers uitjouwde, den pauselijken nuntius
uitfloot, Frère-Orban toejuichte, en 's avonds de ruiten van het Kapucijnerklooster
en van de opstelbureelen van l'Emancipation ging uitgooien. Het was toch niet
mogelijk, naar die opgewondien kiezers te doen schieten, alsof het eenvoudige
werkstakers waren! Er viel evenmin aan te denken, tegen hen de burgerwacht ‘dat
leger der burgerij’ op te sturen, want de burgerwacht had zich met hen vereenigd.
Door de gebeurenis verbijsterd, zocht het ministerie slechts om tijd te winnen.
Den 29n Mei zond het zijn ontwerp naar de middelsectie der Kamer terug en den 12n
Juni sloot het den parlementairen zittijd. Dat heette: voor het oproer de vlag strijken;
't was gedaan met de wet. De oppositie voelde dat de slag gewonnen was en werd
stoutmoediger. Van allerwegen petitionneerden of protesteerden de steden; de liberale
pers onderhield de gisting. De gemeenteverkiezingen van de maand October
geschiedden op het ‘platform’ der wet. Zij waren een schitterende zegepraal voor de
oppositie. Te Gent waren de katholieken, die in de vorige verkiezingen 1000 stemmen
meerderheid bekomen hadden, nu in minderheid met 1500 stemmen. 't Was een
uitgemaakte zaak: zoo het ministerie nog de meerderheid in de Kamers bezat, zoo
bezat het die niet meer in het land. Ware het sitijfhoordig gebleven, dan had het de
gemoederen uitgedaagd en erge

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs, loc. cit., nr 232 (Brief van
20 April 1857).
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onlusten verwekt. De Decker wou daarvoor niet verantwoordelijk wezen. Hij nam
zijn ontslag den 30n October.
Het schijnt wel, dat de koning geen deel had aan dat besluit. Het ministerie was
zijn werk geweest en hij zou zijn aftreden als een persoonlijke mislukking
beschouwen. Eenige dagen vóór de gemeenteverkiezingen, zegde hij nog tot Barrot,
dat ‘de gebeurtenissen van de maand Mei het land dertig ten honderd in de achting
van de wereld hadden doen verliezen. Nog een crisis als deze welke wij beleefd
hebben, en zijn zedelijk krediet zal dalen tot het peil der Spaansche schuld’(1). Later
kloeg hij, dat hij door zijn ministers in den steek gelaten werd. Het valt echter te
betwijfelen, of hij er werkelijk aan gedacht heeft, de wanorde te beteugelen. Hij had
al te veel ervaring om, onder voorwendsel van parlementaire correctheid, een Kabinet
aan het bewind te houden wiens ontzag zoo zeer verminderd was. Dan zou hij ten
voordeele van De Decker dezelfde fout hebben begaan, als Lodewijk-Philips in 1848
ten voordeele van Guizot beging.
Ongetwijfeld had het parlementarisme een dier struikelblokken ontmoet, waaraan
al de regeeringen van denkwijzen blootgesteld zijn. Doch 't was het unionisme, dat
deerlijk gehavend uit den slag kwam. Leopold was er niettemin zoozeer aan gehecht,
dat hij een wijl er op dacht, de Brouckère terug te roepen. Hij hoopte meteen de
verbittering der katholieken te stillen, die hem beschuldigden, dat hij het ontslag van
het Kabinet in de hand gewerkt had. In November belastte hij Adolphe Dechamps
een eigenhandigen brief naar den paus te dragen ten einde de bisschoppen van Gent
en van Brugge een les van bezadigdheid te doen geven(2). Op dat oogenblik had hij
zich naar het onvermijdelijke geschikt en Rogier opnieuw aan 't bewind geroepen;
hij had hem de ontbinding van de Kamers toegestaan. Doch hij bleef zoo zeer
verbitterd tegen de liberalen, dat hij op 13 November in een gesprek met den minister
van Frankrijk zei, dat hij bereid was, zoo het noodig was, ‘zich te

(1) De Trannoy: op. cit., blz. 358.
(2) Ibid.: op. cit., blz. 358.
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beroepen op de vijf groote Mogendheden, die de Belgische nationaliteit schiepen en
huldigden’(1).
De verkiezingen van 10 December 1857 verdreven zijn gramschap en zijn onrust.
Zij stuurden naar het Parlement zeventig liberalen en acht en dertig katholieken. Het
wettig land had dus zijn stem gegeven aan de oproermakers van Mei. Zijn uitspraak
wettigde het ontslag van het Kabinet De Decker en veroordeelde voorgoed het
unionisme. Men kwam terug, en deze reis voor immer, tot de regeering der partijen.

II
Het liberaal Kabinet, dat op 9 November 1857 aan het bewind kwam, zou het gezag
dertien jaren lang blijven uitoefenen; sedert 1830 had in België geen regeering ooit
zoo lang geduurd. Zijn nominaal hoofd was Charles Regier, zijn werkelijk hoofd
Frère-Orban, en het overwicht van dezen laatste verklaart zich niet alleen door zijn
machtige persoonlijkheid: het komt wonderwel overeen met den politieken toestand.
Hoezeer Rogier ook geëvolueerd heeft onder den drang van de parlementaire
noodwendigheden, toch bleef hij tot het einde toe het nationaal en democratisch
idealisme zijner jeugd getrouw. Werkelijk was hij nooit uitsluitend een partijman of
een zuiver anti-clericaal of zelfs een zuiver liberaal. Bij hem zijn sporen van unionisme
te bemerken of van spijt er niet te kunnen aan toegeven, en de leerstelling van de
economische vrijheid vermocht nooit dien oud volgeling van Saint-Simon volledig
te bekeeren. Zijn populaire afkomst en zijn verstandelijke opleiding stellen hem
bovendien buiten die kapitalistische hooge burgerij, waarmede hij moest werken
zonder ze ooit ten eenen male zijn sympathie te kunnen schenken. Voltairiaan en
Saint-Simoniaan als hij was, zou hij tegenover de Kerk nooit de houding van een
sectaris

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs, loc. cit., nr 235. (Brief van
13 November 1857). De minister voegt erbij, dat de koning met zeer veel hevigheid gesproken
heeft, iets wat hem zeer zelden gebeurt.
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aannemen, of in maatschappelijke zaken zonder voorbehouding toetreden tot het
grondbeginsel van de Manchestersche leerstellingen. Hij hing geenerlei stelsel aan,
doch liet zich leiden door zijn menschlievende strekkingen en door zijn edelmoedige
verdraagzaamheid, zonder er aan te denken dezelven in overeenstemming te brengen.
Bij hem bleef veel over van den republikein en den patriot van 1830. De beoefening
van het gezag had hem naar het opportunisme doen overhellen; zij had van hem geen
doctrinair gemaakt. Met zijn schoon wit haar, zijn glimlach en zijn lieftalligheid,
was hij in den schoot van het Parlement als de overlevende uit een roemrijk tijdvak,
dat een aangename herinnering of een innige spijt achterlaat. Hij was een voorvader:
hij was geen man van zijn tijd meer.
Frère-Orban was, integendeel, de man van zijn tijd in alle opzichten. Persoonlijk
bezat hij al de hoedanigheden van een groot minister: het woord, de helderheid van
zienswijze, de krachtdadigheid, de wilskracht. Hij schatte zijn tegenstrevers gering,
was ruw met zijn collega's; in 't genot van het dubbel aanzien van het zedelijk gezag
en van de lichamelijke schoonheid, imponeerde hij als een hoofdman en liet hij zijn
indruk op de regeering achter. Onder zijn bestuur zou het ministerie tot in 1870 het
toppunt van het liberaal stelsel en van het censitair stelsel bereiken.
Wat met dat ministerie aan het gezag komt, is ongetwijfeld het liberalisme en
meteen het anti-clericalisme, doch het is terzelfder tijd die hooge burgerij, waartoe
Frère-Orban door familieverwantschap en uit overtuiging behoort. De verkiezingen
van 1857 waren voor dezelve een schitterende zegepraal. Niet één radicaal, niet één
‘geavanceerde’ kwam voor op de lijsten van de liberale vereenigingen, die den strijd
voerden. De door de ‘kloosterwet’ verwekte reactie kwam slechts de doctrinairen
ten goede. Zij was tevens anti-democratisch en anti-clericaal. De vrees, dat de Kerk
de maatschappij zou terugbrengen tot het Oud Stelsel, dreef de gemoederen op de
zijde van de vurigste verdedigers van de moderne orde, wil zeggen de liberalen, even
innige aanhangers van de gewetensvrijheid als van de economische vrijheid. Hun
grondbeginselen beantwoordden aan al de
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noodwendigheden van een tijdvak, waarin de maatschappelijke vooruitgang zich
vermengt met den vooruitgang van het kapitalisme en van de nijverheid. Evenals
voorheen de Orangisten, komen zij voor als een ‘nijverheidspartij’. Schier al hun
vertegenwoordigers in de Kamers behooren tot de zakenwereld of tot de
vooraanstaande advocaten. Van hen wordt de verwezenlijking verwacht van een
programma, dat al de economische krachten zou ontwikkelen.
Wij zagen dat zij, onder de leiding van Frère-Orban, dat programma wonderwel
verwezenlijkten. Afschaffing van de octrooien, invoering van den vrijhandel, afkoop
van den Scheldetol, oprichting van de Nationale Bank zijn zoovele hervormingen,
die zoovele weldaden waren(1). De tegenstrevers der regeering zelf moesten de
verdiensten derzelven erkennen. Zij gaan inderdaad het domein van de partijbelangen
te buiten, om dat van de algemeene belangen der censitaire burgerij te bereiken. Door
dezelven versterkt het burgerlijk stelsel zich, juist omdat zij zijn weldoenden invloed
bevestigen. Zij rechtvaardigen dat dogma van de vrijheid voor alles en voor allen,
welke de wetenschap harerzijds beschouwt als de onontbeerlijke voorwaarde voor
het maatschappelijk heil. Maakten zij immers den arbeid terzelfder tijd als het kapitaal
niet vrij? Ongetwijfeld stak een in 1860 door Rogier voorgestelde doodgeboren wet
op de bescherming der werklieden te midden van het stelsel ergerlijk af als een
onbehendige herinnering aan de socialistische hersenschimmen van voorheen, doch
bewezen de inrichting van de Werkrechtersraden (1859), de invoering van de Spaarkas
(1865), de afschaffing van het misdrijf van samenspanning (1866), de instelling van
de werkmansabonnementen op den spoorweg (1869-1870) niet, dat het censitair
liberalisme zijn gunsten even kwistig aan het volk als aan de burgerij verleent? De
regeering heeft slechts, één plicht: overal en bij een ieder het persoonlijk initiatief
te bevorderen. En wie zou loochenen, dat zij dien plicht niet ten eenen male vervult?
Wat zij wilde doen en wat zij gedaan heeft, was hetgeen zij diende te doen, wil
zeggen, de natie aan-

(1) Zie hooger, blz. 174 en volg.
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passen tot de noodwendigheden van de kapitalistische nijverheid.
Om haar doel te bereiken, hoefde haar de macht. Zij bezat dezelve, dank zij den
steun welke de liberale partij haar dertien jaar lang verstrekte, onder de vrije werking
der parlementaire instellingen. Doch, voor die partij, vereenigt het economisch
liberalisme zich innig met het anti-clericalisme. Nu, de onafhankelijkheid van het
burgerlijk gezag is op verre na nog niet duurzaam gevestigd. De vorderingen van het
ultramontanisme stellen ze weer in gevaar en bedreigen die grondwettelijke vrijheden,
die de waarborg voor den vooruitgang zijn. Frère-Orban verschijnt hier weer als de
belichaming zelf van de meening, die hij leidt en bezielt. Voor hem, zijn vrijhandel
en anti-clericalisme werkelijk slechts onscheidbare deelen van een zelfde leerstelling.
Opdat de vrijheid algeheel weze, hoeft zij buiten het bereik der Kerk gesteld. De
godsdienst heeft zijn eigen domein en hij gelast zich hetzelve vast te stelten; hij is
zeker, dat hij gelijk heeft en houdt de protestatiën der katholieken slechts voor
huichelarij of kwade trouw. En hier is die versmader van den Staat, willens of
onwillens, wel verplicht voor den Staat de rechten te vergen, welke hij hem in
maatschappelijke en economische zaken ontzegt. Vandaar al de wetten welke de
rechterzijde schandvlekte als zoovele aanslagen op de vrijheid: wet op de liefdadige
stichtingen (1859), wet waarbij rechtsvervolging ingespannen wordt wegens op den
predikstoel gedane boosaardige aanvallen op den Staat of op personen (1862), wet
op de studiebeurzen (1860), wet op het inkomen van de eerediensten.
Op den afstand die ons van dien tijd scheidt, begrijpen wij moeilijk de woede
welke die wetten verwekten. Daarin is geenerlei tegen de Kerk gerichte nieuwigheid
te vinden. Zij bepalen er zich bij, de grondbeginselen van de hier door de Fransche
Republiek en het Keizerrijk ingevoerde wetgeving in de practijk over te brengen;
die wetgeving was immers afgeschaft, noch door het koninkrijk der Nederlanden
noch door de Belgische Omwenteling; zij was sedert 1830 enkel in onbruik gevallen.
In werkelijkheid zijn zij slechts het gerechtelijk gevolg van de scheiding van Kerk
en Staat.
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En dit is zóó waar, dat zij bepaaldelijk werden aangenomen en dat de katholieke
ministeriën, die na het Kabinet van 1857 aan het bewind kwamen, ze lieten bestaan.
Het was dus veeleer haar strekking dan haar inhoud, die de verwoede oppositie der
rechterzijde verwekte. Toen deze tegen dezelven opkwam, was het op het begrip van
den onzijdigen en wereldlijken Staat, dat zij het gemunt had.
Want men weet, dat, voor de katholieken, onzijdigheid van den Staat in zake
godsdienst gelijkstaat met vijandigheid tegen den godsdienst. De ministers en de
meerderheid die hen in de Kamers steunt, bevestigen wel hun eerbied voor denzelve;
doch in den schoot zelf van de liberale partij begint men een anti-katholieke richting
te bespeuren. In de plaats van den strijd tegen de Kerk, komt nu, natuurlijk onder de
‘geavanceerden’ en de ‘radicalen’, de strijd tegen de geloofsleer, die de Kerk
overeenkomstig haar zending moet verspreiden. Haar leerstellingen worden
voorgesteld als onvereenigbaar met de staatkundige vrijheid en met de ontdekkingen
der wetenschap. De vooruitgang moet haar verdwijning kosten en dienvolgens hoeven
ze onbewimpeld aangevallen: clericale onverdraagzaamheid worde met wereldlijke
onverdraagzaamheid beantwoord!
De uit de vrijmetselaarsloges uitgegane beweging verspreidt, zich, rond 1857, met
een aangroeiende snelheid. In de groote steden worden maatschappijen van
‘solidairen’ gesticht, wier leden zich verbinden, zich van de sacramenten te onthouden.
De burgerlijke begrafenissen vermenigvuldigen zich en geven aanleiding tot
vrijdenkersbetoogingen. De indeeling van de kerkhoven in een gewijd gedeelte voor
de geloovigen en in een ongewijd gedeelte voor de ongeloovigen verwekt
onophoudende conflicten en ergernis. Te Brussel wordt een school geopend voor de
meisjes der burgerij, waar geenerlei godsdienstig onderwijs gegeven wordt. In de
Gentsche Universiteit, valt professor Laurent, in zijn lessen en in zijn schriften, de
Kerk met hartstocht aan, ten spijt van de grondwet, eischt hij haar ondergeschiktheid
aan den Staat. Emile de Laveleye stelt vast, dat het de liberalen onmogelijk geworden
is nog de katholieke leerstellingen te belijden en raadt hun aan, zich tot het
protestantisme te
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bekeeren. Onder de jeugd, vooral onder de jeugd der groote scholen, leiden die
strekkingen, opgehitst door den lust naar nieuwigheid, door de behoefte aan
werkdadigheid en door de stoutheid der karakters, tot het uiterste radicalisme. Het
studentencongres, in de maand October 1865 te Luik gehouden, was ‘verschrikkelijk’.
Parijsche studenten waren daar verschenen het een rouwband om den hoed; daar
werd de republiek opgehemeld, Napoleon III beleedigd, de Kerk en de godsdienst
erg toegetakeld(1).
In de liberale partij zijn die buitensporigheden ongetwijfeld slechts aan een
minderheid toe te schrijven. Om het even. Een partij wordt steeds beoordeeld naar
de houding van haar voorhoede; natuurlijk zou, voor de katholieken, het radicalisme
al de liberalen compromitteeren, evenals voor de liberalen het ultramontanisme al
de katholieken compromitteerde.
Hoe ongerust de koning ook geweest was bij de opkomst van het ministerie, toch
had hij het weldra zijn vertrouwen geschonken. Hij wist het er dank voor, dat het de
vestingwerken van Antwerpen zoo krachtdadig vóór de Kamers had verdedigd en
ten slotte doen aannemen (1859). De klaarblijkelijkheid van het gevaar, waaraan 's
lands onafhankelijk heid blootgesteld was, was zoo groot, dat het ministerie zijn
meerderheid een stemming oplegde, die het land zware opofferingen zou kosten en
tegen de openlijke vijandschap der Antwerpenaren botste. De militaire servituten
hadden in de stad zulk een levendig misbaar verwekt, dat de opposanten, zonder
onderscheid van partij, het volk in protest-meetings opgeruid hadden. In Mei 1862
was de toestand zoo gespannen, dat de kiezers besloten hadden zich te onthouden
bij een verkiezing voor den Senaat; slechts 151 op 4590 kiezers boden zich aan. De
koning, die een afvaardiging om hem de schorsing der werken te vragen, koeltjes
ontvangen had, werd in openbare vergaderingen grof beleedigd.
Die overmaat van woede zou noodzakelijkerwijze de katholieken ten goede komen.
Vergeefs keurden de Antwerpsche

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs, loc. cit., nr 244 (Brief van
30 October 1865).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

201
liberalen de houding van het ministerie af, het volstond dat zij tot dezes meening
behoorden, om in slechten reuk te staan. De ‘meeting’, om den naam te gebruiken
waaronder de oppositie tegen de vestingen bekend stond, brak ten slotte met de
liberale vereeniging. In hartstochtelijke zittingen werden de plaatselijke grieven te
berde gebracht, evenals de taalgrieven, die de openbare meening begonnen te beroeren.
De groote Vlaamsche stad werd immers opgeofferd aan het noodlottig militarisme
van een uit Walen samengestelde regeering! En de minister van oorlog, Chazal, was
Franschman van geboorte! Het was immers een misdaad, Antwerpens belangen op
te offeren, onder het voorwendsel België te verdedigen, alsof het door zijn
onzijdigheid niet voldoende beschermd was! Kortom, voor de eerste maal zou
kiesbelang het militair vraagstuk vergallen; en dat zou zoo blijven. Bij de verkiezingen
van 1863 zond de meeting een uitsluitend katholieke afvaardiging naar het Parlement.
In heel het land, overigens, herstelde de door haar nederlaag van 1857 ontredderde
katholieke partij zich zienlijk. Tot dan toe, had het haar ontbroken aan een politieke
inrichting, en haar pers was veel minder talrijk dan de liberale pers. In stede van de
partij te dienen, zouden de nieuwe bladen die zich op haar beriepen, ze eer ondienst
doen door hun hevigheid en de strengheid van hun ultramontanisme. 't Was klaar,
dat zulks het kiezerskorps ontrustte. Zoolang de rechterzijde ervan verdacht bleef,
de grondwet niet rechtzinnig te aanvaarden, was alle kans om weder aan 't gezag te
komen voor haar verloren. Reeds in 1861 smeekte Montalembert zijn Belgische
vrienden, dat zij l'Univers zouden verloochenen, het blad ‘dat de katholieke partij in
Frankrijk onteert’. De lof dien de katholieke dagbladschrijvers Napoleon III
toezwaaiden, verontwaardigde hem en hij verweet hun, dat ‘zij al te haastig waren
om zijn onderdanen te worden’(1).

(1) E. de Moreau: Adolphe Dechamps, blz. 437, 275. Zie in le Flambeau van 1929, blz. 412,
een artikel uit la Patrie, van Brugge, dat wenschte, dat de verwoede oorlog die door het
ministerie van Leopold tegen het catholicisme gevoerd werd ‘zijn troon zou doen wegvagen
door den vreemdeling’, wil zeggen door Napoleon III.
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Zijn talent en zijn overtuiging overheerschten in het katholiek congres, dat in 1863
te Mechelen gehouden werd en dat, voor de geschiedenis der partij, dezelfde
belangrijkheid had als het congres van 1846 voor die der liberale partij. In een
opzienbarende redevoering brandmerkte hij de katholieken, die de grondbeginselen
der moderne maatschappij maar niet wilden begrijpen. En zijn bijval deed de
gematigden, die zich ‘ijverige katholieken en onboetvaardige liberalen’ heetten(1),
weder moed vatten. Nochtans keurde de paus dat vergelijk streng af. Le Bien Public
ging voort met razen en tieren. Trots alles, bleef de partij tusschen twee strekkingen
verdeeld. Doch de beethoofden vermochten het niet zich te imponeeren. In 1864 gaf
Monseigneur Sterckx, aartsbisschop van Mechelen, twee brieven in 't licht over de
door ‘ons onsterfelijk Congres’ verkondigde vrijheden; daarin loochende hij, dat
deze slechts ‘overgangstoegevingen’ waren.
Zeker is het, dat de katholieke partij, evenals de liberale partij, in haar zeer groote
meerderheid aan de gematigdheid gehecht bleef. Doch evenals de loges de tweede
ondienst deden, zoo deden paus en geestelijkheid de eerste ondienst. De tegenstrevers
van de katholieken verweten hun, dat zij hun grondbeginselen niet dorsten
blootleggen. Zij exploiteerden hun protestatiën tegen de Italiaansche eenheid(2), hun
betoogingen ten voordeele van de souvereiniteit van den paus, hun aanspraak om,
bij plechtigheden de pauselijke vlag den voorrang op de nationale driekleur te geven.
Ongetwijfeld bevonden de katholieken, bevangen tusschen de thesis en de hypothesis,
tusschen hun gehoorzaamheid aan den Heiligen Stoel en hun trouw aan de grondwet,
zich in uiterste verlegenheid. In 1864 waren zij, te Gent, verplicht, vóór de verkiezing,
de bisschoppen te smeeken geen mandement uit te geven en het stilzwijgen te
behouden(3). Niettemin hadden zij toen het verloren terrein ruimschoots terug-

(1) Woord van Schollaert. L. Hymans: Histoire parlementaire, deel IV, blz. 157.
(2) Ch. Terlinden: La reconnaissance du royaume d'Italie par la Belgique (Mélanges Pirenne,
deel III).
(3) E. de Moreau: Adolphe Dechamps, blz. 462.
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gewonnen. Overal stelden hun vereenigingen zich tegenover die hunner tegenstrevers.
Hun dagbladen vermenigvuldigden zich. Hun partijfront was op gansch de linie
hersteld.
Edoch, het ministerie was versleten, het had te lang geduurd. ‘Het is de plicht van
de regeering, impopulair te zijn’, zegde Frère-Orban, en hoewel zijn meerderheid
bij elke verkiezing slonk, bleef hij niet minder minachtend jegens zijn tegenstrevers
of niet minder autoritair jegens zijn vrienden. Als een echte Staatsman die hij was,
wilde hij, in politiek, noch van schacheren, noch van schipperen weten. Toen hij in
Januari 1864 in de Kamer der Volksvertegenwoordigers nog slechts twee stemmen
meerderheid bezat, gaf hij den koning het ontslag van het Kabinet af.
De koning hadde nog willen terugkeeren tot een centrum-ministerie. Doch het
centrum bestond niet meer; hij moest zich dus wel tot de rechterzijde wenden. Het
was de eerste maal, dat zij geroepen was, een regeeringsprogramma op te maken.
Het programma, dat Adolphe Dechamps opstelde, verwierp duidelijk allen schijn
van confessioneele strekkingen. In het belang zelf van den godsdienst, wilde hij dat
het ministerie grondwettelijk was eerder nog dan katholiek. Hoe, men verweet zijn
partij, dat zij tegen de vrijheid was; nu, hij beriep zich op dezelve! Hij stelde niet
alleen voor, de zelfstandigheid van de gemeenten te vergrooten, door de
Gemeenteraden het recht te verleenen, zelf de schepenen aan te stellen, doch
bovendien het stemrecht uit te breiden bij de verkiezingen voor gemeente en provincie.
Aldus zouden deze ontsnappen aan de bemoeiing van den Staat en aan het overwicht
van de liberalen; immers in zulk een katholiek land als België, verminderde het aantal
derzelven, naarmate men van de burgerij naar het volk afdaalde. Decentralisatie en
democratie waren dus de hoofdpunten van het programma Dechamps. Zij zouden
zich, in de toekomst, zijn partij steeds meer opdringen.
Vooralsnog, verschrikten zij velen zijner vrienden en verwekten zij het wantrouwen
des konings, die sedert 1848 elke nieuwe toegeving aan de democratie duchtte. Hij
vreesde bovendien, dat een katholiek ministerie door de Antwerpenaars zou
medegesleept worden in een anti-militaristische
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richting. Kortom, hij weigerde Dechamps die ontbinding van de Kamers, die de
onontbeerlijke voorwaarde voor de bemachtiging van het gezag was, en Leopold
hield zijn ministers in bediening. Hij was echter weldra verplicht, om uit den
verwarden toestand te geraken die toen heerschte, in die ontbinding toe te stemmen,
waartegen hij zich pas had verzet, doch welke de obstructie van de rechterzijde nu
onvermijdelijk maakte. Tegen de verwachting der katholieken in, versterkte zij die
liberale regeering, die zij graag hadden opgevolgd. En hun spijt keerde zich tegen
den koning, die scheen hen gefopt te hebben. Nooit had de verbittering der partijen
de vinnigheid bereikt tot welke zij nu gestegen was(1). In den vreemde vroeg men
zich af, of de Belgische nationaliteit een dergelijk orkaan het hoofd zou kunnen
bieden. Bismarck nam den schijn aan, bezorgd te zijn voor de toekomst van het land,
wat maar al te zeer overeenkwam met de belangen zijner politiek, en The Times
voorspelde, dat België zijn eersten koning niet zou overleven(2).
Dat einde scheen dreigend, want de gezondheid des konings nam gedurig af. Sedert
1862 leed hij aan den steen; hij had verscheidene operatiën ondergaan en sedert
eenigen tijd had hij met zijn ministers slechts gecorrespondeerd door bemiddeling
van Jules van Praet. Zijn karakter was verbitterd en die man, die zich zoo goed kon
bedwingen, gaf zich nu aan aanvallen van gramschap over. Op een tijdelijke beternis
was op 8 Februari 1865 een bloedaandrang naar het hoofd gevolgd. In April was de
koning voor de laatste maal naar Engeland geweest. Hij was zoo ziek teruggekomen,
dat geen begoocheling omtrent zijn einde meer mogelijk was. Hij sleepte zich ellendig
voort, door waterzucht aangetast, en zijn toestand was zoo erg geworden, dat zijn
ministers zich in November aan zijn afstand verwachtten(3). Zijn sterk gestel kon nog
eenige weken weerstaan. Den 10n December, rond 11 uur 's morgens, blies hij den
laatsten adem uit.

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs, loc. cit., nr 244 (Brief van
16 September 1865).
(2) E. Beyens: Le second Empire vu par un diplomate belge, deel I, blz. 389 (Brugge, 1924).
(3) Mémoires d'A. Vanden Peereboom, boek II, 1e deel, folio 166.
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Zijn begrafenis, den 16n December, was zoo aangrijpend als zijn troonsbestijging
geweest was. Het was de eerste maal sedert aartshertog Albertus, dat België zijn
vorst een grafstede bood. Als man, had Leopold wellicht liever willen rusten te
Windsor, in dat Engeland waaraan hij door de dierbaarste herinneringen gehecht
was; als koning kon zijn graf slechts liggen te midden van het volk dat hem geroepen
had en dat hij zooveel diensten had bewezen. Alleen de protestantsche predikant, die
zijn doodkist volgde, liet aan zijn vreemde afkomst herinneren. Sedert lang had de
natie deze vergeten. De openbare rouw was de hoogste bekrachtiging der dynastie.
En de oude monarchieën, die zoo lang met minachting den naam uitgesproken hadden
van den revolutionnairen koning, dien zij naar zijn laatste rustplaats leidden, voegden
er de erkentelijkheid van Europa aan toe. De uitvaart van Leopold I was in
werkelijkheid zijn zegetocht. De toekomst, die zooveel tronen zou zien vallen, was
het voorbehouden, de stevigheid van den zijne te bevestigen.
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Derde boek
De regeering van Leopold II tot 1884
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Hoofdstuk I
De aanvang van de regeering
I
Hoe groot de invloed der kroon ouder Leopold I ook geworden wae, toch had zij
nauwgezet de grenzen geëerbiedigd, welke de grondwet, reeds vóór de aankomst
van den koning, haar opgelegd had. Hij had niet krachtens een dynastisch recht
geheerscht, en nooit had hij vergeten, dat hij geen koning bij de gratie Gods was,
doch wel een koning der Belgen krachtens de overeenkomst, tusschen hem en de
natie gesloten. Die overeenkomst gold insgelijks voor zijn opvolger. Na den dood
des konings, had niemand: leve de koning! geroepen. Op 10 December was de hertog
van Brabant slechts de burgerlijke erfgenaam van zijn vader. Hij zou slechts den
troon bestijgen en den naam van Leopold II voeren, nadat hij den grondwettelijken
eed had afgelegd, die hem tot Staatshoofd zou maken. Vooralsnog was het
koningschap afgebroken door een soort van republikeinsche pauze, tijdens welke
die regeering gemeenschappelijk door de ministers waargenomen werd. In het Paleis
was niets dan een lijk.
Allen die den ondergang van het land wenschten of duchtten, waren ontrust geweest
omtrent zijn lot; dat die vrees ongegrond was, bleek wel uit de omstandigheden.
Want niets was te zien dan een rouwvolle rust, de eendracht in de droefheid. De dood
des konings had het gebouw niet doen wankelen, en zijn hechtheid was de schoonste
hulde aan hem, die pas ontslapen was.
De inhuldiging van Leopold II zou plaats hebben daags na de begrafenis van zijn
vader. Die van Leopold I, in open lucht gehouden in de aanwezigheid van het Congres,
vóór het het volk, was de voltrekking van het grondwettelijk stelsel
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geweest. Die van Leopold II was slechts het gevolg van de werking van dit stelsel.
Het Congres had de Kamers zijn machten overgegeven; 't was vóór de Kamers, dat
hij de kroon zou aanvaarden en, als men zoo spreken mag, het mystiek huwelijk zou
voltrekken dat hem aan de natie bond.
De vreugde van het volk was overigens op 17 December 1865 zoo groot als zij
op 21 Juli 1831 geweest was(1). Geenerlei stijf praalvertoon, geenerlei hofceremonieel.
Een onder de winterzon jubelende menigte, die zich te midden van de toejuichingen
verdringt bij het voorbijrijden van den prins, die als hertog van Brabant het paleis
had verlaten en er als koning terug zou binnengaan; bij iedereen vreugde en
vertrouwen na den rouw van den vorigen dag; 't was als een nieuwe erkenning, een
bepaalde bevestiging van het stelsel door het volk.
De woorden die de koning, nadat hij den groundwettelijken eed had afgelegd, voor
het Parlement uitsprak, waren een geloofsbelijdenis en een programma. Zijn vader
was ‘een aangenomen Belg’ geweest. Hij, ‘de eerste koning wien België het
levenslicht gaf’, verklaarde bij zijn eerste woorden, dat hij ‘Belg met hart en ziel’
was. Hij bevestigde zijn liefde voor ‘de groote instellingen, die de orde en tevens de
vrijheid waarborgen, welke de stevigste grondslagen van den troon zijn’. Van te
voren zijn rol tegenover de partijen bepalend, zegde hij: ‘Mijn grondwettelijke zending
plaatst mij buiten de partijstrijden en ik laat het land de zorg over, tusschen dezelven
te beslissen’. Vervolgens richtte hij zich tevens tot de Belgen en tot den vreemde:
‘In mijn gedachte is de toekomst van België steeds met de mijne verbonden geweest
en altijd zag ik die te gemoet met dat vertrouwen, dat het recht van een vrije, eerlijke
en moedige natie inboezemt, een natie die zijn onafhankelijkheid wil, die ze wist te
veroveren, die zich daarvan waardig toont, die ze zal behouden’. Ten slotte eindigde
hij met deze belofte, die onder vage bewoordingen wellicht de groote

(1) Al de getuigenissen zijn hieromtrent eens. De minister van Frankrijk zelf spreekt van een
‘onbeschrijfelijke geestdrift’. Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs,
loc. cit., nr 244 (Brief van 17 December 1865).
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plannen verborg, welke hij zou verwezenlijken: ‘Het gebouw waarvan het Congres
de grondslagen legde, kan en zal hooger opgetrokken worden’.
De geestdrift welke deze redevoering verwekte, was wellicht des te grooter, omdat
ze met eenige verrassing gepaard ging, want die dertigjarige prins was schier niet
meer gekend, dan vier en dertig jaar te voren zijn vader gekend was. Hij had zijn
jeugd doorgebracht in het Paleis, dat slechts toegankelijk was voor enkele vertrouwden
van het koninklijk Huis, als van Praet, Conway, Devaux. Men zei, dat hij een ernstig,
bedachtzaam karakter, weinig smaak voor de krijgszaken en nog minder voor de
wereldsche vermaken had. Eenige personen, die verwonderd waren over het belang,
dat hij in de bouwwerken en de verfraaiingen van Brussel stelde, dachten dat hij
onnutte en kostelijke ontwerpen bedoelde. Wanneer hij op achttienjarigen leeftijd,
in den Senaat den zetel bekleedde, welken de grondwet den troonopvolger daarin
voorbehield, had men hem met een onverschillige verrassing hooren uitweiden over
de belangrijkheid van de koloniën en over de mogelijkheid, landschappen in
Klein-Azië te verkrijgen. Vervolgens had hij groote reizen gedaan in Egypte, in Indië,
in China. In den vreemde had die weinig elegante, opgeschoten blonde jongeling, in
de hoven en in de salons verwondering gebaard door zijn ietwat onbescheiden
woordenvloed. Kortom, voor iedereen bleef hij een raadselachtig, ietwat zonderling
personage, dat niemand zeer ernstig scheen op te nemen. In allen gevalle verschilde
hij zoozeer met zijn vader, dat bij hem niets van den Engelschman en nog minder
van den Duitscher overbleef. Hij was geen vreemdeling meer en was nog geen Belg.
Misschien is er geen kwaad bij, dat de erfelijkheid der koningen hen steeds van hun
volk doet verschillen. Het meervoudig atavisme, dat in Leopold stak, had van hem
een personaliteit gemaakt, wier kracht zich slechts later zou uiten, doch wier innerlijke
waarde denkelijk door niemand vermoed werd.
Hij bezit in ruimere mate het verstand en de eerzucht van zijn vader. De rol en de
toekomst van zijn koninkrijk begrijpt hij niet meer als eenvoudige politiek. Op den
troon gestegen ten tijde dat de wonderlijke economische uitzetting begint,

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

212
welke de maar al te overvloedige wilskracht van Europa over de gansche wereld
verspreidt, wilde hij dat België zijn deel had aan de schatten van den aardbol. Toen
hij nog jong was kon hij niet lijden, dat dit land, dat overbevolkt was vol kapitalen
stak en op zijn groote werkzaamheid mocht bogen zich eenvoudig ter plaatse verrijkte
en genoegen met zijn geringheid nam. Hij wou, dat het grooter werd, en zijn leus
kon wel die wezen van Karel V: plus oultre (verder!) in 1859 wenscht hij vurig, dat
het land deel zou nemen aan den Engelsch-Franschen krijgstocht in China(1). Met
Brialmont bestudeert hij kolonisatieplannen; hij werkt zelf tot het inrichten van een
propaganda met dat doel. Hij vreest niet, voor zijn volk de rol van een ‘imperialistisch
volk’ te wenschen(2). Als hij koning geworden is, denkt hij er slechts aan, dien wensch
te verwezenlijken. Niemand begrijpt hem, de speculanten zijn bedeesd, het Parlement
is kortzichtig en kleinmoedig; om het even, met veel wil, volharding, behendigheid,
list en stoutmoedigheid zal hij zijn doel bereiken: bij zijn dood zal België, dank zij
hem en ondanks hetzelve, in het Congobekken een kolonie bezitten, die tachtig maal
zoo groot is als het moederland.
In den beginne kon niemand iets vermoeden van de bedoelingen des konings. Zij
zijn voor Leopold het geheim kamertje, waarin hij zich opsluit en dat zelfs voor zijn
ministers gesloten blijft. Vóór hen, vertoont hij zich slechts als de grondwettelijke
vorst bij uitmuntendheid. Reeds bij den eersten raad dien hij voorzit, bevalt hij hun.
Van den Peereboom, die in den beginne tegen hem zoo vooringenomen was, looft
nu zijn verstand, zijn kennis, zijn oordeel, zijn tact. Dadelijk heeft hij Frère-Orban
‘medegesleept’. In 1867 heeft hij hem ‘verleid’; hij ziet hem alle dagen en de invloed
dien hij op hem uitoefent, zet zich aldus tot de regeering over(3). De zedige houding
die hij graag aan-

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs, loc. cit., nr 239 (Brief van
20 November 1859).
(2) L. de Lichtervelde: Léopold II, blz. 58.
(3) Mémoires d'A. Vanden Peereboom, boek II, 1e deel, fol. 202, 209, 224, 334.
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neemt, verhoogt nog het vertrouwen, dat hij inboezemt. ‘Ik heb het aanzien van
wijlen den koning niet’, zegde hij(1), en zijn eerbied voor de parlementaire gebruiken
verrukt de Kamers, die zoo kittelig zijn tegenover de prerogatieven der Kroon. ‘Moest
men ooit een Polignac in de katholieke rangen vinden, roept de afgevaardigde Orts
in 1876 uit, toch zal men in België nooit een Karel X aantreffen’(2).
Edoch, hoe groot zijn verleidelijkheid ook was, toch kon zij den partijgeest niet
overwinnen. Geheel zijn regeering door, was het in hem belichaamd nationaal belang
aan 't worstelen tegen het kiesbelang, dat het Parlement beheerschte. Hij moest
evenveel halsstarrigheid aan den dag leggen om de Kamers er toe te nopen, de tot
de verdediging des lands onontbeerlijke maatregelen aan te nemen, als om den
Congostaat te scheppen. Ten slotte liet hij in dien onophoudenden strijd alles wat
hem overbleef van een populariteit, die door het ‘Afrikaansch avontuur’ reeds erg
gehavend was. Doch hij zag in de populariteit slechts een verachtelijk ‘schuim’. Hij
kende de bitterheid; nooit kende hij de ontmoediging, en de schoonste dag van zijn
regeering was ongetwijfeld die waarop hij, op zijn sterfbed, zijn laatste handteekening
plaatste onderaan de wet, waarbij de reorganisatie van België's strijdkrachten eindelijk
beslist werd.
Zijn werk schijnt nog grooter, zoo men denkt aan de omstandigheden waarin hij
het verwezenlijkte. In het binnenland beleefde zijn regeering de tot hun hoogste punt
gedreven partijstrijden, de crisis van de grondwettelijke herziening, de
aanvangsperiode van de democratiseering van het land; in het buitenland, de
Europeesche beroeringen die, van den slag van Sadowa en den oorlog van 1870,
zouden uitloopen op de wereldramp van 1914. Men voege daarbij de tegenslagen
welke de koning ondervond, den vroegen dood van zijn zoon, de krankzinnigheid
van zijn zuster Charlotte na het Mexikaansche treurspel, den kommer in zijn
familieleven, de onverschilligheid van zijn volk, om niet meer te

(1) Ch. Woeste: Mémoires, blz. 259.
(2) L. Hymans: Histoire parlementaire, deel V, blz. 399.
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zeggen, en, in zijn laatste jaren, de verdenking en de vijandschap van Europa...
Zijn wilskracht uitte zich in het oprichten van grootsche, prachtige bouwwerken,
wandelingen, museums, in stichtingen ten gerieve van die kolonie, wier oneindige
rijkdommen in zijn handen vloeiden. Brussel bewaart zijn indruk, als Parijs dien van
de koningen van Frankrijk bewaart. Op zijn sterfbed, mocht die miskende koning
met fierheid zeggen, dat hij de natie een grooter regeering had gegeven, dan hij haar
in 1865 had durven beloven.

II
De dood van Leopold I en de troonsbestijging van Leopold II hadden het nationaal
bewustzijn opgewekt. Terwijl de nieuwe koning te midden van de geestdrift van het
volk de provinciën bezocht, bekommerden de gemoederen zich minder over de
partijtwisten, die daardoor tijdelijk minder geweldig werden. In 1866 werd voor de
eerste maal sedert vele jaren de begrooting van binnenlandsche zaken aangenomen
‘na drie dagen hoffelijke bespreking’(1). Het ministerie maakte die kalmte ten nutte;
de verkiezingen van Juni versterkten zijn meerderheid; daar het reeds sedert zoovele
jaren aan het bewind was, mocht het dien nieuwen bijval beschouwen als de bepaalde
toetreding van het ‘wettig land’ tot zijn politiek. Het mocht zulks des te meer, daar
Frère-Orban, eenige weken te voren, voor de Kamer der Volksvertegenwoordigers,
een voorstel tot het uitbreiden van het stemrecht voor de provincie en de gemeente
krachtdadig bestreden had. Hij zag daarin, naar hij zegde, slechts een poging tot het
verminderen van den invloed der burgerij, ‘door in het kiezerskorps een
arbeiderselement in te voegen dat, door zijn aantal, weldra het overwicht zou behalen’.
De toetreding welke het bij talrijke katholieken ontmoet had, deed het hem mede als
een bedreiging beschouwen voor het liberalisme, dat voor hem gelijkstond met
maatschappelijken vooruitgang. De uitspraak van de kiezers zou hem dus

(1) Mémoires d'A. Vanden Peereboom, boek II, 1e deel, fol. 214.
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nog meer versterken in zijn voornemen om de regeering te steunen op die censitaire
en anti-clericale burgerij, die zich voor hem verklaard had.
De ontreddering der rechterzijde liet hem toe ze onhoffelijk, ja vijandig te
bejegenen. Hij tracht ze te compromitteeren in het opzienbarend faillissement van
Langrand-Dumonceau, waarin verscheidene harer hoofdlieden medegesleept waren.
Steeds meer brengt hij in het Staatsbeheer de candidaten, die hem door de liberale
vereenigingen aanbevolen worden. Zienlijk maakt hij zich, uit grondbeginsel en uit
belang, solidair met zijn meerderheid, zoodat het Parlement weldra opnieuw het
tooneel van een verwoeden strijd wordt, waarin de politieke hartstocht bij alle
vraagstukken gemengd wordt en al de stemmingen beheerscht. Het spreekt van zelf
dat, te midden van een dergelijk conflict, de anti-clericale strekkingen van de
linkerzijde steeds bitterder worden. De loges leiden de beweging. Minister Van den
Peereboom, die naar de mis gaat, wordt van moderantisme beschuldigd. Rogier, die
oud wordt, wordt overmand. Geweldige tooneelen breken tusschen hem en
Frère-Orban uit; hij eindigt met zich terug te trekken uit het Kabinet (4 Januari 1868),
dat hij zijn despotischen tegenstrever overlaat.
Edoch, de censitaire en liberale burgerij die de regeering steunt, begint dezelve te
compromitteeren door haar het aanschijn van een plutocratische regeering te geven.
Zij wordt beschuldigd, dat zij zich laat beheerschen door de belangen van de
grootindustrieelen, die den toon aangeven in de liberale vereenigingen. De
Manchestersche leerstelling bevoordeelt al te zeer de rijken en de machtigen, dan
dat zij niet zou verdacht worden slechts een klassenleerstelling te zijn. De
economische crisis, die in 1867 begint te woeden, verwekt werkstakingen in de
kolenbekkens; de soldaten schieten, mijnwerkers worden gedood, en de radicalen
schandvlekken naar hartelust de ministers, die slechts de handlangers van patronaat
en kapitalisme zijn. In de groote steden wordt de beweging ten voordeele van een
uitbreiding van het kiesrecht hervat met een sedert 1848 ongekende hevigheid, en
de katholieken nemen daaraan ook deel. Bij

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

216
de gemeenteverkiezingen van October 1869 strijden zij naast de ‘progressisten’, en
verscheidene ‘doctrinaire’ gemeentebesturen worden omvergeworpen. De kieswet,
die het ministerie bij de Kamers neerlegde en waarvan het de bespreking liet rekken
tot in 1870, is klaarblijkelijk slechts ‘boerenbedrog’, en de voorstanders van de
hervorming konden ze niet als ernstig beschouwen. De wet versmelt den cijns met
de ‘bekwaamheid’, verkregen na drie jaar middelbare studie, en schenkt een karig
afgemeten vermeerdering aan het kiezerskorps voor provincie en gemeente. In stede
van de oppositie te bedaren, hitst zij dezelve aan. Door haar partijstemming haalde
de linkerzijde zich de ongenegenheid op den hals, terwijl de rechterzijde daaruit
voordeel trok, door een ruime uitbreiding van het stemrecht te vragen; enkelen van
haar leden spraken zelfs van algemeen stemrecht. Men voege daarbij, dat de militaire
uitgaven waartoe de koning, bewust van de stijgende gevaren van den internationalen
toestand, zijn ministers genoopt heeft, tegen hen een grief leverden, die door de
katholieken behendig geëxploiteerd werd, zoodat de anti-clericale hartstocht daartegen
niet opkon. Bij de verkiezingen van Juni 1870 ondersteunen de radicalen de candidaten
der rechterzijde; de liberale meerderheid stort in, en het Kabinet neemt zijn ontslag
na dertien jaren bewindvoering. Twaalf dagen later barst de Fransch-Duitsche oorlog
los.
Deze was de onvermijdelijke uitkomst van de Pruisische politiek, waarvan Leopold
I op zijn laatste levensdagen met angst de voorboden bespeurd had. België, beklemd
tusschen het Frankrijk van Napoleon III en het Pruisen van Bismarck, werd zoozeer
bedreigd in het Oosten als in het Zuiden. Zou de keizer onzijdig blijven in het
onvermijdelijk conflict tusschen Duitschland en Oostenrijk? Zou hij zonder vergelding
de Duitsche eenheid laten bewerken? En waar zou hij die vergelding elders halen
dan in het klein koninkrijk, dat hij sedert zijn troonsbestijging met zooveel
kwaadwilligheid had bejegend? Te Brussel had men er lucht van, dat Bismarck hem
daarmede in verzoeking bracht. De verscherping van de aanvallen van de Parijsche
pers tegen België, de volharding waarmede zij de ‘theorie der nationaliteiten’
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verdedigde om hetzelve het recht op het bestaan te ontzeggen, de dreigementen zelfs
die zij den koning toestuurde, kregen daardoor een des te verschrikkelijker beteekenis.
Zou de ‘donderslag van Sadowa’ (3 Juli 1866) het sein niet wezen tot de
overweldiging van het land? Was het te gelooven, dat de Fransche regeering een
dergelijke gelegenheid zou laten ontsnappen? Had zij zich niet van te voren met
Pruisen verstaan? Uit Londen, schreef van de Weyer, dat daar niet getwijfeld werd
omtrent een overeenkomst tusschen Napoleon en Bismarck, De koning smeekte zijn
ministers om het leger op de been te brengen en desnoods de spoorwegen ten bate
van 's lands verdediging te verkoopen.
Niettegenstaande zijn vermaningen, had de regeering, uit schrik voor de
anti-militaristische oppositie der katholieken, de versterking van den linkeroever der
Schelde tegenover Antwerpen niet durven bevelen en had zij er zich bij bepaald,
eenige millioenen te besteden aan voorzorgsmaatregelen(1). De Kamers, wier aandacht
in beslag genomen werd door haar partijtwisten, bekommerden zich niet met de
buitenlandsche politiek. Zij zagen het gevaar niet, of liever wilden het niet zien. Om
aan de hatelijke krijgsuitgaven te ontsnappen, werd nu een nieuwe uitlegging aan de
onzijdigheid gegeven, om de genomen houding te verklaren, die slechts door
kiesbelang ingegeven was. Het was immers onnoodig groote sommen aan een leger
en aan kostelijke vestingen te besteden, vermits de onafhankelijkheid van het land
door de Mogendheden gewaarborgd was. De Belgische troepen hadden geen andere
opdracht, dan het handhaven der orde. Het was vermetel en gevaarlijk hun een
politieke rol aan te wijzen. Zuinigheid ging hier akkoord met de rede, en ‘moedig’
diende in verzet gekomen tegen den grootheids-

(1) Omtrent de scherpzinnigheid en de beslistheid van Leopold II en zijn pogingen om den schrik
voor het kiezerskorps bij zijn ministers te overwinnen, waarvan één enkel, de minister van
oorlog Chazal, hem begrijpt en steunt, zie de belangrijke bijzonderheden, door den Heer
Jules Garsou ontleend aan de onuitgegeven Gedenkschriften van A. Vanden Peereboom, in
zijn artikelen: Les débuts d'un grand règne (L'Eventail, nrs van 25 Augustus 1929 en
volgende).
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waanzin der Kroon, die, uit ijdelen roem, het land een even onnutte als kostbare
bewapening wilde, oplegden. Te Antwerpen weigerde de Gemeenteraad een grond
voor de oprichting van een standbeeld voor Leopold I aan te wijzen. Het
anti-militarisme werd voor de oppositie een voortreffelijk wapen tegen het ministerie,
en de meerderheid, vooral bedacht op het behoud van de populariteit, dwong hetzelve
de vragen des konings te wederstaan en slechts, lapmiddelen voor te stellen.
Edoch, de omstandigheden werden steeds, hachelijker. Napoleon III zocht naar
een diplomatisch voordeel, dat de door de Pruisische overwinning van Sadowa
ontruste en verbitterde gemoederen in Frankrijk zou sussen. Hij gelastte Benedetti,
zijn minister te Berlijn, Bismarck te polsen. Deze beoogde anders niets dan Frankrijk
te paaien, zoodat het zich niet met Duitschlands zaken bemoeide. Hij liet verstaan,
dat Pruisen er zich niet tegen zou verzetten, zoo Frankrijk het Groothertogdom
Luxemburg of zelfs België inlijfde. Het eerste was gemakkelijk te verwerven, en in
Maart 1867 bracht de keizer den koning van Holland er toe, te beloven hem dat
grondgebied te zullen verkoopen; dezes banden met Duitschland mochten immers
als verbroken beschouwd worden door die vervanging van den Duitschen Bond door
den Noordduitschen Bond. Dadelijk zou hij bespeuren, dat hij gefopt werd. Toen
Bismarck zag dat de zaak bijna geklonken was, lief hij in Duitschland een patriotische
beweging op touw zeten, waarop hij verklaarde, dat hij er zich tegen moest verzetten,
dat Frankrijk een Duitschsprekend land afgestaan werd, een land dat bovendien
binnen de grenzen van den Zollverein lag(1).
Voor dat onverwacht optreden, stond Napoleon III vóór het dilemma: het zwaard
trekken of de vlag strijken. Doch

(1) Omtrent de zaak van Luxemburg, zie G. Rothan: Souvenirs diplomatiques (Parijs, 1882); G.
Pages: L'affaire du Luxembourg (Revue d'histoire moderne, 1926); E. Discailles: Trois daies
de l'histoire du Grand-Duché de Luxembourg (Bulletin de l'Académie royale de Belgique.
Classe des Lettres, 1907); G.H. Oncken: Die Rheinpolitik Kaisers Napoleon III von 1863
bis 1870, und der Ursprung des Krieges von 1870-71 (Stuttgart-Berlijn, 3 boekd., 1926).
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hij was tot den oorlog niet voorbereid en was dus wel, in overeenstemming met
Oostenrijk en Engeland, verplicht zich uit de verlegenheid te redden. Oostenrijk
stelde voor, Luxemburg aan België te geven, doch dit laatste zou Mariembourg en
Philippeville aan Frankrijk afstaan, en Engeland keurde dat voorstel goed. Het zou
schipbreuk lijden, door de weigering van de Belgische regeering, die 's lands
grondigebied niet wilde verminderen, zelfs niet voor een uitbreiding aan een andere
grens, en die haar landgenooten niet wilde opofferen, noch de grondwet walde
schenden. Derhalve bleef niets meer over dan de diplomatie te laten optreden en een
conferentie bijeen te roepen. Deze werd op 7 Mei 1867 te Londen gehouden; reeds
den 11n was zij akkoord omtrent den inhoud van een verdrag, daf het Groothertogdom
bij den Zollverein liet en het onder den gezamenlijken waarborg van de Mogendheden
onzijdig verklaarde; bovendien werd de slechting van de vesting Luxemburg en dezer
ontruiming door het Pruisisch garnizoen beslist. Napoleon III moest wel vrede hebben
met die armzalige voldoening van eigenliefde. De koning van Holland behield zijn
titel als groothertog en Duitschland bleef het land in zijn douanegrens insluiten. De
Fransche regeering maakte veel ophef van het militair voordeel, dat de slechting
eener voor oninneembaar gehouden vesting haar verstrekte. Wat de Luxemburgsche
onzijdigheid betreft, zij noch iemand zag daarin iets anders dan een nietsbeduidenden
uitweg; de gezamenlijke waarborg van de Mogendheden verplichtte immers slechts
elk harer in het onmogelijk geval van een eenparige overeenstemming.
Dikwerf vroeg men zich af, waarom België de gelegenheid niet had ten nutte
gemaakt om terug in het bezit te treden van een grondgebied, wiens verlies het in
1839 zoo diep ontroerde; en het schijnt wel, dat het met wilskracht en met wat
stoutmoedigheid, hetzelve had kunnen koopen. Doch sedert dertig jaar had de tijd
zijn werk verricht; de hartstochten waren gekoeld en de herinneringen verzwonden.
In het Groothertogdom uitte zich geenerlei beweging voor den terugkeer tot het oud
vaderland en in België waren de gemoederen onverschillig. Alleen de oude Rogier
bleef zijn
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verleden getrouw en poogde te handelen, te midden van de algemeene lamlendigheid.
Vergeefs hitste hij de drukpers aan en trachtte hij een irredentistische beweging te
Luxemburg te verwekken. Zijn ijver botste tegen de angstvalligheid of de
voorzichtigheid zijner collega's aan. De koning zelf besloot zich in een onthouding,
die hij naderhand zou betreuren(1).
Hoe zonderling die verzaking ook schijne, toch is zij lichtelijk te begrijpen. In den
toenmaligen toestand van Europa diende goed opgelet om de lichtgeraaktheid van
het Duitsch patriotisme en den hoogmoed van Napoleon III niet te krenken, evenmin
viel er aan te denken in onmin te komen met den koning van Holland, met wiens
regeering juist onderhandeld werd voor het graven van de vaart van Hansweerd.
Vooral was het gevaarlijk, het netelige vraagstuk van de verdragen van 1839 weer
te berde te brengen, die den toestand van Luxemburg geregeld hadden. Frère-Orban,
die het volgend jaar zooveel blijk van wilskracht zou geven, deed de onthouding
aannemen, en de spijt die Regier daarover ondervond, bracht wellicht het hare bij
om hem te doen besluiten, een ministerie te verlaten, waarin hij nog slechts bij naam
de hoofdman was. In dit avontuur verloor hij wat hem nog aan ontzag restte. De
koning en Frère-Orban behandelden de zaken achter zijn rug en deden de
vertegenwoordigers van het land in den vreemde de aanbeveling hem slechts
onbeduidende depeches mede te deelen en zijn onderrichtingen niet al te nauwgezet
op te volgen. De regeering kon dan toch de onderstane ontroering ten nutte maken
om van de Kamers eenige militaire toebereidselen te bekomen. In de maand Mei
1867 kreeg de infanterie een nieuw geweer; in April 1868 wordt de Krijgsschool
opgericht, en een wet stelt het jaarlijksch contingent op 12.000 man. Slechts negen
en dertig afgevaardigden stemden tegen. Eens te meer had het klaarblijkelijk gevaar
de partijen tot een wat laattijdige toenadering genoopt.

(1) Den 7n Juni 1892 schreef hij aan Beernaert: ‘Over het algemeen zijn wij te bloo en laten wij
ons de beste brokken ontnemen. Het is uit schrik, dat wij in 1867 Luxemburg niet konden
krijgen’. E. Van der Smissen: Léopold II et Beernaert, deel II, blz. 231.
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Napoleon III was door de mislukking van het Luxemburgsch plan vergramd; hij was
vaster dan ooit besloten een voldoening te bekomen, die de Fransche gemoederen
zou stillen en hem in een beteren toestand plaatsen om tegen Pruisen een oorlog vol
te houden, die nu van dag tot dag dreigender werd. België, dat door zijn
aardrijkskundige ligging een groote rol in het toekomstig conflict kon vervullen,
werd meer dan ooit het voorwerp van zijn verlangen. Reeds in 1868 kwam hij terug
op die ontwerpen van tolverbond, welke de regeering van Lodewijk-Philips vroeger
beschouwde als de voorboden van de politieke opslorping van het koninkrijk. Doch
sedert de zegepraal van den vrijhandel, voelde de Belgische nijverheid, niet meer
zoo zeer als omstreeks 1840, de behoefte aan een econonomische versmelting met
Frankrijk. Derhalve konden de bedoelingen des keizers niet anders verschijnen dan
als een poging om het land aan zijn invloed te onderwerpen en dezes onzijdigheid
te schenden. Ware de regeering tot dezelve toegetreden, dan had zij de nationale
onafhankelijkheid in gevaar gebracht en het ongenoegen van Duitschland en van
Engeland opgeloopen. De onbezonnenheid en de lichtzinnigheid van den Franschen
minister te Brussel, den heer de la Guerronière, die openlijk beweerde, dat de Belgen
Franschen wenschten te worden en zei, dat de onzijdigheid ‘een schuin vlak was dat
zacht naar Frankrijk helt(1)’, verrieden overigens duidelijk de inzichten van zijn hof.
Na een korte poos, vernam men eensklaps, rond het einde van 1868, dat de Fransche
Compagnie des Chemins de fer de l'Est onderhandelde over den afkoop van de
Belgische spoorwegen: Luik-Limburger banen en Grand-Luxembourgeois. Werd de
zaak geklonken, zoo kwamen de bijzonderste spoorwegen van Oost-België onder de
contrôle van de machtige maatschappij, die reeds de banen van het Groothertogdom
exploiteerde. Tweevoudig en dreigend gevaar: cerstelijk een economisch gevaar,
door het meesterschap welk een vreemde vennootschap zou uitoefenen op de
spoorwegtarieven, vervolgens een militair gevaar daar, in geval van oorlog, de

(1) Archief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs, loc. cit., nr 247 (Brief van
24 Februari 1869).
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Fransche troepen dadelijk de Maaslinie konden bezetten, om ze als aanvalbasis tegen
Duitschland te bezigen.
De vlugheid en de vastberadenheid van de regeering beantwoordden aan het
gevaar(1). Zij weigerde de Luik-Limburger Maatschappij de machtiging tot het
verkoopen van haar net; daar de Grand-Luxembourgeois haar instemming niet
gevraagd had, liet zij terstond door de Kamers een wet goedkeuren, waarbij verboden
werd zonder verlof een spoorbaan te vervreemden (23 Februari 1869). Dat verwekte
dadelijk te Parijs een opwelling van razernij. De officieele pers beschuldigde België,
dat het met Pruisen in verstandhouding stond, en Napoleon III, tot het uiterste
gedreven, dacht er op, België te overweldigen. ‘Gij moet handelen, schreef hij zijn
minister van oorlog, alsof het conflict op oorlog zou uitloopen... Frankrijk is
verminderd sedert de door Pruisen behaalde voordeelen; het zou de gelegenheid
willen vinden om zijn invloed te herstellen zonder al de hartstochten van Duitschland
in beroering te brengen... Nu in het onderhavig geval, zou Duitschland, indien een
oorlog uitbrak tegen België, geenerlei recht hebben zich ermede te bemoeien, en
indien het er zich wel mede bemoeide, zou het zelf de uitdager zijn... België
(bovendien) opent ons de poorten van Duitschland; wij kunnen op den Neder-Rijn
overal deboucheeren waar wij willen; wij trekken al de Duitsche vestingen om, wij
reiken Holland, Hannover enz. de hand. Het overwonnen Belgisch leger versmelt
gemakkelijk in het onze en vermeerdert ons effectief met 100.000 man. Kortom, zoo
besloot hij, nooit vinden wij de gelegenheid terug, zoo zij ons thans ontsnapt’(2).
En toch zou zij ontsnappen. Frère-Orban vermeed zorglijk elke uitdaging, doch
liet zich niet vervaren. In het Parlement schaarden oppositie en meerderheid zich
rondom hem. Hij was verzekerd van den steun van Engeland en hij

(1) P. Hymans: Frère-Orban, deel III. Cf. E. Beyens: Le second Empire vu par zin diplomate
belge, deel II, blz. 326 en volg. Debescheiden betreffende het vraagstuk zijn te vinden in
deel XXIII, XXIV en XXV van de Origines diplomatiques de la guerre de 1870, uitgegeven
door de Fransche regeering (Parijs, 1929-1930).
(2) P. Hymans: loc. cit., blz. 212.
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begreep, dat Napoleon geen oorlog zou wagen, waarin dat land België zou verdedigen
en, als gevolg daarvan, tegen hem met Duitschland zou samengaan. In de kiesche
onderhandelingen die volgden, gaf hij groote blijken van zijn Staatsmanskunst. Zoo
hij het Fransch voorstel vastberaden verwierp, volgens hetwelk een gemengde
commissie de door de Compagnie de l'Est met die van den Grand-Luxembourgeois
getroffen overeenkomsten zou regelen, aanvaardde hij de bespreking ‘over de
economische vraagstukken die met het incident in verband staan’; hij zelf kwam naar
Parijs om er aan deel te nemen met een hoffelijkheid, die zeer omzichtig was
aangaande de vormen, zonder de minste toegeving in de hoofdzaak te doen. Meer
dan eens stonden de onderhandelingen, die te midden van oorlogsgevaar gevoerd
werden, op het punt van afgebroken te worden. Napoleon zelf bemoeide er zich
mede. Hij stelde den Belgischen minister voor, ermede gedaan te maken en liet
duidelijk zijn inzicht hooren, België door een politiek verbond met Frankrijk te
vereenigen. Het was Frère-Orban aanzetten de onzijdigheid te schenden, alsmede de
verdragen van 1839, aan welke hij de beoogingen van Rogier omtrent het
Groothertogdom opgeofferd had. In dien strijd zou hij noodzakelijkerwijze de
overhand hebben. Nu was zijn zaak verbonden met die van Europa, en het Kabinet
van Londen liet dit duidelijk aan Parijs verstaan. Eenige dagen later werd de zaak
geregeld door een protocol, waarbij een bijzondere commissie opgericht werd, zonder
wel bepaalde opdracht. Voor Napoleon was dit een nieuwe mislukking; voor
Frère-Orban een persoonlijke zegepraal; voor België een schitterende bevestiging
van zijn trouw aan zijn internationale plichten en aan de ‘sterke en eerlijke’
onzijdigheid, waaraan het evenzeer onder Leopold II gehecht bleef als het zulks
onder Leopold I geweest was en later onder dezes kleinzoon zou wezen.
De kiescampagne kwam weldra de herinnering aan de doorgestane crisis verdrijven.
De politieke hartstocht ontketende zich opnieuw met een woede, welke de
opzienbarende zaak Langrand-Dumonceau tot het uiterste gedreven had. Sedert een
tiental jaren had die stoutmoedige financier op behendige wijze de geestelijkheid en
de katholieke partij in
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zijn zaken geïnteresseerd, en ze verblind met het denkbeeld ‘de kapitalen te
verchristelijken’. Weldra hadden spaarpenningen der geloovigen, de fondsen, der
bisschoppelijke kassen en der kloosters kapitalen verstrekt aan de steeds talrijker
maatschappijen, die hij in het land en in den vreemde stichtte en die, elkander
ondersteunend, haar aandleelhouders prachtige dividenden betaalden, door middel
van een gevaarlijke uitrekking van het krediet(1). De achtbaarste leden van de
parlementaire rechterzijde kwamen op de lijsten harer beheerraden voor en de titel
van Romeinschen graaf, die Langrand door Pius IX bewilligd was, scheen hem te
plaatsen onder de aanbeveling van den Heiligen Stoel. Hij had pas in Oostenrijk en
in Hongarije vergunningen voor spoorweglijnen bekomen, toen een beschuldiging
van aftruggelarij, door een Brusselschen wisselagent te zijnen laste neergelegd, een
luidruchtige perscampagne in gang stak. De liberale dagbladen raasden en tierden
tegen de ‘Langrandisiten’. De vrijspraak van den uit hoofde van eerroof vervolgden
beschuldiger werd door hen als een zegepraal begroet. En de aanstoot verergerde
nog door de pensionneering van den procureur-generaal, wien die de minister van
justitie verweet, dat hij het rechterlijk debat niet onpartijdig geleid had.
De zaak eindigde met den opzienbarenden ondergang, de vlucht en de veroordeeling
van den al te stoutmoedigen speculant. Het schijnt wel, dat de politieke personages
die hij verbluft had, slechts onvoorzichtige slachtoffers waren,

(1) Deze waren: la Vindobona, la Banque Hypothécaire Belge et Néerlandaise, la Banque de
Crédit Foncier et Industriel, le Crédit Foncier International, l'Emprunt Romain, le Chemin
de fer austrohongrois, la Société Générale allemande, la Banque de Crédit Agricole. Het
schijnt wel, dat Langrand eerst en vooral het slachtoffer was van een stoutheid in de zaken,
die vooruit was op de kredietmogelijkheden van dien tijd. Met ondergang bedreigd, aarzelde
hij niet omtrent de keus van de middelen om zich te redden. Zijn veroordeeling bij verstek
tot tien jaar opsluiting op 2 April 1872, werd uitgesproken uit hoofde van diefstal, aftruggelarij
en bedrieglijk bankroet. Zijn geschiedenis ware wellicht een merkwaardige episode van de
ontwikkeling van het kapitalisme rond het midden van de XIXe eeuw. Zie E. de Moreau:
Adolphe Dechamps, blz. 491 en volg. In 1872 vergelijkt Emile de Laveleye hem met Law
(Revue des deux Mondes, van 15 Januari).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

225
die zich hadden laten verleiden door het vooruitzicht, zich in korten tijd te verrijken
en meteen de Kerk te bevoordeelen; nergens ziet men, dat hun partij, die zoo wreed
getroffen werd door het verval en den ondergang die het faillissement Langrand
verwekte, hun de ramp, waarin zij zelf meegesleept werden; als schuld aanrekende.
In allen gevalle, belette de vierwoedheid, waarmede de liberalen dit
politiek-finnancieel avontuur exploiteerden, hun nederlaag niet bij de verkiezingen
van Juni 1870. De katholieken beantwoordden hun propaganda, en donderden tegen
de ‘militaristische dwaasheden’ van het ministerie. Het programma van de
Antwerpsche meeting werd hun kiesplatform. De vermeerdering van het contingent,
in 1869 van 100.000 op 120.000 man gebracht, was koren op hun molen, want voor
de cijnskiezers was zuinigheid de eerste regeeringsdeugd.
Het anti-clericalisme, dat tot dan toe de eendracht der linkerzijde zoo duurzaam
gemaakt had, vermocht niet meer dezelve heel en al te hereenigen. Radicalen en
progressisten waren verbitterd over het verzet van Frère-Orban en van de doctrinairen
tegen de uitbreiding van het stemrecht en verontwaardigd over de eindelijk op 30
Maart 1870 aangenomen schijnhervorming; in de groote steden stelden zij hun
candidaten tegenover die der liberale vereenigingein. En diezen maakten een des te
slechter figuur, daar de katholieken zich nu voor een ruime vermindering van den
cijns voor provincie en gemeente verklaarden, ja, verscheidenen hunner betuigden
hun genegenheid voor het algemeen stemrecht(1). Die houding van de rechterzijde
was voor de doctrinairen een reden te meer o'm in hun stijfhoofdigheid te volharden
en om alle uitbreiding van stemrecht te bestrijden. Doch hierdoor rechtvaardigden
zij de beschuldigingen van de democraten die zegden, dat zij slechts een zelfzuchtige
en achteruitkruipende kliek waren. En zoo het aantal democraten gedurig steeg onder
het volk en onder de kleine burgerij,

(1) Ch. Woeste: Mémoires, blz. 88 en volg. Reeds in 1866 beschuldigden de doctrinairen de
rechterzijde, dat zij naar het algemeen stemrecht streefde. In 1867 verklaarde de katholiek
Nothomb, dat hij er geleidelijk wilde toe komen. L. Hymans: Histoire parlementaire, deel
IV, blz 332, 398.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

226
zoo bleef het voorzeker gering in den schoot der cijnskiezers. Te Brussel, behaalden
de radicalen slechts 700 stemmen op 15.000. Doch 700 stemmen volstonden om de
meerderheid te verplaatsen in een tijd, dat het volle stemrecht zoo karig verleend
werd, dat het in heel het land slechts door 100.000 inwoners bezeten werd. Het was
voldoende, den tegenstrever slechts een handvol kiezers afhandig te maken om hem
in het stof te doen bijten. Kortom, het lot der regeering was in de handen van eenige
honderden ‘vlottende’ kiezers, een kleine groep, waarin zeldzame burgers, die genoeg
onafhankelijkheidszin of critischen geest bezaten om aan het eenheidsgevoelen der
partijen te ontsnappen, verdwaald liepen te midden van mannen die, uit
kleinmoedigheid of uit berekening, bereid zijn hun stem te geven aan hem, die ze
hun zal afdwingen door middel van gezag, van beloften of van klinkende munt. Deze
reis helde de doorslag der vlottende kiezers naar de rechterzijde over. Geklopt te
Gent en gedeeltelijk te Charleroi en te Verviers, bezaten de liberalen in de Kamer
nog slechts 61 zetels tegen 63, waarvan 59 katholieken en 4 anti-ministerieele
dissidenten. Het Kabinet was overwonnen; het trok zich terug.
Voor den koning waren de verkiezingen een persoonlijke nederlaag. Niemand was
er onkundig van, dat hij niet had opgehouden het ministerie aan te manen tot de
versterking van de verdediging des lands, en dat het aan hem niet gelegen had, zoo
de krijgsuitgaven niet veel hooger beliepen dan de som die zij bereikt hadden. Hij
alleen, die buiten en boven de ‘strijden van denkwijzen’ stond, zag de dreigende
nadering van den onvermijdelijken schok tusschen Frankrijk en Duitschland te
gemoet; hij alleen volgde met angst, te midden van den verwoeden kiesstrijd, de
wisselvalligheden van de candidatuur van prins Leopold van Hohenzollern tot den
Spaanschen troon die, eenige weken later, de ramp zouden doen losbarsten. Getrouw
aan de bij zijn troonsbeklimming afgelegde verklaring, zou hij zich niettemin
onderwerpen aan het vonnis des lands. Niet alleen vertrouwde hij aan baron d'Anethan
de zending tot het vormen van het nieuw kabinet, doch hij liet zich bovendien als
minister Victor Jacobs opdringen, een van de geko-
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zenen der Antwerpsche meeting, den voorvechter van het anti-militarisme, waaraan
de rechterzijde grootelijks haar overwinning te danken had (2 Juli). De door het
ministerie gevorderde ontbinding van de Kamers ging de oorlogsverklaring van
Frankrijk aan Duitschland slechts met eenige dagen vooraf (19 Juli). Het was te laat
om de verkiezingen uit te stellen. Zij hadden plaats op 2 Augustus, te midden van
de mobilisatie van het leger. De ontreddering van de liberalen versterkte de katholieke
meerderheid en derhalve het anti-militaristisch kabinet, dat, door een spotternij van
het lot, geroepen was om, in de hachelijkste omstandigheden, voor 's lands
onafhankelijkheid te waken.
Dadelijk na het begin der vijandelijkheden, had de regeering krachtdadig haar
besluit bevestigd, de onzijdigheid door alle te haren dienste staande middelen te
zullen verdedigen. Het leger, dat tevens de Oostergrens en de Zuidergrens zou
bewaken, had tot opdracht, elk vreemd korps, dat de grens zou overschrijden, te
ontwapenen of, bij weigering, dadelijk handelend op te treden. De oorlogvoerenden
dachten er overigens niet op, België te overweldigen, wat Engeland als een casus
belli had beschouwd. Reeds op 25 Juli had The Times het ontwerp van geheim verdrag
overgedrukt, dat het Bismarck op listige wijze gelukt was hem in 1866 door Benedetti
te doen voorleggen(1), wat de verbittering der gemoederen had gaande gemaakt; op
9 Augustus had het Kabinet van Londen de verzekering van Frankrijk en van
Duitschland ontvangen, dat de in 1839 gewaarborgde onzijdigheid zou geëerbiedigd
worden. De krijgsverrichtingen waren op den Opper-Rijn begonnen, en de eerste
zegepralen van Pruisen lieten voorzien, dat zij in de richting Verdun-Parijs zouden
voortgezet worden. Doch Mac-Mahon had benoorden Metz moeten manoeuvreeren
om die plaats te ontzetten en daardoor werden zij, tegen alle verwachting in, in de
nabijheid van het Belgisch grondgebeid overgebracht. De Franschen, teruggeworpen
op Sedan, moesten het gevecht aanvaarden onder de oogen van de aan de grens
staande posten. Moltke had bevel gegeven ze achterna

(1) Men weet, dat dit ontwerp aan Napoleon III de hulp van Pruisen verleende bij de mogelijke
verovering van België.
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te zetten, zoo zij dezelve overschreden zonder dadelijk ontwapend te worden. In
werkelijkheid, was hun ontreddering te groot om hun een aftocht langs daar toe te
laten. Enkel ongeveer drie duizend man vluchtten in wanorde in de provincie
Luxemburg en lieten zich zonder wederstand gevangennemen (1 September). Sedert
dan richtte de storm zich naar Parijs en diende België nog slechts tot schuilplaats
voor de tallooze vluchtelingen die er een onderkomen kwamen zoeken tijdens de
belegering van de groote stad en de stuiptrekkingen van de Commune.
Die zoo snel en zoo onverwachts teruggevonden veiligheid liet de inwendige
veeten, die het gemeenschappelijk gevaar een oogenblik ingetoomd had, toe, meer
verwoedheid aan den dag te leggen. De in Juli door het concilie van het Vaticaan
verkondigde onfeilbaarheid van den paus leverde de liberalen nieuwe stof tot
schreeuwen over de onvereenigbaarheid van catholicisme met wetenschap en
vooruitgang. Nog nooit was de godsdienstquaestie in zulke mate gemengd geweest
met den strijd van de partijen, die nu het aanzicht en de vinnigheid van een
confessioneel conflict kreeg. Radicalen en doctrinairen vergaten hun krakeelen om
zich tegen den gemeenschappelijken vijand te hereenigen. De aanneming van de wet
van 12 Juni 1871, waarbij de kiescijns voor de provincie tot 20 en voor de gemeente
tot 10 frank verminderd werd, had geen anderen uitslag gehad, dan het bestuur van
de meest kleine steden en vooral van schier al de landelijke gemeenten van het
Vlaamsche land in de handen der katholieken te doen overgaan. Terzelfder tijd waren
de gemoederen verschrikt door de beroerten der Commune, die de democratie ondienst
deden. Ontnuchterd en verbijsterd, legden de progressisten hun nederlaag en hun
terugkeer tot het gematigd liberalisme uit met de verklaring, dat al de anti-clericale
strijdkrachten dienden hereenigd tot het bestrijden van de Kerk. Tegenover hun
verzoende vijanden, verscherpten de katholieken, om in de gunst van het kiezerskorps
te blijven, het anti-militarisme, dat hun het jaar te voren zoo zeer te sta gekomen
was. Was hun houding dan, ook niet te verklaren door de wending die de oorlog
genomen had? Hadden de oorlogvoerenden in gemeen overleg, de
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Belgische onzijdigheid niet geëerbiedigd? Waarom dus een even kostelijk als onnut
leger onderhouden en millioenen wegwerpen om Antwerpen buiten het bereik van
een ondenkbaren aanval te stellen? Overigens had men nooit iemand anders dan
Frankrijk gevreesd en Frankrijk was buiten gevecht gesteld. Ten slotte kon in alle
omstandigheden gerekend worden op den steun van Engeland. Het was overigens
niet denkelijk, dat nog ooit oorlog uitbrak op de grenzen van het land!
De mobilisatie van het leger had echter zulke erge gebreken van inrichting aan
het licht gebracht, dat een hervorming onontbeerlijk was; vergeefs trachtte de koning
het ministerie daartoe te overreden. Het Kabinetshoofd dorst zich niet verzetten tegen
zijn meerderheid, die de strekkingen van de ‘meeting’ meer en meer toegedaan was.
Zijn collega Jacobs verklaarde hem aanmatigend, dat hij zich nief zou laten ‘bedotten
door den koning of door generaal Guillaume’(1), en schier heel de rechterzijde volgde
Charles Woeste, die even katholiek als behendige parlementsleider was en met een
vreeselijke rechtzinnigheid, godsdienstbelang en kiesbelang als een en dezelfde zaak
beschouwde. In zulke omstandigheden was alles te vreezen van de in den schoot der
Kamers geuite aanspraak, het vraagstuk van de Antwerpsche vestingen opnieuw te
laten onderzoeken. Vergeefs herinnerde de koning zijn ministers, aan de verbintenissen
die zij jegens hem genomen hadden, vergeefs bevestigde hij dat zij een aanslag op
het grondwettelijk stelsel zouden plegen, zoo zij zich zonder de instemming der
Kroon tot het Parlement wendden, even vruchteloos vertoonde hij daf ‘de regeeringen
tot plicht hebben de massa's vóór te lichten en zich niet door haar mogen laten
mcdesleepen’, het werd steeds meer klaarblijkelijk, dat zijn tusschenkomst niet kon
opwegen ‘tegen den duidelijk uitgedrukten weerzin van de kiescolleges van
Antwerpen en van Verviers’.
Maar dat deed niets! liever dan 's lands verdediging aan partijberekeningen over
te laten, was hij, zooals hij zegde, ‘tot alles besloten’. ‘Gij spreekt mij van mijn
populariteit,

(1) A. Bellemans: Victor Jacobs, blz., 219 (Brussel, 1904).
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schreef hij tot d'Anethan; deze is hier niet in quaestie; ik verklaar U, dat ik niet aarzel
tusschen mijn populariteit en mijn plicht, en dat een populariteit, die ik zou moeten
verwerven door het land te bedriegen omtrent zijn echte belangen, mij zwaar op het
geweten zou drukken’(1). Door een partij tegengewerkt, stond hem niets anders te
doen dan ze te bevechten met behulp van haar tegenstrevers en het nationaal belang
te vrijwaren door den strijd der kiesbelangen.
Een onvoorzien voorval gaf hem de gelegenheid zich van het ministerie te
ontmaken. De aanstelling tof gouverneur van Limburg van Pieter De Decker, het
gewezen kabinetshoofd in het unionistisch ministerie van 1855, wiens naam in de
zaken Langrand gemengd was, scheen de liberalen een uitdaging en een
schaamteloosheid. Van protestatiën gingen zij weldra tot opstand over. Te Brussel
en in de groote steden hadden luidruchtige betoogingen plaats onder de welwillende
blikken van de burgerwacht; zelfs werd geroepen onder het balkon van het Paleis.
Toch was er niets ernstigs te vreezen. Maar dit was den koning voldoende om het
ministerie zijn ontslag te vragen, ‘daar het niet bij machte was de orde te handhaven’
(1 December). Evenals in 1857 stortte het Kabinet inéén vóór straatrumoer. Doch in
1857 had het zelf afstand gedaan, in spijt van de Kroon; nu was het de Kroon die
met den opstand scheen te heulen, vermits zij hetzelve wegzond. De koning wist
wel, dat hij die populariteit waagde, waaraan hij zoo weinig hield. De katholieken
beschuldigden hem, dat hij hen aan de liberalen had opgeofferd, en voortaan zou hun
wrok hem lange jaren achtervolgen. En de liberalen wisten hem geen dank voor een
ontslagneming, die zij zelf afgedwongen hadden, naar zij zegden, en die hun overigens
geenerlei voordeel bood.
Het was den koning voldoende, dat hij zich ontlast had van dien
‘dwangbeveldrager’, zooals hij Jacobs heette(2). Hij had het op het anti-militarisme
en geenszins op het

(1) L. de Lichtervelde: Léopold II, blz. 120, 124, 126.
(2) Ch. Woeste: Mémoires, blz. 112.
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politiek catholicisme gemunt. Het nieuw ministerie, op 7 December samengesteld
onder het nominaal voorzitterschap van de Theux en het werkelijk voorzitterschap
van Jules Malou, werd genomen onder de bezadigdste elementen der rechterzijde.
Het zou ‘leven’ tot in 1878.
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Hoofdstuk II
Het einde van het cijnskiesstelsel
I
Toen het nieuw ministerie het bewind overnam, aanvaardde het een vrij netelige
taak. Doch het was de internationale toestand niet, die het erge zorgen zou baren.
Integendeel; nooit scheen de veiligheid beter verzekerd dan gedurende de jaren die
op den oorlog van 1870 volgden. Het was zienlijk, dat niets meer te vreezen was van
wege Frankrijk, dat verzwakt was en waar een nog zeer broze republiek de plaats
ingenomen had van het onrustbarend keizerrijk van Napoleon III. Het welbegrepen
belang gebood het, integendeel, nauwgezet die Belgische onzijdigheid te eerbiedigen,
die vroeger tegen hetzelve uitgedacht werd en het voortaan tegen Duitschland zou
beschutten. De beschermingsgezinde neigingen van de regeering Thiers verwekten
in 1872 wel enkele zwarigheden, doch deze verdwenen het volgend jaar door den
terugkeer tot het handelsverdrag van 1861.
Maar de houding van Duitschland was minder geruststellend. Nooit was het voor
België een zeer vriendelijke gebuur geweest. Het was opgeblazen door zijn zegepraal,
bewust van de macht die zijn eenheid het gaf, verheven tot den rang van keizerrijk,
en ongeduldig om in Europa de eenige plaats in te nemen, die hetzelve waardig
scheen, wil zeggen de eerste; men mocht zich dus zijnerzijds verwachten aan die
onaangename buien van kwade luim, die Bismarck steeds voor de zwakken overhad.
Reeds had hij met bitsheid geprotesteerd tegen de onverholen sympathie, welke de
pers voor Frankrijks rampspoed betuigde. De houding van de bisschoppen en van
de katholieke bladen tijdens den Kulturkampf had hem verbitterd. Een waanzinnige
Luikenaar had den aartsbisschop van Parijs voorgesteld hem te vermoorden;
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Bismarck liet gelooven, dat hij die gekheid ernstig opnam; op 8 Februari 1876 liet
hij het Kabinet van Brussel een geschreven nota afgeven, waarbij hij eischte, dat de
bestaande wetten, ten einde de veiligheid van de personen in de aanliggende Staten
te vrijwaren, gewijzigd werden.
Doch wat Napoleon III vroeger van de liberale ministers niet bekomen had, dat
weigerden de katholieke ministers den Duitschen kanselier met evenveel
vastberadenheid. ‘Nooit verloor het onafhankelijk en onzijdig België zijn
internationale verplichtingen uit het oog, antwoordden zij, en het zal die ganschelijk
blijven vervullen. Om zich van die taak te kwijten, vindt het in zijn instellingen den
zekersten steun’. Zij wisten overigens ook, dat het dien steun ook zou vinden bij de
Engelsche openbare meening, die steeds opkwam tegen de aanslagen op de vrijheid
der drukpers, welke eens te meer door België verdedigd werd. Bismarck wist het
even goed als zij, en drong voorzichtigheidshalve niet verder aan(1).
Het schijnt overigens wel, dat zijn optreden in verband stond met de spanning der
Fransch-Duitsche betrekkingen, die de kanselarijen toen zoo zeer bezorgd maakte.
De kalmte die daarop in de lente volgde, verhelderde den toestand. Geenerlei gevaar
scheen derhalve uit het Oosten te dreigen. Het tijdstip van de groote
bondgenootschappen was nog niet aangebroken.
De kalmte van de buitenlandsche politiek maakte de beroering in het land des te
treffender. Zoo België nooit zoo welvarend was geweest als gedurende het tiental
jaren die volgden op 1870, zoo waren de politieke twisten er nooit zoo geweldig
geweest. Katholieken en liberalen stonden verwoed tegenover elkander in een
bestendigen strijd, even onverzoenlijk, even onverdraagzaam als de Welfen en de
Gibellijnen der Middeleeuwen of als de Geuzen en de Papisten der XVIe eeuw.
Tegenover de blauwe vlag en de korenbloem der liberalen, komen de rooskleurige
vlag en de kollebloem der katholieken op; de ‘Vlaamsche Leeuw’

(1) Documents diplomatiques français sur les origines de la guerre, 1e reeks, deel I, blz. 363,
373, 375 (Parijs, 1829).
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wordt door het ‘Geuzenlied’ overschreeuwd; op den buiten worden de burgerlijke
begrafenissen gestoord; in de groote steden worden de processiën uitgefloten en de
bedevaarten met stokslagen uiteengedreven. Van weerskanten braakt de pers laster
en beleediging uit. Verdeeldheid heerscht in al de gezinnen, in het maatschappelijk
leven, ja tot in de keus der leveranciers. De cliënteele van geneesheeren, van
apothekers, van kruideniers hangt af van de denkwijze, die zij al dan niet rechtzinnig
belijden. Het heet een schande, zich niet te beroepen op een partij; het is gevaarlijk
tot geenerlei politieke maatschappij te behooren. Elke verkiezing voor de provincie,
voor de gemeente of voor het Parlement is een veldslag, waarin alle middelen goed
zijn en waarvoor de beide partijen haar pers, haar geldmiddelen en haar ‘kiesdravers’
in het werk stellen. De politieke vereenigingen hebben het zeer druk met het aanleggen
van processen tot het ontnemen van het stemrecht aan de kiezers der tegenpartij,
processen waarbij de ‘mixte-paarden’ een gewichtige rol spelen; zij leiden de
kiesverrichtingen; zij richten meetings in, strooien vlugschriften rond, hangen
plakbrieven uit, stellen ‘geloofsbelijdenissen’ op, teekenen op de kiezerslijsten de
‘goeden’, de ‘slechten’ en vooral de ‘twijfelaars’ aan, maken de stembriefjes gereed
en merken deze met een teeken, dat zal toelaten ze bij de stemopneming te erkennen
en den overeengekomen prijs te betalen. Terwijl de vrijmetselaarsloges de liberale
propaganda verzorgen, preekt de geestelijkheid ten voordeele van de katholieke
candidaten en laat zij de geloovigen voor hun zegepraal bidden. Op den dag der
stemming is heel het land in beroering; 's avonds vieren de overwinnaars luidruchtig
hun zegepraal met serenades, optochten, verlichtingen, het afvuren van kanonnetjes,
terwijl de overwonnenen hun gramschap botvieren met ruiten in te gooien.
De tot zulke verbittering gestegen politieke hartstocht ware onvermijdelijk op
burgeroorlog uitgeloopen, zoo de beperking van het stemrecht dien hartstocht niet
had begrensd tot de censitaire burgerij. Op vijf millioen Belgen, waren iets meer dan
100.000 algemeene kiezers, ongeveer 200.000 kiezers voor de provincie en rond de
350.000 kiezers

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

235
voor de gemeente. Het ‘wettig land’ begreep dus slechts een kleine minderheid van
de natie on zijn woede brak op de kalmte of de onverschilligheid der massa.
Waarom zou het volk ook belangstellen in de openbare zaken, waaruit het
verwijderd werd? Het ware er ongetwijfeld anders aan toegegaan, zoo het vraagstuk
van het algemeen stemrecht bij het Parlement aanhangig was gebleven. Doch de
uitbarsting van de Commune van Parijs had de democratie in de oogen der burgerij
nog slechts doen verschijnen als de inleiding tot het socialisme en haar al te zeer
ondienst gedaan, dan dat nog de minste kans bestond om de tot de uitbreiding van
het algemeen kiesrecht onontbeerlijke grondwettelijke herziening te bekomen. Op
15 November 1870 was een voorstel in dien zin door de Kamer der
Volksvertegenwoordigers verworpen geworden met 73 stemmen tegen 23. Wat ware
het geweest in 1871? Het instinct van het maatschappelijk behoud had de partijen
voor langen tijd afgewend van haar democratische aandriften van vroeger, en de
kiescijns van 42 fr. 32 scheen, voor hen die hem betaalden, de stevigste waarborg
voor de openbare orde.
Gedurende ongeveer vijf en twintig jaar zou al de werkzaamheid van het Parlement
en van de regeering ingenomen worden door het politiek-godsdienstig vraagstuk, of
liever zich tot hetzelve bepalen. Een weinig overweging laat toe, zich rekenschap te
geven van zijn buitengewone en schier uitsluitende belangrijkheid. Daar de beide
burgerpartijen, die elkander het gezag betwistten, volkomen met elkander akkoord
waren op het maatschappelijk terrein, moesten zij wel al hun krachten besteden aan
het eenig geschil dat haar verdeelde, zeker niet uit hoofde van belangen, doch uit
hoofde van grondbeginselen. En die vijandschap werd verwoeder naar gelang dat de
eene en de andere zich verder lieten medesleepen in de evolutie der denkbeelden
welke zij vertegenwoordigden.
Het liberaal catholicisme, waaraan de Belgische katholieken zoo lang getrouw
gebleven waren, was in 1870 nog slechts een verloren zaak. De bul Quanta cura en
de Syllabus hadden het reeds in 1864 bepaald veroordeeld, en de verklaring van de
onfeilbaarheid van den paus door het concilie van het
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Vaticaan gaf nog meer gewicht aan die veroordeeling. Ongetwijfeld had Rome slechts
uit doctrinaal oogpunt de vrijheden van de moderne maatschappij veroordeeld; het
was zijn gedachten en zijn inzichten vervalschen, zijn banvloek te aanzien als gericht
tegen de bestaande inrichtingen. Doch zoo de geloovigen niet aangezet werden
dezelven te vernietigen, dan is het toch waar, dat zij in slechten reuk gesteld werden,
wat de vijanden der Kerk alle gelegenheid gaf om deze laatste op haar beurt in slechten
reuk te brengen. Zij zou natuurlijk beschuldigd worden, tegen de maatschappelijke
orde samen te zweren. Zij kwam de vrijdenkers als een openbaar gevaar en als een
bestendige bedreiging van omwenteling voor, vermits zij de grondbeginselen zelven
verwierp, waarop de Staten gegrondvest waren.
In België, waar de vrijheid van de Kerk door niets beperkt werd en waar de
grondwet al de door Pius IX veroordeelde vrijheden bevatte, zou het conflict zich
ongemeen brutaal voordoen. Het ‘ultramontanisme’ bestrijden, werd voor de liberalen
de eerste plicht van elken goeden Staatsburger. Immers, rondom hen, zagen zij schier
heel de katholieke pers steeds meer openlijk te velde trekken tegen de grondwet. Le
Bien Public te Gent, Le Courrier en La Croix te Brussel verwierpen die verfoeilijke
overeenkomst, waarin, als in een ‘vuilniskar’, goed en slecht ondereen liggen. In de
Leuvensche Universiteit, viel professor Périn het liberaal catholicisme geweldig aan,
zeggende dat de dwaling geenerlei recht heeft; verder prees hij onverdraagzaamheid
in godsdienstzaken aan; zijn grondbeginselen tot het uiterste doordrijvend, verhief
hij zich, in zijn Lois véritables de la Société chrétienne, tegen de onbandigheid van
een economisch stelsel, dat de maatschappij aan al de misbruiken van de mededinging
en aan de begeerlijkheid van de rijken prijsgaf. Vielen, overigens, de katholieken
niet overal de regeeringen aan? Intrigeerden zij niet in Frankrijk tegen de republiek?
Ondersteunden zij, in Duitschland, de geestelijkheid niet in haar ongehoorzaamheid
tegen den Staat? Was hun aanspraak om, in Italië, voor den paus de souvereiniteit,
over Rome te vorderen, geen ondraaglijke verwaandheid jegens het huis van Savoie,
geen beleediging voor het
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Italiaansche volk, geen gevaarlijke uitdaging jegens een bevriende mogendheid? Een
godsdienst, die zulke buitensporigheden toeliet, kon de ongeloovigen slechts
voorkomen als een struikelblok voor den vooruitgang, als een hoogmoedige en
verachterde priesterheerschappij. Den godsdienst nog langer ontzien, ware zelfbedrog.
Het was tijd om hem openlijk te bestrijden en den menschelijken geest vrij te maken
van zijn dogma's, die overigens, naar zij zegden, in strijd met rede en wetenschap
waren.
Velen dachten, met Emile de Laveleye, dat een liberaal die het katholiek geloof
eerbiedigt, zich zelf verloochent. ‘Sedert den Syllabus, zegde hij, is het politiek
vraagstuk een godsdienstig vraagstuk geworden’(1). Wie in de Kerk blijft, trekt partij
tegen de rechten van den mensch en, dienvolgens, tegen de moderne wereld. Volgens
hem, dreef ultramontanisme naar priesterheerschappij: ‘Alles is te vreezen van wege
de opkomende louter clericale partij, want zij is geen conservatieve partij, hoewel
zij zich aldus heet’(2). Zooals François Laurent beweerde in zijn Histoire de l'Humanite,
had de Kerk zich steeds verzet tegen de voorzieningen Gods. Om het Christendom
te redden, bleef de oprecht godsdienstige geesten niets anders over, dan met de Kerk
te breken en toe te treden tot dat liberaal protestantisme, dat zich toen begon te
benaarstigen om de vrijdenkerij in overeenstemming te brengen met de voorschriften
van het Evangelie. Feitelijk ontstond, rond 1875, onder de intellectueelen, een
merkwaardige beweging van bekeering tot dat nieuw Calvinisme. De ingezetenen
van Sart-Dame-Aveline, een dorpje in Waalsch-Brabant, die woedend waren om de
verplaatsing van een zeer beminden onderpastoor, hadden zich, uit weerwraak tegen
de bisschoppelijke overheid, tot de Belgische evangelistische Maatschappij gewend
en hadden een dominee bekomen. Het geval was koren op den anti-clericalen molen.
Het volgend jaar reeds, zette een artikel van La Revue de Belgique de liberale groote
grondeigenaars aan, de protestantsche propaganda onder hun

(1) Revue de Belgique, 1877, deel XXV, blz. 51.
(2) Revue des Deux-Mondes, 1872, 2e tijdvak, deel XCVII, blz. 269.
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boeren te bevorderen(1); een zeker aantal vooraanstaande personaliteiten gaven het
voorbeeld en sloten zich bij de Gereformeerde Kerk aan.
Het spreekt van zelf, dat die bekeeringen talrijk noch duurzaam waren. De tijd
was voorbij, dat men een Kerk verliet, om in een andere binnen te treden, en de
nieuwbekeerden handelden veeleer uit politieke overtuiging dan uit godsdienstige
behoefte. Kortom, het protestantisme was slechts een wapen tegen de ultramontanen.
De onlangs (1874) gestichte Flandre Libérale stelde het tegenover hun fanatisme en
hun onverdraagzaamheid. De roemrijke herinneringen aan de XVIe eeuw werden
opgehaald, alsof godsdienstige oorlogen ooit oorlogen ten voordeele der vrijdenkerij
geweest waren. De historische stoet, in 1876 te Gent ingericht tot het herdenken van
de 300e verjaring van de Pacificatie, maakte een diepen indruk op de toeschouwers.
Men sprak slechts over den hertog van Alva, over Philips II, over de graven van
Egmond en van Hoorn, over Christina van Lalaing, over de gruwelen en de
brandstapels der Inquisitie, en de vijanden der Kerk namen, om beter hun breuk met
dezelve zoowel op politiek terrein als op godsdienstig terrein te bevestigen, dien
bijnaam van ‘Geuzen’ weder aan, die de Calvinistische patriotten vroeger gevoerd
hadden. Gansch die beweging werd door de vrijmetselaarsloges gesteund en gevoed.
De meesten harer waren het posivitisme toegedaan en derhalve alle godsdienstig
geloof vijandig; zoo zij de protestantsche propaganda bevorderden, was het slechts
om het catholicisme beter te bestrijden en de rede vrij te maken. Want elke
achteruitgang van het catholisme is een overwinning voor het rationalisme; elke
betooging tegen den godsdienst draagt bij tot de vrijmaking van den geest. Aldus
begrijpt men gemakkelijk de vinnigheid die het vraagstuk der kerkhoven krijgt en
de voorzorgen die de vrijdenkers nemen om de aanwezigheid van den priester bij
hun begrafenis te beletten.

(1) Goblet d'Aviella: Comment on élève autel contre autel (Revue de Belgique, 1876). In 1877
volgden de inwoners van Morville, in de provincie Namen, het voorbeeld van die van
Sart-Dame-Aveline. Zie La province de Namur, 1830-1930, deel II, blz. 107.
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Tegenover de ultramontaansche uiterste rechterzijde staat de anti-godsdienstige
uiterste linkerzijde. Eene en andere stellen zich gelijkelijk buiten de grondwet; gene
door de ‘verderfelijke vrijheden’ te verwerpen, deze door de Kerk te willen beletten,
de moderne maatschappij te bevitten. Eene en andere compromitteeren de partij
waarop zij zich beroepen. De intransigentie zoowel van de katholieke als van de
liberale parlementairen is een belemmering en een euvel, omdat zij die gematigden
die over den uitslag der verkiezingen beschikken, schrik aanjaagt. Ongetwijfeld acht
men het eerlijk, den tegenstrever de theorieën van zijn voorhoede voor de voeten te
gooien, doch het is onuitstaanbaar, zich zelf te moeten verdedigen tegen de
overdrijvingen van zijn eigen partijgangers. Het opportunisme van de
verantwoordelijke politieke mannen verwerpt elke buitensporigheid, en Frère-Orban
is even rechtzinnig als hij zijn eerbied voor den godsdienst bevestigt, als Malou als
hij zijn gehechtheid aan de grondwet betuigt. Rondom hem, verwerpen de gematigde
katholieken eensgezind het ultramontanisme. Hun bladen Le Journal de Bruxelles
en de in 1865 gestichte Revue Générale bevestigen, dat zij even getrouw blijven aan
de Kerk als aan de grondwet. Zij zijn verontwaardigd, omdat zij voor revolutionnairen
doorgaan. Doch, hoe zouden het onderwijs van Périn en de taal van schier heel de
katholieke pers kunnen toelaten aan hun voorgewende conservatieve gevoelens te
gelooven? Van de eene verkiezing tot de andere, voelen zij, dat het kiezerskorps hun
ontsnapt. Voorzichtigheidshalve onthoudt het Kabinet zich van elke politieke wet.
Het slaagde er in, het brutaal anti-militarisme der meetingisten te bedaren, wetten te
doen aannemen waarbij het geheim der stemming gewaarborgd wordt, en de
begrooting in evenwicht te houden. Dit schijnt gering te wezen in vergelijking met
wat het ministerie van 1857 verwezenlijkte, doch het is veel, als men bedenkt, dat
dit een liberale zegepraal, die iedereen voorzag, eenige jaren kon verdagen. Toch is
een nieuwigheid aan te stippen, die te midden van de opgezweepte confessioneele
hartstochten onopgemerkt voorbijging. In 1873 liet de regeering, om een voldoening
te geven aan de gekozenen van Antwerpen en
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van de Vlaamsche arrondissementen, die de meerderheid ondersteunen, de eerste
taalwetten aannemen en aldus de Vlaamsche quaestie door het Parlement huldigen.

II
Het Kabinet, door Frère-Orban na de verkiezingen van 11 Juni 1878 samengesteld,
was een Kabinet van liberale eendracht. Het vraagstuk van het stemrecht, dat in 1870
de doctrinairen en de radicalen verdeeld had, was nu vervangen door het
ultramontaansch vraagstuk, dat hen weder tot elkander gebracht had. Als
gemeenschappelijk programma hadden zij de verdediging van de door het clericalisme
bedreigde nationale instellingen. De gematigde rechterzijde moest boeten voor de
overdrijvingen der uiterste rechterzijde, en het ministerie Malou was het slachtoffer
van den Syllabus, van Le Bien Public, van Le Courrier de Bruxelles en van Périns
onderwijs. Om de ‘vlottende’ kiezers gerust te stellen, werd slechts over politiek
gesproken; Frère-Orban verklaarde, dat het liberalisme ‘zich zou zelfmoorden, zoo
het tot het godsdienstig terrein afdaalde’.
Het was nochtans onmogelijk, dat het er niet toe afdaalde, want vergeefs verklaarde
de regeering dat zij zich zou onthouden, de Kerk te bestrijden en er zich zou bij
bepalen ze niet te kennen; doch ze niet kennen, was ze wèl bestrijden, vermits zulks,
onder voorwendsel van onzijdigheid, overeenkwam met zich te verzetten tegen haar
goddelijke zending en daardoor den godsdienst zelf bedreigen. Om aan het gevaar
te ontsnappen, hadde het ministerie er zich moeten mede vergenoegen, van de hand
in den tand te leven als zijn voorganger en het gezag in het bezit te houden, zonder
het aan te wenden tot het vervullen van zijn beloften en het verwezenlijken van zijn
grondbeginselen. En tot zulk een verzaking was het onbekwaam. De liberale partij
was nooit aan het bewind geweest, zonder er blijk te geven van een wetgevende
bedrijvigheid, die waarlijk haar reden van bestaan was, vermits zij zich beschouwde
als het werktuig van den politieken en van den maatschappelijken vooruitgang. In
de toenmalige omstandigheden, werd zij onverhelpe-
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lijk tot den strijd gedreven. Deze brak weldra uit, en 't was méér dan een strijd, 't was
een oorlog, en wèl de schooloorlog.
Van den beginne aan, was de inrichting van het openbaar onderwijs het
voornaamste punt van het liberaal programma geweest. De Staat had niet alleen het
recht, doch ook tot allereerste plicht, de natie deelachtig te maken van de weldaden
van het onderwijs, en daar zijn scholen voor iedereen moeten toegankelijk zijn,
zouden zij ook tegenover de dogma's volstrekt onzijdig wezen. Doch tot hiertoe had
de Staat de onzijdigheid slechts kunnen invoeren in zijn twee universiteiten te Gent
en te Luik. De wet van 1850 op het middelbaar onderwijs en nog veel meer die van
1842 op het lager onderwijs hadden de Kerk een tusschenkomst moeten gunnen die,
vooral voor de laatste, gelijkstond met een wezenlijke verdeeling van de
schooloverheid te haren voordeele. En het moet geen verwondering baren, zoo de
geestelijkheid des te meer aan haar toezicht over de volksscholen hield, daar deze
voor een grooter aantal kinderen openstonden en haar godsdienstige zending dus
meer omvang gaven. Doch juist daardoor ontrustte en verbitterde dat toezicht de
liberalen. Reeds in 1846 had hun congres de uitsluitende ondergeschiktheid van het
openbaar onderwijs aan het burgerlijk gezag gevergd.
Feitelijk waren, in al de groote steden, de gemeentescholen aan het geestelijk
toezicht onttrokken en werd de overeenkomst van Antwerpen daar ook in het
middelbaar onderwijs schier niet toegepast. Sedert lang leefde men in een
dubbelzinnigen, valschen toestand. De katholieke ministeriën hadden de oogen
gesloten voor de niet-toepassing van de wetten, doch het was niet te verwachten, dat
het nieuw liberaal kabinet dezelfde omzichtigheid in acht zou nemen. Voor hetzelve
was optreden een tweevoudig dringende noodzakelijkheid. Uit bezorgdheid voor de
verstandelijke ontwikkeling, stelde het er een eer in, niet alleen de inrichting van het
onderwijs te hervormen en uit te breiden, doch ook de leiding daarvan te nemen, ten
einde het aan den anti-nationalen invloed van het ultramontanisme te onttrekken. De
radicalen, overigens, stieten de gematigden vooruit. Een algemeene vergadering van
de loges had, in 1876, het wereldlijk, ver-
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plichtend en kosteloos onderwijs gevorderd, en de Ligue de l'Enseignement voerde
een steeds heviger campagne tegen de onvoldoendheid en de gevaren der vrije scholen.
Reeds bij de opkomst van het Kabinet, liet de oprichting van het ministerie van
openbaar onderwijs voorzien, welke richting men zou inslaan. Op 12 November
bevestigde de troonrede, te midden van het stilzwijgen der rechterzijde en de
toejuichingen der linkerzijde, dat ‘het op kosten van den Staat gegeven onderwijs
uitsluitend dient te staan onder de leiding en onder het toezicht van het burgerlijk
gezag en dat het, in alle opzichten, tot opdracht zal hebben, de jeugdige geslachten
liefde en eerbied in te boezemen voor de grondbeginselen waarop onze vrije
instellingen gesteund zijn’. Deze duidelijke taal kon geenerlei begoocheling overlaten.
Zij had kunnen dienen tot inleiding voor de wet die op 21 Januari 1879 aan de
beraadslaging van de Kamers voorgelegd werd.
Zij voerde een wereldlijk en onzijdig lager onderwijs in, onder het toezicht van
den Staat. Door de school te onttrekken aan de bemoeiing van de gemeenteoverheid
en tevens aan die van de godsdienstige overheid, kwam zij op tegen het katholiek
programma van staatkundige decentralisatie en van medewerking met de Kerk. Elke
gemeente zou ten minste één officieele school bezitten, en het was haar verboden,
in de plaats daarvan, een vrije school aan te nemen of geldelijk te ondersteunen. De
onderwijzers zouden allen opgeleid worden in Staatsnormaalscholen, onontbeerlijke
voorwaarde voor hun paedagogische bekwaamheid en voor hun gehechtheid aan de
nationale instellingen. Ten einde geen verwijt van goddeloosheid op te loopen,
veroorloofde de wet de bedienaars van de godsdiensten, buiten de schooluren,
facultatieve lessen van confessioneel onderwijs te geven.
Zulk een grondige hervorming had, om te slagen, moeten kunnen rekenen op den
steun der natie, en hoogstens mocht zij tellen op dien der liberale partij. Blijkbaar
meende het ministerie, dat het de macht bezat om een ieder op te leggen wat enkel
sommigen wenschten. Het dacht slechts aan het wettig land, dat het voor geheel het
land nam, alsof de kiezers alleen belang stelden in de quaestie van het onderwijs
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en geen rekening hoefde gehouden met de gewetensbezwaren der massa. Voor de
eerste maal, zou de censitaire regeering het volk tegen zich in verzet brengen, en het
stelsel zelf, dat haar aan 't bewind gebracht had, leiden naar een weg ‘vol hinderpalen
en gevaren’(1). Zij vergat, dat de anti-clericale burgerij die haar steunde, slechts een
minderheid in den schoot der natie was, dat buiten dezelve het geloof of dan toch de
katholieke traditie machtig bleven, dat het aanzien van de Kerk ongeschonden
voortleefde niet alleen bij een groot deel der steedsche bevolking, doch schier zonder
uitzondering op den buiten, vooral op den Vlaamschen buiten, en dat, wie dat aanzien
aanraakt ‘het vleesch aanraakt waarin de nagelen steken’(2).
Misschien had Frère-Orban wat meer voorzichigheid gewenscht. Doch hij zat in
de klauwen der radicalen, wier bondgenootschap hij aangenomen had; hij werd door
hen verder medegesleept dan hij verlangd had. Reeds op 7 December 1878, zelfs
vóór de wet bij het Parlement ingediend was, gaven de bisschoppen een gezamenlijk
mandement in het licht. Het was een woedende aanval tegen het liberalisme en een
verheerlijking van de Kerk, ‘die vaderlandlievend en grondwettelijk is’. Encycliek
en Syllabus waren zoo oud als zij zelf. Het gevaar kwam niet van hen, doch van de
onzijdige school, die ‘noodzakelijkerwijze tegen den godsdienst was’, en wier
vooruitgang ‘den socialistischen vloed zou toevoeren, die orde en eigendom zal
verzwelgen’. Den 31n Januari namen zij opnieuw het woord met nog meer geweld
en eindigden zij met dit gebed, dat de geloovigen nog langen tijd zouden herhalen:
‘Van de scholen zonder God en van de meesters zonder geloof, verlos ons Heer!
‘Ten slotte, toen de Kamers op 18 Juni het ontwerp hadden aangenomen, bevalen
zij uitdrukkelijk den wederstand; op straffe van weigering van sacramenten, verboden
zij de katholieken hun kinderen naar een officieele school te zenden of aldaar
onderwijs te geven, behalve in een door de

(1) E. de Laveleye, in la Revue de Belgique, 1883, blz. 322.
(2) Woorden van Morillon, aangaande den hertog van Alva. Geschiedenis van België, deel IV,
blz. 21.
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bisschoppelijke overheid te beoordeelen geval van overmacht(1).
Tot hiertoe had het optreden van de bisschoppen in het politiek leven de
parlementaire rechterzijde meermaals in verlegenheid gebracht. Nu zou het deze
medesleepen in den strijd(2). Het wordt gevolgd door een algemeene beweging van
protest, op touw gezet door de katholieke kringen, de kiesvereenigingen, de comiteiten
van werken, de patronages. Heel de partij is vol vuur en vlam. De dagbladen,
waaronder in de eerste plaats Le Patriote (gesticht in 1883), vallen de ‘ongelukswet’
woedend aan. Van op den predikstoel, dondert de geestelijkheid tegen dezelve. En,
wat nooit gezien werd, het in zijn geweten ontrust volk brengt aan de beweging de
naïeve en brutale hulp zijner massa. Evenals in 1828 stroomen verzoekschriften naar
de Kamers: vóór de stemming waren meer dan 317.000 handteekeningen verworven.
De Vlaamsche gewesten onderscheidden zich door hun vervoering. De ‘Vlaamsche
Leeuw’ wordt het strijdlied tegen de verdervers van de kinderziel, waarbij het
godsdienstig bewustzijn met het nationaal bewustzijn vereenigd wordt. Evenals
Willem I vroeger beschuldigd werd, dat hij het land protestant wilde maken, werd
het ministerie beschuldigd, dat het hetzelve aan het Christendom wilde ontrukken.
En al de grondwettelijke vrijheden die thans bestaan: vrijheid van drukpers, vrijheid
van vereeniging, geven de oppositie een omvang en een kracht, die zij onder het
Hollandsch bewind niet kon bereiken.
Ondertusschen beschuldigen rechterzijde en linkerzijde elkander in de Kamers,
dat zij de grondwet verkrachten; de liberalen bedienen zich van Le Bien Public en
van Périn, de katholieken van La Flandre Libérale en van Laurent. Op de bevestiging
van Frère-Orban, dat de wet slechts een ‘maatregel van verdediging tegen het
ultramontanisme’ is,

(1) Zie die brieven in La Belgique et le Vatican, deel I, blz. 108 en volg.
(2) De hoofden der rechterzijde waren nochtans verschrikt over het geweld van de bisschoppelijke
onderrichtingen van 1 September 1879. Volgens Woeste: Mémoires, blz. 166, waren zij een
erge fout. Den 8n December 1880, zegde Malou in de Kamer, dat hij met zijn vrienden den
pans bemerkingen tegen dezelven had laten geworden.
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antwoordt die van Malou, die verklaart, dat zij een oorlogswapen tegen den godsdienst
is; om de burgerij op te ruien, voorspelt Woeste, dat zij België zal doen kennen wat
men daar nooit kende, namelijk ‘den klassenhaat en de socialistische beroeringen’.
Doch dat alles was vruchteloos, de tegenstrevers bleven bij hun standpunt en spraken
slechts om het land in opschudding te brengen en om den koning te vervaren. Den
6n Juni werd de wet door de Kamer der Volksvertegenwoordigers aangenomen met
67 stemmen tegen 60. Zij leed bijna schipbreuk in den Senaat, waar prins de Ligne,
voorzitter der vergadering, met zijn partij brak en tegenstemde. De katholieken lieten
niet na, er op te wijzen, dat zij slechts gered werd door de toetreding van een
Brugschen senator, die vroeger slechts met tien stemmen meerderheid gekozen werd.
Erg ziek, had hij zich naar Brussel laten voeren om aan de stemming deel te nemen;
eenige dagen later stierf hij en zijn dood werd door de geloovigen beschouwd als
een straffe Gods. En de koning, trouwe waarnemer van de parlementaire traditiën,
bekrachtigde op 1 Juli de beslissing van de Kamers.
De regeering had de zegepraal behaald, doch bemerkte dadelijk, dat het een ijdele
zegepraal was. Onder het Hollandsch stelsel, behoorde het monopolie van het
openbaar onderwijs aan den Staat; de katholieken konden niets anders doen dan zijn
scholen afkeuren, doch geenszins er aan ontsnappen. Nu, integendeel, zou de vrijheid
van onderwijs die zij in de grondwet hadden laten neerschrijven, hun het middel
verstrekken om zich aan de wet te onttrekken. Reeds op 18 Juni hadden de
bisschoppen aangekondigd, dat de stichting in elke parochie van een katholieke
school de kinderen zou vrijwaren van ‘de bezoedeling der officieele scholen’. ‘De
strijd begint vandaag. Hij zal lang en moeilijk wezen. God wil het’.
Zij hadden zich niet bedrogen, toen zij op de toewijding der geloovigen rekenden.
In een algemeene opwelling vereenigden allen zich om de aanspraken van de Kerk
tegen het offensief van den Staat te verdedigen. Omhalingen ontvingen het geld der
armen; dat der rijken vloeide bij ruime inschrijvingen toe. Aanvang October werd
geraamd, dat
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reeds 40 millioen ingezameld waren. Scholen werden allerwegen geopend in allerlei
lokalen en met een geïmproviseerd personeel. Dank zij de godsdienstige orden,
ontbrak het niet aan meesters. Om aan hun geweten te voldoen of onder de drukking
van grooteigenaars en kasteelheeren, namen tal van onderwijzers hun ontslag om tot
het vrij onderwijs over te gaan. Bij het openen der scholen, schijnt het, dat ongeveer
30 t.h. der leerlingen en meer dan 20 t.h. der meesters der officieele naar de vrije
scholen overgeloopen waren, en die cijfers zouden gestadig aangroeien tot dusverre
dat, reeds in 1881, de vrije scholen meer bevolkt waren dan de anderen.
Heel het land door, ontketent de schooloorlog zich met het geweld en soms met
de middelen welke, in de XVIe eeuw, katholieken en protestanten aangewend hadden(1).
Alles wordt in 't werk gesteld bij die jacht op de leerlingen: 't is een algemeene
drukking uitgeoefend op de gewetens en op de behoeften der armen; langs de zijde
van den Staat: dreigementen aan de ambtenaars en intrekking van hulpverleening
door de bureelen van weldadigheid; langs de zijde van de Kerk; weigering van
sacramenten en tusschenkomst van de tallooze liefdadige instellingen waarover zij
beschikt. Feitelijk is de werkman verplicht zich de school voor zijn kind te laten
opdringen. In dat land van gewetensvrijheid is het geweten nog slechts vrij bij de
rijken. En die strijd leidt tot onbandigheid.
De wet kan niet meer opgelegd worden als een maatregel van nationale
souvereiniteit; zij komt nog slechts voor als de geweldenarij eener partij. Door den
band heeten de officieele scholen slechts liberale scholen. Het is dan ook niet te
verwonderen, zoo katholieke gemeenten weigeren groote kosten te doen voor onnutte
‘schoolpaleizen’, vermits deze ledig zullen blijven, gelijk in de XVIIIe eeuw het
philosophisch seminarie van Josef II. Om den wederstand te overwinnen, is de
regeering verplicht ‘bijzondere commissarissen’ in de dorpen te zenden. Soms wel
breken woe-

(1) P. Verhaegen: La lutte scolaire en Belgique (Gent, 1905).
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lingen uit; de gendarmerie moet optreden. Te Heule, bij Kortrijk, vallen drie boeren
onder de kogels.
Het in Maart 1880 bevolen schoolonderzoek ‘omtrent den zedelijken en den
stoffelijken toestand van het lager onderwijs, omtrent de uitslagen van de wet en
omtrent de middelen, aangewend om dezer uitvoering te belemmeren’ was slechts
olie op het vuur. De katholieken weigerden daaraan deel te nemen. Wie overigens
had het kunnen overtuigen? Iedereen was al te zeer aan zijn overtuiging gehecht. Het
onderzoek leverde slechts nieuwe stof aan de campagne van een pers, wier geweld
niet onderdoet voor dat der pamfletten van de Brabantsche omwenteling. Terwijl de
liberale dagbladen gretig vallen op den suffigen wrok van den bisschop van Doornijk,
wien de paus het beheer zijner diocese ontnam, behandelen de katholieke bladen
Leopold II als Feller in de XVIIIe eeuw den ‘keizer-koster’ behandeld had(1). Het
nationaal, bewustzijn wordt tot dusverre door den partijgeest verdrongen, dat de Kerk
in 1880 weigert officieel deel te nemen aan de feesten der onafhankelijkheid.
Doch de regeering was er niet onkundig van, dat paus Leo XIII de bisschoppen
tot voorzichtigheid aangemaand had. Hij ontrustte zich over de gewelddaden waarin
de godsdienst zoo rechtstreeks betrokken was, dat hij daarbij van zijn ontzag kon
verliezen. In een vertrouwelijke nota beval kardinaal Nina aan, geen algemeene
veroordeeling van de officieele scholen uit te spreken, en Frère-Orban veroorloofde
zich daarop, in de Kamer te bevestigen, dat de Heilige Stoel de intransigentie der
bisschoppen afkeurde. Dat was een conflict verwekken. Klaarblijkelijk kon de paus
den wederstand niet laken tegen een wet, die hij zelf slecht vond, noch den schijn
aannemen, dat hij partij voor het ministerie trok. Moeilijke en dubbelzinnige
onderhandelingen hadden plaats tusschen Rome en Brussel, die ten slotte op een
breuk uitliepen. Den 5n Juni 1880 riep de regeering haar minister bij het Vaticaan
terug.
Doch, door een wonderlijk samentreffen, wendden de katholieken zich van het
ultramontanisme af, op het oogen-

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 376, 410.
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blik zelf dat die breuk plaats had. Leo XIII kende België, waar hij langen tijd het
ambt van nuntius uitgeoefend had, en hij trachtte er naar, het twistgeschrijf te stillen,
dat verwekt werd door een uitlegging van den Syllabus, die uitsluitend de vijanden
der Kerk ten goede kwam. In het begin van 1879 had hij een door dagbladschrijvers
gevraagd gehoor ten nutte gemaakt om voor hen het berucht onderscheid tusschen
de thesis en de hypothesis te verklaren. De werken der menschen zijn nooit volmaakt.
Het kwade was er naast het goede. Met de Belgische grondwet was het ook zoo
gesteld. ‘Zij huldigt eenige grondbeginselen welke ik als paus niet kan goedkeuren,
doch de toestand van het catholicisme in België, na een halve eeuw ervaring, bewijst
dat, in dien huidigen staat der moderne maatschappij, het in dat land gevestigd stelsel
van vrijheid het voordeeligst voor de Kerk is. De Belgische katholieken moeten zich
dus niet alleen ervan onthouden de grondwet aan te vallen, doch zij moeten dezelve
verdedigen’(1).
Roma locuta, est. Het was voortaan gedaan met het schelden tegen de ‘verderfelijke
vrijheden’, dat het jaar te voren het staatkundig verderf der rechterzijde verwekt had.
De woorden van den Heiligen Vader brachten ze tot de eendracht terug. De katholieke
kringen verhaastten zich, den titel van grondwettelijke vereenigingen te nemen. Périn,
in 1881 door den paus gelaakt, nam zijn ontslag aan de Universiteit te Leuven. Nu
kwam het aan de beurt van de katholieken, zich als de verdedigers van de grondwet
aan te stellen. Was de schoolwet geen onmiskenbare schennis van de vrijheid van
geweten? Maakten Laurent, La Flandre Libérale, de sprekers van de
vrijmetselaarsloges er geen aanspraak op, de Kerk weder onder het juk van den Staat
te brengen? Beoogde de regeering, ten slotte, het monopolie van het onderwijs niet,
en was het niet ondraaglijk te zien dat zij, onder voorwendsel van grondwet,
terugkwam tot het rationalistisch despotisme van Willem I?
En terwijl de eendracht aldus bij de katholieken hersteld werd, ontbond zij zich
integendeel bij de liberalen. De

(1) S. Balau: op. cit., blz. 310.
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schoolwet was vrijdenkers en democraten niet voldoende geweest. De radicalen
haalden weer de jammerlijke quaestie van de uitbreiding van het kiesrecht voor de
dag, en op dat punt was alle overeenkomst tusschen hen en de doctrinairen onmogelijk.
In stede van het aantal kiezers te vermeerderen, had het Kabinet het verminderd!
Ongetwijfeld had de uiterste linkerzijde de wet van 25 Augustus 1878 goedgekeurd
die, onder voorwendsel het bedrog te beteugelen, de grondslagen van den kiescijns
derwijze omgewerkt had, dat een zeker getal priesters en boeren daarvan beroofd
werden. Doch, hoewel zij uit anti-clericalisme voor de wet stemde, had zij dezer
bepalingen beschouwd ‘als zoovele pijlen gericht tegen het cijnsstelsel’, dat haar
democratisch idealisme niet langer kon uitstaan. Het was voor haar nog slechts een
‘vermolmde steen’ in het grondwettelijk gebouw.
De radicalen, vereenigd rondom, den machtigen en grootmoedigen redenaar Paul
Janson, hadden deel aan zijn populariteit. Hun pers streed onvermoeibaar tegen het
niet te rechtvaardigen privilege, dat een land van vijf en half-millioen inwoners onder
de voogdij van 116.000 belastingschuldigen stelde(1). Zou de burgerij, zoo zij dat
privilege langer bleef verdedigen, zich niet blootstellen aan de beschuldiging, dat
enkel maatschappelijk egoïsme haar drijfveer was? De tijd was voorbij, dat de cijns
kon gerechtvaardigd worden als de onontbeerlijke voorwaarde van de
onafhankelijkheid der stemming; hij was een premie voor bedrog en omkooping
geworden. Hoe uitgebreider het kiezerskorps wordt, des te rechtzinniger zal zijn
uitspraak wezen. Bovendien, welken waarborg van verstand en van zedelijkheid kon
de betaling van 42 fr. 32 rechtstreeksche belastingen bieden? De politieke
‘bekwaamheid’ hing niet af van den geldbeugel; alleen onderwijs kon die geven.
Paul Janson stelde op 1 Juli 1881 voor, het stemrecht voor gemeente en voor provincie
daarop te steunen.
Dat optreden ontrustte eenigszins de oud liberalen voor welke politiek één was
met strijd tegen het clericalisme.

(1) Het nauwkeurig cijfer is 116.090 op ongeveer 1.700.000 meerderjarige Belgen.
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Frère-Orban liet te recht opmerken, dat ‘het kunnen lezen en schrijven’ de
Rijnprovinciën niet belette voor de katholieken te stemmen. Doch het was te laat om
een toegeving te weigeren. De wet van 24 April 1883 verleende het stemrecht aan
de bezitters van de bekwaamheid, welke erkend werd door de beoefening van
sommige beroepen of het bezit van de in het programma van het lager onderwijs
geschreven kennis. De rechterzijde liet niet na, in naam van de grondwet, tegen
dezelve te protesteeren. Zij beschuldigde haar de vrijheid van onderwijs te schenden
door de bepaling, waarbij enkel de door een officieele school afgeleverde
getuigschriften als geldig erkend werden, terwijl zij de oudleerlingen der vrije scholen
een examen deed afleggen. De schoolstrijd kwam het terrein der verkiezingen
overweldigen evenals al de andere. Alleen de linkerzijde stemde voor het ontwerp
der regeering.
Doch de radicalen vergenoegden zich daarmede niet meer. Op 3 Juli 1883 vroegen
zij de herziening van de artikelen 47 en 56 van de Grondwet, die den cijns aan de
kiezers van de beide Kamers opleggen. Dat ging over zijn hout. In het vooruitzicht
van het algemeen stemrecht, dat het voorstel duidelijk liet te gemoet zien, zouden
de conservatieve belangen het winnen op de confessioneele hartstochten. De
rechterzijde gaf knorrig haar steun aan de doctrinairen.
Malou verklaarde nochtans, dat ‘de wijze waarop de kiespolitiek sedert drie jaar
geleid werd, hem ten halve bekeerd had tot het algemeen stemrecht’. Doch deze
halve-bekeering was niet voldoende om hem te doen beslissen, een sprong in het
onbekende te doen, zooals de herziening der grondwet, ‘die vesting die al onze
vrijheden beschermt’(1) zou wezen. Wat de gematigde liberalen betreft, hun afschuw
was des te grooter daar, zooals Emile de Laveleye schreef, het algemeen stemrecht,
‘België volstrekt en voorgoed onder de heerschappij van de bisschoppen zou brengen’.
Op den dag der stemming uitten enkel elf leden zich voor het in aanmerking nemen
van het voorstel Janson en zijn vrienden. Dat was de breuk tusschen radicalen en
doctrinairen. Deze maakten een

(1) S. Balau: op. cit., blz. 348, 349.
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nieuwe scheuring als in 1846, in 1859 en in 1872 en verlieten de Liberale Vereeniging
om den Liberalen Bond te stichten.
Die verdeeldheid van de meerderheid was voor het ministerie des te gevaarlijker,
daar het voor erge financieele moeilijkheden stond. De in 1876 begonnen economische
crisis had een tekort op de begrooting voor gevolg gehad, dat nog gestegen was door
de ten gevolge van de nieuwe schoolwet veroorzaakte uitgaven en door de oprichting,
in 1881, van twaalf atheneums en honderd middelbare scholen. De openbare schuld
vermeerderde met 105 millioen per jaar. Nieuwe belastingen drongen zich op. De
rechterzijde en de radicale linkerzijde verbonden zich tegen dezelven in een oppositie
die, in den vooravond der verkiezingen, een somber voorteeken voor het Kabinet
was.
De kiescampagne werd vooral gevoerd onder den kreet: weg met de belastingen!
Zeer behendig, lieten de katholieken het godsdienstig vraagstuk ter zijde. Om de
weifelende gemoederen aan te halen, spraken zij slechts over de noodzaak, het land
bevredigen, dat gestoord werd door een zeer kostelijke schoolwet, waarvan de helft
van het land niet wilde weten. Te Brussel werd een ‘onafhankelijke partij’ gesticht,
die alle confessioneele overdrijving verwierp en, het oud programma van het
unionisme ophaalde. Ondertusschen verscheurden de beide fractiën van het liberalisme
elkander naar hartelust. Zij zouden in dezelfde ramp vergaan. De verkiezingen van
11 Juni 1884 waren een ‘verplettering’ voor het ministerie. De onafhankelijke lijst
van Brussel zegepraalde; de radicalen beten in het stof. De katholieken bekwamen
een meerderheid van 36 stemmen. Nooit zou de liberale partij nog aan het bewind
komen. Doch het censitair kiezerskorps, dat ze omvergeworpen, had, zou haar val
ook niet zeer lang overleven.
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Hoofdstuk III
Uitkomst na een halve eeuw(1)
I
Het huidige geslacht is het onmogelijk, den indruk te begrijpen die gemaakt werd
op al degenen - nagenoeg al de Belgen - die in 1880 de feesten tot het herdenken van
de vijftigste verjaring der onafhankelijkheid bijwoonden. Voor den vreemde, doch
vooral voor de natie, waren deze een onthulling, in den volsten zin des woords. Toen
het volk, in de ruime zalen der jubeltentoonstelling, zag wat al in een halve eeuw
verwezenlijkt werd, ondervond het een verbazing, die weldra veranderde in fierheid
en bewondering. Bij het aanschouwen van dien sedert 1830 afgelegden weg, kon het
zich rekenschap geven van de geschiedkundige solidariteit die het huidige met het
verleden verbond, en de reeds verwijderde herinneringen aan de Omwenteling, aan
de Septembergevechten, aan het Congres, aan de inhuldiging van Leopold I werden
door een ieder met fierheid en dankbaarheid herdacht. De heuglijke zitting van het
Parlement, waar Charles Rogier en kanunnik de Haerne, de laatste overlevenden der
opstellers van de grondwet, luidruchtig toegejuicht werden, roerde de gemoederen
dieper dan zij het ooit werden en vóór 1914 nog zouden worden. Tegenover die twee
grijsaards, vergat men, dat zij partijmannen geweest

(1) Het zal wellicht overbodig zijn te doen opmerken, dat dit hoofdstuk slechts een vluchtige
schets is, en geenszins een geschiedkundig overzicht noch van de economische ontwikkeling
noch van die der kunsten, der letteren en der wetenschappen in het land, van 1830 tot ongeveer
1880. Dat zijn zoovele onderwerpen die zelfstandig hoeven behandeld. Evenals in de vorige
boekdeelen van mijn werk, betrachtte ik te wijzen op dezer overeenstemming - telkens deze
merkbaar was - met de algemeene evolutie van het nationaal leven, waarbij ze slechts
beschouwd werden, als men zoo zeggen mag, als een uitvloeisel van hetzelve.
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waren om in hen slechts, stichters van het vaderland te zien. In de opgeklaarde lucht,
te midden van de algemeene vreugde, van de luisterrijke feesten, van de schitterende
stoeten, legden katholieken en liberalen ide wapens neer. Aan den schooloorlog werd
niet meer gedacht. De dagbladen stonden vol met de beschrijving van de feesten en
van den luister der Tentoonstelling en hadden weinig of geen plaats over voor politiek.
De katholieken veinsden niet te weten, dat een liberaal ministerie aan het bewind
was. De koning, die kort te voren nog zoo impopulair was, werd nu beschouwd als
de belichaming van den Staat. Het Te-Deum, door de bisschoppen gezongen,
niettegenstaande hun officieele onthouding, liet hen deelnemen aan het verheerlijken
van het jubeljaar.
‘Sedert de laatste vijf en dertig jaren, had Leopold II bij zijn troonsbeklimming
gezegd, heeft België dingen zien verwezenlijken, die elders, in een zoo weinig
uitgestrekt land als het onze, zelden binnen den loop van één geslacht voltrokken
werden’. En wat was die vooruitgang niet gestegen sedert 1865! Heden kende het
revolutionnair land, wiens toestand tot in 1839 zoo hachelijk geschenen had, dat de
koning van Holland verwachtte, dat de nood het weder onder zijn schepter zou
brengen, een voorspoed die de wereld verbaasde. Met betrekking tot zijn
uitgestrektheid en zijn bevolking, stond het vooraan in de economische beweging.
Nergens, zelfs niet in Engeland, had de nijverheid zich zoo snel ontwikkeld. En
hoeveel moeilijkheden hoefden niet overwonnen: eerst en vooral het wantrouwen
der Mogendheden, vervolgens de vlascrisis en de eetwarencrisis, het protectionisme
der naburige Staten, de Scheldetol, ten slotte het gebrek aan koloniën en aan een
handelsvloot. Met de aanhoudende wilskracht, was de natie alles te boven gekomen.
Dat volk dat, in de XVIIe eeuw, tusschen de jaarlijksche invallen der Fransche legers
in, zijn akkers bebouwde, zonder zich af te vragen of het wel zou oogsten(1), was nog
immer hetzelfde. In dit zoo zeer blootgesteld, zoo overbevolkt plekje lands van
Europa, dat

(1) Geschiedenis van België, deel V, blz. 58.
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de wisselvalligheden van de geschiedenis zoo erg geschommeld hadden tusschen
rijkdom en ellende, werd de arbeid nog steeds beschouwd als de allereerste
voorwaarde van het bestaan. Tot immerdurende krachtsinspanning veroordeeld als
het was, had dit België, dat vreugde en genot nochtans zoozeer op prijs stelde, nooit
een rustig leven gekend. Het bleef arbeidzaam, in tijden van verval als bij welstand,
steeds aan het werk.
Ongetwijfeld hing zijn toenmalige voorspoed niet uitsluitend van zich zelf af,
evenmin als zijn geleden rampen. Hij was grootendeels het gevolg van de
internationale omstandigheden, die op alle tijdstippen, het lot hadden vastgesteld van
dit land, den sluitsteen van het Europeesch evenwicht. De groote Mogendheden, die
het vroeger tot hun slagveld gekozen hadden, lieten het nu een tijdvak van vrede
smaken, zooals het op geenerlei tijdstip zijner geschiedenis gekend had. Het was,
sedert de XVe eeuw, de eerste maal, dat het Belgisch grondgebied, in een tijdruimte
van vijftig jaar, niet door vreemde legers werd vertrapt. En, als altijd, zoowel onder
Philips den Schoone als onder Karel V, onder Maria-Theresia als onder Willem I,
was de terugkeer van de veiligheid gepaard gegaan met den terugkeer van de welvaart.
Gedurende die halve eeuw was België weder geworden wat het in de XVIe eeuw
was: de bevolkste en bedrijvigste streek van het vasteland. De Tentoonstelling leverde
daarvan het wonderlijk en onwraakbaar bewijs. Al die machines, al die
verscheidenaardige voortbrengselen, al die nijverheidstakken, al die groote openbare
werken, spoorwegen, vaarten, de haveninrichtingen van Antwerpen, de afdamming
der Gileppe, al die diagrammen die de wonderbare uitzetting van het verkeerswezen,
van den handel, van den doorvoer aanwezen, vervulden, de bezoekers met fierheid
en met vertrouwen. De wanstaltige en toch indrukwekkende locomotief, die in 1834
den eersten trein van Mechelen naar Brussel gesleept had, werd met aandoening
beschouwd, als een symbool en als een waarborg voor den verderen vooruitgang.
Die welige bloei werd verwekt door de burgerij, die er ook de vruchten van plukte.
En zoo haar economisch overwicht overal het kenschetsende maatschappelijk
verschijnsel van de
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XIXe eeuw was, toch uitte het zich nergens, naar het schijnt, zoo volkomen en zoo
schitterend als in België. Hier, inderdaad, lag de burgerij niets in den weg: noch
historische traditiën, noch verworven rechten, noch inrichting van den Staat, noch
ambtelijke tusschenkomst. Krachtens de grondwet en het cijnsstelsel, bezat zij het
monopolie van de openbare macht zoo volledig als de patriciërs die in de steden der
XIIe en XIIIe eeuw bezaten en, als hun regeering was de hare, in den vollen zin des
woords, een klassenregeering geweest en gebleven. De stelling, welke zij verworven
had, was overigens slechts het gevolg van de economische omwenteling die, sedert
het einde der XVIIIe eeuw, het onder de contrôle van den Staat werkzaam
mercantilisme van het Oud Stelsel vervangen had door een tijdvak van individualisme
en vrije mededinging. En de burgerij was niet alleen de bewerkster van die vervorming
van de economische orde, zij was, als men zoo spreken mag, daarvan ook het
voortbrengsel.
Inderdaad, in België bemerkt men, duidelijker dan overal elders, dat zij een klasse
van opkomelingen uitmaakt. Zooals steeds bij groote maatschappelijke crises gebeurt,
had zij de plaats ingenomen, welke opengelaten werd door de ondernemers en de
kapitalisten van het vroeger tijdvak, die onbekwaam waren geweest zich aan te passen
tot de vereischten van den huidigen tijd(1). In haar rangen bestaat in de nieuwe tijden
weinig of niets meer van de oude burgerij der XVIIe en der XVIIIe eeuw. Hoogstens
is nog, onder de scheppers van de moderne nijverheid, een luttele minderheid van
vóór de Fransche inlijving van 1794 aan te treffen. De eersten hunner verschijnen
onder het Keizerrijk, als Lieven Bauwens, Orban, Biolley, anderen als Meeus,
Cockerill onder het koninkrijk der Nederlanden, doch sedert de Belgische
omwenteling worden zij immer maar talrijker. Schier allen komen uit het volk of uit
de lagere schichten van den middelstand. Het zijn parvenu's, alleen rijk aan verstand,
aan wilskracht en aan stoutmoedigheid, wien de economische vrijheid den weg
baande. Deze is nog in haar kinderschoenen

(1) H. Pirenne: Les étapes de l'histoire sociale du capitalisme (Bulletin de l'Académie royale de
Belgique, Classe des Lettres, 1914).
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en vergt van hen die willen slagen, slechts persoonlijke bekwaamheid. Het veld is
ruim en staat ter beschikking van een ieder. Geenerlei privilege wordt vereischt om
tot de fortuin te geraken. Zooals in het Congres bevestigd werd, behoort deze iedereen,
die den moed en de kracht heeft om ze te bemachtigen.
De moderne burgerij is dus niemand iets verschuldigd. De stelling, welke zij
inneemt, werd door haar niet geërfd, doch gebouwd. Zij volgt niemand op en haar
stichters kunnen aanvoeren, dat zij hun eigen voorvaders zijn. Stichters die niet altijd
voortzetters hebben. Want onder die kooplieden en die oprichters van fabrieken, ligt
de fortuin nabij den ondergang. De kapitalen, aan het ontoereikend krediet der banken
ontleend, kunnen de crises moeilijk wederstaan. Ofwel laten onbekwame zonen de
zaken vervallen, welke zich slechts rechthielden door den persoonlijken arbeid van
haar hoofd. De verwoede mededinging die de industrieelen gedurig tegen elkander
opjaagt, vergt van hen een bestendige krachtsinspanning. Zij houden slechts stand
dank zij oneindige zuinigheid en tucht. Reeds van 's morgens begeven zij zich naar
de fabriek en blijven daar heel den dag, behalve om te gaan eten; zij zien zelf hun
werkplaatsen na, voeren de briefwisseling, houden de boeken, ontvangen de klanten.
Nevens de fabriek staat hun huis, waar heel den dag het gedruisch der machines
gehoord wordt. Soms neemt de vrouw deel aan de werkzaamheden van haar
echtgenoot en komt de oudste zoon na de schooluren, onder het toezicht des vaders,
zich de zaken eigen maken. De gezinnen zijn overigens kroostrijk en, om de kinderen
een bestaan te bezorgen, hoeven de zaken uitgebreid. Om stand te houden, moet men
zich gedurig verrijken en dienvolgens rusteloos zwoegen. Geenerlei weelde in de
huishouding; een maatschappelijk leven dat beperkt is tot eenige plechtige eetmalen,
de ontvangst van ouders, het drinken van een glaasje Bourgogne-wijn onder vrienden.
Geen vacantie; van tijd tot tijd een reis naar Parijs of een verblijf te Oostende; weinig
of geen verstandelijk genot, dat is in de meeste nijverheidssteden de gewone
levenswijze der ‘patroons’. Enkel bij eenige gelukkigen, verheft zij zich tot een
hooger peil. En dan nog blijft de
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deelneming van den kapitalist de regel aan de leiding van de zaken, zelfs bij de
rijksten. Het uur van de financieele samentrekking is nog niet geslagen. Zoo er vele
machtige nijverheidsfamiliën bestaan, zoo vindt men slechts zeer weinig machtige
vennootschappen. Zelfs onder de kolenmijnen, blijven verscheidene het eigendom
van particulieren wier kasteel zich nabij de ‘putten’ verheft. Van de specluatiekoorts,
die tot ongeveer 1835 woedde, is maar weinig overgebleven. Over het algemeen,
onthouden de industrieelen zich van beursverrichtingen en dienen de beschikbare
kapitalen tot het voeren en uitbreiden van de loopende zaken.
Die Belgische burgerij, die sedert de Omwenteling het politiek bewind uitoefende,
is dus een bij uitstek arbeidende klasse, die gedurig naar hooger streeft. Zij onderwierp
het land aan haar invloed; haar is de verdienste van zijn vooruitgang te danken en
ook de verantwoordelijkheid voor dezes ontoereikendheid te wijten. Zij bezat het
gezag, en ongetwijfeld heeft zij hetzelve tot haar belang aangewend, doch het dient
erkend, dat dit belang geruimen tijd overeenkwam met de vereischten der economische
beweging. De XIXe eeuw was vooral een eeuw van voortbrenging. Vandaar die geest
van liberalisme en van individualisme, die haar, gedurende het grootste deel van haar
loop, ten eenen male bezielt en die zich met zulk een uitsluitende kracht in België
bevestigt. Meer dan voor eenig ander, bestond voor dit overbevolkt land de
verplichting voort te brengen om zich de levensmiddelen aan te schaffen, welke zijn
bodem niet op toereikende wijze kon opleveren. Doch om zijn producten uit te voeren,
niettegenstaande de ‘barrières’ die het omringen, was goedkoope voortbrenging de
eerste vereischte. Dat verklaart zoovele stoutmoedige innovatiën: invoering van de
spoorwegen in 1834, vervolgens in 1884 die van de buurtspoorwegen tot het
bevorderen van druk verkeer; afschaffing van de octrooien tot het bestrijden van
duur leven, invoering van de werkliedentreinen (1879) tot het verzekeren van een
overvloedigen handenarbeid, ten slotte ontwikkeling van de nijverheidstakken tot
omvorming, die bij het fabrikaat een minimum van dagloon inlasschen.
Het is wellicht een geluk voor het land, dat het protec-
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tionisme het eerst en vooral verplichtte zich de middelen te verschaffen om hetzelve
te wederstaan. Bij de zegepraal van den vrijhandel, in 1861, was België aldus
volkomen toegerust om de voordeelen daarvan te genieten. Hij gaf vlucht aan de tot
dan toe bedwongen krachten, deed de kapitalen uitzetten, verwekte een nieuwe
uitbreiding van de gemeenschapswegen en van den doorvoer, bezielde den uitvoer
en schiep ten slotte de onontbeerlijke voorwaarden tot het verwezenlijken van de
door het brein van Leopold II gebaarde koloniale ontwerpen. Het zal volstaan er aan
te herinneren, dat het verkeer der haven van Antwerpen van 1864 tot 1884 zesmaal
sterker geworden is, en dat de opbrengst der kolenmijnen, die in 1860 slechts 9 1/2
millioen ton bedroeg, in 1883 tot 18 millioen ton gestegen was.
Doch, om de voortbrenging op dat peil te houden, of liever om te gehoorzamen
aan de noodzakelijkheid ze steeds uit te breiden, wilde men ze niet laten vervallen,
was men meer dan ooit verplicht goedkoop te werken. En voor de heerschende
burgerij was het al te verleidelijk de goedkoopheid te bekomen ten nadeele van de
werkende klassen. Overeenkomstig de leerstellinig der liberale economie, scheen
het haar even natuurlijk den werkman tegen den laagsten prijs te betalen, als de
grondstof tegen den laagsten prijs in te koopen. De vrije mededinging, die zij zonder
voorbehouding in het domein der nijverheid aanneemt, neemt zij evenzoo op de
arbeidsmarkt aan. Het ongerijmd en achteruitkruipend protectionisme dient zoowel
gebannen in het een als in het ander domein.
En terwijl zij de zaak aldus opvat, meent zij te handelen overeenkomstig het echte
begrip van de rechten van den mensch. De vrijheid van het kapitaal die daaruit
voortvloeit, dient aangevuld met de vrijheid van den arbeid. Evenals de patroon, kan
de werkman zich door eigen krachtsinspanning verheffen. Optreden van den Staat
in zijn voordeel is slechts gerechtvaardigd om hem die inspanning lichter te maken.
Dat is het doel van de wetten die, onder het laatst liberaal ministerie, de verplichting
van het werkboekje afschaften en het privilege der patroons introkken, volgens welk
zij op hun woord geloofd werden bij betwisting met de gasten;

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

259
dat is vooral het doel van de vermenigvuldiging der lagere scholen, der avondscholen,
der beroepsscholen, der spaarkassen. Wel is waar, vraagt men zich niet af of de
practijk overeenkomt met de theorie, of de loonen van het proletariaat hetzelve
toelaten te sparen en of het kind na twaalf uren dagelijkschen arbeid, nog over genoeg
kracht en over genoeg tijd beschikt om die lessen bij te wonen. De economische
wetten zijn immers onverbiddelijk, en de voorspoed der nijverheid staat boven alle
andere belangen. Zoo de arbeider te klagen heeft, hoeft hij slechts in staking te gaan.
Hij heeft het recht het werk te laten staan, evenals de patroon het fecht heeft hem
weg te zenden. In geval van woeling, zullen de burgerwacht en desnoods het leger
optreden om de maatschappelijke orde, het kapitaal en den eerbied voor de
overeenkomsten te beschermen. De voorzienigheid gaat niet verder, en de burgerij,
gansch in beslag genomen door de zorg voor de zaken, voelt den opstand niet broeien,
voor welken, als hij zal losbarsten, zij gansch onvoorbereid zal staan.
De vorderingen van de nijverheid waren zoo snel geweest, dat de landbouwende
bevolking, die in 1846 ruim de helft van de inwoners des lands bedroeg (2,221.000
op 4.337.000), daarvan in 1890 nog slechts ongeveer het vierde deel uitmaakt. De
eetwarencrisis van 1845-1848 deed het stelsel der beweegbare schaal verdwijnen,
die den hoogen prijs van de veldvruchten waarborgde, en de laatste sporen van het
protectionisme, sedert 1861 verdwenen, stelden den landbouw tegenover een
mededinging die hij moeilijk het hoofd kon bieden. Te beginnen van 1870 wordt die
toestand verergerd door den invoer van groote hoeveelheden Russisch en
Amerikaansch koren. De vertegenwoordigers der landelijke gewesten klagen, dat
dezelve opgeofferd worden. Doch hoe zouden ze kunnen geholpen worden, zonder
den kost van het leven en dienvolgens het bedrag van de loonen te doen opslaan?
Zoo de boeren achten, dat de veldarbeid niet meer loonend genoeg is, hoeven zij
slechts naar de fabriek te gaan. Dat doen zij inderdaad, en hun toevloed naar de steden
vermeerdert daar ook de getalsterkte en de ellende van het proletariaat. In Vlaanderen,
waar de landbouw

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

260
overheerschend is, verwekt de crisis een tamelijk levendige beweging van
landverhuizing naar de Vereenigde Staten van Amerika. Het Fransch
Noorderdepartement trekt duizenden Belgen naar zijn dichtbij gelegen fabrieken. In
den oogsttijd, gaan benden ‘Franschmannen’ arbeid zoeken in Beauce, in Normandië,
in Picardië, in Champagne en in Ile-de-France. Edoch, zóó overvloedig is de
bevolking, dat daardoor de hooge prijs van pachten en landerijen niet vermindert.
Zij put zich uit en blijft vastgeklemd in den slenter van een verachterde
landbouwtechniek. Noch de eigenaars noch de Staat denken er aan haar dikwerf
erbarmelijke levensverhoudingen of haar werkwijzen te verbeteren. Om uit den
kommer te geraken waarin zij ploetert, hoeft gewacht op de invoering, rond 1880,
van samenwerkende maatschappijen en van het landbouwkrediet. Vooralsnog, laat
de instelling van werkmansabonnementen (1879) de boeren toe, in de fabrieken van
de steden te komen werken, zonder hun dorp te moeten verlaten. De nijverheid
overweldigt aldus meer en meer den buiten. Uit de Kempen en uit Vlaanderen
woorden elke week honderden arbeiders naar de mijnen van Henegouw, van Limburg
en van het land van Luik vervoerd.
Over het algemeen, biedt de voorstelling van het land, op het einde van de eerste
halve eeuw zijner onafhankelijkheid, meer licht- dan schaduwzijden. Zoo de
burgerregeering al de gebreken eener klassenregeering had, bezat zij daarvan ook
de verdiensten. Dank zij dezelve, vervulde België schitterend zijn rol in een eeuw
van verwoede voortbrenging. Van rond 1848 tot de groote economische crisis van
1884, heeft het, in een doorgaande beweging, zijn toerusting, zijn hulpmiddelen, zijn
ondernemingen uitgebreid. Naast zijn Staatsspoorwegen, kwamen nieuwe banen,
aangelegd eerst en vooral door Engelsche eri Fransche, vervolgens door nationale
vennootschappen. De kapitalen, die vroeger zoo bedeesd waren, werden stouter en
wonnen aan door hun gebruik. De prijs van het geld vermindert. Nieuwe banken
verrijzen naast de So'ciété Générale en de Nationale Bank. De omzetting van de titels
der openbare schuld op steeds lageren rentevoet getuigt van financieele vastheid.
Het cijfer
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van den uitvoer, dat in 1850 nauwelijks 200 millioen bedroeg, was in 1883 tot 1337
millioen gestegen.
Wat de bevolking betreft, deze groeit met een beteekenisvolle voortduring aan.
Van 147 inwoners per vierkanten kilometer in 1846, stijgt zij tot 187 in 1880. De
vermeerdering is overigens zeer ongelijk. Zij kwam vooral de steden ten goede. De
slechting van haar vestingen, die onnut geworden waren sedert de samentrekking
van de verdediging des lands op Antwerpen, en de afschaffing der octrooien laten
haar nu toe, grooter en fraaier te worden. Terwijl zij zich met nieuwe wijken
omgorden, worden zij inwendig verbeterd door ‘rechttrekkingen’, door het aanleggen
van lanen, door verfraaiings- of gezondheidswerken, die haar een genoeglijk en
bemiddeld aanzicht geven, waarbij de ‘werkersbeluiken’ die hun onafzienbare rijen
armzalige huisjes tot buiten de stad uitstrekken, treurig afsteken.
En dat alles werd verwezenlijkt met het strikt minimum van openbare
tusschenkomst. De belastingen zijn tweemaal minder zwaar dan in Frankrijk en in
Holland, en als zij verhoogen, is het op verre na niet in verhouding tot de
vermeerdering van de algemeene weelvaart. Van 1840 tot 1880 stijgen zij slechts
van 19 tot 28 frank per inwoner, terwijl de uitvoer met negen vermenigvuldigd is.
Daarentegen steeg de Staatsschuld, die in 1840 slechts 281 millioen bedroeg, tot
2708 millioen in 1900. Het cijnsstelsel, dat zoo bekommerd was over het kiesbelang,
verkoos de noodige hulpmiddelen aan leening te vragen, liever dan den
belastingschuldige te misnoegen door hem op de beurs te kloppen(1). Doch over het
algemeen, is de financieele toestand bevredigend. De koers van de rente getuigt voor
het krediet van de natie.

II
Bij den aanvang der XIXe eeuw schijnt alle verstandelijke zelfstandigheid uit België
verdwenen. Op geestesgebied, is het nog slechts wat het in het domein der politiek
is: een

(1) R.-J. Lemoine: La politique d'emprunt du gouvernement belge (Revue Economique
internationale, Nov. 1927).
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groep Fransche departementen. Onderwijs, boeken, kunst, alles komt van Parijs em
draagt daarvan den stempel. Lyceums kwamen in de plaats van zijn colleges,
Faculteiten in de plaats van de Leuvensche Universiteit, de school van David in de
plaats van het overblijfsel van de school van Rubens. De door Maria-Theresia te
Brussel gestichte Academie is afgeschaft, de Bollandisten bestaan niet meer. Niets
van het huidige is met het verleden verbonden. Men voegt zich zoo goed het gaat in
het nieuw stelsel, op de puinhoopen van het oud. De verfransching is even volkomen
als verplichtend(1).
De indruk was zoo grondig en zoo sterk, dat hij gedurende de vijftien jaar van het
koninkrijk der Nederlanden bleef bestaan. Dezes universiteiten, scholen, wetgeving
in zake talen, waren te kort van duur om nut te stichten. Tusschen de Belgen en de
Hollanders is de tegenstelling in zake godsdienst, zeden, belangen, staatkundige en
maatschappelijke begrippen overigens al te geweldig, dan dat dezen invloed op genen
konden uitoefenen. Geenerlei nieuw denkbeeld kwam uit het Noorden naar het Zuiden
gedurende de vijftien jaar, dat zij door den wil van Europa aaneengekoppeld waren(2).
Meer nog, de oppositie tegen de anti-franschgezinide regeering van koning Willem
wordt door Fransche denkbeelden onderhouden. Tegen haar zoeken de katholieken
hun ingeving bij Lamennais, en de liberalen bij Benjamin Constant. Behoudens
onbeduidende uitzonderingen, ondergaat de natie zoo volkomen den invloed van
Frankrijk in 1830, als zij dien in 1815 onderging. Daar deze niet meer opgelegd
wordt, is hij wellicht sterker. Kortom, bij het uitbreken van de Omwenteling, valt
heel het door Willem I in België opgericht cultureel gebouw bij den eersten stoot in
duigen.
Na de zoo welbegrepen hervormingen van het ‘verlicht’ en autoritair bestuur der
Nederlanden, kwam in den beginne niets te voorschijn dan verwarring in de vrijheid.
Men zag hooger welke groote inspanning noodig was om een onderwijs te herstellen,
dat naar gelang van de partijtwisten heen en

(1) Geschiedenis van België, deel VI, blz. 188 en volg.
(2) Ibid., blz. 359 en volg.
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weer geschommeld werd. Zoo men België en Holland sedert de scheiding met
elkander vergelijkt, bevindt men dat het eerste zonder twijfel lager dan het ander
staat, wat de inrichting en het peil van het onderwijs, betreft. En toch is die
Omwenteling, die zooveel vernieling pleegde, het uitgangspunt van een wezenlijke
wedergeboorte. Toen zij België de onafhankelijkheid terugschonk, maakte zij tevens
zijn spiritueele wilskracht vrij. Kunst, letteren en wetenschap, die sedert de XVIe
eeuw slechts herhalingen en navolgingen kenden, worden dadelijk medegesleept in
de levenskracht, die het land vervoert. 1830 dringt zich gelijkelijk op als een voornaam
tijdstip in de staatkundige en in de verstandelijke geschiedenis der natie.
Evenals in alle tijdvakken van wedergeboorte, wordt die beweging eerst en vooral
merkbaar op gebied van kunst, de spontaanste, de insitinctmatigste en de minst
rationeele van de uitingen der beschaving. En als men spreekt van kunst, bedoelt
men in de eerste plaats dien vorm van de kunst, die hier, sedert zoovele eeuwen, den
voorrang op al de andere had, namelijk de schilderkunst. Schier verdwenen op het
einde der XVIIIe eeuw, had zij zich gedurende het Fransen tijdvak laten beheerschen
door den invloed van David. En het langdurig verblijf van den grooten schilder te
Brussel, na den val van het Keizerrijk, had, door de persoonlijke actie, zeker het
aanzien verhoogd van zijn stijl, die even treffend was door de ordening en de
teekening, als door de soberheid van kleuren. Hij was de meester geweest van Navez
(1787-1869), die ten tijde der Omwenteling in zeer hoog aanzien stond.
Dat aanzien zou hem niet overleven. Plotselings verdwijnt de smaak voor een
schilderkunst, die slechts in de Oudheid en in Italië passende onderwerpen schijnt
te vinden. Op dat oogenblik, dat de historische stukken alleen, de groote kunst waardig
schenen, vergde het patriotisch bewustzijn, dat zij haar onderwerpen in de nationale
geschiedenis zocht. Men schreef te recht, dat ‘de Belgische kunst ook haar barricades
had’. Allerminstens, gaat de zegepraal der Omwenteling gepaard met den triumf van
Wappers, van de Keyser, van Gallait, wier doeken aan vergeten episoden uit een
roemrijk
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verleden herinneren: aan den Sporenslag, aan den dood van Egmond en van Hoorn,
aan de vernedering van Maria van Bourgondië vóór de Gentenaars, aan den moord
op Laurelle en aan meer andere. Doch meer nog dan door hun onderwerpen, breken
zij door hun samenstelling en hun coloriet met het academisme van Navez. Met hen
bevestigen zich èn het jong romantisme èn de hervatting van Rubens' traditie.
Ongetwijfeld is daar meer goede wil bij dan genie en onderscheidt zich de
voortbrenging van die schilders meer door hoeveelheid dan door hoedanigheid. Doch
die hoeveelheid getuigt van een weelderige levenskracht, die voortaan niet meer zal
verdboven. Het machtig koloriet der Vlamingen noopt hen weldra, gevoeliger en
rechtzinniger effecten te zoeken. Zij komen terug tot het landschap, tot het binnenhuis,
tot het aangrijpend schouwspel van het duin en de grauwe wateren der Noordzee,
van de Vlaamsche beemden en de heiden der Kempen. Al de kleurenspelen, al de
schakeeringen van licht en van schaduw worden uitgedrukt door het palet, dat tevens
zoovele verschillende genieën verraadt. Het aangangstijdvak is voorbij, en op dezes
ietwat naïeve conventiën volgt een meesterschap van kunstenaars, die hunner krachten
bewust zijn. De oorspronkelijkheid viert vrijen teugel en elkeen schept naar zijn zin.
Wij noemen Wiertz, die David en Rubens met de droombeelden van Victor Hugo
vermengt en vreemdsoortige of groteske tafereelen levert, welke voor grootsch willen
doorgaan; Rops, wiens etsen door Baudelaire schijnen ingegeven; Verwée met zijn
koeien; Stobbaerts met zijn hofsteden; Alfred Stevens met zijn voorname dames;
Leys vooral met zijn Antwerpenaars der XVIe eeuw en de opstanding van het verleden
in een tooverkracht van kleuren, en de Braeckeleer, vol aangrijpende gemoedelijkheid
en poëzie.
Dat alles neemt deel aan die vlucht der Fransche schilderkunst en richt zich
gedeeltelijk onder haar leiding. Evenals in de XVe eeuw, bezoeken de Belgische
schilders graag Parijs, doch zonder zich hetzelve dienstbaar te maken. Na het
romantisme van Delacroix, staan zij onder den indruk van het realisme van Corot,
van Rousseau, van
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Millet, en hebben zij zich met Courbet in de openlucht begeven. Toch spreken zij
hun eigen taal en zien zij met hun eigen oogen. Hun individualisme breekt met de
steeds in de Academiën heerschende traditiën en uit zich ongedwongen. Men kan
niet van hun school spreken; zij hebben afkeer voor alle gezag, - wat met hun landaard
overeenkomt, - en hun oorspronkelijkheid ontwikkelt zich met dezelfde
verscheidenheid als hun temperament.
De stadiën van de geschiedenis der beeldhouwkunst zijn precies dezelfde als die
der schilderkunst. Ook voor haar is 1830 een keerpunt. Dat wil niet zeggen, dat het
classicisme en de invloed van Rome en van Parijs de volgelingen van Godecharles,
Kessels of Fraikin († 1893) niet bijblijven. Doch de patriotische strooming dringt
zich de kunstenaars op en richt hen op hun beurt naar de verheerlijking van 's lands
verleden. Reeds in 1833 vraagt Nothomb, dat van Artevelde ‘terug op zijn voetstuk
gesteld worde’(1), en regeering en steden wedijveren met elkander in het oprichten
van standbeelden, die den nieuwen Staat zullen opsmukken. België verhaast zich om
op zijn openbare pleinen de beeltenis te plaatsen van de groote mannen die zijn roem
stichtten, als Karel de Groote, Godfried van Bouillon of Boudewijn van
Constantinopel, die zijn nationale kunst onsterfelijk maakten, als van Eyct, Rubens,
van Dyck, Orlandus Lassus of Grétry, of die streden tegen het despotisme van zijn
vorsten, als Jacob van Artevelde, Egmond en Hoorn, de prinses van Epinoy, En die
‘standbeeldenziekte’ levert wel het passend versiersel voor dat vreedzaam en
zelfgenoegzaam burgervolk. Weinigen onder die op bestelling gemaakte werken
overtreffen overigens het peil van de schreeuwende romantische beeldhouwkunst
van dien tijd; dezelven zijn volkomen in overeenstemming met de groote
geschiedkundige schilderijen van Wappers, van Cluysenaer enz.
Toch laten eenigen, als het beeld van Leopold I of van Belliard van Geefs († 1883),
een vrijmaking voorzien, die omstreeks 1860 inzonderheid aangevangen wordt door
Paul

(1) Essai historique et politique sur la révolution belge, 3e uitg., blz. 432.
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de Vigne, van der Stappen, Dillens, Vincotte, Mignon en de Groote. Vervolgens
openbaart zich eensklaps, juist met devijftigste verjaring der onafhankelijkheid, het
genie van Constantin Meunier (1831-1905). Die groote schilder, die een nog grooter
beeldhouwer geworden is, verbeeldt wat, onder de scheppingen van het hedendaagsche
België, het machtigst en het uitdrukkelijkst was, en wèl zijn nijverheid. Overigens
niet de minste politieke bedoeling bij dien kunstenaar, die niets wou zijn en anders
niets was dan een kunstenaar. Hij is groot, omdat hij de woeste en tragische poëzie
begreep van die nijverheid, die hij eerst met het penseel maalde vóór dat hij ze in 't
brons zou gieten. Hij beitelde de werklieden uit de poedelovens en de smeden van
Henegouw, de scheepslossers van Antwerpen, de boerenknechten van Vlaanderen
of van Haspengouw, evenals de Grieken hun worstelaars bouwden, wil zeggen als
de uitdrukking eener tot hiertoe onopgemerkte schoonheid. Evenals de Vlaamsche
landschapschilders het eigenaardige der hoeven vertolken, zoo verheerlijkt hij dat
der pletovens en der kolenmijnen, de treffende inspanning der gebogen en misvormde
lichamen rondom het uitvloeiende gesmolten staal, de ernstige ruwheid der
metaalbewerkers, wier beenen met ijzer omwikkeld zijn, de mijnwerkers met den
helm op het hoofd. Er ligt niets anecdotisch in zijn realisme. Hij dringt zich op door
den eenvoud, de grootheid, de macht der ontroering. Hij is op de hoogte van zijn
onderwerp en, in dezelfde mate dat België het land van den nijverheidsarbeid is,
wordt Meunier tevens de grootste en de nationaalste zijner kunstenaars.
Vergeleken met de schilderkunst en met de beeldhouwkunst, is de bouwkunde
gekenschetst door iets dat onvolledig, verward en gewild is. Na de uitputting van de
classieke typen rondom 1850, zoekt zij vergeefs een nieuwe formule of tracht zij,
even vergeefs, die traditiën van de Middeleeuwen of van de Renaissance op te
frisschen. Het romantisme leidt haar naar een pseudogotischen stijl van loofwerk,
waarvan het bisschopspaleis en de voormalige klokketoren van het belfort te Gent
de voornaamste specimens zijn; deze werden vroeger bewonderd en doen nu nog
slechts glimlachen om de naïveteit hunner machteloosheid. Toch is de bewondering
voor de
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Middeleeuwen gemeend. Zij is het zelfs al te zeer, door de onmatigheid van de
‘herstelling’ en de ‘blootmaking’ van gebouwen, die zeer dikwijls slechts getuigen
van archeologisch vandalisme. Harerzijds leiden de pogingen tot het opfrisschen,
onder den naam van Vlaamsche Renaissance, van de versierselen van den bouwtrant
der XVIe eeuw, over het algemeen slechts tot het oprichten van mooie gevels, waar
de rooskleurige baksteen schilderachtig verwerkt wordt met de blauwe steen van de
Ourthe of van Zoningen.
Het nieuw Brussel biedt het schouwspel van al de inspanningen en al de
navorschingen van twee geslachten van bouwmeestefs, die de meest verschillende
richtingen insloegen. De Mariakerk van Schaarbeek is Byzantijnsch de Beurs een
ongelukkige toepassing van den style Napoléon III, het Paleis van het Jubeljaar een
poging tot het verwerken van ijzeren gebinten met colonnades. Te midden van dat
alles, verheft zich de logge en indrukwekkende massa van het Paleis van Justitie. En
't was voorwaar een edele gedachte, het machtigste gebouw aan de gerechtigheid te
wijden. Het werk van Poelaert, met zijn ophoopingen, zijn terrassen, zijn reusachtige
standbeelden, zijn ruime trappen, zijn eindelooze voorzaal, is majestueus, ja, soms
grootsch. In allen gevalle ontleent het ruimschoots aan alle stijlen en is het daardoor
als het ware het symbool eener bouwkunde, die vruchteloos haar baan zoekt. Dat
belet niet, dat de verscheidenheid zelf van de pogingen de Belgische steden een
oorspronkelijk aanzicht geeft, dat men elders vergeefs zou zoeken. Sedert 1860
hebben zij haar uiterlijk vernieuwd. De liefhebber van schilderachtige hoekjes moet
de oude gevels met trappen en torentjes zoeken in de oude wijken, die door de
overweldiging der groote magazijnen met afbraak bedreigd worden. In de
burgerhuizen der jongst aangelegde lanen, worden het alledaagsche en het belachelijke
samen aangetroffen ondereen met het sierlijke en het vernuftige. Kortom, men beleeft
een tijdvak van weifeling die, in de laatste jaren der eeuw, tot een nieuwe richting
zal leiden.
Tot die door de Omwenteling verwekte wedergeboorte van wilskracht, heeft de
toonkunst veel minder bijgedragen dan de beeldende kunsten. Langen tijd blijven
de overheersching
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der Fransche school en de invloed van Parijs zich laten voelen. Die van Duitschland
laat zich slechts rond 1840 bemerken. Nochtans bezit België drie conservatoriums:
dat van Luik, dat in de laatste tijden van het Hollandsch stelsel geopend werd,
vervolgens die van Brussel en van Gent onderscheidenlijk gesticht in 1832 en in
1834; daarbij komen nog talrijke door de steden gestichte muziekscholen en
menigvuldige zang en orkestvereenigingen. Virtuozen als de Bériot, als Vieuxtemps
verwerven een Buropeesche beroemdheid. Fr, Fétis (1784-1871), vervolgens Gevaert
(1828-1908) onderscheiden zich door een muzikale wetenschap die, vooral bij den
laatste, met een onbetwistbaar talent gepaard gaat. Doch er hoeft gewacht op Peter
Benoit (1834-1901) om de bevestiging te vinden van een oorspronkelijkheid, waarbij
de machtige schakeeringen van den Vlaamschen aard vurig uitgedrukt worden; op
dat tijdstip geeft de Luikenaar Cesar Franck (geboren in 1822), die evenals Grétry
zijn vaderland vóór Parijs verliet, blijk van een genie, zoo machtig en zoo nieuw als
dat waarop Oonstantin Meunier in de beeldhouwkunst mag bogen.

III
‘Het staatkundig België werd hersteld’, schreef J.-B. Nothomb in 1833, het
verstandelijk België moet eveneens herboren worden. Dat wil niet zeggen, dat ons
land ten allen tijde, ja heden nog, geen verheven geesten bezat die eervol de kunsten
en de wetenschappen beoefenden; doch zij werken afgezonderd, geenerlei bewustzijn
van nationaliteit vereenigt hen, verbindt hun gewrochten met de gedachte aan een
gemeenschappelijk vaderland. Tusschen Duitschland, Frankrijk en Engeland gelegen,
mag België zich een bijzondere zending opdragen; doch het wachte zich, de
staatkundige of letterkundige vazal van een dier landen te worden. Waarom zou het
zijn verstandige ingeving halen bij Frankrijk, dat zelf nieuwe verbeeldingskracht in
Duitschland gaat zoeken? Het hoeft slechts bij die drie groote verstandelijke
gezelschappen te rade te gaan. Zoo het dit onpartijdig en oordeelkundig vermag, zal
het reeds oorsprokelijk toeschijnen; het
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zal dit ten eenen male zijn, zoo het denkt aan zijn verleden, dat niet van luister en
grootschheid ontbloot was’(1). De werkelijkheid beantwoordde aan dat verheven ideaal
niet, omdat zij daaraan niet kon beantwoorden. Want een letterkundige
onafhankelijkheid wordt niet gesticht als een staatkundige onafhankelijkheid. Daartoe
hoeft een lange voorbereiding, en deze ontbrak hier volkomen.
Gedurende de lange verstomping in de XVIIe en in de XVIIIe eeuw, waren de
Vlaamsche en de Fransche letteren zoozeer vervallen, dat de eersten nog slechts een
alledaagsch vermaak voor kleine burgers en boeren, de anderen een ijdel tijdverdrijf
voor nietsdoeners waren. Minder goed bedeeld dan de schilder- of de beeldhouwkunst,
bleef haar zelfs geen herinnering aan een niet al te ver verwijderden roem over. Want
de groote schrijvers behoorden tot het Bourgondisch tijdvak en tot de humanisten
der XVIe eeuw. De leemte was al te ruim en al te langdurig. Sainte-Beuve had gelijk,
toen hij in 1849, na een kortstondig verblijf aan de Universiteit te Luik, tot Amiel
schreef: ‘Gij, lieden van Genève, gij zijt, in een verstandlijk oogpunt gezien, een oud
volk; hier niet’. Hij had er kunnen bijvoegen, dat de invloed van Frankrijk zoo
verpletterend was, dat hij de minste ontluiking eener nationale letterkunde smachtte.
Iedereen die denkt en die leest, denkt en leest in het Fransch, zoowel onder het
Hollandsch regime als onder het Keizerrijk. De schouwburg is Fransch, de pers is
Fransch, de verstandelijke opleiding der schranderste geesten vooral, als van de
Gerlache, de Potter, van Praet, Rogier en tal van anderen, is Fransch! Willem I zelf,
wat genoeg gezegd is, richt zich tot Fransche dagbladschrijvers en pamflettisten, in
den aard van Libri Bagnano, om zijn politiek te verdedigen tegen de katholieken die
l'Univers, en de liberalen die le Constitutionnel lezen.
De Omwenteling van 1830 schiep dus dien staat van zaken niet; hij bestond vóór
haar. Meer nog, zij trachtte zich daarvan vrij te maken. Evenals de schilders en de
beeldhouwers, richtte zij de letteren dadelijk naar 's lands geschiedenis, die
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stof geeft voor de romans van Saint-Genois, van Moke en van hun mededingers,
evenals zij de stof geeft voor de groote schilderijen van Wappers en voor die beelden
van Geefs of van Simonis. Doch in spijt van een blijkbaar goeden wil, blijft de
doodelijk vervelende proza van die rechtzinnige belezenen - flauwe nabootsers van
Walteor Scott - zoo ver van haar modellen, en van dezer ridders, gemeentenaren of
‘geuzen’ verwijderd, dat het patriotisme van de uitgevers die hun boeken drukten en
van de lezers die ze kochten, de grootste bewondering verdient. Overigens bekommert
niemand zich over de letterkunde onder die burgerij, die te zeer bezig is met de zaken
of met de politiek. Toch beproeven eenige dichters hun krachten, en hun werken zijn
niet van talent ontbloot. Met onbetwistbaar diepe gevoelens haalt van Hasselt zijn
ingeving in Duitschland en betracht hij door prosodische nieuwigheden,
Germaanschen maatklank en smaak weer te geven. Naast dezen, wendt Edouard
Wacken zich eveneens naar den Rijn, wien hij zijn Fleurs d'Allemagne verschuldigd
is. De Saint-Simoniaan Weustenraad is kloeker en moderner; hij bezingt de
grootnijverheid, huldigt de locomotief en uit, met zekere welsprekendheid, de
verzuchtingen van een naïef maatschappelijk messianisme.
Behalve in de officieele bloemlezingen, gaat dit alles onopgemerkt voorbij. De
tijdschriften, zooals la Revue belge, in 1835 te Luik gesticht door de Association
nationale pour l'encouragement et le développement de la littérature en Belgique,
of la Revue Nationale van Paul Devaux, verwerven gedurende eeuige jaren de
aandacht van het publiek, vooral uit hoofde van de plaats die zij de politiek inruimen.
Overigens verdwijnt de eerste in 1843, de andere in 1847. Hoe zouden, overigens,
de schrijvers van den lande kunnen wederstaan aan de rampspoedige mededinging
die hun, in het land zelf, gedaan wordt door de namaak van al de werken die te Parijs
opgang maken en die, tot de overeenkomst van 22 Augustus 1852, de nationale markt
en den vreemde met haar goedkoope nadrukken vervullen? En de Fransche gedachte,
die zij verspreidt, vindt terzelfder tijd, onder de uitgewekenen van den Staatsaanslag,
tal van nieuwe voortplanters, die met het tweevoudig aanzien van burgermoed
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en van talent bedeeld zijn. Zoo zijn Deschanel, die de voordracht inheemsch maakt,
Pascal Duprat en Challemel-Lacour, die openbare leergangen geven, Bancel, die les
geeft aan de Universiteit te Brussel, Madier-Montjeau, die onderwijst te Brussel en
te Antwerpen, Burger (Thoré), wiens ‘salons’ de kunstcritiek nieuwe wegen banen.
Het verblijf, in de hoofdstad, van Victor Considérant, van Proudhon, van Quinet,
van Girardin, van Hugo oefende eveneens invloed op den beperkten kring van
bewonderaars, die door hen ontvangen werden.
De burgerij, meer en meer verdeeld door de partijtwisten, heeft ongelukkiglijk
den critischen geest en tevens de verstandelijke onafhankelijkheid verloren. De
vrijheid van denkwijzen, in den verheven zin des woords, is verdwenen. ‘de liberaal
en de clericaal, bemerkt Proudhon in 1862, doen elkander in den ban. Niets van wat
de eene zegt, kan waarheid voor den andere wezen’. Hoe zouden navorsching en
smaak van de gedachten niet stikken in zulk midden? En men begrijpt zeer goed, dat
Baudelaire bij zijn verblijf te Brussel, daar slechts een Boeotië vindt! Dat is voorzeker
een verwijt van een kunstenaar die wrevelig is omdat hij niet begrepen wordt, doch
voorzeker een onrechtvaardig verwijt, want die Boeotiërs, die zoo ongenaakbaar
voor letterkundige schoonheid zijn, leggen nochtans, tot het verdedigen hunner
overtuigingen, evenveel strijdlust als rechtzinnigheid aan den dag. In dit opzicht,
doen zij denken aan de pamflettisten der XVIe eeuw, wier herinnering hier steeds
aanwezig is. Zij schrijven, zooniet in denzelfden trant, dan toch met dezelfde
oprechtheid, en, in de mate dat de parlementaire besprekingen en de kiescampagnes
aan het grootsch drama der regeering van Philips II herinneren, staan mannen als
Laurent, Altmeyer, de Laveleye, Goblet d'Alviella in verwantschap met Marnix van
Ste-Aldegonde.
Edoch, buiten heel de beweging, schrijft de alleenstaande en onbegrepen Charles
de Coster zijn Légende d'Ulenspiegel, die in 1867 te midden van de algemeene
onverschilligheid verschijnt. Hij ook werd getroffen door de hartstochten der XVIe
eeuw, doch als dichter en droomer. In zijn boek, openbaart zich de eerste maal een
ziel, en wordt het door de
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verbeelding, door het droombeeld, door de sympathie omgewerkt nationaal verleden
een element van schoonheid. Het is een vrijmaking, een plotselinge verheffing, een
ontsnapping uit het gewilde, uit het nutsgevoel, uit de politiek, uit het alledaagsche
naar de sfeer der zuivere kunst.
Nochtans had niemand behoefte aan zijn kunst. Hij was te vroeg gekomen in een
maatschappij, die geenszins voorbereid was om hem te begrijpen, zoodat hij niets
anders dan onverschilligheid kon ontmoeten. Niettemin mag men wellicht
beschouwen, dat de voorbarige verschijning van een groeten schrijver het langzaam
werk van loutering verraadt, dat, in elke levende maatschappij, de temperamenten
op den duur vrijmaakt van de algemeene omgeving, welke deze smachtte.
Allerminstens is het onbetwistbaar, dat het einde van de eerste vijftig jaar der nationale
onafhankelijkheid schier terzelfder tijd tot dan toe ongekende verzuchtingen ziet
oprijzen. De letterkundige behoefte, als men zoo zeggen mag, begint zich te doen
gevoelen. Wij noemen: Octave Pirmez welke, in zijn Heures de philosophie een
zwaarmoedigheid uitdrukt, die aan Amiel doet denken; Edmond Picard, met zijn
Forge Roussel en zijn Scènes die la vie judiciaire; Lemonnier met zijn
overdrevenheid, zijn woordenvloed en zijn wil om de kunst van schrijven in de kunst
van schilderen te putten. In 1881 sticht Octave Maus l'Art Moderne en Max Waller,
in 1882, la Jeune Belgique. Nu is de loopbaan geopend; deze zal met hartstocht
gevolgd worden door de burgerjongens, die zich op last hunner vaders in de
rechtsgeleerde faculteit lieten inschrijven, want allen komen uit die burgerij, die zij
om het best verguizen om haar alledaagschheid en haar vooroordeelen. En
ongetwijfeld bestaat tusschen hun opstand tegen dezelve en den democratischen
aandrang die het cijnsstelsel weldra zal sloepen, een dier onbewuste overeenkomsten,
welke de geschiedenis zoo dikwijls aanstipt zonder ze te kunnen verklaren. Het is
moeilijk om aan te nemen, dat het alleen het toeval te danken is dat de herziening
der grondwet samenviel met de verschijning van de eerste gewrochten van Maeterlinck
en van Verhaeren.
Over het algemeen, doet de Belgische letterkunde van
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Fransche taal ten tijde dat zij eindelijk tot rijpheid komt, denken aan de Latijnsche
letterkunde die zich, op het einde van het Romeinsch Keizerrijk, in de provinciën,
in Gallië of in Afrika ontwikkelde. Evenals deze heeft zij iets gewilds, iets gezochts,
iets gerekts. Zoodra zij geen navolging meer is, bemerkt men de inspanning, de
overdrevenheid. Zelfs bij haar grootsten schrijver, de Coster, is de gebruikte taal
eigenlijk een gesmede taal. Zij is een geleerde letterkunde, een opgesmukte
letterkunde, die de massa's veracht en ten eenen male alle populaire ingeving mist.
Het zijn wel Belgen die zich door het toedoen derzelve uitdrukken, doch het is niet
het Belgisch volk. Tusschen haar en de letterkunde van Frankrijk bespeurt men
bovendien dezelfde tegenstelling als tusschen de gemengde beschaving van België
en de beschaving van Frankrijk. Juist daardoor is zij Belgisch, evenals die gelijkelijk
door de taal verfranschte half-Vlaamsche, half-Waalsche burgerij, waartoe de
schrijvers behooren.
Onder dezen, ziet men de schrijvers van Waalscheen oorsprong, die hun
onderwerpen in het volksleven putten, zorglijk vermijden zich door het Waalsch
dialect te laten influenceeren. Die oude tongval blijft nochtans de gebruikelijke taal
van het volk op den buiten en in de steden der provinciën Luik, Luxemburg en Namen,
hoewel het verbastert en dag aan dag terrein verliest onder den invloed van de school,
van de nijverheid en van het stadsleven. De vorderingen van de nijverheid verdringen
dien, zooals de machine den handenarbeid verdrijft. En ten aanzien van de gevaren
welke die gewestspraak bedreigen, wordt zij met eerbied beoefend. Sedert de stichting,
in 1856, van de Société liégeoise de littérature wallonne, groeit het aantal harer
ingewijden standvastig aan. De namen van Nicolas Defrécheux, van Remouchamps,
van Delchef, van Simon, van Vrindt en van veel anderen blijven verbonden aan
paskeyes, aan dichtstukken, aan tooneelspelen vol klem, vol geest, vol goede luim
of zwaarmoedigheid, en hun blakend vuur en eigenaardigheid doen soms wel aan de
Fransche schrijvers denken. Nooit werd zooveel Waalsch gedrukt, dan sedert zijn
bestaan bedreigd is. De philologische navorschingen zullen weldra gepaard gaan met
de ontwikkeling dezer pittige gewest-

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

274
spraak-literatuur, en dat alles verzekert de toekomst van het romanisme in dat België,
dat daarvan de meest vooruitgeschoven post in het noorden van Europa is.
Bij het uitbreken vau de omwenteling van 1830, was de toestand van de Vlaamsche
letterkunde nog ellendiger dan die van de Fransche. Het verval waarin zij verkeerde,
verergerde gedurig sedert het midden der XVIIe eeuw. In weerwil van de gemeenschap
van taal, oefende de zoo schitterende beschaving van de Calvinistisch geworden,
Vereenigde Provinciën niet den minsten invloed op dezelve uit. Aan zich zelf
overgelaten, valt zij in de grove of vrome ouderwetschheid van eenige dorpsrederijkers
of godvruchtige rijmelaars, die zich uitdrukken in een even gebrekkige als belachelijk
gezwollen taal. Men voege daarbij de door het Napoleontisch stelsel ingevoerde
maatregelen tot verfransching en de stijgende minachting van de heerschende standen
voor de volkstaal, en het valt licht te begrijpen, dat omstreeks 1815, zelfs de
herinnering van een Vlaamsche letterkunde schier totaal verdwenen was.
Zeer opmerkenswaardig doch overigens hoogst begrijpelijk is het, dat de regeering
van het koninkrijk der Nederlanden er niet in slaagde, in België de beoefening der
Vlaamsche taal te doen herleven. Al haar pogingen leden schipbreuk op de
vijandschap der burgerij en vooral der geestelijkheid. Haar bestaan was overigens
te kortstondig om haar toe te laten een toestand te wijzigen, die zóó ingeworteld was,
dat hij niet met besluiten kon verholpen worden. Toen zij onder den drang der
Omwenteling gevallen was, schijnt het wel, dat haar initiatief, zoowel in zake
onderwijs als in zake taalgebruik, volkomen onnuttig gebleven was.
En toch zou die door Franschgezinde burgers verwekte en tegen Holland gerichte
omwenteling de wedergeboorte der Vlaamsche letteren medebrengen. De lusteloosheid
waarin zij sedert zoo lang ploeterden, verging onder de overspanning van het nationaal
bewustzijn. Evenals altijd na een geweldigen staatkundigen ommekeer, kreeg de
verstandelijke bedrijvigheid een nieuw leven en werd de volkstaal eindelijk de tolk
des volks. En die wedergeboorte is des te opmerkelijker, daar zij van zelf ontstond.
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Terwijl de eerste Fransche schrijvers van het onafhankelijk België geletterden zijn,
die het land een nationale letterkunde willen schenken, is hier niets gewilds, niets
kunstmatigs, niets geleerds. Het zijn mannen uit het volk die tot het volk beginnen
te spreken, met die ongekunstelde genegenheid, die de vertellingen van Hendrik
Conscience zoo aantrekkelijk maakt en hem zijn bijval doet verwerven. Die naïeve,
niet opgeleide doch rechtzinnige Vlaming bemint zijn bodem, zijn landgenooten,
dezer verleden en taal; hij zal voor dezelve schrijven en haar wreken over de lange
minachting waaronder zij leed; onwillekeurig doet hij denken aan van Maerlant,
doch een kleinburgerlijken van Maerlant. Hij gelijkt op hem door zijn zedenpreekende
strekkingen, zijn afkeer voor vreemde gebruiken en gewoonten, zijn wantrouwen en
tevens zijn bewondering voor Frankrijk. Want de eenige letterkundige invloed dien
hij onderging, is de Fransche. Hij weet niets af van de Hollandsche letterkunde en
nog minder van de Duitsche. Hij kent niets dan zijn volk, schrijft slechts voor hetzelve,
en ‘leerde het lezen’, zooals te recht gezegd werd. Zijn volkstrant is overigens zoo
natuurlijk en zoo menschelijk, dat zijn boeken verre buiten de grenzen van zijn klein
vaderland verspreid werden. Nooit kende een Vlaamsch schrijver zulk een algemeenen
en duurzamen bijval. Tot heden toe, vonden de Fransche vertalingen van zijn romans
schier zooveel lezers als de oorspronkelijke werken.
Naast Conscience, doch met meer hartstocht en minder gemoedelijkheid, staan
andere volksschrijvers, als Theodoor van Rijswijk, Zetternam enz., die, in proza of
in verzen, staatkundige of maatschappelijke vraagstukken behandelen en die met
gloed en soms met welsprekendheid beukten tegen de zelfzucht der burgerij en dezer
minachting voor de volkstaal. De ontwikkeling der Vlaamsche letterkunde gaat
gepaard niet het ‘flamingantisme’, die elkander ondersteunen en bezielen. Overigens
begiint de burgerij aan die opbeuring zelf deel te nemen. Van Duyse, Ledeganck,
die even geletterd zijn als hun tijdgenooten Weustenraad of van Hasselt en evenals
zij op de hoogte der Fransche poëzie zijn, trachten met deze in de nationale taal te
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wedijveren en slaan soms een hartroerenden toon aan. Overigens begint de Duitsche
invloed zich reeds te doen gevoelen onder de werking van het romantisme eenerzijds,
onder de aanhitsing van de Alduitsche dichters anderzijds, en ten slotte door de
economische toenadering van België tot den Zollverein. Omstreeks 1840 begint men
een Duitschgezinde en anti-Fransche strekking te bespeuren in de Vlaamsche
letterkunde, die het genie zal opwekken van Albrecht Rodenbach, welk in 1881 in
den bloei zijner jaren stierf, de vurige verzen van zijn ‘Gudrun’ aan de hedendaagsche
jeugd achterlatend.
Nu dat het Vlaamsch een letterkundige taal geworden was, kon het niet langer van
het Hollandsch afgezonderd blijven. In den beginne werd het graag gehouden voor
een zelfstandige taal met eigen spelling en eigen woordenlijst. Doch het vergeten
van de oude veeten zou het oogenblik bespoedigen, dat de beide letterkunden
bewustheid van haar verwantschap zouden krijgen. Van en met 1867 werd de
Nederlandsche spelling als de officieele spelling in België erkend, en sedert 1849,
waren de schrijvers van Noord en Zuid met elkander beginnen verbroederen in
Nederlandsche Congressen. Toch zou het verschil van zeden, van traditiën en vooral
van godsdiensten de oorspronkelijkheid der eenen en der anderen vrijwaren. De
tegenstelling tusschen Belgen en Hollanders in het domein der Nederlandsche
letterkunde bleef altijd grooter dan die tusschen Belgen en Franschen in dat der
Fransche letterkunde of tusschen Zwitsers en Duitschers in dat der Duitsche
letterkunde. Inderdaad, tegenover hun Hollandsche tegenstrevers, kunnen de
Vlamingen eem zelfstandigheid behouden, waarop de Franschschrijvende Belgen
noch de Duitschschrijvende Zwitsers, om der wille van de verpletterende meerderheid
van de groote letterkunden waartoe zij behooren, geen aanspraak kunnen maken.
Hoewel de Vlamingen meer en meer ‘Nederlanders’ worden door de taal, behouden
zij echter hun landaard, door inkleeding, gevoelen en temperament. Tot omstreeks
1890, wil zeggen tot dat de verschijning van het tijdschrift ‘Van nu en straks’ zijn
lezers zal richten naar een belangeloos kunstideaal en een
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werking zal uitoefenen in den aard van die van la Jeune Belgique in het domein der
Fransche letteren, zullen de meesten hunner evenzeer, of nog meer, flaminganten
dan schrijvers zijn. Opmerkelijk is het geweld vam hun hartstocht en hun strijdlust.
Bij de romanschrijvers blijft het volksleven ondertusschen stof geven tot verhalen,
welke die van Conscience wel nabij komen, doch niet evenaren. Ook het tooneel
wordt beproefd, doch met meer goeden wil dan geluk.
Doch, buiten en boven heel die voortbrenging, zal Guido Gezelle (1830-1899),
een alleenstaande en onbekende groote dichter, een arme priester van
West-Vlaanderen, in een taal die doorspekt is met de pittige gewestspraak zijner
provincie, een verhevenheid en een zuiverheid van bezieling bereiken, die doen
denken aan den heiligen Franciscus van Assisi.

IV
In den beginne had de Omwenteling de jammerlijkste gevolgen voor de
wetenschappelijke bedrijvigheid van hetland. De regeering der Nederlanden had
reeds in 1817, te Gent, te Luik en te Leuven, drie Rijksuniversiteiten opgericht, die
van een zorglijk aangeworven leeraarskorps en voldoende hulpmiddelen voorzien
waren en derhalve een heilzame werking hadden uitgeoefend, zoo de gebeurtenissen
van 1830 ze gespaard hadden. Doch zij waren ontredderd door de uitwijking harer
Hollandsche meesters en veel meer nog door het regime, dat haar na de zegepraal
opgelegd werd. Zuinigheidshalve werd de Universiteit te Leuven afgeschaft, en alleen
de noodwendigheid in de behoeften van de balie en van het geneeskundig korps te
voorzien, liet te Gent en te Luik karig bedeelde faculteiten bestaan, die er uitsluitend
over bezorgd waren, de toekomstige advocaten en geneesheeren tot het examen voor
te bereiden. Eerst in 1835 herstelde de Staat de Universiteiten in de beide steden. Er
was sprake van geweest, als in 1817, te Brussel een eenige school voor het hooger
onderwijs te stichten. Doch plaatselijke beschouwingen deden dat omtwerp schipbreuk
lijden. De Staat bezat dus twee Universiteiten, naast welke, reeds sedert het jaar te
voren, twee vrije universiteiten bestonden;
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eene was door de katholieken te Leuven, de andere door de liberalen te Brussel
gesticht.
Krachtens het dogma van de vrijheid van het onderwijs, zag de Staat natuurlijk af
van alle contrôle op de vrije universiteiten. Doch het was hem even natuurlijk
onmogelijk, haar naar believen diploma's te laten uitreiken; daarom belastte de
wetgevende macht zich met het vaststellen van het programma der examens, zoowel
voor dezelven als voor de universiteiten van den Staat. Wat de examens betreft, deze
moesten, onpartijdigheidshalve, afgelegd worden voor jury's, die eerst aangesteld
werden door den Koning en de Kamers, en vervolgens, van 1849 af, door de regeering
alleen. Slechts in 1876 werd de universiteiten het recht verleend, wettelijke
academische graden te begeven.
Dat regime, gevolg van de vrijheid van het onderwijs, smachtte de vrijheid van
de wetenschap. De universiteiten, verplicht als zij waren, zich aan een gelijke
inrichting te onderwerpen, beperkten zich tot de rol, in de aanwerving van de vrije
beroepen te voorzien. Zij verzaakten aan elk initiatief, aan elke belangelooze
navorsching. Overigens werd haar zulks niet gevraagd. De burgerij beschouwde ze
eenvoudig als ‘fabrieken van diploma's’. De verplichtende eenvormigheid van haar
onderwijs verdreef onder haar allen schijn van wedijver. Men koos ze slechts om
confessioneele of politieke beweegredenen: de katholieken namen hun inschrijving
te Leuven, de liberalen te Brussel, de ‘vlottenden’ of onverschilligen te Gent of te
Luik, naar gelang dat die steden het dichtst bij de verblijfplaats der studenten lagen.
Naarmate de strijd der partijen bitterder werd, verergerde het reeds zoo jammerlijk
lot van het hooger onderwijs. In 1856 legden de bisschoppen het interdict op de
Universiteit te Gent, die, naar zij zegden, voor het geloof gevaarlijke leerstellingen
onderwees. De hoogleeraars werden slechts aangesteld uit hoofde van politieke katholieke of liberale - beschouwingen, volgens de aan het bewind zijnde ministers.
Aldus werd door de afwisseling der regeeringen in de Rijksuniversiteiten een
verscheidenheid van grondbeginselen behouden, die tot haar onzijdigheid
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leidde. En het dient erkend, dat de vrijheid van den leerstoel zorglijk geëerbiedigd
werd. In onderscheid met Frankrijk of Duitschland, werd in België door het gezag
nooit een leeraar afgesteld uit hoofde van zijn overtuiging.
Doch aan die vrijheid van den leerstoel werd slechts op onvoldoende wijze
beantwoord door de wetenschappelijke voortbrenging. Het hooger onderwijs was
verlamd door de engheid van de programma's en de ontoereikendheid van de karig
door de openbare machten bewilligde hulpmiddelen; het verhief zich derhalve schier
niet boven de voorbereiding tot de examens. De dorst naar belangelooze navorsching
ontbrak evenzeer aan de leeraars als aan de studenten. De weinige geleerden, dien
naam waardig, die tot omstreeks 1880 de Belgische universiteiten vereerden, bleven
zonder actie en slaagden er niet in, scholen te stichten.
De overheersching van den Franschen invloed in het wetenschappelijk domein als
in al de andere, beperkte jammerlijk den horizont en de methoden. Vooral de zedelijke
wetenschappen leden daaronder gedurende de eerste vijftig jaar na de omwenteling.
Men wist niets af van de wonderbare ontwikkeling van de wetenschappelijke leiding
in de taalen geschiedkunde in Duitschland. Slechts toen de oorlog van 1870 plotselings
de Duitsche macht onthulde, gaf men er zich rekenschap van, dat zij samen met de
verstandelijke cultuur, grootgeworden was. Van toen af, richtte men zich naar deze
met een soms wel overdreven ijver. Pieter Willems, Léon Vanderkindere, Godefroid
Kurth, Paul Fredericq brachten in de universiteiten niet alleen de denkbeelden en de
methoden, doch ook de paedagogische stelsels, wier doelmatigheid door de Duitsche
‘seminariën’ zoo schitterend bewezen werd. Overigens mag de nieuwe geest die,
omstreeks 1880, de verdooving begint te bestrijden waarin het hooger onderwijs
maar al te lang bevangen zat, niet alleen aan navolging van den vreemde geweten
worden. Hoogst waarschijnlijk dient hij beschouwd als een gevolg van de algemeene
beweging van wedergeboorte, die op denzelfden tijd in de kunst en in de letteren
opgemerkt wordt. Hier ook is de broeitijd voorbij, en met het einde

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

280
van het eerste vijftigjarig bestaan van de onafhankelijkheid begint een nieuwe
uitzetting.
De wetenschappelijke voortbrenging die zich in de universiteiten met kon
ontwikkelen, uitte zich vooral van 1830 tot 1880 in de bedrijvigheid der Academie.
Deze was in 1816 door den koning van Holland hersteld, doch had, vóór de
Omwenteling weinig teeken van leven gegeven, en minister Falck verweet haar
spottend haar al te groote bescheidenheid. In 1845 opnieuw ingericht naar het model
van het Institut de France, had zij de verdienste, open te staan voor alle werkers,
wier waarde hen in haar midden deed opnemen. De jonge Quételet (1796-1874),
dien zij in 1834 tot aanblijvend secretaris aangesteld had, maakte haar deelachtig
van den luister zijner Europeesche beroemdheid. Rondom hem staan mannen, die,
zonder hem te evenaren, zich onderscheidden door hun gewetensvolle, stevige en
soms origineele werken, als de aardkundige André Dumont, de scheikundigen Stas,
Kekulé, A. Spring, de physiologisten Carnoy, J.-B. en Ed. van Beneden, in de klasse
der wetenschappen, de rechtsgeleerden J.-J. Thonissen en François Laurent, de
economist Em. de Laveleye, als de geschiedshrijvers P. Gachard, Kervyn de
Lettenhove, Alph. Wauters en veel anderen in de klasse der letteren. De geschiedenis,
inzonderheid, werd begunstigd door de ontwaking van het nationaal bewustzijn,
waarvan wij hooger de terugwerking op de kunst en op de letteren aanstipten, en
ontwikkelde zich met een buitengewone kracht. Onder de aandrijving van Gachard
wier ontdekkingen te Simancas de kennis der XVIe eeuw hernieuwden, werden de
navorschingen in de archieven met buitengewonen ijver doorgedreven. De oprichting
in 1834 van de Commission royale d'Histoire, reeds gedurende het Oostenrijksch
tijdvak ontworpen, schonk het land een korps van belezenen, belast met het uitgeven
van de bronnen van zijn verleden; haar werkzaamheid beantwoordde sedert dan ten
volle aan de haar opgedragen zending.
Ongetwijfeld worden een groote leemte, veel ontoereikendheid, ja veel
onbedrevenheid aangetroffen in de door de Belgische academieleden uitgegeven
omvangrijke literatuur.
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De gebreken der universitaire inrichting hadden een jammerlijken weerslag op
dezelve. Bij gemis aan een ernstige voorbereiding en aan wetenschappelijke traditie,
ontbreekt het haar, als men zoo zeggen mag, aan voortduur en aan samenhang. Er
zijn wel Belgische geleerden, doch er is geen Belgische wetenschappelijke school.
Een zoo machtige nieuwigheidszoeker als Quételet, bijvoorbeeld, had geen
medestrevers; de maatschappelijke statistiek die hij in Europa invoerde, had geen
voortzetters in zijn eigen land. Overigens heeft het al te volstrekt overwicht van de
Fransche methoden, althans wat de zedelijke wetenschappen betreft, het gezichtspunt
beperkt en den vooruitgang belemmerd. Het is echter niet te min waar, dat de
wetenschappelijke beweging van België, in vergelijking met wat zij vóór 1830 was,
omstreeks 1880 op een wezenlijke wedergeboorte mag bogen. De Omwenteling heeft
de algemeene wilskracht opgewekt en zoo het te betreuren is, dat met méér gedaan
werd, dan toch kan men zich niet onthouden in bewondering te staan voor hetgeen
verwezenlijkt werd, na zoovele jaren verdooving.
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Hoofdstuk IV
De taalquaestie en de maatschappelijke quaestie
I
Gedurende de doorloopen halve eeuw, schijnt heel de politieke en maatschappelijke
bedrijvigheid van België slechts te bestaan door en voor de censitaire klasse, die het
gezag bezit en beoefent. Maar onder het zichtbare is er ook wat men niet ziet. Het
kon niet anders of dit land, tweetalig door zijn bevolking en meer en meer industrieel
door zijn economische ontwikkeling, moest beroerd worden èn door de sentimenteele,
romantische en democratische beweging van het flamingantisme èn door de eischen
en de ellenden van het proletariaat. De heerschende burgerij miskende of versmaadde
de beteekenis en het gevaar van de geduchte vraagstukken, die zouden oprijzen.
Doch bij het voltooien van de voorstelling van het regime, waarvan taalquaestie en
arbeidersquaestie de grondslagen ondermijnen, dient gezocht naar den oorsprong en
de kracht, welke het bijzonder voorkomen der beide verschijnselen - de meest
kenschetsende van de Europeesche geschiedenis in de XIXe eeuw - bij het Belgisch
midden kregen.
De Omwenteling zou het Fransch noodzakelijkerwijze ten goede komen, een der
beide talen die in België gesproken werden, ten nadeele van de andere, het
Nederlandsch. Alles uitte zich te zijnen voordeele: de spontane reactie tegen de
regeering van Willem, de eeuwenoude verfransching der zegevierende burgerij, de
onverschilligheid van het Vlaamsche volk voor zijn eigen taal en het wantrouwen
der geestelijkheid jegens het Calvinistisch Holland. Men wilde niets meer gemeens
hebben met het verdwenen regime. Overigens reeds vóór 1830, hadden de wetten
die het gebruik van de ‘lands-
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taal’ oplegden, een vastberaden verzet bij de Vlaamsche katholieken verwekt. Om
den wille van hun zaak beschouwden zij het Hollandsen, wil zeggen het letterkundig
Nederlandsch, als een vreemde taal tegenover welke zij de zelfstandigheid der
Vlaamsche taal stelden, met de eigendunkelijke spelling welke Desroches haar, in
spijt van de onderscheidenheid der dialecten, had opgelegd. Het spreekt van zelf, dat
die breuk tusschen Hollandsch en Vlaamsch het overwicht van het Fransch deed
toenemen. Zijn stelling was zoo sterk en zijn invloed zoo groot, dat het voorbestemd
scheen zich, in de naaste toekomst, over gansch België te verspreiden. Bij ontstentenis
van statistieken, overigens, konden weinigen zich een nauwkeurige voorstelling
geven van den taaltoestand in het land. Er hoefde gewacht op de volkstelling van
1846 om te weten dat, op het gezamenlijk aantal Belgen, 2.471.248 Vlaamsch en
1.827.141 Fransch spraken.
Ondertusschen had het Congres verkondigd: ‘Het gebruik der in België gesproken
talen is vrij; het kan alleen door de wet, en slechts voor de akten der openbare overheid
en voor de rechtszaken geregeld worden’. Deze beslissing, ingegeven door hetzelfde
liberalisme, dat de betrekkingen tusschen de Kerk en den Staat vastgesteld had,
bekommerde zich geenszins over de gevolgen, welke haar toepassing in de practijk
zou medesleepen. In de theorie, hadden al de burgers evenals al de ambtenaars het
recht, in alle omstandigheden, in hun betrekkingen of in hun officieele briefwisseling,
het Vlaamsch of het Fransch en zelfs het Duitsch te gebruiken; dit laatste, gesproken
door eenige duizenden inwoners ten Oosten van Verviers en van Aarlen, werd ook
als nationale taal beschouwd.
Dit had tot onhandigheid geleid, zoo de werkelijkheid met de grondwettelijke
bepalingen hadde overeengekomen. Feitelijk gebruikten regeering, bestuurswezen
en Kamers slechts de taal van de maatschappelijke klasse die hen aanstelde, wil
zeggen de Fransche taal. Reeds op 27 November 1830, beval het Congres, overigens,
dat zijn verordeningen zouden uitgegeven worden met een Vlaamsche of Duitsche
vertaling voor de ‘gemeenten’, waar die talen gesproken
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worden. Aldus werd het Fransch de eenige officieele taal. Het ware onmogelijk
geweest, zegde de Moniteur van 16 November 1830, de wetten en besluiten in het
Vlaamsch of in het Duitsch af te kondigen, om den wille van de verscheidenheid der
plaatselijke dialecten. Wat de in de Vlaamsche gewesten werkzame Waalsche of
verfranschte ambtenaars betreft, het grondbeginsel van de taalvrijheid liet hun toe
de taal van de inwoners niet aan te leeren. Niemand sloeg acht op een verzoekschrift
van 8 Januari 1931 aan het Congres, waarbij Levae opkwam tegen het uitsluitend
gebruik van de Fransche taal door de overheden in Vlaanderen, noch op het protest
van een lid der vergadering tegen de uitsluiting uit de openbare ambten, van de
Staatsburgers die de Vlaamsche taal gebruikten(1).
Zekerlijk hoeft er niet op aangedrongen, dat die staat van zaken slechts het
natuurlijk gevolg was van het politiek overwicht der verfranschte burgerij. Deze
bekommert zich niet méér over de taal van het volk, die zij niet kent ofwel versmaadt,
dan over zijn stoffelijke belangen. Het is haar voldoende, dat zij het de taalvrijheid
gaf, evenals zij het de economische vrijheid gaf. Zij verstaat, dat den
Franschsprekenden ambtenaar ten voordeele van het Vlaamsch publiek niet méér
geweld gepleegd worde, dan den kapitalistischen ondernemer ten gunste van den
arbeider. Hieromtrent is haar goede trouw des te rechtzinniger, daar zij overtuigd is
van de weldaad, welke de verspreiding van het Fransch zal gunnen aan hen die het
ongeluk hebben, het niet te kennen.
‘De drie vierden van de inwoners van Vlaanderen, stelt een lid van het Congres
met droefenis vast, hebben nog het geluk niet, Fransch te kennen’(2). Overigens tracht
het volk het aan te leeren. In 1836 komen die werklieden te Gent talrijk naar de
avondscholen, waar Fransche lessen gegeven worden door de zorgen van het
gemeentebestuur(3). Het komt allen als een werktuig of liever als het werktuig voor,

(1) Huyttens: Discussions du Congrès national, deel II, blz. 52, deel III, blz. 95.
(2) Ibid., deel I, blz. 330.
(3) Règlements de la ville de Gand, deel IV, blz 289.
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dat den vooruitgang onontbeerlijk is(1). Gedurende de verschrikkelijke crisis van
1845-1846, gelooven velen, dat het ouderwetsch karakter van de nijverheid der
Vlaamsche gewesten te wijten is aan de onkunde van de Fransche taal(2). Ten slotte
eischen de politieke samenhang van het land en de goede werking van zijn
bestuurswezen het gebruik en de verspreiding eener enkele taal. Naarmate het gebruik
van het Fransch zich ontwikkelt, stelt Stockmar vast, wordt de Belgische nationaliteit
steviger(3). Hoeft er meer om over voorbijgaande misbruiken heen te stappen? Want
er wordt geenszins aan getwijfeld, of het tot volkstaal verlaagde Vlaamsch zal
noodlottiglijk verdwijnen(4), en het is met volle gemoedsrust, dat men het aan zijn
zwakheid overlaat, in de onnutte vrijheid die men het gunt.
Edoch, het schuchter verzet, dat zich in den schoot van het Congres uitte, wordt
met kracht bevestigd door de kleine groep burgers, die in Vlaanderen, de moedertaal
bleven liefhebben. Jan-Frans Willems, Blommaert, Vervier en tal van anderen zijn
bedroefd of verbitterd over de onverschilligheid waarmede zij bejegend wordt.
Hunnerzijds zijn eenige katholieken verschrikt over het aanzien van de Fransche
letterkunde, ‘die misdaad en verbastering wasemt’(5); zij hopen de heerschende klasse
tot zich te halen door het boek, de letterkundige maatschappijen en de
rederijkerskamers. Dat alles oefent echter merkbaren invloed noch op de gemoederen
noch op de regeering. Doch langzamerheid worden de zaken door de eischen van
het leven hersteld. Te Gent hoeven, in

(1) Nothomb: Essai historique sur la Révolution belge, 3e uitg., blz. 439 meent dat het Fransch
als taal voor België dient aangenomen, omdat het, ‘het universeelste werktuig der menschelijke
gedachte is’, doch zonder zich daarom door Frankrijk te laten medesleepen.
(2) E. Discailles: Charles Rogier, deel III, blz. 219.
(3) Stockmar: Denkwürdigkeiten, blz. 375. Cf. Ducpétiaux: De l'état de l'instruction en Belgique,
deel I, blz. 164.
(4) In 1844 beschouwt Charles Rouveroy het Vlaamsch en het Waalsch als twee gewestspraken,
wier verdwijning zeker en overigens wenschelijk is. Zie V. Chauvin in La Nation belge, blz.
289.
(5) M.J.J. van der Voort: Coup d'oeil sur la langue et la littérature flamandes en Belgique
considérées comme langue et littérature nationales, blz. 18 (Antwerpen, 1837.)
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1837, de Vlaamsche lessen weder ingevoerd, die in de nijverheidsschool afgeschaft
waren(1). Te Lier had in 1842 een gemeenteraadslid verklaard, dat hij geen Fransch
kende, weshalve de beraadslagingen opnieuw in het Vlaamsch geschiedden(2).
Antwerpen, dat met Hendrik Conscience de Vlaamsche letterkunde had zien opkomen,
begint de leiding te nemen van de beweging der eischen, die langzamerhand
uitbreiding zal nemen. In 1840 beslist de provincieraad daar, dat hij geen bediening
meer zal begeven aan personen die het Vlaamsch niet machtig zijn(3); hetzelfde jaar
vraagt de Maatschappij ‘Met Tijd en Vlijt’, dat die taal haar plaats hebbe in de wet
op het lager onderwijs. In de Kamer klaagt Pieter De Decker over de ambtelijke
verfransching en over de giftige werking van de Fransche goddeloosheid, tegenover
welke hij de deugden van Duitschland stelt(4).
Dit land, inderdaad, toonde sedert reeds een geruimen tijd blijken van belangstelling
voor zijn ‘stambroeders’ van het bekken der Schelde. Arndt en de Alduitschers wier
tolk hij was, hadden in den beginne heftig geprotesteerd tegen de Belgische
Omwenteling, die voor hen slechts een Fransche kuiperij was, doch nu koesterden
zij de hoop, de Vlamingen terug te brengen tot het groote Dietsche vaderland. Uit
de taalverwantschap zou de politieke gemeenschap spruiten. ‘Ostende wird Westende
des deutschen Vaterlands’, zong Simrock in 1844(5), en Hoffmann von Fallersleben
voer heftig uit tegen de ‘fransquillons’ en vermaande de Vlamingen ‘tot den dood
te strijden tegen de Welchen’. De economische toenadering van België tot Duitschland
door het handelsverdrag van 1844 rakelde die genegenheid een wijl weder op. In
1846 namen Vlaamsche muziekmaatschappijen te Keulen deel aan een Rijnfestival;
een ‘Vlaamsch-Duitsche Zangerbond’ werd gesticht en studenten van Bonn
verbroederden met studenten van Leuven.
Die luidruchtige betoogingen, die de Fransche regeering

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Règlements de la ville de Gand, deel IV, blz. 351.
T. Bergman: Geschiedenis der stad Lier, blz. 621.
L. Hymans: Histoire parlementaire, deel II, blz. 162.
G. De Decker: Du pétitionnement en faveur de la langue flamande (Brussel, 1840).
O. Fischer: Belgie a Nemecko, blz. 90 (Praag, 1927).
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een oogenblik bezorgd maakten en protest bij de Belgische patriotten verwekten,
zouden zich niet hernieuwen(1). Zoo de hoofden der Vlaamsche beweging graag de
medewerking van de Duitsche philologen ten nutte maakten voor de studie van hun
letterkundig verleden, waren zij niettemin vast besloten, zich tegen elke poging van
opslorping te verzetten; weldra werden zij gewaar, dat het werkelijk daarom ging.
Hoffmann von Fallersleben stelde immers voor, het Vlaamsch als letterkundige taal
te vervangen door het Hoogduitsch. Het denkbeeld, onder voorwendsel van
taalverwantschap, de Vlaamsche gewesten, die zich in de Middeleeuwen van zelf
van Duitschland afgescheiden hadden, tot hetzelve terug te brengen, druischte al te
zeer in tegen den loop der geschiedenis, dan dat het kans tot slagen had. Als men
aan het gevaar van de verfransching wou ontsnappen was het niet met het doel, in
het erger gevaar der verduitsching te vallen. 't Was al te klaar, dat Duitschland, toen
het poogde de Vlaamsche beweging tot zijn nationale doeleinden te benuttigen, er
van blijk gaf, dat het niets van dezer aard of strekkingen kende. Zijn medewerking
ware op prijs gesteld geworden, zoo deze vrij geweest ware van die bijbedoelingen,
die zich tot het einde toe lieten voelen. De Alduitsche propaganda, tijdelijk afgebroken
door de crisis van 1848 zou in 1850 stelselmatiger, krachtdadiger en ook zienlijk
baatzuchtiger oplaaien, waardoor zij vruchteloozer en schade lijker werd voor de
strekkingen welke zij voorgaf te dienen, doch die zij enkel verdacht maakte.
Langs de zijde van Holland, integendeel, kon de toenadering, die verdaagd was
door het door de Omwenteling verwekt wederzijdsch wantrouwen, niet eeuwig
uitblijven. Hier was niets te vreezen en alles te hopen. De Vlaamsche letterkunde
kreeg, naarmate zij zich ontwikkelde, beter het bewustzijn, dat zij slechts een tak
van de Nederlandsche letterkunde was. Reeds in 1841 besloot het Taalcongres van
Gent de spelling van Desroches te vervangen door een eenvormiger stelsel, dat de
regeering in 1844 aannam; in 1867

(1) Het gaf aanleiding tot het berucht lied van Clesse:
Flamands, Wallons ne sont que des prénoms.
‘Belges est notre nom de famille’.
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zou zij de Hollandsche spelling als officieele spelling erkennen. Van en met 1849
brachten immer drukker bijgewoonde letterkundige congressen Vlaamsche en
Hollandsche schrijvers jaarlijks samen, nu eens in een stad van het Zuiden, dan in
een stad van het Noorden. Hun bedrijvigheid bepaalde zich overigens tot het
letterkundig domein. In spijt van de verzoeken hunner ‘Zuiderbroeders’, onthielden
de Hollanders zich zorglijk van elke bemoeiing met de Vlaamsche beweging en
betuigden zij deze, althans een zeer langen tijd, slechts een platonische genegenheid.
De gebeurenissen van 1848 verwekten aangroei van de propaganda ten voordeele
van de moedertaal en tegen de misbruiken, waarvan zij het slachtoffer was. De
uitbreiding van het kiezerskorps voor de provincie en voor de gemeente brengt
belangstelling voor de zaak in wijder kringen, daar veel nieuwe kiezers niets dan
Vlaamsch spraken. Onder den aandrang van een te Brussel gevestigd hoofdcomiteit,
worden meer en meer verzoekschriften naar de Kamers gestuurd. De pers begint op
te treden en haar taal wordt steeds krachtdadiger. In 1849 verklaren de dagbladen,
dat de toestand op taalgebied betreurenswaardiger is ‘dan onder de Spaansche of de
Oostenrijksche overheersching’(1). Eenige ongeduldigen spreken min of meer van
bestuurlijke scheiding. De Potter schrijft in 1850, dat ‘het Fransch nu staat tegenover
het Vlaamsch, als het Nederlandsch tegenover het Fransch’, onder de regeering van
Willem(2).
De onverschilligheid van de regeering tegenover de klachten die zij ontvangt,
verergert en verbittert de misnoegdheid. In 1856 stelt minister De Decker eindelijk
een commissie aan, die belast is met het onderzoeken van de grieven en het voorstellen
van oplossingen. In 1858 diende zij haar verslag in. Het was zulk een volledig en
radicaal programma van hervormingen, die overigens onmogelijk onmiddellijk
konden verwezenlijkt worden zonder op gevaarlijke wijze de inrichting en de werking
van den Staat overhoop te gooien, dat het verslag het lot zou deelen, dat

(1) E. Discailles: Charles Rogier, deel III, blz. 304.
(2) L. De Potter: Souvenirs intimes, blz. 311.
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tien jaar te voren beschoren werd aan het verslag omtrent de verhouding der
arbeidende standen. Doch de misbruiken waren onthuld, en de Vlaamsche beweging
zou voortaan niet meer ophouden zich te benaarstigen tot het verwezenlijken van de
door de commissie voorgestelde hervormingen.
De mislukking der commissie is vooral te verklaren door de algemeene
lamlendigheid van de gemoederen in de Vlaamsche provinciën tegenover het
taalvraagstuk. De regeering was er niet onkundig van, dat het aantal flaminganten
op verre na niet overeenkwam met de heftigheid hunner protestatiën. Wellicht hadden
zij nochtans het gezag kunnen dwingen, rekening met hun eischen te houden, zoo
zij er in gelukt waren, een onderscheiden groep uit te maken(1). Doch zij ook waren
verdeeld in katholieken en in liberalen en nog meer opgewonden door het
politiek-godsdienstig krakeel dat het land beroerde, dan door hun eischen op
taalgebied; zij bestreden elkander in stede van zich met elkander te verstaan, en
aanvaardden de tucht van de partijen waartoe zij behoorden. Het in 1861 gesticht
‘Nationaal Verbond’ werd na korten duur ontbonden onder den drang van de
confessioneele geschillen. In 1851 hadden de katholieken de propaganda-maatschappij
het ‘Willemsfonds’ verlaten, om tegenover hetzelve het ‘Davidsfonds’ te stichten.
De Walen maakten de groote meerderheid uit in de liberale partij, terwijl de
flaminganten daarin slechts een handvol waren. In de katholieke partij waren zij
talrijker, en zij maakten daar de beweging van de ‘meeting’ ten nutte, die in
Antwerpen beroep deed op den hartstocht des volks en de twee eerste verdedigers
der Vlaamsche zaak naar de Kamer zond. Reeds in 1861, overigens, had het kabinet
Rogier voorzichtig geoordeeld, in het adres als antwoord op de troonrede eenige
woorden in te lasschen, waarbij de regeering zich verbond, de grieven der Vlaamsche
bevolking te zullen doen verdwijnen. Twee jaar later legde een afgevaardigde, te
midden van de verbazing van zijn collega's, den grond-

(1) Zie hieromtrent F. Oetker: Belgische Studien, blz. 587 en volg. (Stuttgart, 1876). Tijdens
zijn verblijf in België, van 1854 tot 1859, had hij geijverd voor het oprichten van een
Vlaamsche partij.
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wettelijken eed af in het Vlaamsch(1). Weldra komt de Vlaamsche quaestie te
voorschijn in de debatten, die daardoor levendiger en soms bitterder worden. In 1866
worden vurige besprekingen aangevangen omtrent de noodzakelijkheid, de Vlaamsche
gewesten in de Vlaamsche taal te besturen. De terechtstelling, in 1865, van twee
betichten, Coucke en Goethals, die niet in staat waren de Fransche proceduur te
begrijpen die tot hun veroordeeling aanleiding gaf, en door het volk voor onschuldig
gehouden werden, wordt een nieuw argument tegen de verfransching der rechterlijke
macht. Eenige beethoofden spreken van een terugkeer tot Holland. Het baart dan
ook geen verwondering, zoo in 1870 het ministerie d'Anethan zich verbindt in de
Vlaamsche gewesten slechts ambtenaars te zullen aanstellen die Vlaamsch kennen.
Eindelijk worden in 1873 en vervolgens in 1878, nagenoeg met algemeene stemmen,
twee wetten aangenomen, die het stelsel beginnen te wijzigen en eenige hervormingen
in het rechtswezen en in het bestuurswezen invoeren(2). In 1883 wordt het Vlaamsch
als verplichtend vak opgenomen in het middelbaar onderwijs in de Vlaamsche
provinciën.
De bres is wel geopend, doch is nog zeer nauw. De nieuwe wetten worden
bovendien slecht toegepast en zijn niets anders dan het kenteeken eener weifelende
hervorming. Sedert de door de invoering van den vrijhandel verwekte opbeuring der
nijverheid, heeft de ontwikkeling van den handel de behoefte vergroot aan de eenige
taal waarvan hij zich bedient: het Fransch. De statistieken bevestigen, dat zijn
verspreiding gedurig aangroeit. In 1900 wordt het gesproken door 2.574.805 inwoners
tegen 2.822.006. Brussel komt den vreemdeling voor als een Fransche stad. Zoo de
Vlaamsche pers zich ontwikkelt, kan de Fransche op veel grooter vorderingen bogen;
't is in die taal, dat het politiek leven zich schier uitsluitend openbaart. Vele
flaminganten zien de toekomst wanhopend in. In 1870 meent Vanderkindere, dat
‘het slechts een mooie begoocheling is te denken,

(1) L. Hymans: Histoire parlementaire, deel IV, blz. 208.
(2) Zie hooger, blz. 239.
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dat de Vlaamsche taal haar verloren stellingen kan terugwinnen’, en, onder den indruk
van de door Duitschland behaalde overwinningen, raadt hij aan ze als volkstaal te
laten bestaan en ze, als geschreven taal door het Duitsch te vervangen(1). Tien jaar
later, zal Vanderstraeten antwoorden op het verwijt, dat hij zijn Geschiedenis van
den volksschouwburg niet in het Vlaamsch uitgaf: ‘Vindt mij een uitgever in die taal
en wij zullen het boek hermaken’(2).

II
Elk tijdvak van kapitalistische uitzetting is tevens een tijdvak van liberale
staathuishoudkunde. De grootonderneming moet, om zich te kunnen uitbreiden,
natuurlijk de banden doen springen, welke de wettelijke regeling oplegt aan
persoonlijk initiatief en aan mededinging. Ingericht, zooals zij nu is, met het oog op
voortbrenging en op winst, mag niets haar geest van uitvinding en van vooruitgang
in den weg staan. Slechts wanneer het verschil tusschen het regime der nijverheid
en de door hetzelve verwekte misbruiken al te schreeuwend wordt, komt een reactie
te voorschijn; de maatschappij houdt op, alles aan de voortbrenging of te offeren en
tracht de verdeeling en het verbruik der goederen op rechtmatige wijze te ordenen.
Dan wordt de vrijheid vervangen door een regelend stelsel en gaan de
maatschappelijke beweegredenen vóór de economische beweegredenen. Die
beurtelingsche opeenvolging blijkt op onwraakbare wijze uit de geschiedenis. Het
gildestelsel der Middeleeuwen evenals het mercantilisme der moderne tijden werden
voorafgegaan van tijdvakken van individualisme, en het hedendaagsch socialisme
zelf is slechts een gevolg van de ontzaglijke kapitalistische vlucht die, in den loop
der XIXe eeuw, de wereld omkeerde(3).
Het tijdvak, dat te recht de nijverheidsomwenteling van Europa genoemd werd,
was reeds, zooals men weet, vóór de Fransche Revolutie begonnen. Doch deze schafte
al de

(1) Revue de Belgique, 1870.
(2) E. Vanderstraeten: Le théâtre villageois en Flandre, voorwoord.
(3) H. Pirenne: Les étapes de l'histoire sociale du capitalisme (Bulletin de l'Académie royale de
Belgique, Classe des Lettres, 1914.)
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regelingswetten van het Oud Stelsel af en droeg daardoor machtig bij tot het
welgelukken dier nijverheidsomwenteling. In der waarheid opent zij voor het vasteland
dat tijdvak der machines, dat Engeland omstreeks 1750 reeds ingetreden was.
Gedurende een tamelijk langen tijd, overigens, kon de kapitalistische vrijheid zich
niet eigenmachtig opdringen. De conservatieven verwierpen ze in naam van traditie
en zedenleer, terwijl de eerste socialistische scholen de gevolgtrekkingen van de
verkondiging der rechten van den mensch tot het uiterste dreven en de grondbeginselen
van de universeele mededinging als de ergste aller dwingelanden schandvlekten.
Hooger zagen wij, dat Saint-Simon en Fourier, tot aan de groote crisis van 1848,
in België een zeker aantal volgelingen telden, terwijl de katholieken, hetzij uit
maatschappelijke behoudsgezindheid hetzij uit toetreding tot de Christelijke
democratie van Lamennais, opkwamen tegen de verdrukking der arbeiders en den
verderfelijken invloed der fabrieken. Doch na de verplettering van den opstand van
het Parijsch proletariaat (Juni 1848), had iedereen vrede met een staat van zaken, die
voortaan overeen scheen te komen met de maatschappelijke orde. Langen tijd werd
het economisch liberalisme tevens als wetenschappelijke waarheid en als eerste
voorwaarde voor den vooruitgang aanschouwd. Naarmate de nijverheid zich
ontwikkelde, kon zij het stelsel, dat de voorwaarde harer welvaart was, bij de
gemoederen en bij de belangen steviger opdringen.
De opkomst van den vrijhandel was haar bekroning, De minachting voor het
douane-protectionisme zette zich voort, als men zoo spreken mag, tot het
maatschappelijk protectionisme. Beide werden gelijkelijk beschouwd als ongerijmd
en verwerpelijk. Zoo eenige Kamerleden het onderzoek van 1843 omtrent de
verhouding der werkende klassen(1) en de ontwerpen tot hervorming die daartoe
aanleiding gaven, nog in het geheugen hadden, glimlachten zij om hun eigen
dwaasheid. Heel de maatschappelijke quaestie was besloten in de werking van de
wet van vraag en aanbod. Elk optreden zou stoornis baren. Overeenkomstigheid is
immers het gevolg

(1) Zie hooger, blz. 127 en volg.
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van mededinging. De crises zelf waren rampen, die zoo noodlottig waren als die der
natuur. Zoo het proletariaat bestendig aangroeide en zoo de ellende der arbeiders al
te blijkbaar werd, dan dat die kon geloochend worden, zoo was dit een kwaal, die in
het industrieel gestel even onvermijdelijk was als ziekte in het lichamelijk gestel. De
vrijheid gaf den arbeider overigens al de middelen om zijn toestand te verbeteren.
Hem werden scholen gegeven; te zijnen voordeele werden de octrooien afgeschaft;
spaarkassen werden geopend; zoo hij geen voordeel haalde uit die gunsten, de eenige
die men hem kon bieden zonder hem te vernederen, moest hij maar de schuld daarvan
aan zich zelf wijten(1).
Bij de vergelijking, omstreeks 1860, van de verhouding van het proletariaat in
België met die wat zij in andere landen van het vasteland was, bevindt men dat zij
hier slechter en tevens voordeeliger was. Zij was onbetwistbaar slechter dan overal
elders ten gevolge, eerstens van de buitengewone dichtheid der bevolking die, door
het overvloedig aantal werkkrachten, tot verlaging der dagloonen moest leiden, en
vervolgens omdat de noodzakelijkheid goedkoop voort te brengen om tegen de
vreemde mededinging te kunnen kampen, tot gevolg had, die loonen op het laagst
mogelijk peil te houden. Daarentegen vond de Belgische arbeider, bedeeld met de
aan al de Staatsburgers gevrijwaarde rechten, in de vrijheid van drukpers, van
vereeniging, van petitierecht, machtige middelen om zich te doen gelden, zoodra hij
er aan denken zou, zich daarvan te bedienen. Doch hij dacht er niet op. Uit
onwetendheid doch vooral uit godsvrucht, droeg hij gelaten zijn lot. De socialistische
propaganda, die vóór 1848 op hem geen vat kon hebben, werd niet voortgezet, en
de Kerk deed hem zijn ellende aannemen en belette hem tegen dezelve op te komen.
Zijn lusteloosheid scheen het gezegde van Proudhon te rechtvaardigen, toen hij
beweerde, dat een natuurlijke

(1) Omtrent het toenmalig economisch liberalisme, zie P. Michotte: Les idées économiques en
Belgique de 1830 à 1886 (Leuven, 1904) en Dufourny, in Histoire de la Belgique
contemporaine, deel II (Brussel, 1929).
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verwantschap bestaat tusschen den godsdienst en het pauperisme, dààr waar het plebs
socialistisch noch revolutionnair geworden is(1).
Ongetwijfeld wordt dat pauperisme door de private liefdadigheid en door de
officieele weldadigheid verzacht, doch tevens onderhouden. De hulp, die zij de
ongelukkigen bieden verlengt slechts hun kommer. Hoe groot de toewijding van de
maatschappijen van Sint-Vincentius à Paulo en van de armenbezoekers ook was,
toch konden deze wel persoonlijken rampspoed verhelpen, doch geenszins den
gezamenlijken rampspoed te niet doen, die hun een noodzakelijk gevolg van de
maatschappelijke orde of misschien wel een besluit der voorzienigheid scheen. Wat
de inrichtingen betreft, die hetzij door den Staat hetzij door de industrieelen geschapen
waren om de arbeidende klasse aan te zetten zelf haar verhouding te verbeteren, zij
beantwoordden door haar uitslagen geenszins aan haar doel. Het laag bedrag der
loonen maakte het invoeren van het sparen onmogelijk. In 1850 bestonden slechts
211 maatschappijen tot onderlingen bijstand tegen ziekte, die samen 24.367 leden
telden. De wet van 3 April 1851 vermocht niet, dien toestand te verbeteren. De
mutualiteiten, die zij opgericht had, bedroegen, in 1860, een getal van 40
maatschappijen met ongeveer 7000 aangeslotenen. Van al de voorzieningskassen,
onderhouden door vrijwillige stor tingen van werkbazen en arbeiders, was er slechts
ééne, die van de de mijnwerkers, welke 80.783 aangeslotenen telde in 1860, die
beantwoordde - en dan nog niet ten volle - aan de verwachting harer stichters. De
oprichting van een algemeene spaarkas, in 1865, had geen gunstiger uitwerkselen.
Evenzoo voor de in 1866 gestichte scholen voor volwassenen. ‘die het brood des
verstands aan de arbeiders zouden uitreiken’. De wet van 1873 op de samenwerkende
maatschappijen was slechts, en dan nog wel in geringe mate, de kleine burgerij ten
goede gekomen. Daarentegen viel de verplichting van het ‘werkboekje’, die met de
liberale grondbeginselen onvereenigbaar was, langzamerhand in onbruik; zij werd
weggelaten uit de wetten van 1883. Doelmatiger nog

(1) Proudhon: La fédération et l'unité en Italie, blz. 113.
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was, in 1866, de afschaffing van het wanbedrijf van samenspanning geweest, die de
erkenning van het recht op werkstaking medebracht.
Het initiatief der particulieren vereenigde zich met dat van den Staat tot de
verheffing der arbeidende klasse. De katholieken stichtten ‘patronages’ en
maatschappijen van jonge werklieden, die elken Zondag, onder het toezicht der
geestelijkheid, haar leden de onschuldige uitspanningen van volksspelen, van muziek,
van zedenpreekende tooneelstukken boden. De liberalen telden vooral op de
ontwikkeling van het onderwijs en van het persoonlijk initiatief. Onder den
edelmoedigen aandrang van François Laurent, vermeerderde het gemeentebestuur
van Gent het aantal scholen en beijverde het zich er de gewoonte van sparen, het
bewustzijn der persoonlijke waardigheid en de burgerdeugden in te voeren, terwijl
Laurent, tegenover de katholieke patronages, daar onzijdige kringen voor jonge
werklieden stichtte - Laurentskringen geheeten - zooals ‘Geluk in 't Werk’, waarvan
velen nog heden bestaan. Evenzoo benaarstigden de groote steden zich, het onderwijs
te verspreiden, avondscholen, beroepsscholen in te richten, studiebeurzen voor de
begaafdste kinderen te stichten.
Het is onbetwistbaar, dat die inspanningen de onteerende onwetendheid van het
proletariaat bestreden en dat de school, in de steden althans, langzamerhand onder
het volk een kern stichtte, wier werking zich aldra zou doen gevoelen. Doch de
ellende van zijn maatschappelijke verhouding bleef al te zwaar op hetzelve drukken.
Vijftien jaar na het onnut onderzoek van 1843, stelt Ducpétiaux nog vast, dat ‘in het
grootst aantal gevallen, de hulpmiddelen der arbeidende, standen niet meer in
verhouding staan tot hun dringende behoeften, dat hun toestand verergert door de
gestadige vermeerdernig van den prijs der eetwaren en dat, zoo men er niet in slaagt,
het loon van den werkman in evenwicht te brengen met zijn onontbeerlijke uitgaven,
een ernstige crisis te wachten staat, waarvan niemand den afloop kan voorzien’(1).
Vergeefs hadden het congres voor volksgezondheid, in

(1) Ducpétiaux: La question de la charité, blz. 258.
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1852, en het congres voor weldadigheid, in 1856, maatregelen tot het verzachten van
den arbeid van vrouwen en kinderen geëischt, vruchteloos hadden een groep
kolenmijnbezitters (1852), Gentsche fabrikanten (1859), de provincieraad van
Henegouw (1859), vervolgens die van Brabant hun voorbeeld gevolgd. Een
wetsontwerp, dat Rogier in 1860 had willen indienen, moest ingehouden worden,
vóór het verzet van de kamers van koophandel en van het meerendeel der
provincieraden. In 1869 bevestigde Frère-Orban nog vóór het Parlement, dat ‘de
regeling van den arbeid een vorm der dienstbaarheid is’(1). Hier toch was hij akkoord
met de katholieken. Hun congressen van 1864 en 1867 hadden zich tegen alle
Staatstusschenkomst geuit(2). Te Leuven kloeg Périn de misbruiken van het
kapitalistisch stelsel slechts aan, om de Christelijke liefdadigheid als middel tegen
dezelve aan te wijzen. Er hoefde tot in 1878 gewacht, opdat een nog zeer onvoldoende
wet een einde stelde aan de wraakroepende benuttiging der kinderen beneden in de
mijnen. Het dogma der economische vrijheid was nog zoo zeer ingeworteld, dat een
der meest aanhoorde sprekers in de Kamer zegde, dat die nieuwigheid de eerste stap
was die het land naar het cesarisme leidde(3).
Edoch, in den schoot der arbeidende klasse, deed het bewustzijn van haar
machteloosheid slechts de misnoegdheid versterken. Het eenige wapen dat zij tot het
weren harer ellende kon gebruiken, de werkstaking, vermeerderde telkens haar
zwakheid en haar verbittering. Want, bij gebrek aan inrichting en aan geldmiddelen,
waren de stakers weldra gedwongen een wederstand op te geven, die tot niets anders
geleid had dan hen in schulden te steken en degenen hunner, die de beweging hadden
geleid, tot gevangenzitting te doen veroordeelen. Er bestonden wel hier en daar
overblijfselen van de gilden van het Oud Stelsel, zooals bij voorbeeld, te

(1) L. Hymans: Histoire parlementaire, deel IV, blz. 505.
(2) In 1863 verklaart B. Dumortier in de Kamer, dat ‘het grond beginsel volgens hetwelk het
maatschappelijk belang vóór het persoonlijk belang gaat, de grondslag van alle dwingelandijen
is’ L. Hymans: Histoire parlementaire, deel IV, blz. 156.
(3) L. Hymans: Histoire parlementaire, boekd. V, 2e deel, blz. 37.
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Brussel, de maatschappij tot onderlingen bijstand en tot voorziening van de
hoedenopmakers(1), doch dat waren sporen van een verleden, dat al te zeer met het
huidige verschilde, dan dat zij hierin plaats konden nemen. Wilde een uit den vreemde
teruggekomen werkman het voorbeeld van het buitenland volgen en een
ambachtsigroep stichten, zoo verdween deze weldra ter oorzake van de onwetendheid
en de onbekwaamheid harer leden. Zoo ging het te Brussel met het Broederlijk
gezelschap der kleermakersgasten, dat mag beschouwd worden als de eerste
samenwerkende maatschappij van voortbrenging des lands, en met de pogingen
welke vervolgens langen tijd herhaald werden; een uitzondering hierop wordt gemaakt
voor de Alliance typographique van Brussel, wier betrekkelijk welgelukken verklaard
wordt door de hoogere ontwikkeling van de werklieden der druknijverheid(2).
Met de stichting te Gent, in 1857, van de twee broederlijke maatschappijen der
wevers en der spinners, begint een nieuw tijdvak in de geschiedenis van die eerste
pogingen tot inrichting(3). Haar doel was onderlinge hulp bij ongeval of staking, en
wel door middel van bijdragen van 5 centiemen per week. Onder haar invloed, krijgt
de groote werkstaking die hetzelfde jaar in de stad uitbreekt tot het bekomen van een
verhooging der dagloonen, een gansch nieuw aanzicht. Nu geldt het een beraamd
plan en een ordelijke actie. Het werk wordt volgens afspraak neergelegd na
vruchtelooze onderhandeling met de patroons. De stakers worden geholpen. In naam
der arbeiderssolidariteit wordt geld gevraagd aan de gezellen van Roubaix. De
fabrikanten zijn ontrust over een wederstand, die hen verwondert en verontwaardigt.
Liever dan ‘zich de wet te laten stellen door de werklieden’, dreigen zij den
gemeenteraad al de fabrieken te zullen sluiten. Deze eerste schermutseling eindigde,
overigens, krachtens de wet op de samenspanning, met de veroordeelinig van de

(1) G. Des Marez: Le compagnonmage des chapeliers bruxellois Brussel, 1909).
(2) L. Bertrand: Histoire de la coopération en Belgique, blz. 207 en volg. (Brussel, 1902).
(3) Wat den oorsprong der werkersbeweging te Gent betreft, volg ik hier vooral Avanti: Een
terugblik (Gent, 1908).
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‘menners’. Doch hiermede was een strijd begonnen, die zou voortduren.
Reeds het volgend jaar zou een burgerzoon, Emiel Moyson, democraat en
flamingant, onder de Gentsche arbeiders een beweging ondernemen die in 1859
leidde tot een nog ernstiger werkstaking dan die van 1857, en tot de uitgave van het
‘Werkverbond’, dat het eerste werkersblad van België schijnt te zijn. Dit blaadje,
dat zich op geenerlei partij beroept, verklaart geen ander doel te hebben dan de
verbetering van het lot der lagere standen. Zijn kenspreuk ‘Voor Vaderland en Wet
en God’ zegt genoegzaam, dat het alle revolutionnaire actie verwerpt. Daarin is geen
woord te vinden over klassenstrijd, over ophitsing der armen tegen de rijken. Zichtbaar
voelen zijn opstellers, dat de eeuwenoude godsvrucht van de massa dient ontzien.
De maatschappij der Gentsche spinners volgt, niettegenstaande haar nieuwigheid,
ouderwetsche gebruiken uit het gildewezen van het Oude Stelsel; haar voorzitter
draagt een praalgewaad, zij heeft een vlag waarop de woorden ‘God en de Wet’
geborduurd zijn en laat missen lezen die de leden verplicht zijn bij te wonen. Toch
laten beteekenisvolle voorteekenen de toekomst voorzien. In den schoot der werkende
klasse ontstaat langzamerhand den wil, zich door eigen krachtsinspanning te verheffen.
De Gentsche wevers stichten, een ‘Leesgezelschap’, wiens naam voldoende is om
de nieuwe richting der gemoederen aan te wijzen. Het liberaal grondbeginsel van de
vrijmaking door het onderwijs begint ingang bij het volk te vinden. Het is niet te
verwonderen, dat de beweging zich het snelste en het krachtigste ontwikkelde te
Geut, de stad waar de burgerij het meest voor haar scholen deed.
‘In België, schreef Proudhon in 1862, is geen enkel republikein op tien duizend;
socialisten zijn er niet’(1). Edoch, had hij goed gezocht, dan had hij er eenigen ge
vonden, zooals bij voorbeeld, G. De Greef of Hector Denis, theoretische aanhangers
eener maatschappelijke hervorming, ingegeven door de wetenschappelijke begrippen
van het positivisme, of als Cesar De Paepe, ingewijd in Marx' leerstellin-

(1) Proudhon: La fédération et l'unité en Italie, blz. 113.
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gen en besloten deze te verspreiden niet alleen met het woord, doch ook met de daad.
Reeds in 1860 stichtte De Paepe te Brussel de vereeniging Le Peuple, wier blad La
Tribune dn Peuple krachtdadig ten strijde trok onder een overigens weinig talrijke
groep lezers.
De oprichting, in 1864, van de Internationale Arbeidersvereeniging zou plotselings
zijn werking vertienvoudigen en terzelfder tijd het nog onzeker en weifelend
proletariaat naar het socialisme drijven. De Paepe had te Londen de stichting van de
Internationale bijgewoond en had tot haar ontbinding in 1876 nooit opgehouden,
deel te nemen aan de hartstochtelijke besprekingen, die de partijgangers van Proudhon
en Bakounine en die van Marx tegenover elkander stelden en ten slotte op de zegepraal
van dezen laatste uitliepen. Het is ongetwijfeld door zijn toedoen, dat het Congres
van de Vereeniging in 1868 te Brussel gehouden werd, waar hij een verslag indiende,
dat het kleineigendom veroordeelde in naam der wetenschap en het grooteigendom
in naam der gerechtigheid.
Voortaan zou de socialistische gedachte heel de latere geschiedenis van het
proletariaat rechtstreeks of onrechtstreeks beheerschen. Dat wil niet zeggen, dat zij
zich hetzelve dadelijk opdrong. Haar eerste uitslag was het verwekken van een gisting,
die zich reeds in 1866 uit, door een hevige campagne ten voordeele van de uitbreiding
van het stemrecht. De democratische burgerij steunt overigens die beweging, wier
manifesten de theorieën verwerpen, ‘die haat onder de Staatsburgers aanprediken’(1).
Doch het volgend jaar verschijnt een nieuw blad, La Cigale, dat openlijk socialisme
en omwenteling voorstaat, de grondbeginselen der Internationale inroept en tal van
meetings houdt waar, vooral in de nijverheidsstreken van Henegouw en van het land
van Luik, beroep op geweld wordt gedaan. Te Antwerpen wordt in 1868 ‘De Werker’
gesticht, die zich het orgaan van de Vlaamsche afdeelingen der Internationale heet.
De Mirabeau

(1) Zie in J. Destrée et E. Vandervelde: Le Socialisme en Belgique, blz. 77 en volg., het ‘manifest
der werklieden’ van 18 Januari 1866. Het eischt zelfs het algemeen stemrecht niet, doch,
vergenoegt zich met het stemrecht voor hen die kunnen lezen en schrijven.
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verspreidt zijn invloed in het bekken van Verviers. In 1869 barst te Seraing een
werkstaking uit, die ongehoord geweldig is, tot oproer overslaat en in een bloedige
beteugeling gesmacht wordt.
Tegenover die beweging geeft de grondwet de regeering geen gelegenheid tot
optreden, dan in geval van wanbedrijf. De vrijheid van drukpers en de vrijheid van
vereeniging laten niet toe, de propaganda te beletten en hoe verschrikkelijk zij zich
ook voordeed, dacht niemand er aan haar het genot te weigeren van de alle Belgen
bedeelde rechten. Niettegenstaande het aandringen van den procureur-generaal,
weigerde de minister van Justitie, Jules Bara, de menners, onder voorwendsel van
komplot, vóór het Assisenhof te dagen en liet hij degenen in vrijheid stellen, die
achter slot zaten. Edoch het geweld van de redevoeringen, meer nog dan dat der
daden, verschrikte degenen der burgers die innig medelijden gevoelden voor de
ellenden des volks. De ontredderde Ducpétiaux zuchtte over de verdwaaldheid der
werklieden, die door ‘verwoestende theorieën’ bedorven waren; hij zag nog slechts
heil in de verspreiding van het onderwijs en van het sparen(1).
Doch leeren en sparen waren juist de middelen, welke de werklieden zelf
voornemens waren aan te wenden tot het verwezenlijken van hun programma. Het
gevoelen, dat opgesmukt wordt met den naam van klassenbewustheid, hoewel zijn
kracht vooral voortvloeit uit het onbewuste dat het inhoudt, was voortaan opgestaan
en, om het te verspreiden, moest het slechts geleid worden. Het denkbeeld van het
stichten van een Belgische socialistische partij, door Moyson reeds eenige jaren
vroeger te gemoet gezien, drong zich in 1877 op aan de Gentsche groep, die handelde
onder den aandrang van Eduard Anseele en van Edmond Van Beveren. De
onmogelijkheid om zich te verstaan met de Walen, wier ongeduld een onmiddellijke
revolutionnaire actie eischte, belette niet dat, te Mechelen, de ‘Vlaamsche
socialistische arbeiderspartij’ gesticht werd. Haar programma, dat slechts eischen
stelde die practisch te verwezenlijken waren, vroeg

(1) Ducpétiaux: La question ouvrière en Belgique.
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het algemeen stemrecht, de rechtstreeksche wetgeving door het volk, de vervanging
van het leger door strijdbenden, de scheiding van Kerk en Staat, kortom een louter
wettelijke omwenteling.
Overigens mag de uitgestrektheid dezer eischen geen begoocheling doen ontstaan
omtrent het aantal harer partijgangers. Werkelijk was de sedert 1864 begonnen
beweging nog slechts in de bovenste schichten van het proletariaat gedrongen. Haar
geweld en de ongodsdienstige houding, waarvan zij thans blijk gaf, schaadden haar
vorderingen. Bovendien waren de Vlaamsche socialisten te zwak, daar zij aan hun
eigen krachten overgeleverd waren. De steun der Walen was hun onontbeerlijk. Dezer
afkeer voor het Marxisme werd eindelijk overwonnen en, in 1879, werd in een te
Brussel gehouden congres de oprichting besloten van de ‘Belgische socialistische
partij’(1). De werklieden van de beide gouwen van het land vereenigden zich aldus
tegen de overheersching der burgerij, gelijk de liberalen en de katholieken zich in
1829 tegen de regeering van Willem vereenigd hadden. De revolutionnaire geest
verscherpte naarmate de beweging zich uitbreidde. In 1877 werd de koning tijdens
een bezoek te Gent, op gefluit onthaald.
Doch het socialistisch ideaal was er nog verre van, zich de gemoederen te kunnen
opdringen. Enkel toegankelijk tot een minderheid van intellectueelen, begrepen allen,
die zich op hetzelve beriepen, het slechts als de aankondiging van een tijdvak van
geredhtigheid en gelijkheid, waarin het volk eindelijk zijn langdurige ellende zou
afschudden en het algemeen geluk zou stichten, door het gezag te bemachtigen. De
hoofdlieden der werkersbeweging waren allen uit het volk gesproten, hadden geen
ander onderwijs genoten dan dat der lagere school, aangevuld met het lezen van
Eugène Sue, van Victor Hugo, van propaganda-vlugschriften en van revolutionnaire
bladen(2).
Weinigen onder hen kenden Marx anders dan door popu-

(1) J. Destrée et E. Vaudervelde: Le Socialisme en Belgique 2e uitig., Brussel, 1903).
(2) Zie in het blad Le Peuple van 27 Februari 1922, wat L. Bertrand vertelt over wat hij 't eerst
te lezen had.
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laire verhandelingen over zijn leerstelling. Het schijnt wel, dat de communistische
droomerijen, in 1854, onder den titel van ‘Het Natuurregt’ uitgegeven door Nicolaas
De Keyser, een landmeter van Sleidinge, onder de Vlamingen onopgemerkt
voorbijgingen. Doch allen kenden, uit ondervinding de behoeften van het proletariaat
en hielden zich hartstochtelijk met dezes zaak bezig. In afwachting van de opkomst
eener nieuwe maatschappelijke orde, schenen de strijd tegen de ellende, de stoffelijke
opbeuring van den arme en later zijn zedelijke verheffing hun de dringendste zorg,
die eindelijk tot de zegepraal zou leiden. Zoodra de arbeiderssolidariteit haar
doelmatigheid zou doen blijken, zou zij zich alle werklieden opdringen en, naarmate
zij hun verhouding zou verbeteren, zou zij het klassebewustzijn onder hen verspreiden.
De liefdadigheid en de weldadigheid van de burgerij dienden tot niets anders dan
om de wilskracht van het volk te verkleumen en zijn ellende te doen voortduren.
Men diende niemand iets verschuldigd te zijn, dan aan zich zelf en zich vrij te maken
van de baatzuchtige aalmoezen der rijken.
Met de oprichting te Gent, op 21 November 1880, van de samenwerkende
broodbakkerij ‘Vooruit’, treedt de Belgische socialistische beweging op het terrein
der practische doeleinden(1). Verwekt door een scheuring onder de leden van de
onzijdige samenwerkende maatschappij ‘De Vrije Bakkers’, verbond zij van den
beginne aan de samenwerking met de socialistische propaganda. Dank zij de
toewijding en het initiatief van haar leiders, gedijde zij zoo goed, dat zij in 1883 de
herberg verliet waar zij gesticht werd, om in de Speldenstraat een gebouw te koopen,
waar de verschillende socialistische maatschappijen der stad rondom haar zich
kwamen scharen en waar reeds in het volgend jaar, onder de leiding van Ed. Anseele,
het blad verscheen, dat insgelijks ‘Vooruit’ genoemd werd.
Dat was de eerste vestiging van het Belgisch socialisme. En ongetwijfeld was het
denkbeeld, dat haar in 't leven bracht, geenszins nieuw. In 1869 hadden eenige
getrouwen

(1) Zie Avanti: Een terugblik.
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der Internationale, te Fayt, in Henegouw, een samenwerkende maatschappij gesticht,
die in 1871 vervangen werd door la Maison du Peuple de Jolomont, tevens
samenwerkende maatschappij en vergaderlokaal voor de federatiën van de
Internationale Arbeidersvereeniging in de nijverheidsstreek het Centre. Doch de
verwachtingen der stichters werden niet door de uitslagen beantwoord. Het voorbeeld
van ‘Vooruit’, wiens statuten in 1886 te Jolimont aangenomen werden, begiftigde
het Walenland met een inrichting, waarvan de bloei en de invloed weldra even groot
zouden zijn als die van haar toonbeeld.
En, in spijt van de vijandschap van de kleine burgerij en van eenige groepen
anarchisten, dringt het coöperatief grondbeginsel zich voortaan op als de
onontbeerlijke voorwaarde voor de opbeuring der werkende klasse. De revolutionnaire
theorie wordt vervangen door een methode, die vooral op uitslagen bedacht is. De
boodschap is, de partij te vestigen op den stevigen grondslag van het belang, haar
hulpmiddelen te verstrekken, ze te drillen met het oog op de verovering van de
onontbeerlijke hervormingen en op de politieke actie.
Ten einde deze in te richten en haar doeleinden vast te stellen, kwamen een
honderdtal afgevaardigden die negen en vijftig vereenigingen vertegenwoordigden
in Augustus 1885 te Antwerpen, de ‘Belgische Werkliedenpartij’ stichten. Die naam
volstaat reeds om de evolutie af te meten, die sedert zes jaar voltrokken werd. Uit
opportunisme, uit vrees de bedeesden te vervaren, vermijden zij openlijk beroep op
het socialisme te doen. Als practische mannen die zij zijn, bepalen zij er zich bij, een
klasseprogramma te uiten, dat, dank zij de grondwettelijke vrijheden, kan en zal
verwezenlijkt worden, zonder het toedoen van een omwenteling. Het hoofdpunt is
de verovering van het algemeen stemrecht. Al het overige komt naderhand: afschaffing
der militaire plaatsvervanging, beperking van den arbeid van vrouwen en kinderen,
vaststelling van den dagelijkschen arbeidsduur, verantwoordelijkheid van de patroons
bij ongeval, tusschenkomst van de syndicaten bij het opmaken der
fabrieksreglementen, afschaffing van de door de patroons ingevoerde spaarkassen,

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

304
hervorming van de werkrechtersraden, instelling van werkersverzekeringen,
afschaffing van de ourechtstreeksche belastingen, invoering van de belasting op het
inkomen, intrekking van alle vervreemding van het openbaar domein en terugkeer
naar den Staat of de gemeente, als vertegenwoordigers der collectiviteit, van al de
aan particulieren afgestane diensten van algemeen belang.
De meesten dier hervormingen werden reeds gevraagd door de Commissie van
1843 of waren sedert lang in de naburige landen verwezenlijkt. Zoo de
werkliedenpartij zich dus duidelijk aanstelt als democraat en als voorstander van de
Staatstusschenkomst, blijft zij vreemd aan alle communistische strekking. Haar
stoutste vorderingen gaan niet verder dan een Staats- of gemeentesocialisme, voor
welk sommige regeeringen niet achteruitdeinsden. Hoewel onvereenigbaar met het
traditioneel liberalisme, is zij niet van aard om dat gedeelte van de vooruitstrevende
burgerij te ontrusten, dat met haar het algemeen stemrecht vraagt. Ten slotte onthoudt
zij zich, tegenover de katholieken, van alle principieel anticlericalisme en bepaalt zij
er zich bij te verklaren, dat godsdienst ‘private zaak’ is. Dit is overigens voldoende
om in botsing te komen met de Kerk en, van den beginne aan, zal haar verzet het
grootste struikelblok wezen, dat zij op haar weg zal ontmoeten.
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Vierde boek
Van 1884 tot 1914
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Hoofdstuk I
Voor de herziening van de grondwet
I
De val van het liberaal kabinet, in Juni 1884, is van veel grooter beteekeuis dan een
eenvoudige parlementaire wisselvalligheid. Hij kondigt het einde aan van het stelsel,
waaronder het land sedert de Omwenteling leefde. Zijn beteekenis wordt vergroot
door het feit, dat hij samenvalt met de erkenning van Congo-Vrijstaat (26 Februari
1885), met de stichting van de Belgische Werkliedenpartij (15-16 Augustus 1885)
en niet de groote oproeren van 1886. Over het algemeen beschouwd, komt die val
dus slechts voor als een der uitingen van de algemeene evolutie, die het land voert
naar een staat van zaken, die door de onderlinge afhankelijkheid der economische,
maatschappelijke en staatkundige vraagstukken, zulk een diepen indruk op het
nationaal leven zullen laten, dat zij dezes uitzicht en richting zullen wijzigen.
Het censitair liberalisme dat, sedert een halve eeuw, op elk gebied de
lotsbestemmingen van België had bepaald, had in Frère-Orban zijn volkomenste
belichaming gevonden, en zijn verval gaat gepaard met den val van dien grooten
minister. In der waarheid, had de burgerij haar programma verwezenlijkt. Zoowel
in de economische als in de maatschappelijke orde, had zij al dezes gevolgtrekkingen
tot het uiterste doorgedreven. Overeenkomstig haar grondbeginselen, had zij de
grondwettelijke vrijheden in de richting, van het volstrekt individualisme ontwikkeld.
Omtrent het eenige vraagstuk dat baar verdeelde, - het godsdienstig vraagstuk, - lag
het verschil van meeningen eigenlijk in het verschillend begrip dat katholieken en
liberalen hadden van de persoonlijke vrijheid in dezer betrekkingen met de Kerk.
Doch de hevig
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heid van den strijd, die verklaard wordt door de eischen van het geloof omtrent dit
punt, liet des te beter hun overeenkomst omtrent de andere punten uitkomen. Naarmate
die overeenkomst duurzaamheid kreeg, kwam zij echter hoe langer, hoe meer voor
als een uiting van klassenbelang veeleer dan als een beschouwing van nationaal
belang. Zoo de vorderingen van de nijverheid de liberale ideologie rechtvaardigden,
zoo vergden de misbruiken en de ellenden die deze medebrachten, toch eenige
verzachting in haar toepassing.
De Belgische regeering, die in economisch opzicht vroeger het toonbeeld van
zoovele stoutmoedige nieuwigheder gegeven had, bleef nu achteruit bij al haar buren.
Vergeefs gaven Engeland, Duitschland en Frankrijk haar hel voorbeeld; zij bleef
halsstarrig verslaafd aan het vervallen dogma van de niet-tusschenkomst van den
Staat; zij scheen er een eer in te stellen, de verouderde leerstellingen van Bastiat en
Léon Say nog te belijden. En het was niet moeilijk haar te beschuldigen, dat zij
daaraan slechts hield om den wille van de belangen van de 130,000 cijnskiezers, die
haar het gezag gaven. Het ging niet meer op, de steeds dringender eischen der
democraten te beantwoorden met hoogmoedige uitvallen tegen de politieke
onbekwaamheid der werklieden. Het was klaar, dat een kieshervorming, voorbode
van maatschappelijke hervormingen, onontbeerlijk werd. In den schoot zelf der
liberale burgerij, bleven de progressisten ze onvermoeibaar, eisenen, en zij werden
door de schranderste katholieken goedgekeurd. Was de val van Frère-Orban, in 1884,
niet verwekt door zijn halsstarrig verzet tegen de uitbreiding van het stemrecht veeleer
dan door den school strijd? En was het niet kenschetsend, dat de werkliedenpartij
reeds het volgende jaar, het algemeen stemrecht vooraan in haar programma stelde?
De democratiseering van het land kwam dus als onvermijdelijk voor. Men kon die
wel eenige jaren vertragen: het was niet meer mogelijk daaraan te ontsnappen.
Koesterde de censitaire burgerij wantrouwen voor de democratie, zoo koesterde
zij er niet minder voor de expansie ontwerpen, waarmede de koning zich, sedert
jaren, steed meer openlijk bezighield. Uit economisch liberalisme
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verwierp Frère-Orban alle Staatstusschenkomst in koloniale zaken. Het meerendeel
der industrieelen voelden de behoefte niet, hun methoden te wijzigen; zij rekenden
immers slechte op de goedkoopheid om de welvaart der fabrieken in stand te houden.
Wat de gemoederen betreft, deze waren verschrikt voor avonturen, die de onzijdigheid
van het land in gevaar konden brengen, het leger zouden doen versterken, wellicht
een vloot noodzakelijk maken en, in alle gevallen, aanleiding geven tot uitgaven,
alleen om den wille van de eerzucht van Leopold II.
Te midden van de geduchte vraagstukken die gesteld werden, bleven de beide
oude partijen op haar standpunt staan. De parlementaire politiek bleef in denzelfden
kring omdraaien. Het wettig land bemerkte niet, dat het zich op gevaarlijke wijze
van de natie afzonderde. De grondwet werd nog alleen ingeroepen om de heerschappij
van de burgerij te rechtvaardigen. Het kiezerskorps, op zeldzame uitzonderingen na,
wars van elken afstand van zijn privileges, van elke maatschappelijke hervorming,
van elk optreden van buitenstanders, was er ten slotte toe gekomen, het politiek leven
niet anders meer te beschouwen dan als den eeuwigen strijd tusschen katholieken en
liberalen die elkander het bewind betwisten, om daar beurtelings voordeel uit te
trekken, zoodat de opeenvolging van het clericalisme en het anti-clericalisme, in hun
verwoeden strijd, noodzakelijkerwijze de bedrijvigheid van het land op het dood
punt zou brengen(1).
De schitterende zegepraal van de katholieken, in 1884, was voor iedereen een
verrassing geweest. De bedachtzaamste politicussen verwachtten zich slechts aan
een verzwakking van de doctrinaire meerderheid, die hoogstens tot een ontbinding
van de Kamers had kunnen leiden. Het schijnt wel, dat de ‘verplettering’ van het
liberalisme niet kan verklaard worden door een ommekeer bij de kiezers ten gevolge
van de schoolwet van 1879. De uitslag der verkiezing

(1) In 1884 nog, stelt Eudore Pirmez vast, dat het ‘schoolconflict’ alles overweldigd heeft. Het
heeft de voornaamste belangen van den Staat gestoord.... Daardoor is het Parlement
onvruchtbaar geworden.... Zijn aanzien vermindert alle dagen’. A. Nyssens: Eudore Pirmes,
blz. 152 (Brussel, 1893).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

310
werd verwekt door belangen en geenszins door grondbeginselen. De nieuwe
belastingen, en wellicht nog meer de vrees voor het democratisch programma der
radicalen, dreven de vlottende massa, die over den uitslag der verkiezing besliste,
naar de katholieken toe. Zoo vele liberalen afvallig werden, is het zeker niet omdat
zij regen de onzijdige school gekant waren, doch omdat zij achtten dat deze te duur
kwam te staan. Hadden de katholieken bovendien het ultramontanisme niet verworpen
en beloofden zij geen gematigdheid, waarvan de steun dien zij de Brusselsche
‘independenten’ schonken, wel het blijk was? De lieden, die het tekort der begrooting
verschrikte, stemden voor hen, om het ministerie een vermaning te geven en niet om
het te doen vallen. Voorzeker verwachtte zich niemand hunner aan wat zou gebeuren.
Want, juist omdat hun zegepraal onvoorzien was, verwekte deze bij de katholieken
het bewustzijn van hun macht en den lust om weerwraak te nemen op tegenstrevers,
die nu verslagen waren. Plotselings aan het bewind gebracht door een ommekeer,
wiens beteekenis zij overdreven, hielden zij geenerlei rekening met de ‘gematigden’.
Het hartstochtelijk ongeduld der katholieke kringen liet hun overigens niet toe, zich
in een politiek van bevrediging te besluiten. Wat de geestelijkheid en de kiezers van
den buiten, vooral van den Vlaamschen buiten, - wil zeggen het beste hunner
strijdkrachten, - van hen verwachtten, was een krachtdadige reactie tegen de
‘ongelukswet’, die tegen hun geweten indruischte en tevens hun geldbeugel
opofferingen oplegde, waarvan zij zoo gauw mogelijk wilden ontslagen zijn. De
schoolstrijd was dus, niet geëindigd. Hij zou enkel een andere wending nemen.
Dadelijk na de ontslagneming van het Kabinet Frère-Orban, had de koning Jules
Malou de samenstelling van een nieuw ministerie opgedragen. Hij rekende op de
wijsheid en de ervaring van dat oud parlementslid om de rechterzijde te beletten
buitensporigheden te begaan. Doch de hartstochten waren al te zeer opgehitst, dan
dat ze konden bedwongen worden. In de nieuwe regeering hoefde plaats gelaten aan
de beide mannen, die zich tijdens die laatste jaren hadden onderscheiden als de
hoofden van de partij, welke deze naar
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de zegepraal geleid hadden: Victor Jacobs en Charles Woeste. Leopold wist maar al
te goed, dat beiden, vooral de eerste, uit kiesbeschonwingen, niet hadden opgehouden
de militaire hervormingen te bestrijden met een overdrevenheid en soms met een
aanmatiging, waarvan hij met tegenzin de beleediging had verduurd(1). Hij beschouwde
hen schier als persoonlijke tegenstrevers.
Doch hoe zou hij die ter zijde laten, ten aanzien van den eenparigen wil der
rechterzijde? Sedert 1871 wist hij, dat de katholieken vermoedden dat hij hun vijandig
was. Voorzichtigheid gebood hem om niet met hen te breken, zich aan hun wenschen
te onderwerpen. Wellicht hoopte hij overigens, dat zijn ministers hun zegepraal al
te ver zouden doordrijven en een zoodanige oppositie verwekken, dat zij hem zou
toelaten hen door anderen te vervangen. Evenals zijn vader, kon hij geduldig
wachten....
Doch de regeering wachtte niet om haar politiek van weer wraak uit te oefenen.
Den 4n Augustus liet zij door de Kamer de noodige kredieten aannemen tot het
herstellen van het gezantschap bij den Heiligen Stoel. Met ministerie van openbaar
onderwijs werd afgeschaft. Reeds op 23 Juli vertrouwde een wetsontwerp de leiding
der lagere scholen aan de gemeenten. Aldus werd teruggekeerd, zelfs over de wet
van 1842 heen, tot de theorie van niet-tusschenkomst van den Staat in zake onderwijs.
De gemeenten kregen het recht, scholen op te richten of een or meer vrije scholen
aan te nemen, wil zeggen de katholieke scholen te ondersteunen die gedurende den
schooloorlog overal geopend werden. Zij waren vrij, in het programma harer scholen,
al of niet het onderwijs in godsdienst en zedenleer te schrijven. Doch, zoo zij dit niet
deden, kon de Staat haar verplichten, op aanvraag van twintig huisvaders, een of
meer vrije scholen aan te nemen. Daarentegen zou de onzijdige gemeenteschool,
behouden worden, zoo twintig huisvaders zulks vergden.
De aldus gemaakte wet zou openlijk strekken tot het vervangen van liet onzijdig,
door het confessioneel onderwijs, want er viel niet aan te twijfelen of schier al de
landelijke

(1) Zie hooger, blz. 226.
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gemeenten zouden, zoowel uit overtuiging als uit spaarzaamheid, ten spoedigste een
katholieke school aannemen Ongetwijfeld onthield de regeering zich, overeenkomstig
het grondbeginsel der vrijheid waarop zij zich beriep, het onderwijs in de
godsdienstleer op te leggen: zij vergenoegde zich er mede de gemeenten te verplichten,
dat onderwijs te geven aan hen, die het zouden eischen. Dat was een toegeving aan
de liberalen, in den aard van die, welke de liberalen in 1879 zelf gedaan hadden aan
de katholieken, toen zij de bedienaars der eerediensten toelieten in de scholen
onderwijs te geven buiten de schooluren.
Doch hoe konden de katholieken, welke die aalmoes versmaad hadden, zich
inbeelden, dat de liberalen genoegen zouden nemen met de hun aangeboden
voldoening? Voor hen, was de verplichting, de katholieke scholen fe ondersteunen,
een ondraaglijke schennis van de gemeentelijke zelfstandigheid en een ongehoorde
onderwerping aan de Kerk. De Staat kreeg dus de vernederende rol van ronselaai
voor de geestelijke scholen! Om de Kerk te gehoorzamen, vernielde hij het prachtig
werk van nationale cultuur dat het liberalisme opgericht had! Het onderwijs dat moest
dienen tot opbeuring van het volk, zou het slechts houden onder het juk eener
verlagende kwezelarij. En welken waarborg konden scholen bieden die aan elk
toezicht ontsnapten, die van haar meesters geenerlei voorwaarde van bekwaamheid
of geenerlei eerbied voor 's lands instellingen eischten? En wat zouden de afgestelde
onderwijzers worden, die een karig pensioen kregen en gestraft werden, omdat zij
zich aan de edelste aller zendingen gewijd hadden? De nieuwe wet, op 10 September
1884 aangenomen, te midden van de verontwaardigde protestatiën der linkerzijde,
was klaarblijkelijk geen wet van bevrediging, doch een oorlogswet. Voor de liberalen
was zij niets dan een ergerlijke partijaanslag.
In al de groote steden, had zij tot onmiddellijk gevolg de volkomen
overeenstemming te herstellen tusschen doctrinairen en vooruitstrevende democraten,
wier scheuring zoozeer bijgedragen had tot de katholieke zegepraal. Reeds op 23
Juli had te Brussel een beteekenisvolle ommekeer plaats gansch de liberale lijst voor
den Senaat, die pas ontbonden
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was(1), werd gekozen. Als in 1857, als in 1871, nam de oppositie haar toevlucht tot
straatmanifestatiën. Stoeten trekken onstuimig door de straten, onder het roepen,in
Brussel en in het Walenland, van: A bas la calotte, en onder liet zingen in de
Vlaamsche steden van: ‘Van 't ongediert der papen, verlost ons Vaderland!’. Den 7n
September werd een te Brussel gehouden groote katholieke betooging uitgefloten,
met stokslagen uiteengedreven, zoodat de manifestanten met gescheurde vlaggen en
ingedrukte trommels ijlings naar de stations vluchtten. Naar het voorbeeld van het
Eedverbond der edelen, hadden de burgemeesters van de veertien voornaamste steden
op 9 Augustus het Eedverbond der gemeenten gesloten en den koning een gehoor
gevraagd, in de hoop, van hem te verkrijgen wat de Geuzen in de XVIe eeuw van
Margareta van Parma bekomen hadden, wil zeggen ‘een matigiing van de plakkaten’(2).
Doch de koning kon zijn bekrachtiging niet weigeren aan een wet, die het Parlement
pas aangenomen had. Wat hem werkelijk gevraagd werd, was die rol van
grondwettelijken koning af te leggen, waarin hij zich besloten had, naar het voorbeeld
van zijn vader. Hij antwoordde, dat hij zich slechts kon ‘gedragen naar den wil van
het land, zooals de meerderheid van de beide Kamers dien uitgedrukt had’. Edoch
hij wachtte met ongeduld op de gelegenheid, zich te ontmaken van een ministerie,
dat hem gevangen hield. Door de bemiddeling van Jacobs en van Woeste, schreef
de federatie der katholieke kringen de regeering de wet voor Partijbelang ging vóór
alles: de prerogatieven van de Kroon, de onmogelijkheid van te regeeren tegen de
eensgezinde oppositie der groote steden in, de noodzakelijkheid van de militaire
hervormingen te voltooien, de noodwendigheid om de Congoleesche politiek van
Leopold II te ondersteunen, die juist in een beslissend stadium zou treden, - dat alles
was van geenerlei tel. Kon de koning met de Kamers niet breken, dan toch lieten zijn
grondwettelijke machten hem

(1) De Senaat was ontbonden geworden, omdat de liberalen er de meerderheid behouden hadden.
(2) Geschiedenis van België, deel III, blz. 421.
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toe, zich te bemoeien met de keus zijner raadslieden. Evenmin als zijn vader, wilde
hij zich vernederen tot de rol van een eenvoudigen automaat. Hij wachtte slechts op
een voorwendsel om zich vrij te maken van die politicussen die hij gedwongen was
te lijden en die zich dag aan dag bitsiger tegenover hem aanstelden.
Dat voorwendsel werd hem gegeven door de gemeenteverkiezingen van October
die, in al de groote steden, ten voordeele van de liberalen uitliepen. In 1857 was het
ministerie, in gelijkaardige omstandigheden, van zelf ingestort. Nu nam de koning
het initiatief van zijn omwerking. De beide ministers, waarvan hij zich wilde
ontmaken, liet hij verstaan, dat zij, naar zijn meening, het vertrouwen van het land
hadden verloren. Zij begrepen en boden hun ontslag aan. Malou moest hen wel
volgen. In zijn plaats werd August Beemaert, de minister van landbouw, belast met
de samenstelling van het nieuw Kabinet.
Hij was een gematigde, een naar de rechterzijde overgeloopen ‘doctrinair’, en om
alles te zeggen, een man die plaats hadde genomen in het centrum, zoo er in de
Belgische Kamers een centrum bestaan had. Veertig jaar vroeger ware hij unionist
geweest. In de omstandigheden waarin hij zich bevond, drong het opportunisme zich
bij hem op. Verplicht als hij was, op de katholieke rechterzijde te steunen, zou hij
om ze te plooien naar een politiek, waarvan een groot deel van haar leden eigenlijk
niet wilden weten, al de hulpmiddelen van een karakter aanwenden, wiens
minzaamheid, de behendigheid en de krachtdadigheid niet uitsloot. Het lukte hem,
zoozeer onmisbaar te worden, dat het dreigement zijn ontslag te zullen nemen(1),
langen tijd voldoende was om rondom hem de meerderheid vast te houden, die hem
wilde ontsnappen. In der waarheid, zoo hij gedurende lange jaren de hoofdman der
katholieke ministeriën was, nooit was hij de hoofdman der katholieke partij. Dat
verklaart zijn bestendige oneenigheid met Charles Woeste. Zij was de oneenigheid
tusschen den politiek en

(1) Gedurende de bespreking van de grondwetsherziening stelde hij negen maal de
kabinetsquaestie.
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den politicus, waarbij deze de regeering als een aanhoorigheid der partij beschouwde,
terwijl gene de partij beschouwt als een kracht, waarvan de regeering zich moet
bedienen. Met Beernaert krijgt het koninklijk gezag dan ook weer een invloed, welken
de koning nog sedert zijn troonsbeklimming niet had uitgeoefend. De vorst en zijn
minister werken in een volkomen gemeenschap van zienswijzen en, als de
gebeurtenissen hen ten slotte zullen scheiden, zal het ontzag van den eerste zoo stevig
bevestigd zijn dat het den val van den andere zal overleven.
Naast den invloed van de Kroon, die aan het ministerie Beernaert zijn volle
beteekeinis geeft, staat het voor nieuwe vraagstukken die hoeven opgelost. Een dezer,
het koloniaal vraagstuk, werd door het initiatief van Leopold II sedert lang vóór de
onverschillige openbare meening gesteld, en verder zullen wij zien, hoe de toelating
den koning door de Kamers gegeven om den titel van vorst van Congo-Vrijstaat te
voeren (28-30 April 1885), dat vraagstuk ten slotte in een beslissend stadium deed
treden. Het ander, integendeel, het maatschappelijk vraagstuk, voor hetwelk men
zoo lang de oogen gesloten had, drong zich plotselings even onverwachts als geweldig
op.

II
De geschiedschrijver hoeft een vergelijking te maken tusschen den opstand van de
Beeldenstormers in 1566 en de groote werkersoproeren van Maart 1886(1). Van
weerskanten treft men dezelfde onverwachtheid aan, hetzelfde geweld, dezelfde
verrassing van de regeering, hetzelfde gemis aan inrichting bij de oproerlingen. De
sedert lang opgehoopte maatschappelijke verbittering ontketent zich eenklaps, evenals,
driehonderd jaar te voren, het godsdienstig fanatisme zich ontketend had. 't Is een
opwelling van collectieve woede, zonder voorbereiding, zonder richting, zonder
bepaald doel, die slechts aangewakkerd wordt door het voorbeeld van de verbitterde
massa's.
De economische nederdrukking, die zich sedert 1884 over

(1) Geschiedenis van België, deel III, blz. 432.
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gansch Europa liet gevoelen, had twee jaar later haar hoogste punt bereikt. De
landbouwcrisis, verwekt door den plotselingen invoer van Amerikaansch graan, was
gepaard gegaan met een aan overproductie te wijten nijverheidscrisis, en deze was
nog verergerd geworden door de vermindering van het koopvermogen van de
landelijke standen. De gevolgen daarvan waren des te erger voor het land, daar het
meer geïndustrialiseerd was. De uitvoer, die 1337 millioen bedroeg in 1883, is
gevallen op 1182. De prijzen dalen, de dagloonen verminderen, de fabrieken worden
gesloten of beperken haar voortbrenging; de werkloosheid woedt.
Men begrijpt lichtelijk hoezeer zulke toestand de ontevredenheid moest vergrooten
en aanwakkeren, welke reeds sedert eenige jaren onder het proletariaat heimelijk aan
't smeulen was. Toch schijnt het niet, dat de openbare machten erg bekommerd waren
over de werkstakingen, die in Februari 1885 in Henegouw uitbraken of over de
betoogingen van werkloozen, die de straten van Brussel en van Antwerpen
doorkruisten. Hoe beteekenisvol de oprichting van de werkliedenpartij, hetzelfde
jaar, ook was, toch schijnt het dat deze evenmin onrust heeft gebaard aan de burgerij,
die het zeer druk had met de door de schoolwet ontketende beweging.
De meeting op 18 Maart 1886, te Luik op de place Saint-Lambert door een groep
anarchisten belegd tot het herdenken van de Commune van Parijs, had de overheden
in haar algeheele gemoedsrust gelaten. Nauwelijks had de bevolking ook daarop acht
geslagen. Doch de vergadering was weldra tot rumoer overgeslagen. Tegen het vallen
van den avond kwamen benden eensklaps de straten van de stad overweldigen, de
spiegelruiten der magazijnen ingooien, de uithangborden afrukken, de straatlantaarns
uitdooven. 's Anderen daags vernam men, dat het werk in het omliggende gestaakt
was; vervolgens had de staking, als een loopend vuur, zich steeds verder voortgezet
langsheen de Maas, tot in de nijverheidisbekkens van Henegouw. Den 25n Maart,
gaf de kolenmijn van Fleurus het sein. De beweging werd weldra algemeen onder
demijnwerkers, zette zich voort tot de pletterijen en vandaar tot de glasblazerijen.
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Overal werd staking met geweld opgedrongen. Niettegenstaande de inspanningen
van de piketten gendarmen, werden de openplaatsen der fabrieken overrompeld door
een menigte die meer opgewonden werd naarmate zij aangroeide, zich bedwelmde
met lawaai en meer nog met bier en alcohol; zij werd stoutmoediger daar zij geenerlei
ernstigen tegenstand ontmoette, en als door waanzin gedreven, zou zij opschuddingen
verwekken(1). Zooals steeds gebeurt, namen landloopers en kwaaddoeners aan de
beweging deel en stelden zich vooraan. Te Roux worden een glasblazerij en
vervolgens liet kasteel van den eigenaar in brand gestoken. De staking ontaardt in
jacquerie. Benden werkloozen doorloopen de dorpen en bedelen met de bedreiging
op de lippen. Heel het bekken van Charleroi leeft in angst, en weldra is, van Aarlen
tot Oostende, niet een nijverheidscentrum meer in het land te vinden, waar de
arbeidende klasse niet in opschudding verkeert. Te Geut maant ‘Vooruit’ de soldaten
aan, niet op het volk te schieten en geeft den koning voor moordenaar uit.
Er hoefde schier een krijgsverrichting om het oproer te onderdrukken. Eenige
dagen lang geleek Henegouw op een door oorlog verheerde streek, met zijn gemeenten
in staat van beleg, zijn door de troepen bezette stadhuizen, zijn in de koeren van
fabrieken en kolenmijnen gelegerde soldaten, zijn door cavalerie-patrouilles
doorloopen wegen. De schrik, verwekt door het geweervuur, dat onder andere te
Roux op bloedige wijze afliep, stelde een einde aan de muiterij. Reeds op 30 Maart
had generaal vander Smissen dezelve onderdrukt. Zij viel ineen, als de baren aan het
strand. Vervolgens kwamen de rechterlijke beteugeling, de veroordeeling der
‘menners’, de huiszoekingen en de navorschingen, ten einde te ontdekken, of het een
op touw gesteld komplot gold.
Doch er werd komplot noch overeenkomst gevonden. Eenige anarchisten hadden
zonder twijfel de gramschap

(1) Het schijnt mij tamelijk waarschijnlijk, dat de tragische voorvallen van de werkstaking die
in Frankrijk, te Decazeville, op 26 Januari begonnen was met den moord van een ingenieur,
invloed uitoefenden op het geweld der gebeurtenissen.
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opgezweept, en de ‘Catechismus van het volk’, uitgegeven door Alfred Defuisseaux,
had de werklieden de republiek en de omwenteling aangeprezen. Wat ontdekt werd,
was alleenstaand geweld, pogingen zonder uitwerking, doch geenerlei deelneming
van de werkliedenpartij aan den opstand, geenerlei optreden, geenerlei hulp uit den
vreemde. De muiterij was onverwachts losgebroken, als de eenvoudige uitbarsting
eener al te lang opgekropte gramschap, die des te geweldiger was, daar zij van zelf
ontstaan was.
De in den beginne, van schrik ontstelde burgerij kwam weldra weer op streek.
Overal hadden het leger en de burgerwacht hun plicht gedaan. De maatschappelijke
orde had den woedenden aanval zegevierend weerstaan. Doch zij had slechts door
middel van geweld gezegepraald, en had daardoor de zwakheid onthuld van de
grondbeginselen, die zij steeds tot haar verdediging of liever tot haar rechtvaardiging
had ingeroepen. De feiten hadden het economisch liberalisme pas op tragische wijze
wederlegd. Was het nu nog te gelooven, dat de arbeiders niet kloegen, dat het eer de
toestand van eigenaars en van kapitalisten was, die minder goed geworden was en
dat de nijverheidscrisis de levensvoorwaarden dichter bij elkander had gebracht?
Zou men nog kunnen bewaren, dat het een ‘utopie’ is, den arbeider tegen de wet van
vraag en aanbod te willen beschermen en dat ‘de grootnijverheid de welvaart
verspreidt in den schoot van de minst begunstigde standen der maatschappij’?(1). Al
die bewonderenswaardige uitvindingen, al die technische vooruitgang, ja al die
maatregelen tot het ontwikkelen, bij de werklieden, van het bewustzijn hunner
waardigheid, van de spaarzaamheid en van den lust naar onderwijs, hadden dus hun
doel gemist, vermits zij, die daarvan de voordeelen zouden trekken, opstonden tegen
de maatschappij die ze hun gegeven had. En de Christelijke liefdadigheid, met haar
patronages, haar werken, haar arbeiderskringen was evenmin doelmatig geweest.
Het kwaad was dus te groot, dan dat het door persoonlijk initiatief kon verholpen
worden. Zeggen, met Eudore Pirmez, dat het een eer voor België was, dat

(1) Michotte: op. cit., blz. 189, 175.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

319
het in alle opzichten de vrijheid getrouw bleef, was, na het gebeurde, immers blijk
geven van een gemis aan begrip, dat even noodlottig was als dat, honderd jaar te
voren, betoond door de verdedigers van het Oud Stelsel, in den vooravond van de
Omwenteling(1).
Het ministerie gaf zich daarvan dadelijk rekenschap. Nauwelijks was de orde
hersteld of het liet aankondigen, dat het voor honderd millioen openbare werken zou
doen uitvoeren; den 17n April stelde het een ‘Arbeidscommissie’ in, die belast was
een onderzoek te doen omtrent de verhouding van de arbeidende standen. De
verkiezingen van Juni versterkten zijn meerderheid; de burgerij schonk het dus haar
vertrouwen. Het nam de gelegenheid te baat om eindelijk te breken met de officieele
Manchestersche leerstelling. De afgevaardigden aanhoorden, niet zonder verbazing,
de troonrede, waarmede de parlementaire zittijd geopend werd en waarbij erkend
werd, dat ‘men wellicht al te veel verwacht had van de overigens zoo vruchtbare
grondbeginselen van de vrijheid, en dat de wet de zwakken en de ongelukkigen meer
bijzonder dient te beschermen’. Die verklaring werd gevolgd van en toegelicht door
een gansch programma van onmiddellijk toepasselijke hervormingen. Het schijnt
wel, dat die koning en Beernaert de omstandigheden wilden ten nutte maken, niet
alleen om het volk te bevredigen, doch ook om de burgerij af te leiden van de twisten,
waarin zij ploeterde en die haar de levensbelangen van het volk aan haar overdreven
hartstochten deden opofferen. De koppigste politicussen moesten wel bekennen, dat
het arbeidsonderzoek ‘kwalen onthuld had, waarvan men over het algemeen geen
denkbeeld had’(2). Men kon de oogen niet meer luiken voor het licht en halsstarrig
den Staat het recht niet blijven weigeren, anders dan met gendarmen op te treden
tusschen arbeid en kapitaal.
De beraadslaging van het te Luik van 26 tof 29 September

(1) ‘De andere landen mogen de godsdienstvrijheid, of de politieke vrijheid, of de vrijheid van
den arbeid afschaffen,... ik geloof dat mijn land boven dezelven zal staan, als België zijn
volle, geheele en volkomen vrijheid in alles en altijd wil bewaren.’ A. Nyssens: Eudore
Pirmez, blz. 229.
(2) Charles Woeste; Mémoires, blz. 326.
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1886 gehouden katholiek congres getuigt van een beteekenisvolle evolutie. Het is
een volkomen verzaking aan de liberale grondbeginselen, die het voorgaand geslacht
zoo dierbaar waren geweest. De welsprekendheid van Montalambert had in 1863 te
Mechelen de debatten beheerscht. Nu gaat men zijn ingeving zoeken in Duitschland,
in dat machtige Duitschland, dat teruggekomen was van de voorbijgaande dwaling
van den Kulturkampf, waar de centrum-partij zulk een vruchtbare bedrijvigheid aan
den dag legt en waar de regeering voor de godsdienstige belangen een bezorgdheid
laat blijken, die zoo sterk met de goddeloosheid van de Fransche Republiek afsteekt.
De zedelijke ellende en de stoffelijke ellende van het volk bleken al te diep te zijn,
dan dat de vrijheid alleen die kan bestrijden. Beroep dient gedaan op den Staat, zeker
niet om hem de taak over te laten, doch om zijn hulp te vorderen. Zijn plicht is, op
te treden om, geldelijk en zedelijk, de maatschappelijke actie te ondersteunen, welke
de mannen der katholieke werken en de katholieke patroons in gemeen overleg met
de geestelijkheid zullen op touw zetten. Om de dreigende vorderingen van het
socialisme te stuiten, zouden door de wet erkende groepen het geloof onder de
werklieden vrijwaren en daardoor den vrede en de maatschappelijke orde versterken.
Bovendien is van den Staat niets te vreezen, daar hij zelf in de macht eener katholieke
meerderheid is. En is het niet te voorzien, dat de uitbreiding van zijn bevoegdheid
hem, door de vergrooting van zijn invloed, meer vastheid en duurzaamheid zal geven,
ten bate van de maatschappij en van de Kerk?
Het is dan ook niet te verwonderen dat, onder die nieuwe richting, het Parlement
den weg der maatschappelijke wetgeving opgaat. Voorwaar, een nog schuchtere
wetgeving, die zienlijk ruimte en samenhang ontbreekt. De regeering moet al te zeer
rekening houden met den traditioneelen weerzin, en vooral al te zorglijk de kostelijke
hervormingen vermijden; zij dient verder al te zeer het kiesbelang te ontzien, om al
te radicaal te werk te gaan. Zelfs laat zij zich in 1886 een wet ontrukken die, ten
gelieve van de boeren, de ingaande rechten op het vee vermeerdert, ten nadeele
natuurlijk van de nijverheidswerklieden. Toch
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worden werkelijke verbeteringen bekomen, zooals de uit hoofde van den kiesinvloed
der herbergiers overigens niet zeer strenge wet tot beteugeling der openbare
dronkenschap, de oprichting van de ‘Werk- en Nijverheidsraden’ (1888); de
afschaffing van het truck system, het verbod om het volle bedrag der loonen aan te
slaan of te verpanden en vooral de wet op het bouwen van werkmanswoningen. De
verschijning in 1891 van de beruchte encycliek Rerum Novarum en de vergadering
te Berlijn, het jaar te voren, van een internationale conferentie tot het onderzoek der
maatschappelijke vraagstukken zouden in de toekomst de nieuwe richting nog
verscherpen. Doch een vijftigjarige traditie wordt zoo maar niet in een ommezien
afgeschud. Te Berlijn verbaasden de Belgische afgevaardigden eenigszins hun
collega's, door hun wantrouwen ten opzichte van de bemoeiing van den Staat in
economische zaken.
De koning had gehoopt, van de Kamers, onder den dekmantel van maatschappelijke
hervorming, de afschaffing van de plaatsvervanging te bekomen, ten einde den
jammerlijken toestand van het leger te verbeteren. Sedert de Duitsche zegepralen
van 1870, had het grondbeginsel van den persoonlijken dienstplicht zich zoo blijkbaar
opgedrongen, dat het zelfs niet meer kon besproken worden. En de beschouwingen
van militaire techniek werden door de gerechtigheid bevestigd. Zouden de Kamers,
juist toen zij zich beijverden, de grieven der werklieden te stillen, halsstarrig blijven
weigeren de schreeuwendste derzelven af te schaffen, en aan de proletariërs, die
zooeven tegen de maatschappij opgestaan waren, de zorg voor haar bescherming
overlaten? De nationale verdediging en de maatschappelijke verdediging eischten
gelijkelijk een maatregel, wiens verwezenlijking maar al te lang uitgesteld was. En
de toestand van Europa, die weerom duister werd, maakte hem even dringend als
onontbeerlijk.
Doch, sedert de gelukkige verkiezingen van de Antwerpsche ‘meeting’ had de
katholieke partij haar anti-militaristische houding gedurig verscherpt. Zij was vast
besloten, geen impopulariteit op te loepen, die haar het gezag kon doen verliezen;
haar weerzin voor alle verergering van den dienst
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werd nog verhoogd door dien, welken zij gevoelde voor het zedenbedervend stelsel
van de kazerne, zooals zij het heette. Haar pers bevestigde overigens, dat de door de
verdragen van 1839 gewaarborgde onzijdigheid de stevigste vrijwaring van het land
was. Waarom dus het leger versterkt? Velen beweerden zelfs, dat het onvoorzichtig
zou wezen, maatregelen te treffen, die door de Mogendheden als een blijk van
wantrouwen ten haren opzichte zouden opgenomen worden. Daar Europa, in geval
van conflict, België moest verdedigen, zou het verwijt, dat het volk alleen de
‘bloedbelasting’ betaalde, alle waarde verliezen, vermits nooit bloed zou vloeien.
De plaatsvervanging was bovendien een buitenkansje voor de armen en, in geval
van wanorde, een stevige waarborg voor het leger, dat op die wijze met
beroepssoldaten voorzien werd. Ten slotte was de linkerzijde voorzeker bereid van
de gelegenheid gebruik te maken, om de kerkelijke vrijdommen in zake militie af te
schaffen, op gevaar af of wellicht in de hoop, de aanwerving van de geestelijkheid
te belemmeren.
Het ministerie kende die stemming al te goed, dan dat het een initiatief zou nemen
voor een hervorming welke het wel wenschte, doch die het zeker niet zou overleven.
Het vergenoegde er zich bij, de Kamers het bouwen voor te stellen, op de Maaslinie,
van Namen tot Luik, van een zeker getal vestingen, welke het vooruitzicht van een
nieuwen oorlog tusschen Frankrijk en. Duitschland tot de verdediging van de
onzijdigheid noodzakelijk maakte. Een ingewikkeld geschacher had plaats tusschen
het ministerie en de hoofden der rechterzijde. Het nationaal belang werd ondergeschikt
aan vraagstukken, van parlementaire tactiek, waarbij het al of niet behoud van het
Kabinet van veel grooter gewicht scheen dan de veiligheid van het land(1). Vergeefs
smeekte de koning den paus, dat hij de bisschoppen zou terechtwijzen. De katholieke
kringen waren opgewonden; de linkerzijde, die de versterking van het leger gunstig
was, vitte op het bouwen van vestingen, die niet op ernstige wijze zouden kunnen
verdedigd worden; door haar halsstarrigheid, de inlijving der geestelijken te eischen,
versterkte zij het verzet der rechterzijde tegen elke wijziging van het militair statuut.

(1) Charles Woeste: Mémoires, blz. 356 en volg.
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Eindelijk werden op 14 Juni 1887 de kredieten aangenomen, die de regeering voor
de Maasforten gevraagd had. Een door graaf d'Oultremont aangeboden wetsontwerp
tot het instellen van den persoonlijken dienstplicht en tot het vermeerderen van het
contingent werd eenige weken nadien verworpen met negen en zestig stemmen tegen
twee en zestig. In de beide gevallen hadden, op weinige uitzonderingen na,
rechterzijde en linkerzijde tegen elkander gestemd, deze voor het leger tegen de
vestingen, gene voor de vestingen tegen het leger. Jacobs en Woeste namen hun
weerwraak op den koning. En wellicht was de persoonlijke wrevel van Leopold niet
vreemd aan zijn besluit, zich tot het land te wenden: hij brak met de parlementaire
gevoeligheid en slaakte ‘een grooten patriotischen kreet’(1), na zoovele door kiesbelang
ingegeven redevoeringen. Zijn toespraak te Brugge, op 15 Augustus 1887, bij de
onthulling van het standbeeld van Breydel en de Coninck, was een oproeping van 's
lands geschiedenis tot staving van de militaire hervorming, welke de toestand van
Europa dringend bleek te eischen. Reeds 's anderen daags, diende zij nog slechts als
voorwendsel tot het krakeel van de partijen. Alles smachtte in de besloten atmosfeer
van het ‘wettig land’.
Terwijl de koning de maatschappelijke hervorming met de militaire hervorming
verbond, werd zij door het volk met de verovering van het algemeen stemrecht
verbonden. De verandering van zienswijze van het ministerie ten gunste van het
optreden van den Staat ten voordeele van de werkende klassen kwam te laat. Het
was al te zienlijk, dat het slechts het gevolg was van de woelingen van 1886; het zou
de eischen welke die verandering verwekt hadden geenszins bedaren, doch veeleer
aanmoedigen. De tijd was voorbij, dat het proletariaat nog gevoelloos kon toezien,
dat zijn lot toevertrouwd werd aan een Parlement, waarin het van geen tel was. De
beweging, op touw gezet door de laatste muiterijen, nam nu het aanschijn van een
campagne ten voordeele van de grondwetsherziening en de werkliedenpartij zou
optreden om ze te leiden.
De nijverheidsstreken der Waalsche gewesten, vooral de

(1) E. Gossart: Emile Banning et Léopold II, blz. 84.
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Borinage en Henegouw, gaven een schouwspel in den aard van dat der Calvinistische
propaganda in het midden der XVIe eeuw. Het is hetzelfde vuur en het zijn schier
dezelfde doenwijzen. De ‘zwarte meetings’ doen denken aan de preeken 's avonds
in een koer of in een afgezonderd bosch(1). De redenaars spreken er verborgen in den
duisteren nacht tot onzichtbare toehoorders, want wegzending uit de fabriek dreigt
degenen die de vergadering zouden bijwonen(2). Doch weldra wordt men stouter,
naarmate de beweging zich uitbreidt. Politieke werkstakingen breken hier en daar
uit, en soms, op een ordewoord, in verscheidene gemeenten te gelijk. Betoogingen
worden ingericht, stoeten defileeren achter de roode vlag, die de overheden
voorzichtigheidshalve dulden. Den 15n Augustus 1887 doorloopen dertien duizend
mijnwerkers de straten van Brussel om algemeen stemrecht en amnestie te eischen.
Even beteekenisvolle optochten hebben plaats den 26n September te Luik, den 13n
October te Charleroi. Een wezenlijke koorts overweldigt de bevolking en
republikeinen en anarchisten beijveren zich, die ten nutte te maken. In de lente van
1887 hoort men te Luik gedurig het schieten met bommen, met raketten, met
dynamiet-patronen. In Henegouw wordt, onder de aandrijving van Alfred Defuisseaux,
een burger die de denkbeelden van 1848 getrouw bleef, de
socialistisch-republikeinsche partij gesticht welke de republiek als het hoogste goed
beschouwt, met de werkliedenpartij breekt en de omwenteling predikt(3). Men spreekt
van de ‘zwarte staking’ in te richten en in benden op Brussel te marcheeren. In 1889
meent de politie, dat zij eindelijk de sporen van een ‘groot komplot’ ontdekt heeft.
Een opzienbarend proces wordt voor het assisenhof aangevangen tegen tal van
agitators en, om de verwarring nog te vergrooten, beschuldigen de liberalen Beernaert,
dat hij de waardigheid van de regeering in verdachte onderhandelingen met betaalde
opruiers gecompromitteerd heeft.
Edoch, de radicalen ondersteunen de eischen van liet volk

(1) Geschiedenis van België, deel III, blz. 425.
(2) Zie J. Destrée in Le Socialisme en Belgique, blz. 58 en volg.
(3) J. Destrée et E. Vandervelde: Le socialisme en Belgique, blz. 85 en volg.
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Hun orgaan, La Réforme, strijdt voor het algemeen stemrecht en vraagt dringend,
dat de artikelen der grondwet gewijzigd worden, krachtens welke 130.000 cijnskiezers
over het lot der natie beschikken en het aantal verkiesbaren voor den Senaat tot 700
groote grondeigenaars beperkt blijft. Doch de steun dien het de socialisten geeft,
doet het ondienst, want het aantal socialisten is uiterst gering in den schoot van het
kiezerskorps. In 1890 behaalt de lijst die de radicalen te Bergen voorgesteld hebben,
slechts 404 stemmen op ongeveer 5000 kiezers. Bovendien is de burgerij verschrikt
door het vooruitzicht, dat de grondwet, die ark des Heeren, zou aangeraakt worden.
En wat niet al verwikkeling en beweging in 't verschiet! Niet alleen zou de herziening
de ontbinding van de Kamers medebrengen, doch dan zouden de twee derden van
de stemmen zich voor die herziening moeten verklaren. Hoe zou men zulk een
meerderheid kunnen veronderstellen in een land, dat door onverzoenlijke partijen
verdeeld wordt? En wie kan voorzien waar men zal stilhouden, zoo men zulk een
gevaarlijken weg opgaat? Klaarblijkelijk vraagt het kiezerskorps - ter uitzondering
van de radicalen, die enkel in de groote steden talrijk zijn, en van eenige weerspannige
katholieken - slechts het behoud van het statu-quo. Dat bewijzen immers de
verkiezingen van 10 Juni 1890 die de ministerieele meerderheid versterkten.
Niets was dus te verhopen van den goeden wil van het Parlement. Het was
gewikkeld in zijn gekijf en beheerscht door de bedeesdheid van de censitaire burgerij;
het was derhalve even onbekwaam om het politieke vraagstuk op te lossen als het
onbekwaam geweest was, om het militair vraagstuk op te lossen. Eens te meer zou
de aandrijving, waarvan het maar niet het initiatief kon nemen, van buitenstanders
komen.
Het mislukken van de door de socialistisch-republikeinsche partij op touw gezette
beweging had de eenheid van leiding hersteld in den schoot van het
nijverheidsproletariaat. Reeds in de maand October 1889 hadden de scheurmakers
afgezien van een houding, die niets vermocht dan de gemeenschappelijke zaak te
schaden. Het volgend jaar, werd
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te Leuven de verzoening bezegeld tusschen Walen en Vlamingen, en de
werkliedenpartij kwam met meer kracht en met meer vertrouwen uit de crisis, die ze
pas bedreigd had.
Dat blijkt dadelijk uit den omvang en uit het stelselmatig karakter harer actie. Een
wettige actie overigens, doch die noodzakelijkerwijze weldra zal opgevolgd worden
door de geweldige actie, zoo de Kamers koppig blijven en geen rekening willen
houden met de grootsche betoogingen, die een onwankelbare vastberadenheid
verraden. Den 10n Augustus 1890 defileeren 80.000 man, uit al de plaatsen van het
land gekomen, door de straten van Brussel; 's avonds, in het Park van Sint-Gillis
vereenigd, zweren, zij, dat zij den strijd zullen voortzetten tot den dag, dat, ‘door de
invoering van het algemeen stemrecht, het volk werkelijk een vaderland zal veroverd
hebben’(1). Daags vóór de opening van het Parlement, in November, zijn Luik, Namen,
Antwerpen, het bekken van het Centre getuigen van nieuwe betoogingen, terwijl in
de hoofdstad een optocht, tot aan het Stadhuis, een afvaardiging van vrouwen
vergezelt, die de amnestie vragen en door den burgemeester ontvangen worden.
Niemand kan zich nog ontveinzen, dat de toestand erg is. Het vraagstuk van de
herziening van de grondwet is een vraagstuk van vrede of van burgeroorlog
geworden(2). Immers, op 14 September werd de algemeene werkstaking als uiterste
dwangmiddel besloten. Wie zou ervan de verantwoordelijkheid willen oploopen,
zoo deze uitbrak, en het land opnieuw de gruwelen van 1886 beleefde? Edoch, de
partijen, in stede van zich akkoord te stellen, keeren zich in zich zelf en houden
elkander in 't oog. De rondom Woeste verzamelde meerderheid der rechterzijde
beschuldigt de gematigde liberalen, dat zij zich met de radicalen vereenigen om een
ministerieele crisis uit te lokken. Want men is er niet onkundig van, dat Beernaert
de kabinetsquaestie zal stellen

(1) L. Bertrand: Histoire de la Démocratie et du Socialisme en Belgique, deel II, blz. 475.
(2) Een onderscheiden man als Paul Vinogradoff gelooft in 1890 aan de mogelijkheid van een
algemeenen oorlog, die zou verwekt worden door een omwenteling in België. Fischer: Paul
Vinogradoff, blz. 19 (Oxford, 1929).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

327
en dat hij dus moet vallen, zoo tegen hem gestemd wordt. Nu, wie zou hem kunnen
vervangen? In de omstandigheden waarin men zich bevindt, moet men zich dus wel
naar het onvermijdelijke schikken. De parlementaire proceduur kan overigens toelaten,
de zaak op de lange baan te schuiven. Kortom, het geldt hier slechts om het ontwerp
in behandeling te nemen, en de toekomst af te wachten. Het is voorwaar lastig, aan
die gevaarlijke formaliteit niet te kunnen ontsnappen door een eenvoudige afstemming,
gelijk in 1870. Doch de voorzichtigheid vergt zulks en, als Paul Janson op 17
November 1890 bij de Kamer het ontwerp tot herziening van de artikelen 47, 53 en
56 van de grondwet indient, wordt het ontwerp met algemeene stemmen in
behandeling genomen.
Er viel niet aan te twijfelen, of dit was slechts een ijdel vertoon, want al de sectiën
van de Kamer, op één na, verwierpen het ontwerp. Doch men speelt niet met vuur,
en de listigaards die gehoopt hadden de zwarigheid te kunnen omgaan, onder het
voorwendsel van ze op te lossen, zagen weldra hun dwaling in. Zij hadden tijd willen
winnen, en hadden aldus hun vrijheid van beslissing verloren, Reeds op 5 April 1892
had de werkliedenpartij besloten, dat de algemeene werkstaking zou beginnen den
dag zelf, dat de middelsectie de herziening zou verwerpen. De massa's waren zoo
ongeduldig en zoo verbitterd, dat de federatie der kolenmijnwerkers, zonder dien
dag af te wachten, reeds op den 1n Mei de staking van het werk beval. De
overrompelde werkliedenpartij was verplicht, de beweging te steunen om te beletten,
dat zij tot muiterij zou overslaan, welke de stoutmoedigsten harer tegenstrevers graag
ten nutte hadden gemaakt om geweld te gebruiken. De stakers bewaarden hun kalmte
en dit maakte hun betooging des te schrikwekkender. Het uur was beslissend en de
houding van de middelsectie zeker. Den 10n Mei nam de Kamer de herziening in
grondbeginsel aan. 's Anderen daags hervatten de mijnwerkers den arbeid op het
ordewoord van de werkliedenpartij.
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Hoofdstuk II
De herziening en haar gevolgen
I
Daar de herziening in behandeling genomen was, moesten de Kamers ontbonden en
een Constitueerende Vergadering aangesteld worden. Het was van te voren zeker,
dat de katholieke partij, die sedert acht jaar aan 't bewind was en wier zuiver
conservatieve houding gedurende de laatste besprekingen de burgerij gerustgesteld
had, de meerderheid zou hebben. Doch de eenvoudige meerderheid zou haar niet
toelaten, haar wil door te drijven, daar de twee derden van de stemmen vereischt
waren voor de aanneming van de in de grondwet in te voeren wijzigingen. Als de
oppositie haar krachten vereenigde, mocht zij hopen, zooniet de zegepraal te behalen,
dan toch haar tegenstrevers ertoe te nopen, met haar rekening te houden. Gematigde
liberalen en radicalen sloten dus een overeenkomst, die het land het gevaar eener
herziening ten voordeele van ééne partij zou sparen. Bij de verkiezingen van 14 Juni
1892, werd een Constitueerende Vergadering aangesteld, die nagenoeg op de oude
Kamer geleek. Zoo de katholieken daarin de meerderheid uitmaakten, zoo beschikten
zij niet over de twee derden van de zetels. Daardoor werd een formule van vergelijk
onontbeerlijk. Doch welke formule? En zou men er in slagen zich akkoord te stellen?
In werkelijkheid, hadden vele kiezers voor de katholieken gestemd vooral om tegen
de herziening te stemmen.
Door de snelheid waarmede het Parlement er toe genoopt werd, deze te behandelen,
kwam het onverhoeds vóór het vraagstuk te staan. Vóór de onvoorziene gebeurtenis
gesteld, had men zijn toevlucht tot onvoorbereide oplossingen moeten nemen. Het
ministerie was een kiesstelsel genegen, dat zou gegrondvest zijn op de bewoning, in
den aard van dat,
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welk de representation of people act in Engeland had ingevoerd (6 December 1884),
en dat naar de raming 600.000 kiezers zou leveren. De gematigde liberalen stelden
voor, de voor de gemeente geldende verbinding van cijns en ‘bekwaamheid’ uit te
breiden tot de wetgevende verkiezingen, wat aan 400.000 Staatsburgers het stemrecht
zou verleenen. De radicale groep uitte zich voor het algemeen stemrecht. Wat het
grootste deel der rechterzijde betreft, het bleef bij een verdachte onthouding en volgde
Woeste's tactiek, door al de ontwerpen te bevitten, zonder er zelf een, voor te stellen.
In onderscheid met de partijen, vatte de koning de herziening niet op als een
eenvoudige kieshervorming. Na het wantrouwen, dat die sprong in 't onbekende bij
hem verwekt had, was weldra de hoop gekomen, dat hij de gelegenheid zou kunnen
ten nutte maken om de machten der Kroon te versterken en om den Senaat in een
conservatieven zin om te werken. Zoo hij weldra, ten aanzien van het klaarblijkelijk
verzet der gemoederen, van dit tweede punt had moeten afzien, had hij zich des te
naarstiger beijverd, het eerste te verwezenlijken. Het was hierom te doen, den koning
het recht te begeven zich rechtstreeks in verbinding met het kiezerskorps te stellen,
ten einde dezes gevoelen te kennen, hetzij omtrent een principieel vraagstuk dat nog
niet bij de wetgevende macht aanhangig was, hetzij omtrent een wet die ‘wel
aangenomen, doch nog niet afgekondigd was’. Hoe onvereenigbaar zulk een
nieuwigheid ook met het parlementair stelsel scheen, toch was Leopold overtuigd,
dat zij de democraten voorzeker zou aanstaan. Hij was er fier over, als over een ‘werk
van politieke bouwkunst’ en liet ze aanprijzen in Le Moniteur de Rome, in The New
York Herald, in La Revue des Deux Mondes(1).
Tegen wil en dank was Beernaert op den duur toegetreden tot dat zoogenaamd
koninklijk referendum. Hij verkoos echter een hervorming waarvan sedert eenigen
tijd spraak

(1) Zie het merkwaardig opstel van G. Desjardins in die Revue, 1892, deel CXI, blz. 112-143.
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was: de vertegenwoordiging der minderheden(1). Volgens hem, was zij het
onontbeerlijk tegenwicht voor de te verwachten democratische aandrijving; zij zou
in de Kamers de vertegenwoordiging van de gematigde elementen verzekeren en het
gevaar voorkomen van een al te scherpe oppositie tusschen de katholieke Vlamingen
en de liberale Walen, wier massa's, van weerskanten, de minder talrijke partij niet
zouden kunnen verpletteren.
Al die ontwerpen waren het jaar te voren reeds langwijlig besproken geworden
tijdens de beraadslagingen van de Kamer en van haar sectiën; de Constitueerende
Vergadering was daartoe voorbereid en haar leden hadden van te voren stelling
genomen, elk naar gelang van de partij waartoe hij behoorde; doch allen, ter
uitzondering van die der uiterste linkerzijde, waren eensgezind in het vast voornemen,
het algemeen stemrecht te verwerpen. En toch zou hetzelve noodzakelijkerwijze
verrijzen uit de onmacht die het gevolg hunner oneenigheid was, maar vooral ter
oorzake van de buitenstaande volksbeweging. Den 8n November begaf de koning
zich naar het Parlement om den zittijd te openen met de laatste troonrede, die hij zou
uitspreken; zijn rijtuig was door een woelige menigte gereden, die dreigende
proclamatiën op straat wierp en het algemeen stemrecht of de omwenteling toejuichte.
De debatten van de vergadering zouden enkel het kiesvraagstuk behandelen, dat
alleen de algemeene belangstelling verwekte. Van de door Leopold gedroomde
‘politieke bouwkunst’ kwam niets te recht. Niettegenstaande de genegenheid van
eenige radicalen voor het referendum, leed het ontwerp schipbreuk, daar het als ‘en
stap naar het cesarisme’ beschouwd werd. De samenstelling van den Senaat werd
ternauwernood gewijzigd: men bepaalde er zich bij, hem eenige leden toe te voegen,
die, zonder de minste voorwaarden van cijns, door de Provinciale Raden zouden

(1) Daarover was reeds spraak geweest in de Kamer in 1866; er werd opnieuw over gesproken
in 1881, en Beernaert had het in 1883 aangeprezen. L. Hymans: Histoire parlementaire, deel
IV, blz. 329, deel VI, blz. 88, 188. Eudore Pirmez had het reeds in 1878 verdedigd (Nyssens:
op. cit., blz. 101) en in 1881 werd een vereeniging gesticht tot het invoeren der evenredige
vertegenwoordiging.
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aangewezen worden; ook werd de ouderdom van zijn kiezers op ten minste dertig
jaar gesteld. De vergadering verwierp de vertegenwoordiging der minderheden, doch
de vervanging van de gemeente door de provincie als kiesomschrijving, liet dan toch
de mogelijkheid te gemoet zien, ze later in te voeren. Als conservatieve voorzorg,
werd de stemming verplichtend verklaard.
Daarentegen gaf de groote bespreking, die twee maanden lang gehouden werd
omtrent de hervorming van het cijnsstelsel, slechts het schouwspel van een verwarring
zonder uitkomst. Om de eenstemmigheid der partijen te bekomen, stelde de minister
vergeefs de versmelting voor van de bewoning met de bekwaamheid, als grondslag
voor het stemrecht. De bewoning, die de katholieken genegen waren omdat zij de
kiezers van den buiten bevoordeelde, werd juist daarom door de liberalen verworpen,
en de katholieken wilden niets weten van het capacitariaat, dat de bevolking der
steden al te voordeelig was. Voor de wederzijdsche koppigheid, zouden alle
verzoenende pogingen schipbreuk lijden. Op 11 April 1893, werd het door de radicalen
voorgesteld algemeen stemrecht door de overige leden der vergadering verworpen.
Men was op het doode punt gekomen. Het parlementair werktuig stond vast.
De drukking van wege het volk zou opnieuw beginnen. Voor de werkliedenpartij
was het onbegrijpelijk en onaanneembaar, dat de herziening niet leidde tot het
invoeren van het algemeen stemrecht in de grondwet. De besprekingen over bewoning
en capacitariaat, over de min of meer ingewikkelde stelsels, die door deskundigen
in verkiezingszaken in dagbladen en vlugschriften uiteengezet werden en die
eensgezind een uitbreiding van het stemrecht voorstonden, doch hetzelve buiten het
bereik van het proletariaat stelden, kwamèn haar slechts voor als onduldbare
beleedigingen voor de democratie. Zij wachtte met verbitterd ongeduld op het
ultimatum der Constitueerende Vergadering. Daags na dat het gekend was, op 12
April, verklaarde de Landelijke Raad der werkliedenpartij, dat ‘onmiddellijk diende
overgegaan tot de algemeene werkstaking’. En, inderdaad, het ordewoord werd
dadelijk opgevolgd op alle punten van België,
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door duizenden werklieden der grootnijverheid, metaalbewerkers, mijnwerkers,
glasblazers van het land van Luik, van het bekken van Charleroi, van het Centre en
van de Borinage, door wevers en spinners van Gent en van Verviers, door dokwerkers
van Antwerpen. Woelingen breken overal uit; de opgewonden menigte wordt brutaal
en dreigend. Zij gehoorzaamt niet meer aan de sommatiën, en in tal van gemeenten
moeten de overrompelde gendarmen de wapens gebruiken. Te Bergen schiet de
burgerwacht op benden Borains, die de stad willen overweldigen. De Gentsche stakers
maken zich bereid om de kazernen te overrompelen. Men gaat recht naar een
revolutionnaire beweging en de hoofdten der werkliedenpartij zijn verschrikt over
de wending der gebeurtenissen, die zij niet meer kunnen bedwingen.
De schrik is nog grooter in het Paleis der Natie. Ongetwijfeld zouden eenigen de
muiters het hoofd willen bieden. Doch wie zou een doelmatigen wederstand
waarborgen? Eens te meer, hebben de door haar koppigheid verblinde partijen niets
kunnen voorzien. Nu zijn zij gedwongen, onder de bedreigingen, een formule van
vergelijk aan te nemen, die overigens niets anders kan wezen dan een middelweg
om tijdelijk aan een verwarden toestand te ontsnappen. Onderhandelingen worden
aangeknoopt tusschen de radicalen en den Landelijken Raad. Wellicht kan een middel
tot overeenstemming gevonden worden in de bespreking van het voorstel Nyssens
waarvan, eenige dagen te voren nog, niemand wilde weten. Het verleende het
algemeen stemrecht, doch het werd getemperd door de toekenning van bijkomende
stemmen aan de huisvaders, alsmede aan de Staatsburgers die een bepaalden cijns
betaalden of een zekeren graad van geleerdheid bezaten. Den 18n April werd het
haastiglijk aangenomen met 119 stemmen tegen 14. De Landelijke Raad nam
denzelfden avond akte van de inschrijving van het algemeen stemrecht in de grondwet,
stelde vast, dat ‘de arbeidende klasse deze eerste overwinning behaalde onder den
druk der werkstaking’ en besloot, dat ‘het werk diende hernomen en dat de strijd
hoefde voortgezet tot het bekomen van de afschaffing van
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het meervoudig stemrecht en tot het vestigen der politieke gelijkheid’.
Het cijnsstelsel was dood. En uit de omstandigheden waarin het stierf, blijkt wel,
dat het afgeleefd was. Er hoeft daarvoor geen ander bewijs, dan de onbekwaamheid
van de Constitueerende Vergadering om de haar opgedragen zending te vervullen.
Het ‘wettig land’, ontzenuwd door de partijtwisten en door het belang of de
klassenvooroordeelen, had de kracht en de lenigheid niet meer, die het vroeger in
zulke ruime mate bezeten had. Het Parlement, dat het initiatief tot de
grondwetsherziening had kunnen nemen, moest het zich laten opdringen; nadat het
vergeefs getracht had daaraan te ontsnappen, was het vervolgens zonder uitkomst
verward geraakt in de onmogelijkheid om een oplossing te vinden en had het ten
slotte een ontknooping aangenomen, die slechts het gevolg zijner onmacht en de
bevestiging zijner nederlaag was.
Ongetwijfeld bood het meervoudig stemrecht conservatieve waarborgen, die
daarvan de wrangheid in hooge mate verzachtten. De kiesouderdom was vastgesteld
op vijf en twintig jaar, het verblijf van ten minste één jaar in dezelfde gemeente werd
van den kiezer gevergd; ten slotte gaven de hoedanigheid van huisvader, van eigenaar,
van belastingschuldige, van houder van een getuigschrift van middelbaar onderwijs
van den hoogeren graad, van titularis van een openbaar ambt of van beoefenaar van
een beroep, dat kennis vergde van denzelfden graad van onderwijs, recht op een
bijkomende stem, zonder dat meer dan drie stemmen aan één kiezer mochten
toegewezen worden.
Het was niettemin onbetwistbaar, dat België nu een democratie werd. Het aantal
kiezers, dat van 137.772 tot 1.370.687 steeg, was vertiendubbeld. Wel is waar, zouden
dank zij de bijkomende stemmen, 2.111.217 stemmen uitgebracht worden, waarvan
de groote meerderheid behoorde tot die klasse der bevolking welke, volgens de
kenschetsende uitdrukking der Middeleeuwen, ‘iets te verliezen had’(1).

(1) De enkele stemmen beliepen op ungeveer 850.0000, en de meervoudige op ongeveer
1.240.000, dus op veel meer dan de eersten.
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Doch, zoo het kiesvermogen van de massa beperkt werd, zoo had het toch een bres
in de grondwet geschoten. Het kiesrecht werd niet meer beschouwd als een
maatschappelijke functie, doch als een natuurrecht. Een nieuw grondbeginsel was
gevestigd, en daar een grondbeginsel steeds naar zijn laatste gevolgtrekkingen streeft,
was het zeker, dat het meervoudig stemrecht slechts de eerste stap naar het zuiver
algemeen stemrecht zou wezen. De enkele conservatieven, die het hun stem hadden
geweigerd, hadden dit helder ingezien, en de werkliedenpartij bevestigde haar wil,
om den strijd tot de volledige zegepraal voort te zetten.
Na de gedwongen aanneming van het meervoudig stemrecht, was de rol der
Constitueerende Vergadering afgeloopen. Beernaert hadde haar de vertegenwoordiging
der minderheden willen doen aannemen, doch sedert de kalmte hersteld was,
beschouwde de rechterzijde hem niet meer als onontbeerlijk. Om dezelve te
verplichten hem te volgen te midden van de besprekingen, waarin hij zelf had moeten
laveeren naar gelang van de omstandigheden, had hij, zooals wij zagen, negen maal
de kabinetsquaestie moeten stellen. Doch dit kon niet meer vervaren. De in minderheid
gestelde regeering bood den 16n Maart 1894 den koning haar ontslag aan.
Het oogenblik was gekomen om het laatste censitair Parlement dat het land gekend
heeft, te ontbinden en om het nieuw kiesstelsel in te huldigen. De proef zou plaats
hebben op 14 October 1894; De uitslag daarvan werd met angst te gemoet gezien;
hij baarde verstomming. Het meervoudig stemrecht stuurde naar de Kamer 104
katholieken, 20 liberalen, 28 socialisten. Een van de beide historische partijen, die
sedert 1839 beurtelings het bewind gevoerd hadden, behaalde een schitterende
zegepraal, terwijl de andere schier verpletterd uit de stembus kwam. En die verslagene
was juist de partij, wier grondbeginselen en bedrijvigheid, in de verloopen vijftig
jaren, het langst en het volkomenst den loop van het cijnsstelsel bepaald had. Van
1839 tot 1884 hadden de liberalen dertig jaar de regeering uitgeoefend, en al de
kenschetsendste uitingen van het nationaal leven, van het economisch leven en van
het maatschappelijk leven werden rechtstreeks of onrechtstreeks
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door hun geest ingegeven. Doch zij behoorden schier uitsluitend tot de steedsche
burgerij, en zouden dus onvermijdelijk het onderspit delven, den dag dat deze het
overwicht zou verliezen. Zij waren een uitgelezen partij geweest en zouden vergaan,
als men zoo zeggen mag, onder den vloed van de beide groote volkspartijen die hen
overweldigden. Het rationalisme, dat hun macht uitmaakte in den tijd van het beperkt
stemrecht, was nu de oorzaak hunner zwakheid, daar het buiten het begrip der massa's
lag. Hoe sterk de sentimenteele aandrijvingen èn van het godsdienstig geloof èn van
het klasseninstinct overigens ook tegenover elkander stonden, toch deden zij de
katholieke democratie en de socialistische democratie gelijkelijk tegen hen opstaan.
Voor deze laatste waren de verkiezingen een blijk van macht, die des te schielijker
en te beteekenisvoller was, daar het meervoudig stemrecht de proletariërs de
bijkomende stemmen ontzegde, welk het er in geslaagd was aan de middelstanden
te verleenen. Op eenige jonge intellectüeelen na, was de werkliedenpartij zoozeer
een partij van armen, dat zij niet had kunnen deelnemen aan de Senaatsverkiezingen,
omdat zij over geen candidaten beschikte die den vereischten cijns betaalden. Al
haar gekozenen behoorden tot de Waalsche streken, waar de grootnijverheid
overheerschte: het land van Luik en Henegouw. In Vlaanderen en te Geut zelf, werd
zij overrompeld door de samenspanning van de boeren en de burgerij. Het
klassenbewustzijn verdrong overigens zoozeer de gewestelijke strekkingen, dat de
Waalsche socialisten van Luik den Gentenaar Eduard Anseele en den Brusselaar
Emiel Vandervelde gekozen hadden.
Daarentegen hadden de Vlaamsche kiezers in massa voor de katholieken gestemd.
Overal hadden, in Vlaanderen, de liberalen het lot van de socialisten gedeeld. Het
numeriek overwicht der boeren, die zoo zeer aan het aloud geloof gehecht waren en
vanouds onder den invloed van de geestelijkheid stonden, was de oorzaak geweest
van de overwinning der rechterzijde op de twee andere partijen; het was immers
voldoende geweest ze voor goddeloos te doen doorgaan om ze in slechten reuk te
doen staan. Daarbij dient nog gevoegd de vrees der burgerij voor de eischen der
werklieden. De
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conservatieven aanzagen de houding van de katholieken tegenover de herziening,
de verklaringen van Woeste tegen het meervoudig stemrecht, de veroordeeling van
het socialisme door de Kerk, als zoovele waarborgen van maatschappelijke stevigheid.
Heel het land door, hadden dezen de stemming bepaald van tal van gematigden of
vreesachtigen. De Waalsche omschrijvingen hadden een goed aantal katholieken
doen doorgaan, zoodat de rechterzijde, tevens ondersteund door den confessioneelen
en door den conservatieven geest, dewijl haar leden tot Vlaanderen en tot het
Walenland behoorden, als de eenige oprecht nationale partij kon doorgaan. En haar
macht kwam met alleen uit haar verpletterende meerderheid; zij kwam ook uit de
verdeeldheid harer tegenstrevers. De onvereenigbaarheid van grondbeginselen beletten
liberalen en socialisten gezamenlijk tegen haar op te treden. Het katholiek overwicht
was zóó groot, dat het feitelijk het parlementair stelsel uit de haken deed vallen.
Zouden de katholieken zich niet overleveren aan partijstemmingen, waarop weerom
straatwoelingen zouden antwoorden? Was het meervoudig stemrecht, dat tot zulke
gevolgtrekkingen leidde, niet veroordeeld bij de eersteproef die daarvan gedaan
werd?

II
Het land zou, van de herziening tot den oorlog van 1914, steeds den weg der
democratie blijven opgaan. En toch had het, gedurende dat tijdvak, geen enkele
democratische regeering. Tot de invoering van de evenredige vertegenwoordiging
(1899), trachtte de katholieke partij, die het bewind voerde, niet alleen haar overwicht
te behouden, doch ook te vereeuwigen, vervolgens, in gemeen overleg met de
liberalen, den socialistische aandrang te stuiten. Tot in 1899 vooral, wordt haar
politiek rechtstreeks of onrechtstreeks door dien wederstand geleid. ‘Het socialisme
is de vijand’, scheen de leus van de rechterzijde te zijn. Zoowel uit maatschappelijke
als uit godsdienstige overtuiging, stelt zij zich tegenover hetzelve, als men zoo zeggen
mag, in oorlogstoestand. Evenals de liberalen vroeger de gevolgtrekking van de
katho-
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lieke grondbeginselen tot het uitèrste dreven om de gemoederen daarvan
gemakkelijker af te schrikken, evenzoo trekken de katholieken de werkliedenpartij
mede in de veroordeeling van het communisme door de Kerk. Zij doen ze doorgaan
voor een afschuwelijke secte, die belust is niet alleen op de verdelging van den Staat,
doch ook op die van den godsdienst, den eigendom, ja van de familiën. In hun oogen,
is het socialisme beladen met evenveel misdaden als het kapitalisme in de oogen der
socialisten. Zijn overwinning ware de overwinning van de goddeloosheid, de
onzedelijkheid, de vuigste, dierlijkste instincten, van de vrije liefde op het huwelijk,
van het ‘verachtelijkst materialisme’ op het Christelijk spiritualisme.
Het beste middel om de macht van een dergelijken tegenstrever te fnuiken, is zijn
actie te beantwoorden met een tegenovergestelde actie. Het is hoog tijd het ontzag
te vernietigen, dat hij verwierf door zich bij het proletariaat aan te stellen als degene
die zijn grieven zal herstellen en zijn ellende wreken Tegenover de utopische
hervormingen die hij het belooft, zal dus een maatschappelijke wetgeving worden
gesteld, die rekening zal houden met de door den Heiligen. Vader in zijn encyclieken
verkondigde grondbeginselen, de onbillijke behandeling zal doen verdwijnen, waarvan
de arbeiders de slachtoffers zijn en hun lot zal verzachten. Harerzijds zal de katholieke
school hen vrijwaren voor het zedenbederf waarvan, door de schuld van de liberalen,
de onzijdige school wellicht, het onvrijwillig, doch alleszins het maar al te zeker
werktuig was. Ten slotte zullen de landelijke standen, vooral die van Vlaanderen die
nog vrij van de besmetting zijn, een kostbare waarborg tot maatschappelijk behoud
wezen. Men dient ze aan te halen door hun een bezorgdheid te toonen, die de vorige
regeeringen hun al te lang weigerden. Daartoe is niets doelmateger dan rekening te
houden met den afkeer voor den soldatendienst, en de taalgrieven te herstellen van
de bevolking van Vlaanderen, den stevigsten steun der katholieke regeering.
De noodzakelijkheid, de vorderingen van de werkliedenpartij tegen te gaan,
verklaart dus de politiek van al de
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regeeringen sedert 1894: voorzeker een maatschappelijke politiek, doch meer nog
een anti-socialistische politiek. Wetten voor werkersbescherming, schoolwetten,
militaire wetten en taalwetten behooren tot hetzelfde plan en leiden naar hezelfde
doel. De katholieke meerderheid is sedert langen tijd zoo machtig, dat zij zich alles
mag veroorloven. De liberalen zijn van geen tel meer, en wat de socialistische
oppositie betreft, haar geweld doet haar ondienst ten voor deele van de meerderheid.
Want reeds bij hun intreden in de Kamer, nemen haar leden een brutale,
revolutionnaire houding aan, die hun tegenstrevers ten goede komt. Zij laten zich
om het meest opwinden door de ophitstngen, die hun niet afgemeten worden. Bij de
minste gelegenheid, verheffen, zich van hun banken, grove woorden, geschreeuw,
onheusche of bespottelijke onderbrekingen. Zij hebben het uitzicht van een bende
razenden en bezetenen. Ieder oogenblik hoort men republikeinsche belijdenissen of
aanvallen tegen den persoon der konings, en in welke bewoordingen! Die specialiteiten
in geweld nemen het Parlement voor een meetingzaal. Zij betuigen hun collega's de
verachting van revolutionnairen, die rekenen op het nakend oogenblik dat zij alles
zullen wegvagen. En hun welslagen, bij de verkiezingen versterkt hun
stoutmoedigheid. Bij de verkiezingen van 1896, wannen zij 100.000 stemmen. In
het buitenland meenen verstandige lieden, die zich laten misleiden door de uitingen
van een partij die nog haar wilde haren niet verloren heeft, dat België, de prijs is van
‘den strijd der wereldlijke republikeinen tegen de aanhangers van de Kerk en van de
monarchie’(1).
In werkelijkheid doen die buitensporigheden de monarchie meer goed dan kwaad.
Leopold II was teleurgesteld door de herziening die hij als een tegenslag beschouwde,
doch werd weldra gewaar, dat het slechts aan hem lag, zoo hij uit dezer gevolgen
voordeel wilde behalen. De zegepraal der katholieken had sedert lang den wrevel
verdreven dien zij jegens hem koesterden. Daar zij met meer te vreezen hadden, dat
hij nog op de liberalen zou steunen, beschouwden zij hem

(1) Ch. Seignobos: Histoire contemporaine (uitgave 1897), blz. 236 en volg.
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nu als een waarborg van maatschappelijk behoud. Kon, tegenover het republikeinsch
geschreeuw van de socialisten, voor hun partij iets voordeeliger zijn, dan zich aan
te stellen als de stevigste steun van de kroon? De koning had al te zeer behoefte aan
de toetreding van het Parlement tot zijn koloniale ontwerpen, dan dat hij zich niet
verhaastte dien ommekeer ten nutte te maken. Zoo hij er zich tijdelijk moest in
getroosten, de rechterzijde zijn plannen van krijgsreorganisatie op te offeren, zoo
kon hij daarentegen nut trekken uit het voordeel dat zij in zijn medewerking vond.
Van 1896 af, wordt zijn invloed in de regeering steeds grooter. De stichting van den
Congostaat, de economische uitzetting van het land, de groote werken die het einde
zijner regeering opluisteren, bewijzen dat, op geenerlei tijdstip, de rol des konings
zoo overwegend was, zoodat het Leopoldisch tijdvak en het democratisch tijdvak op
denzelfden tijd aanvang nemen.
Het ministerie de Burlet, dat den 26n Maart 1894 het ministerie Beernaert opvolgt,
besloot zijn verpletterende meerderheid ten nutte te maken, om het kiesrecht voor
de provincie en voor de gemeente ten voordeele van de katholieken in te richten;
door de invoering van het algemeen stemrecht, diende het immers volstrekt
omgewerkt. Voor de provincie vergenoegde men er zich mede, het stemrecht te
verleenen aan de kiezers voor den Senaat. Doch de veel grooter politieke
belangrijkheid van de gemeente noopte de regeering tot het oprichten van een nieuwe
reeks meervoudige kiezers, die een vierde bijkomende stem zouden bezitten. Daar
die vierde stem afhing van zekere voorwaarden van cijns en van eigendom,
bevoordeelde zij de boeren op de stedelingen en nog meer op de socialisten, die
dadelijke de nieuwe kieswet, de ‘wet der vier eerloosheden’ noemden. Bovendien
werd de evenredige vertegenwoordiging, waarvan men voor de wetgevende
verkiezingen niet had willen weten, op de gemeenteverkiezingen toegepast, daar
waar geenerlei lijst de volstrekte meerderheid bekwam; dat was een onfeilbaar middel
om in schier al de landelijke gemeenten al de mandaten aan de katholieken te
verzekeren en er hun, ten nadeele van de werkliedenpartij, ten minste een deel te

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

340
bezorgen in de nijverheidsgemeenten. In de gemeenteraden van de meest bevolkte
steden, werden door toepassing van het grondbeginsel van de vertegenwoordiging
der belangen, een zeker aantal leden ingevoegd, die buiten het gewoon kiezerskorps
aangesteld werden, de eenen door de patroons de anderen door de werklieden.
Een aldus gemaakte gemeentekieswet kon de socialisten niet anders voorkomen
dan als een tegen hen gesmeed oorlogswapen. Zij discrediteerde bepaald het
meervoudig stemrecht en verscherpte hun wil om hetzelve weldra door het ‘zuiver’
algemeen stemrecht te vervangen. De ongeduldigste socialisten wilden, opnieuw de
algemeene werkstakingdoen uitroepen. Zoo deze niet uitbrak, was het door de
krachtdadige houding van de regeering, en vooral door de onmogelijkheid, voor den
Landelijken Raad der werkliedenpartij, ze een vreedzaam karakter te doen bewaren,
zoodat zij klaarblijkelijk moest mislukken door onhandigheid en eindigen met een
bloedige beteugeling.
Terwijl de regeering met de socialisten brak, brak zij meteen met de liberalen. De
schoolwet van 15 September 1895 had het godsdienstig onderwijs verplichtend
gemaakt, behoudens door de ouders aangevraagde vrijstelling, en den Staat toegelaten
de vrije scholen rechtstreeks toelagen te verleenen; derwijze kwam zij terug tot het
grondbeginsel van de gemeentelijke zelfstandigheid, dat de wetgever van 1884 had
aangenomen. In de groote steden, waar de liberale partij overheerschte, herbegonnen
de protestatiën en de betoogingen. Brussel zag een stoet van 50.000 personen
defileeren. Doch wat vermocht de oppositie nog tegen de geweldige meerderheid
waarover de katholieken in het Parlement beschikten? Het ministerie voelde zich
gesteund door het land, dat de woelingen moede was. De verkiezingen van 1898
versterkten zijn meerderheid met twee stemmen. Nooit was het zoo machtig geweest.
Doch die macht bestond slechts in den schoot van de Kamers en klaarblijkelijk
was zij overdreven en gevaarlijk. In een land als België, was het niet mogelijk, zonder
een ramp te verwekken, tegen de meening der groote steden in te regeeren. Bovendien
was de verplettering der liberalen
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slechts het gevolg van het meerderheidsstelsel dat, met den cijns aannemelijk was,
doch thans klaarblijkelijk onbillijk was geworden. Het bleek immers onmogelijk,
langer een systeem te behouden, waarbij de liberale burgerij in de kiescolleges
verzwolgen werd door de landelijke massa's, wier twee en drie stemmen de hare
vernietigden!
Ongetwijfeld was zij een minderheid, dooh niettemin een aanzienlijke minderheid.
Zou zij, om tot geen bestendige machteloosheid gedwongen te zijn, niet op zekeren
dag tot de socialisten toetreden? Vele politieke geesten dachten, met den koning, dat
het verstandig ware geweest, zooals in Engeland, de stemming voor één persoon aan
te nemen. Ongelukkiglijk verwekte die wijze van stemming een onoverwinbaren
tegenzin bij de katholieken. Immers, zoo het land land verdeeld werd in kleine
omschrijvingen, die elk slechts één vertegenwoordiger aanstelde, zouden zij schier
zeker gevaar loopen geenerlei gekozenen in de groote steden of in de
nijverheidsdistricten te hebben. De evenredige vertegenwoordiging zou daarentegen
dat bezwaar verhelpen, daar zij, met het behoud van de groote kiescolleges, het aantal
gekozenen van elke partij zou vaststellen volgens het aantal der voor haar uitgebrachte
stemmen.
Vooruitziende geesten zagen daarin nog het voordeel dat de overeenstemming
tusschen de politieke vertegenwoordiging en de taalindeeling van het land minder
scherp zou afgeteekend zijn. Sedert de herziening steunde de katholieke partij steeds
meer op de Vlaamsche massa's en alleen het Walenland zond socialistische
afgevaardigden naar de Kamer.
Dat was een groot gevaar voor de nationale eenheid. Het zou verdwijnen op den
dag dat de partijen zich over geheel het grondgebied zouden uitstrekken, gelijk ten
tijde van het cijnsstelsel en opnieuw het bewustzijn van de gemeenschap harer
belangen zouden hebben; dan zouden er in Vlaanderen liberale en socialistische
afgevaardigden zijn en ook katholieke afgevaardigden in het Walenland, die zouden
vereenigd zijn door de solidariteit van dezelfde grondbeginselen en aan een zelfde
tucht gehoorzamen.
Dat waren vroeger de denkbeelden van August Beernaert
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geweest; dat waren nog de denkbeelden van graaf de Smet de Nayer, die op 25
Februari 1896 Kabinetshoofd geworden was. Edoch, het zou de rechterzijde te zwaar
vallen, vrijwillig toe te stemmen in het kortwieken van de meerderheid, die zij slechts
aan de gebreken van de kieswetgeving verschuldigd was. Haar koppigheid verwekte
het aftreden van den eersten minister; dezes opvolger, J. Vandenpeereboom (24
Januari 1899), zou de zegepraal verwekken van de hervorming die hij juist wilde
vermijden. Wel is waar, was het grondbeginsel van de evenredige vertegenwoordiging
neergeschreven in het wetsontwerp, dat hij de Kamer voorlegde. Doch zij zou slechts
toegepast worden in de groote arrondissementen, waardoor het voordeel alleen aan
de katholieken ten goede kwam. Dezen waren inderdaad zeker van de zegepraal in
schier al de kleine omschrijvingen en konden voor immer rekenen op de meerderheid
in het Parlement, dank zij de zetels die zij onvermijdelijk in de groote zouden
veroveren.
Meer hoefde niet om de tweevoudige oppositie van liberalen en socialisten te
verbitteren en hen te nopen eensgezind tegen de wet op te komen. Evenals in 1893
wordt het land opnieuw in gisting gebracht. De obstructie in den schoot van de Kamer
wordt door betoogingen, muiterij en werkstakting beantwoord. Den 1n Juli verklaren
de burgemeesters van de groote steden, dat zij voor de orde niet instaan, zoo het
ontwerp niet ingetrokken wordt. Den 4n geven de vereenigde linkerzijden een geweldig
manifest tegen de regeering uit. Deze is verrast door de vinnigheid van de reactie
die zij verwekte, en stemt er in toe, een parlementaire commissie aan te stellen. Doch
een overeenkomst is onmogelijk tusschen de rechterzijde en haar tegenstrevers. Den
5n Augustus 1899 roept de koning de Smet de Nayer terug en wordt een nieuw
ministerie aangesteld.
Voortaan is de verovering van de evenredige vertegenwoordiging verzekerd.
Overigens kan gezegd worden, dat geen der partijen die erg genegen was. De
socialisten konden er zich moeilijk in getroosten, het overwicht te zien verminderen,
dat zij in de Waalsche nijverheidsstreken bezaten. Vele liberalen rekenden nog op
een ommekeer der gemoederen te
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hunnen voordeele, en waren dus de hervorming ook vijandig. En bij het grootste deel
der katholieken, bleef het verlangen bestaan, het voordeel van den verworven toestand
te behouden. Toch hoefde men ze wel goedschiks of kwaadschiks aan te nemen, om
uit de verwarring te geraken. Den 24 November 1899 werd zij aangenomen met 70
stemmen; er waren 63 tegenstemmers.
In parlementair opzicht, had de evenredige vertegenwoordiging wellicht nog ergere
gevolgen dan het meervoudig stemrecht. Zij zou de tegenwerping van velen harer
tegenstrevers rechtvaardigen en de samenstelling van de Kamers nagenoeg voor
immer ongewijzigd laten. Het Parlement, dat voortaan nauwkeurig beantwoordde
aan de blijvende getalsterkte der partijen, ontsnapte nu aan de verrassing van de
meerderheidsstemming. Daar een ommekeer van denkwijze slechts kon voorkomen
bij een minderheid van vlottende kiezers, was het die minderheid niet meer mogelijk,
invloed uit te oefenen op de stemming van de gedisciplineerde massa's, die haar
overtuiging getrouw blijven. De verplaatsing van enkele stemmen was vroeger
voldoende geweest om ministeriën te doen vallen; om thans tot denzelfden uitslag
te komen, zou een wezenlijke bekeering in den schoot van de natie moeten plaats
grijpen. De verplichtende stemming zou eveneens het hare bijdragen tot het behoud
van de verworven stellingen. Doch daarentegen maakte de hervorming, in den volsten
zin des woords, het Parlement tot een vertegenwoordigende vergadering. Daar het
nog slechts een uiting der meening was, vertoonde het daarvan al de schakeeringen
volgens haar wezenlijke kracht en indeeling. Het was nu gedaan met het overwicht,
dat de katholieken in Vlaanderen bezaten ten nadeele van liberalen en socialisten;
en de uitsluitende meerderheid waarover zij in de Kamers beschikten, zou verminderd
worden in verhouding tot de getalsterkte welke zij in het kiezerskorps bezaten.
De verkiezingen van 12 Juni 1900 zouden dan ook in hun nadeel de parlementaire
stellingen wijzigen. Zij bekwamen 85 zetels in de Kamer tegen 33 aan de socialisten
en 31 aan de liberalen, en 58 zetels in den Senaat tegen 40 aan de liberalen en 4 aan
de socialisten. Zoo zij het gezag behielden,
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zoo daalde hnn meerderheid van 72 op 20 stemmen. De liberalen, die sedert 1894
van weinig of geen tel meer waren, zagen hun ledental meer dan verdubbeld.
Daarenteren, scheen de socialistische vordering gestuit.
Die teleurstelling zou bij die vurige en ongeduldige partij slechts leiden tot een
heviger beweging ten voordeele van het algemeen stemrecht, vrijgemaakt van de
banden der meervoudige stemmen. Het was klaar, dat een nieuw voorstel tot
herziening van de grondwet geenerlei kans tot slagen had; er was dus niets te
verwachten dan van de propaganda. Na het Congres der werkliedenpartij, te Luik,
in April 1901, nam de Landelijke Raad daartoe vastberaden het initiatief. Edoch,
middelerwijl evolueerde de parlementaire houding der socialisten. De aanvankelijke
ongebondenheid hunner gekozenen maakte plaats voor een gansch andere houding,
die namelijk van een partij die niet meer enkel revolutionnair, doch bereid was de
verantwoordelijkheid van het gezag te aanvaarden. In 1900 hadden Eduard Anseele
en Emiel Vaudervelde, in het socialistisch congres te Parijs, er zich tegen verzet, dat
de socialistische politiek een eenvormige tactiek opgelegd werd, die haar zou
verbieden deel te nemen aan een ‘burgerregeering’. In October van hetzelfde jaar,
had de werkliedenpartij, bij het geestdriftig onthaal, dat prins Albert en prinses
Elisabeth te Brussel te beurt viel bij hun terugkeer van hun huwelijksfeest, besloten
zich van alle republikeinsche betooging te onthouden. Verscheidene harer hoofdlieden
verklaarden zich bereid tof het aannemen van een portefeuille in een anti-clericaal
kabinet, op voorwaarde, dat zij de verzekering van de afschaffing van het meervoudig
stemrecht kregen.
Dat waren voorslagen, die de liberalen konden aannemen. Overtuigd als zij waren,
dat het meervoudig stemrecht, zooals het door de rechterzijde ingericht was, deze
voorgoed aan 't bewind zou houden, zagen zij geen ander middel om ze omver te
werpen dan een bondgenootschap tusschen haar tegenstrevers. In 1902 sloten zij een
overeenkomst met de werkliedenpartij op een gemeenschappelijk programma, dat
in grondbeginsel het eenvoudig algemeen stemrecht en het verplichtend onderwijs
eischte. Uit kiesbeschouwing verbond
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de anti-clericale burgerij zich dus met de socialistische democratie.
Doch de in den schoot dezer laatste begonnen beweging zou zich niet gedragen
naar de aangeraden voorzichtigheid of naar de noodwendigheden der tactiek. De
overmande Landelijke Raad werd reeds op 14 April gedwongen, de algemeene
werkstaking uit te roepen. Dat was meer dan voldoende om de gematigde liberalen
schrik aan te jagen. Den 18n April stemden zij met de rechterzijde tegen een voorstel
tot herziening, dat door Janson en de radicalen verdedigd werd. De regeering was
besloten niet toe te geven, want zij wist, dat Europa het land gadesloeg en dat
Duitschland het Fransch Kabinet gepolst had omtrent de maatregelen welke dienden
genomen, zoo een omwenteling in België uitbrak. Al de voorzorgen waren genomen
voor een gebeurlijk conflict. Doch het deed zich niet voor. De kalmte die in acht
genomen werd door de 300.000 stakers getuigt van hun grondig klassenbewustzijn.
Ternauwernood werden eenige onbeduidende woelingen vastgesteld onder de
mijnwerkers, waarvan 120.000 op 132.000 in staking waren. De mislukking der
staking was echter onvermijdelijk. De voorspoed van de nijverheid liefde patroons
toe, langer weerstand te bieden dan de werkliedenpartij, wier geldmiddelen spoedig
uitgeput waren. Op Zondag 20 April gaf de Landelijke Raad het bevel tot het hervatten
van het werk.
Het socialisme had den srijd begonnen en had dezen verloren. De gebeurtenis had
tevens zijn macht en zijn zwakheid doen blijken; zijn macht door de vastberadenheid
en de discipline zijner aanhangers; zijn zwakheid door de ontoereikendheid zijner
hulpmiddelen aan mannen en aan geld. Want de staking was slechts bij naam
algemeen. Het schijnt wel, dat zij niet méér dan de helft van de nijverheidsbevolking
omvatte. De werkliedenpartij zou eenige jaren in stilstand en nederdrukking
doorbrengen; dat zou voor haar een tijdvak van bespiegeling wezen. Haar leiders
hadden begrepen, dat liet sedert de grondwetsherziening met meer mogelijk was,
zich de gemoederen te willen opdringen. De middelen die goed waren ten tijde van
het cijnsstelsel, konden niet meer dienen. Op het socialistisch congres te
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Amsterdam, in 1904, uitten de Belgische socialisten zich tegen de revolutionnaire
actie. De stakingen, die de volgende jaren uitbraken, bijvoorbeeld die van de
mijnwerkers in Januari-Maart 1905 in verband met de staking van de Duitsche
mijnwerkers van de Roer, of die van de ‘twee getouwen’ te Verviers in 1906, hebben
geen politiek karakter meer: het zijn louter conflicten tusschen kapitaal en arbeid.
Die stilstand van het socialisme stelde de gemoederen gerust, wat de liberale
oppositie ten goede kwam. De schoolpolitiek der rechterzijde rakelde het
anti-clericalisme weder op, terwijl haar houding tegenover het militair vraagstuk de
patriotten ontrustte. Langzamerhand had een ommekeer plaats gegrepen ten voordeele
van de partij die, door haar toetreding tot het verplichtend onderwijs, tot den
persoonlijken dienstplicht en tot de versterking van het leger, zich aanstelde als
nationale partij. De verkiezingen van 1906 brachten vijf en veertig liberalen in de
Kamer; na die van 1908, was de katholieke meerderheid tot acht stemmen geslonken,
en de voortduring van haar verval, onder het stelsel der evenredige
vertegenwoordiging, was er des te kenschetsender om.
Edoch, de hervorming van de militaire inrichting van het land, waarmede de koning
zich niet had kunnen bezighouden sten gevolge van dte wisselvalligheden van de
grondwetsherziening, was zoo dringend geworden, dat het niet mogelijk was, de
oplossing daarvan langer uit te stellen. Voor al de helderziende geesten, lieten de
Fransch-Engelsche overeenkomst van 1904, welke het jaar nadien beantwoord werd
door het opzienbarend bezoek van Willem II aan Tanger, vervolgens de
onrustwekkende wending welke de conferentie van Algeciras in 1906 nam, het nakend
gevaar voorzien van een Europeesch conflict, waarin België onvermijdelijk zou
betrokken worden. Het door den Duitschen Grooten Staf ontworpen plan, de Fransche
vestingen langsheen de Maasvallei te omtrekken, werd slechts in twijfel getrokken
door hen, die het niet wilden kennen. Sedert het ‘groenvlugschrift’ door Brialmont
in 1889 ingegeven, kon het gevaar niet meer geloochend worden. In geval van oorlog,
zou het leger, slecht aangeworven, door het stelsel der
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plaatsvervanging bedorven, slechts uit een belachelijk ontoereikend aantal
manschappen bestaande, blijkbaar niet kunnen te velde staan noch zelfs de in 1888
opgerichte vestingen van de Maas verdedigen(1).
Sedert lang reeds hadden de liberalen de plaatsvervanging bestreden; nu werden
dezen geholpen door de socialisten. In 1896 hadden zij vergeefs de afschaffing
voorgesteld van het privilege, dat de burgerij toeliet zich, ten nadeele van het volk,
aan de ‘bloedwet’ te onttrekken. Het was niet meer mogelijk, nog de uitgediende
argumenten voor den dag te halen, welke de rechterzijde onder het cijnsstelsel
aangevoerd had om een instelling te verdedigen, die zoozeer in strijd was met het
militair belang als met de maatschappelijke rechtvaardigheid. Toch bleef zij
terugdeinzen voor een hervorming, die den gegoeden stand het samenleven, met
‘gemeen volk’ en de ‘zedeloosheid’ van de kazerne zou opleggen en kort daarop zou
gevolgd worden door deinvoering van den algemeenen dienstplicht. De afkeer van
de geestelijkheid en van de boeren voor den krijgsdienst versterkte nog liaar tegenzin.
Langzamerhand rees onder de katholieken het denkbeeld1 op, het leger te werven
door het invoeren van het ‘volontariaat’, als in Engeland, Zoo dat stelsel geen
voldoend aantal manschappen leverde, zou het ontbrekende door het toedoen van de
loting aangevuld worden en, in stede van het contingent te vermeerderen, zou men
zich tevredenstellen met de reorganisatie van de burgerwacht, die als het ware een
reserve voor het leger zou worden. Het lijdt geen twijfel, of dit plan hield meer
rekenschap van conservatieve beschouwingen dan van de zorg voor de verdediging
van het land. Overigens zou een leger van vrijwillig'ers, g'esteund door de mannen
van de burgerwacht, in geval van wanorde voorzeker de beste waarborg voor de orde
bieden.
In andere omstandigheden, ware de koning voorzeker liberalen en socialisten
bijgesprongen in hun gemeenschappelijk verzet tegen een dergelijk plan. Doch de
rechterzijde

(1) P. Crokaert: Brialmont (Brussel, 1925). In 1894 had het legernog dezelfde getalsterkte als
in 1851.
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bleef tot in 1899 al te machtig, dan dat hij met haar had durven breken; zij hadde
zich tegen zijn Congoleesche ontwerpen verzet. Toch vermocht men niet, hem te
doen weigeren, in Juni 1897, ten Paleize een afvaardiging van oudofficieren te
ontvangen en hun te bevestigen, dat zijn zienswijze gansch overeenkwam met de
hunne. De regeering trok zich uit de verlegenheid met de verklaring, dat dit
persoonlijke meeningen waren, die de regeering niet verbonden. Eenige maanden
later, in Augustus, werd een wet aangenomen tot reorganisatie van de burgerwacht,
en het hoofd der rechterzijde besloot daaruit, dat het militair vraagstuk nu opgelost
was. Doch het was geenszins opgelost, want reeds in 1900, diende een ‘groote
commissie’ bijeengeroepen, die samengesteld was uit leden van de Kamers en uit
officieren, welke tot opdracht hadden een samenplan voor de reorganisatie van het
leger te bewerken. Zij besloot ten voordeele van de invoering van den persoonlijken
dienstplicht en tot de vermeerdering van het contingent. Doch de regeering dorst het
Parlement die hervormingen niet voorstellen. De rechterzijde spotte met de
aanmatiging van de ‘deskundigen’ die het land hun militaire vooroordeelen wilden
opdringen. Tegen hen, beriep zij zich op het gezond verstand van de kiezers. Een
harer invloedrijkste partijhoofden hield staan, dat de Belgische onzijdigheid de
zekerste steun van 's lands veiligheid was en dat het statuut van het leger het statuut
moest zijn ‘van een leger dat niet moet vechten’. In Mei 1902 werd de wet
aangenomen, die het tot een vrijwilligersleger maakte.
De wending van de omstandigheden zou weldra al het belachelijke doen uitschijnen
van die wijze van reorganisatie van ‘het meest blootgestelde land ter wereld’, dat
handelde alsof het een eiland was. Ongetwijfeld zou de door de liberalen op touw
gezette beweging machteloos blijven. In 1904 had de katholieke meerderheid der
Kamers, als antwoord op een groote betooging waarin de liberalen den persoonlijken
dienstplicht, den schoolplicht en het algemeen stemrecht geëischt hadden, een dagorde
aangenomen, waarbij de verdediging des lands ‘voortreffelijk’ geheeten werd. Doch
twee jaar later, zou men er zich wel in getroosten, de
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vestingen van Antwerpen te versterken(1), en in 1907, tot de verbreeding van den
gordel forten rondom de stad te besluiten.
Klaarblijkelijk gingen de oogen open van hen, die, korten tijd te voren, den
militairen toestand ‘voortreffelijk’ heetten. De dag naderde, dat het niet meer mogelijk
zou zijn, te volharden in een politiek die het land wel wilde verschansen, doch zijn
vestingen zonder verdedigers liet. In 1908 werd het voorstel tot het invoeren van den
persoonlijken dienstplicht nog slechts met 78 stemmen tegen 70 in het Parlement
verworpen. Gansch de jonge rechterzijde stemde vóór. Het Kabinetshoófd, F.
Schollaert, trad op 12 November 1909, plotselings tot de hervorming toe, tot groote
verstomming van de ‘oude rechterzijde’. Eindelijk werd zij eenige dagen later
aangenomen met 100 stemmen; er waren 58 tegenstemmers.
Leopold II had de voldoening, op zijn doodbed de wet te onderteekenen, die de
militaire reorganisatie van het land mogelijk zou maken.
Kiesbelang, dat de rechterzijde zoo lang belet had, voorzorgen te nemen tegen het
militair gevaar, dreef haar nu integendeel krachtig aan om het maatschappelijk gevaar
te weren. Hier gold het niet meer om ver verwijderde, mogelijks onzekere
gebeurtenissen, doch wel om zichtbare en dringende werkelijkheden. Het beste middel
om de vorderingen der socialisten te stuiten, was hen te bestrijden

(1) Dat was bij het Parlement aanhangig sedert 1905. In Juli van dat jaar had de Koning plechtig
een nieuw beroep tot de openbare meening gedaan in zijn redevoering ter gelegenheid van
het groot vaderlandsch feest, dat ingericht werd ter gelegenheid van de 75e verjaring van de
nationale onafhankelijkhead: ‘Met woorden... hoeven daden. Alleen dezen verzekeren het
leven der volkeren... God behoede België; de Belgen hoeven door daden hun onafhankelijkheid
te verdedigen’. Sedert zijn bezoek aan Willem II in Januari 1904, wist Leopold, dat
Duitschland in den aanstaanden oorlog niet zou aarzelen, België te overrompelen. De Keizer
had hem rechtstreeks uitgenoodigd het zelf te schenden, door hem een verbond voor te stellen,
dat, na de zegepraal, zou beloond geworden zijn met de teruggave, aan België, van de door
Frankrijk op den Bourgondischen Staat veroverde grondgebieden. Zie hieromtrent de
Gedenkschriften van kanselier von Bülow, deel II. blz. 108 en volg. van de Fransche vertaling.
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met hun eigen programma van hervormingen. De encyclieken van Leo XIII hadden
haar daartoe den weg gewezen. Het door de begoochelingen van Marx verleide
proletariaat zou tot den Christelijken geest teruggebracht worden door de weldaden
eener wetgeving, die heel iets anders zou wezen dan de dwaalleer der liberale
economie. De ‘jonge rechterzijde’, die de katholieke conservatieven wel een plaats
moesten laten sedert de afschaffing van het cijnsstelsel, stond het treffen van sociale
maatregelen voor, waarbij de Staat zijn steun zou verleenen, zonder zich in het minst
aan het persoonlijk initiatief of aan de liefdadigheid op te dringen.
De maatschappelijke wetgeving van België, middelweg tusschen het
Staatssocialisme en het individualistisch liberalisme, werd om zijn aard, door eenigen
geprezen als een toonbeeld, door anderen bestreden, om reden van bedeesdheid en
strijdigheid(1). Alles ondereen genomen en rekening houdend met de moeilijkheid,
den arbeid doelmatige bescherming te verleenen, zonder te kort te komen aan de
onverbiddelijke noodzakelijkheid van goedkoope voortbrenging, mag het
verwezenlijkte werk merkwaardig genoemd worden. Het zal volstaan, hier te gewagen
van de oprichting, in 1895, van een ministerie van arbeid, de wet van 10 Mei 1895
op de ouderdomspensioenen, vervolgens de wetten van 1896 tot het invoeren of
wijzigen van de werkhuisreglementen, van 1897 op het toezicht in de mijnen, van
1898 tot het begeven van de rechtspersoolijkheid aan de beroepsvereenigingen, in
1903 op de verzekering tegen arbeidsongevallen, van 1905 op de Zondagsrust.
Tot het volledigen van die schets van de bedrijvigheid der katholieke regeeringen,
hoeft nog een blik geworpen op haar optreden in de taalquaestie. Hooger zagen wij
dat, reeds vóór de herziening van 1893, de Vlaamsche quaestie zich aan de aandacht
der rechterzijde opdrong. Inzonderheid door de Vlaamsche provinciën gekozen, was
zij de eenige partij die belangstelling voor haar grieven toonde en die daarvan de
oorzaak begreep. Ongetwijfeld zag zij ook in de liefde van het

(1) Seebohm-Rowntree: Comment diminuer la misère? blz. 464 en volg.
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volk voor zijn taal een kostbaren waarborg voor de vrijwaring van het door de
vorderingen der Fransche vrijdenkerij bedreigd geloof. Het ministerie van 1884 had
zich verhaast, blijken van goeden wil te geven. In 1886 werd te Gent een ‘Koninklijke
Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde’ opgericht; hetzelfde jaar was de
verschijning van in de beide landstalen gedrukte bankbiljetten, hoe luttel dit ook
moge schijnen, een eerste kenteeken geweest van de nieuwe richting naar een
tweetalig bestuursstelsel. De invoering van Vlaamsche lessen, in de Militaire School,
in 1888, was een stap verder op dien weg. Een wet, die het volgend jaar het gebruik
van hét Vlaamsch oplegde bij de rechtsvordering in de strafzaken, waarbij Vlaamsche
betichten zouden betrokken zijn, gaf ten slotte voldoening aan sedert al te lang
afgewezen klachten.
Die blijken van belangstelling zouden de flaminganten versterken en aanmoedigen.
Het groot Congres, dat zij in 1890 te Brussel hielden, bewees dat zij in aantal en in
wilskracht aangroeiden. Toch konden zij in den schoot van het cijnskiezerskorps op
verre na niet over een voldoende macht beschikken om zich te kunnen imponeeren.
Opmerkenswaardig is het, dat zich in het Parlement geen enkele stem verhief, om
de herziening uit te breiden tot het artikel van de grondwet, waarbij het gebruik der
talen in het land geregeld werd. Doch zoo de taalquaestie gedurende de herziening
veronachtzaamd werd, zoo drong zij zich dadelijk op na de herziening. Haar
belangrijkheid was, evenals het aantal kiezers, vertienvoudigd. Op haar beurt werd
zij een democratische quaestie, die des te meer te duchten was daar zij, in de ziel des
volks, meer nog dan het bewustzijn van gerechtigheid en van waardigheid, de
aangeboren liefde voor de moedertaal zou doen ontwaken. De verfransching der
burgerij begon aanschouwd te worden als een beleediging voor het volk, wiens
stemmen zij vroeg. De kreet: ‘In Vlaanderen Vlaamsch!’ was niet meer de leus van
eenige ijveraars; hij hereenigde tot den strijd tegen de ‘fransquillons’ al degenen die
Vlaanderens verbastering aan de vreemde taal toeschreven en die het taalvraagstuk
als een maatschappelijk vraagstuk beschouwden.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

352
In het land van Aalst, stelde de democratische propaganda van priester Daens de taal
der armen onstuimig tegenover de taal der rijken. In de Kamer werden de besprekingen
van de taalquaestie steeds heviger en bitterder. Ongepaste ophemelingen van de
deugden van het Germaansch genie tegenover het verval der Latijnsche beschaving
vergramden de Waalsche afgevaardigden, die het Vlaamsch slechts als een
mengelmoes van gewestspraken bleven beschouwen. Harerzijds was de regeering
kwistig met goede woorden en zag zij naar middelbare oplossingen uit. Zonder den
Staat overhoop te werpen, scheen het niet mogelijk het Vlaamschgezind programma
te verwezenlijken, dat rechtstreeks naar de bestuurlijke scheiding had geleid, waarvan
overigens niemand onder de verantwoordelijke Staatslieden wilde weten. De eenige
mogelijke uitweg was, het bestuurswezen geleidelijk tweetalig te maken door de
invoering van een reeks wetten die, zonder de Walen eenigerlei dwang op te leggen,
de inwoners van de Vlaamsche provinciën den waarborg en de genoegdoening zouden
geven, die hun niet langer konden geweigerd worden.
Reeds in 1898 huldigde een wet, waarbij de afkondiging van de wetgevende akten
in de beide talen beslist werd, het officieel karakter van het Vlaamsoh, dat tot dan
toe als een minderwaardige taal behandeld werd. Ten einde het ongeduld te stillen
van hen, die het leger in Vlaamsche en in Waalsche regimenten wilden verdeelen,
werd, van 1897 af, de burgerwacht gecommandeerd in de taal van de streek. In 1910
werd het onderricht in het Vlaamsch uitgebreid in de scholen van middelbaar
onderwijs, en reeds werd in het Parlement het inzicht geopperd, de Universiteit te
Gent te vervlaamsohen(1). 't Was klaar, de Vlaamsche quaestie trad een nieuw tijdvak
in. Nochtans was dit slechts een begin. Haar aandrift werd verlamd door het overwicht,
dat het meervoudig stemrecht aan de gegoede standen gaf, en de tucht der katholieke
partij maakte de afscheiding harer Vlaamsche elementen onmogelijk. Haar hoofden
bekwamen van de godsdienstige overheid de interdictie van priester

(1) L. Hymans: Histoire parlementaire, deel VII, blz. 372 (1893); deel VIII, blz. 581.
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Daens. Anderzijds bleven de socialisten, die vooral door de Waalsche werklieden
gesteund waren, neutraal tegenover de taalquaestie, wier democratische strekkingen
zij goedkeurden, zonder ze te bevorderen. Wel deed zich eenige gisting voor in de
Waalsche provinciën, waar, in 1897, te Luik een bond gesticht werd tot het verdedigen
van de rechten der Walen. Brussel werd begiftigd met een bijzonder regime, dat
strookte met zijn tweetalig karakter, en de Brusselaars vroegen niets meer. Alleen
de historische stelling van het Fransch in Vlaanderen werd bedreigd. Zooals het
vraagstuk zich voordeed, gaf het aanleiding tot strijd noch vijandschap tussdhen
Vlamingen en Walen. Het beperkte zich, in Vlaanderen zelf, tot het conflict tusschen
een Vlaamschsprekende meerderheid en een maatschappelijke minderheid voor wie
het Fransch, sedert eéuwen, in den volsten zin des woords, hoe langer, hoe meer de
moedertaal geworden was, zoodat de ‘fransquillons’ tegen hun tegenstrevers de
argumenten konden keeren, welke dezen tegen hen aanvoerden.

III
De grondwetsherziening heeft niets gewijzigd aan de politieke inrichting, die het
Congres van 1830 het land gegeven had. Na als vóór dezelve, blijft België een
parlementaire monarchie; na als vóór dezelve, blijven de uitgestrektheid en de
verhouding van de groote machten van den Staat onveranderd en blijft het
bestuurswezen volgens dezelfde grondbeginselen werkzaam. Alleen de krachten die
het tuig doen werken, hebben zich buiten alle voorziening uitgezet, en 't mag een
wonder heeten, dat het daaraan weerstond. De kleine waterstraal, die tot in 1893 den
molen dreef, is plotselings tot een stroom gezwollen.
Kortom, zooals wij reeds zegden, was de herziening slechts een reusachtige
kieshervorming. En juist daarom zouden haar gevolgen veel grondiger zijn op de
samenstelling van de partijen dan op die van het Parlement. Want voortaan zijn de
enge indeelingen en de verouderde doenwijzen van het cijnsstelsel niet meer
voldoende om de van het stem-
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briefje voorziene massa's te ontvangen en in te richten. De partijen moeten derhalve
haar toevlucht nemen tot nieuwe middelen van actie en van propaganda, om dezelven
aan te halen en aan haar tucht te onderwerpen; ook dienen zij de middelen te beramen
om ingang te vinden bij die democratie, die thans over het bezit van het gezag
beschikt.
Alleen de liberale partij bleef nagenoeg onveranderd. Schier geheel uit burgers
bestaande, kan zij zioh bezwaarlijk tot de democratische evolutie leenen. Haar
individualisme doet haar de maatschappelijke hervormingen wantrouwen, die de
vrijheid aan het gemeenschappelijk belang opofferen. De enkele groepen van liberale
werklieden die zij deed ontstaan, vinden haar leden meestal onder die mindenheid
van werkers, die door hun levenswijze meer tot de kleine burgerij dan tot het
proletariaat behooren. In den grond, blijft de geest der partij hoofdzakelijk politiek.
Zij stelt er een eer in, de confessioneele belangen en de klassenbelangen te verwerpen,
om slechts het nationaal belang voor te staan. Doch daardoor veroordeelt zij zich,
slechts over een beperkt aantal aanhangers te beschikken, die genoegen nemen met
de inrichting hunner oude vereenigingen. Haar belangrijkheid blijft niettemin
aanzienlijk. Sedert de aanneming van de evenredige vertegenwoordiging, laat haar
stelling in het Parlement soms toe, o'ver de stemming te beslissien en de meerderheid
te verplichten met haar af te rekenen. Even anti-clericaal als conservatief, laveert zij
tusschen de partijen, zonder zich te willen opdringen aan de nijverheidsmassa's, die
naar het socialisme hellen, of aan de landelijke en geloovige massa's, die de Kerk
gehoorzamen.
De werkliedenpartij stelt zich tegenover de liberalen door het grondbeginsel van
den klassenstrijd, zoo duidelijk als zij zich door haar Marxistisch materialisme
tegenover de katholieken stelt. Vergeefs verklaart zij, dat godsdienst een private zaak
is: zoo zij in zake dogma's, feitelijk onzijdig blijft, zoo komt zij niettemin op, zoo
niet tegen het geloof dan toch tegen de Kerk, wat voor de geloovigen een en hetzelfde
is. Voor haar, inderdaad, is de Kerk des te gevaarlijker, daar zij den machtigsten
conservatieven invloed bezit. Zij betracht, door alle middelen, haar het ontzag en
den

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

355
invloed te ontnemen, die zij op de menschen en op de zielen uitoefent: op de
menschen, door haar tallooze instellingen van liefdadigheid in kwaden reuk te
brengen, op de zielen door tegenover de eerste communie der Christelijke kinderen,
de ‘roode communie’ der socialistische kinderen te stellen. Evenals de Kerk,
overigens, tracht zij den mensch heel en al in te pakken, hem bij de partij vast in te
sluiten, hem daarin als het ware te kueden, hem door haar wezen te bezwangeren,
zoodat ten slotte de verbetering van het lot der werkers slechts een middel is tot het
bereiken van het einddoel der maatschappelijke omwenteling, overeenkomstig de
grondbeginselen van het communistisch manifest.
Doch dat is een nog ver verwijderd doel. De kapitalistische maatschappij is nog
te diep ingeworteld, de arbeidende massa's zijn nog te onwetend, te ruw, al te weinig
georganiseerd, dan dat de illusie eener aanstaande zegepraal van het proletariaat niet
vroegtijdig plaats zou maken voor practischer en gemakkelijker te bereiken
doeleinden. Zoo het programma der Internationale het beoogd ideaal blijft, zoo
hoeven de massa's er heengebracht door bemiddeling van de belangen. De verbetering
van haar stoffelijke verhouding zal niet alleen haar zedelijk peil verheffen, zij zal ze
bovendien met dat klassenbewustzijn vervullen, dat tot haar zegepraal even
onontbeerlijk is als het nationaal bewustzijn voor de legers om de overwinning in
den oorlog te behalen. Derhalve hoeft volstrekt, dat het proletariaat niets verschuldigd
zij dan aan zich zelf en dat het bewustheid zijner macht krijge, door het beseffen van
de voordeelen welke zij het verstrekt. Het is niet voldoende zijn ontevredenheid op
te wekken, het te doen opkomen tegen de onrechtvaardigheden waaronder het lijdt,
het te vertellen, dat het de schepper is van allen rijkdom en immer door het kapitalisme
geëxploiteerd werd; liever nog dan het wegens zijn smarten te verbitteren, is het van
belang het te bewijzen, dat alleen de werkliedenpartij ze kan verzachten, de arbeiders
een ruimer, heilzamer bestaan, benevens hulp, bij ziekte of gebrekkelijkheid, en 's
Zondags een verkwikkende verstrooiing kan verstrekken. Zoodra de
nieuwaangeslotene zich in zijn partij thuis gevoelt en alle dagen de weldaden smaakt,
die niet alleen hem zelf, maar
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ook zijn vrouw en kinderen bedeeld worden, zal hij daaraan met hart en ziel verknocht
zijn. En hierin volgt het Belgisch socialisme voorwaar de nationale traditie. Door de
practische uitslagen den voorrang te geven op de theoretische en critisohe
beschouwingen, verdiende het wellicht de verwijtingen van de getrouwen der
Internationale, doch het slaagde erin, met een verbazende snelheid, een werk tot
stand te brengen dat tot hiertoe geenerlei partij in geenerlei land vermocht te
verwezenlijken. Om de grootheid zijner uitslagen naar waarde te schatten, hoeft
slechts de verhouding van het proletariaat vóór en na zijn optreden met elkander
vergeleken.
De grondslag van die macht is de samenwerkende inrichting, waarvan ‘Vooruit’
van Gent en Le Progrès van Jolimont de modellen waren en thans daarvan nog de
volmaaktste typen gebleven zijn. Gelijkaardige instellingen werden rond 1886 naar
hun voorbeeld en volgens hun doenwijze opgericht in al de groote steden en in alle
nijverheidscentrums. Naast de broodbakkerijen, waarmede de beweging overal begon,
worden weldra kruidenierswinkels, magazijnen van kleeren en van de meest
verschillende voorwerpen geopend. En bij de samenwerkende maatschappijen van
verbruik, komen coöperatieven van voortbrenging. Overal worden socialistische
drukkerijen aangetroffen, die niet alleen het blad der partij uitgeven, doch ook steeds
meer voor het publiek werken. ‘Vooruit’ brengt een bloeiende weverij tot stand. Kort
vóór den oorlog, wordt te Gent, de ‘Belgische Arbeidsbank’ gesticht, waarbij de
economische toerusting volledig wordt van die partij, welke om het kapitalisme te
bestrijden zijn eigen werkmiddelen benuttigt. De verbazende ontwikkeling van de
mutualiteiten dwingt bewondering af. Overal worden er gesticht en voor alle
gebeurlijkheden: ziekte, gebrekkelijkheid, werkloosheid. In vele gemeenten, doen
de verpleegkamers en de klinieken der socialisten de onzijdige instellingen van
weldadigheid der openbare machten de mededinging aan, want onzijdigheid wordt
niet minder gewantrouwd bij de socialisten dan bij de katholieken. De
beroepssyadicaten ontwikkelen zich langzamer. In 1914 tellen zij nog maar 120.000
leden. De in 1898 gestichte Syndicale Commissie tracht ze volgens de ambachten,
te groepeeren in landelijke
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federatiën, in navolging van die, in 1899 door de mijnwerkers opgericht.
Al die inrichtingen bloeien rondom de ‘Volkshuizen’, van wie zij haar aandrijving
ontvangen. Daar vereenigt zich heel de bedrijvigheid van de partij. ‘Vooruit’ van
Gent, Le Progrès van Jolimont, ‘De Werker’ van Antwerpen, La Populiare van Luik
of van Verviers, bezitten zalen voor voordracht en voor vergaderingen, lees- en
feestzalen, allerlei bureelen. Soms wel wordt in de nabijheid van de stad een lusttuin
aangekocht voor de Zondagsuitspanningen. In de nijverheidsdistricten bezit zelfs de
kleinste gemeente haar socialistisch huls, dat tevens de samenwerking en de
propaganda herbergt. Evenals in elk dorp pastoors zijn tot het verspreiden van de
katholieke denkbeelden, evenzoo zijn in elk nijverheidscentrum bedienden der
coöperatieven tot het verspreiden van de socialistische denkbeelden(1).
Naarmate de welvaart zich in den schoot der werkliedenpartij uitbreidt, groeit het
aantal harer leden aan en ontwikkelt zich haar macht. De bijdragen welke zij van
haar leden eischt, hechten hen nog meer aan dezelve, door de opofferingen die zij
hun kost. De winsten van de samenwerkende maatschappijen en haar aanhoorigheden
worden langzamerhand in ruimer mate besteed aan de socialistische pers, aan de
kiespropaganda, aan het ondersteunen der werkstakingen. Reeds in 1905 stelt een
Duitsch economist vast, dat het Belgisch socialisme het best ingericht van Europa
is en den te volgen weg toont aan de lauden van oude beschaving(2). En aan de oude
vorderingen worden gedurig nieuwe vorderingen toegevoegd. In 1911 moet de
Centrale voor werkersopvoeding een staf van ontwikkelde medewerkers voor de
propaganda leveren. In der waarheid, is de partij geen eenvoudige partij meer. Zij
gelijkt op een Staat en een Kerk, waarin klassenbewustzijn de plaats van nationaal
bewustzijn en van godsdienstig bewustzijn zou ingenomen hebben.
Doch hoe machtig dat bewustzijn ook weze, het kan, in

(1) Destrée et Vandervelde: op cit., blz. 47.
(2) W. Sombart: Sozialismus und Soziale Bewegung, blz. 229 en volg. (Jena, 1905).
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tegenstelling met het godsdienstig bewustzijn en het nationaal bewustzijn, zich slechts
in de enge grenzen eener klasse opleggen. Zoo het zich niet een schier
onweerstaanbare kracht voortzet onder de 1.150.000 werklieden en bedienden die
het land telt, zoo blijft de buiten voor hetzelve gesloten. Zijn inspanningen, van 1896
af, om dien te bemachtigen, zijn onvruchtbaar gebleven. Tusschen het
nijverheidsproletariaat en het landelijk proletariaat, zijn het verschil en de tegenstelling
van levenswijze, van opvoeding, van belangen, van geloof - van geloof vooral - al
te groot, dan dat het mogelijk weze ze in een zelfde actie te vereenigen, en hier breken
de stormloopen van het socialisme op den wederstand van de Kerk.
Dadelijk na de wanorde van 1886, had de bisschop van Luik, Mgr. Doutreloux,
in zijn mijterstad een internationaal katholiek congres bijeengeroepen. Het was voor
de Belgische katholieken inderdaad hoog tijd met het economisch liberalisme te
breken en eindelijk te erkennen, dat er een werkersquaestie bestond, zoo zij wilden
beletten, dat de arbeiders in massa naar het socialisme zouden overloopen. Het
voorbeeld hunner Duitsche geloofsgenooten, wier geest de werken van het congres
leidde, vereenigde hen op een programma van maatschappelijke actie; hierbij werd
beroep gedaan op de tusschenkomst van den Staat tot het beschermen van den arme
tegen de ongerechtigheden van het ‘heidensch’ stelsel der onbeperkte vrijheid, en
de terugkeer aangeprezen tot die ambachtsgilden, wier afschaffing door de Fransche
Omwenteling in naam van de ‘rechten van den mensch’ slechts de slavernij des
zwakken ten voordeele van de sterken tot uitslag had gehad. Het godsdienstig belang,
dat de Belgische katholieken vóór 1830 aangezet had de ‘moderne vrijheden’ te
eischen, zette hen nu aan, ze uit het maatschappelijk domein te verwijderen. Doch
die tweede ommekeer zou bezwaarlijker en langduriger wezen dan de eerste. Zoo
de geestelijkheid zeer snel den weg der hervorming opging, zoo was het niet te
verwachten, dat zij zonder hinderpalen zou zegepralen over den tegenzin van
kapitalisten, industrieelen of grooteigenaars, wier invloed onder het eijnsstelsel in
de partij overwegend bleef. Priester

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

359
Pottier, een leeraar van liet seminarie te Luik, die op logische wijze de gevolgen had
afgeleid van de philosophie van Thomas van Aquino ten voordeele van de werklieden,
verwekte zooveel ergernis dat hem voorzichtigheidshalve het stilzwijgen moest
opgelegd worden. De conservatieven konden echter de beweging wel vertragen, doch
geenszins stuiten. Hoe zouden zij zich verzetten tegen een beweging die zich op den
Christelijken geest beriep en die, zooals men wist, door Rome aangemoedigd werd?
Van 1891 af, overigens, liet Leo XIII zijn stem hooren. Door de encycliek Rerum
Novarum omtrent de verhouding der werklieden (De conditione opificum) van 15
Mei, trad de Heilige Vader de nieuwe leerstellingen ten volle bij.
Wat het ‘communistisch manifest’ voor de Internationale was geweest, dat was
de encycliek voor de katholieken. Zij gaf hun een programma, en legde hun de
verplichting op zich daaraan te houden. Er mocht nog geredetwist worden omtrent
de modaliteiten, zooals vroeger met den Syllabus gebeurd was, doch niet omtrent de
grondbeginselen. Twee jaar later, in 1893, schonk overigens de grondwettelijke
herziening het stemrecht aan de volksmassa's, waardoor elke poging om, in den
schoot der Kerk, de vorderingen van een door den Paus gewilde hervorming te
belemmeren tot machteloosheid gedoemd werd.
De Belgische Democratische Bond, in 1891 te Leuven gesticht tot het opbeuren
van de zedelijke en stoffelijke verhouding der arbeiders en, door het toedoen van
den godsdienst, den vrede, te bewerken tusschen kapitaal en arbeid, zou de katholieke
partij voortaan een aandrijving geven, die hoe langer, hoe meer naar de
maatschappelijke wetgeving streefde. In het Parlement, was de jonge rechterzijde
zijn tolk. In den schoot van de burgerij deed het wetenschappelijk aanzien van den
geschiedschrijver Godefroid Kurth de jeugd tot denzelve toetreden. Ten slotte moest
hij zich aan het volk, aan het volk vooral, opdringen, wilde men het niet zien overgaan
naar de demagogie, wier aanstekelijkheid door de aanwinst aan kiezers van den
onstuimigen priester Daens in het land van Aalst maar al te zeer bewezen werd. Zou
de klassenstrijd zich dus uitbrei-
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den onder de boeren die, als hun brutaliteit ontketend is, zelfs naar de Kerk niet meer
luisteren, zoo de Kerk hun weerstaat? Het was hoog tijd ermee gedaan te maken, en
de duistere machten te beteugelen, die alles dreigden mede te sleepen. Reeds in 1897
verwijderde de Democratische Bond de Daensisten uit zijn midden; de interdictie a
divinis van hun hoofdman maakte hen overigens weldra onschadelijk. De
‘Boerenbond’ zou ijver en geweld vervangen door de geordende en heilzame actie
van zijn machtige inrichting.
De stichting, in 1887, te Goor in de Kempen, door den pastoor van het dorp, van
een Boerengilde, mag beschouwd worden als zijn oorsprong. Zij was een eenvoudige
maatregel van maatschappelijke en godsdienstige behoeding, ongetwijfeld verwekt
door de troebelen van het jaar te voren; zij trok dadelijk de aandacht van George
Helleputte, den ijverigsten en den invloedrijksten van de katholieken die overtuigd
waren van de noodzakelijkheid der maatschappelijke actie. Inderdaad, de Boerenbond
die hij in 1890 stichtte, is hoofdzakelijk niets anders dan een verbond van parochiale
gilden, ingericiht naar het model van het gilde van Goor. Zijn doel is, juist als dat
van de inrichtingen der werkliedenpartij, de zedelijke en stoffelijke opbeuring, een
en andere door het toedoen van den godsdienst. Artikel 2 van de Grondkeure van
den Belgischen Boerenbond beoogt ‘eenerzijds den godsdienstigen, verstandelijken
en maatschappelijken toestand zijner leden te verbeteren, anderzijds hun stoffelijke
belangen ter harte te nemen, om aldus een Christelijken, ontwikkelden en machtigen
boerenstand te bekomen’.
Tusschen de doenwijze van den Boerenbond en die van de werkliedenpartij heerscht
echter een verschil, dat zoo grondig is als dat tusschen hun wederzijdschen geest
zelf. Terwijl de laatste rechtstreeks beroep doet op de volkskrachten en dezelve aanzet
zich zelf te organiseeren, maakt de eerste daarentegen van te voren de inrichting
gereed, waarin zij sleehts hoeven plaats te nemen en waar hij haar bedrijvigheid zal
nagaan en regelen. De beweging gaat hier niet van beneden op, doch zij daalt van
omhoog af. Vermits elk gilde ‘in zijn opvatting en in geheel zijn streven doordrongen
is van de Christelijke beginselen’, spreekt het van zelf, dat in
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elk hunner de pastoor der parochie de ziel der vereeniging is. Hij is haar aalmoezenier,
maakt noodzakelijkerwijze deel uit van haar beheerraad en oefent er meestal het
ambt van secretaris uit. Evenzoo is, in den hoofdzetel van den Bond, te Leuven, den
hoofdaalmoezenier tevens het ambt van algemeen secretaris opgdragen. De
geestelijkheid maakt dus, als men zoo zeggen mag, de grondslag van de gansche
inrichting uit. Zoo ver de Boerenbond zich uitstrekt, vindt de priester den
maatschappelijken invloed terug, dien hij onder liet Oud Stelsel genoot en dien de
Omwenteling hem ontnam.
En die invloed breidt zich gedurig uit. In de Vlaamsche gewesten, getuigen de
cijfers uitdrukkelijk van de gemaakte vorderingen. In 1891 bevatte de Boerenbond
negen en veertig plaatselijke gilden; in 1902 telt hij 26.000 leden; in 1912 reeds
50.614. Eveneens stijgt het aantal zijner bedienden van allen aard van 12 in 1903 op
101 in 1912. De omloop der fondsen, die 522.058 frank bedroeg in 1897, bereikt in
1912 de som van 48.461.987 frank. Aan den vooravond van den oorlog wordt het
totaal der in banken gedeponeerde fondsen op 13 millioen geraamd. En naar gelang
dat de Bond sterker wordt, worden zijn: diensten ingewikkelder en menigvuldiger:
aan- en verkoop in het gemeen van vruchten en van meststoffen spaarkassen,
inrichting van kredietkassen, naar het Raiffeisen-stelsel, mutualiteiten en verzekering
tegen veeziekten, tegen brand enz., zonder de Leuvensche ‘Volksbank’ te rekenen.
De maatschappelijke actie volgt gelijken tred met de economische actie. In 1911
wordt de Boerinnenbond gesticht, met het doel het leven der boerengezinnen te
verzedelijken en te verbeteren.
Zoo de Christelijke democratie op den buiten ontstond, zoo breidde zij zich weldra
onder de nijverheidsbevolking uit. Doch hier had het socialisme reeds stelling
genomen en stond die uitbreiding dus vóór een tegenstrever, met wien zij moest
afrekenen. Een gemengde ‘Bond van Werklieden en Burgers’, te Gent gesticht in
dat trapjaar 1886 en in 1890 herschapen tot den ‘Anti-socialistischen
Werkliedenbond’, had vergeefs getracht de propaganda van ‘Vooruit’ te ondermijnen.
Slechts nadat de Democratische Bond, door de katholieken de
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vervanging van het stelsel der gemengde syndicaten door beroepssyndicaten had
doen aannemen, werd een aanzienlijke vooruitgang verwezenlijkt. In 1901 werd het
aantal leden van de Christelijke, werkliedenyereenigingen geraamd op 16.000; in
1913 zou het ongeveer 102.000 bereiken. Voor haar werd in 1904 een algemeen
secretariaat geschapen en in 1909 een nationale federatie. Doch onderworpen, als
zij waren, aan het toezicht van de godsdienstige overheid, bleven zij nochtans verre
beneden de bezielende levenskracht harer socialistische mededingsters.
Kortom, toen de grondwetsherziening de massa's het stemrecht bewilligde, deed
zij plotselings twee groote ingerichte machten tegen elkander verrijzen: de eerste,
de werkliedenpartij, vooral bestaande uit Waalsche nijverheidswerklieden, beroept
zich op de Marxistische ideologie; de andere vooral uit Vlaamsche boeren
samengesteld, is aangedreven door het katholiek geloof en gehoorzaamt de Kerk.
Hoewel op onderscheidene wijze over het land ingedeeld, sluiten beide het heel en
gansch in haar inrichting op, evenals beide, met verschillende doeleinden, doch met
behulp van dezelfde werkmiddelen, er de verhouding der arbeidende standen
verbeterden. De maatschappelijke wetten, die zij van het Parlement bekomen, worden
doeltreffend gemaakt door de bedrijvigheid welke zij in haar talrijke groepen aan
den dag leggen. Evenals in de Middeleeuwen, maakt de arbeid zich door vereeniging
vrij. Doch in de Middeleeuwen werden de grondbeginselen der Christelijke
maatschappij door iedereen aangenomen. Hier bestaat de eensgezindheid enkel wat
de stoffelijke belangen betreft en zij doet des te beter de tegenstelling uitschijnen
die, in de geestelijke zaken, de socialistische democratie en de Christelijke democratie
van elkander scheidt.
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Hoofdstuk III
Congo en de Belgische uitzetting(1)
I
Terwijl België een democratie werd, ging het den weg der koloniale uitzetting op.
Den 28n April 1885, eenige maanden vóór het groot oproer dat tot de herziening van
de grondwet zou leiden, gaven de Kamers den koning de toelating tot het voeren van
den titel van vorst van Congo-Vrijstaat. Evenals, overigens, de democratische politiek
werd de koloniale politiek het wettig land door buitenstanders opgelegd. De eerste
is te wijten aan het initiatief van het volk; de andere aan het initiatief van Leopold
II. Werkelijk werden beide slechts met tegenzin door het Parlement aangenomen.
In de eerste jaren van het bestaan van het koninkrijk, werden, zooals wij zagen,
eenige pogingen beproefd om het land overzeesche nederzettingen te geven(2). Te
midden van de toenmalige economische moeilijkheden, hoopte men op die wijze
werkgelegenheid te verschaffen aan een deel van de al te talrijke bevolking, die door
de tweevoudige crisis van nijverheid en van landbouw tot uitwijking gedwongen
was. Die ondernemingen waren overigens slecht ontworpen en door de openbare
machten slecht ondersteund; zij hadden dan ook jammerlijk schipbreuk geleden. In
1856 moest worden afgezien van de vergunning van San Tomas en moesten de
rechten ontnomen worden aan de vennootschap die daarvan het initiatief genomen
had. Elke gedachte aan uitzetting was zoo zeer verdwenen, dat de Kamers de kosten
niet

(1) Dit hoofdstuk behelst slechts een korte schets van de pogingen en onderhandelingen, die
België ten slotte een kolonie gaven. Hier kon geen spraak zijn van de kolonie zelf, wier
geschiedenis gansch onafhankelijk is van dit werk.
(2) Zie hooger, blz. 99.
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wilden betalen tot het onderhouden van eenige armzalige oorlogsschepen, die in de
dokken van Oostende lagen te rotten. Een koopvaardijvloot bestond schier niet: heel
de uitvoer geschiedde nagenoeg onder vreemde vlag. De differentiaaltarieven, in
1844 aangenomen om dien toestand te verhelpen en een nationale vloot in 't leven
te roepen, hadden tot niets gediend. Aan de proef van 1853, tot het geldelijk
ondersteunen van een transatlantische vennootschap, werd weldra een einde gesteld
in tamelijk verdachte voorwaarden. Bovendien had, omstreeks 1860, het stelsel van
den vrijhandel de nijverheid zoo zeer bevorderd, dat niemand er meer op dacht, naar
buitenlandsche markten uit te zien.
Dank zij den goedkoopen arbeid, de menigvuldige gemeenschapswegen, de
stijgende aantrekking der haven van Antwerpen, zag het land zijn voortbrengselen
wegvoeren, naadmate zij vervaardigd werden. Onnoodig nog afnemers te zoeken,
zij kwamen zelf met hun bestellingen. De Belgische fabrikanten, wier producten heel
den aardbol door gingen, waren over het algemeen van de huiszittendste menschen
der wereld. Zij vroegen niets anders dan welgevallig te genieten van zulk een
voordeeligen en weinig vermoeienden toestand. Voor het meerendeel verheugden
zij zich bij de gedachte, te wonen in een soort van Aardsch Paradijs, een bevoordeelde
streek, die door haar onzijdigheid gevrijwaard was tegen de gevaren van den oorlog,
evenals de arbeid hun een eeuwigdurenden rijkdom verzekerde. Waarom naar beters
uitgezien, ten prijze van noodelooze kosten en risico's, als men het zoo goed stelde?
Het zekerste en verstandigste was, te houden wat men had. België, dat klein was
van grondgebied, zou zich vergenoegen groot te wezen door zijn instellingen, zijn
gezond verstand, zijn nijverheid(1). In 1859 had het Parlement zich verzet tegen den
wensch van den koning om, met een korps van 3 tot 4000 man, deel te nemen aan
den veldtocht van Frankrijk en Engeland tegen China, en het volk had die weigering
goedgekeurd. En zoo de populariteit van prinses

(1) 't Is het referein, dat men in de officieele redevoeringen van dien tijd gedurig aantreft.
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Charlotte het in 1864 had doen toestemmen in de werving van een legioen vrijwilligers
voor den Mexikaanschen oorlog, zoo zou de treurige arloop van dat avontuur zijn
tegenzin voor alle verre ondernemingen slechts versterken.
Toch was er iemand, wiens blik verder strekte. Dat ‘klein België’, dat door zijn
onderdanen zoo zeer op prijs gesteld werd, was Leopold II niet voldoende voor zijn
schranderheid, zijn bedwongen wilskracht, zijn vaderlandsliefde. Door lange reizen
onderwezen, wist hij wel, dat de wereld nog veel vrije ruimten bood aan de uitzetting
van Europa. Hij kon niet begrijpen, hoe zijn volk, dat overvloed aan mannen en aan
bedrijvigheid bezat, zich niet in verzoeking liet brengen, door die zee, die zijn kust
bespeelde. Van uit de vensters van zijn paleis te Oostende, liet hij als een andere
Hendrik de Zeevaarder, zijn verbeelding op de golven meedrijven. Toen hij nog
slechts hertog van Brabant was, had hij zich met Brialmont(1) hartstochtelijk toegelegd
op de koloniale geschiedenis; die studiën hadden zijn hardnekkigen geest weldra het
doel aangewezen, waartoe hij tot het einde toe zou streyen. In 1889 zou hij Beernaert
schrijven: ‘sedert dan is geen dag, geen uur verloopen, zonder dat ik persoonlijk
betrachtte, de overvloedige bedrijvigheid van het land ten nutte te maken, door de
sfeer zijner ondernemingen uit te breiden en het een toekomst voor te bereiden, die
zijn roemrijk verleden waardig is’(2).
Het ongeloof, waarmede de redevoeringen weerden aanhoord, waarin hij, vóór
zijn troonsbeklimming, in den Senaat zijn hoop en zijn overtuiging had uitgedrukt,
had hem bewezen, dat hij slechts van zich zelf hulp moest verwachten. Doch zijn
geest kende geen ontmoediging, en hij bezat dat zelfvertrouwen, dat door de
hinderpalen nog aangevuurd wordt. Zoo hij zich bij zijn ministers voordeed als een
parlementaire en vrijhandelsgezinde koning, zoo verachtte hij in gemoede hun
vrijzinnig doctrinarisme. Zoo hij zich uit noodzaak daaraan gedroeg, dan toch verdroeg
hij dit juk met een heimelijk ongeduld. In andere omstandigheden en op andere

(1) Omtrent die samenwerking, zie P. Crockaert: Brialmont. blz. 339 en volg.
(2) Ed. Vander Smissen: Léopold II et Beernaert, deel I, blz. 425.
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tijden, ware hij wellicht een dier absolutisten geweest, die den Staat met hun persoon,
en het belang van hun volk met den roem van hun kroon vereenzelvigen, die hun
oogmerken verwezenlijken door middel van diplomatie en oorlog, en in de
geschiedenis een groeten naam achterlaten. En terwijl hij door Europa genoodzaakt
was in onzijdigheid te leven, was hij door de grondwet verplicht slechts te heerschen,
naar de luimen een er bedeesde en spaarzame burgerij, die met zich zelf zeer
ingenomen was! Behoudens eenige officieren en zeldzame zakenmannen, kon hij
niemand zijn denkbeelden doen deelen. Vergeefs kwamen zijn gesprekken bij de
hofdiners of in zijn kabinet steeds terug op het thema, dat zijn aanhoorders slechts
als ‘koninklijke luimen’ beschouwden: de noodzakelijkheid voor een nijverheidsnatie
om kantoren in den vreemde te bezitten, het nut van scheepvaartlijnen te ondersteunen
en - want soms liet hij deze ijselijkheid ontsnappen - de gepastheid van een kleine
gepantserde vloot te bouwen. Doch persoonlijk werkte hij daaraan met des te meer
hartstocht. Het door zijn vader nagelaten fortuin gaf hem gelukkiglijk voldoende
hulpmiddelen om naar believen te handelen. Reeds in 1869 had hij persoonlijk stappen
aangewend, die in het grootste geheim voortduurden tot in 1875, om van de Spaansche
regeering, die diep in de schuld zat, den afstand der Philippijnsche eilanden te
bekomen. In 1873 en 1874 werd zijn aandacht afgewend op China, waar hij zijn
landgenooten had willen doen deelnemen aan den aanleg van spoorwegen.
De ontdekkingsreizen in Midden-Afrika zouden eindelijk, na de aan alle begin
eigen weifelingen, zijn doelwit voorgoed vaststellen. Zij brachten onmetelijke
grondgebieden te voorschijn, wier geheimenissen de aantrekking daartoe verhoogden.
Daar zij niemand behoorden, zouden zij het eigendom kunnen worden van den eerste,
die er zijn vlag zou planten. Om de toekomst te vrijwaren, zooniet om ze tot eigen
voordeel voor te bereiden, zag het genie van Leopold II dadelijk in, dat de onzijdigheid
die hem anders hinderde, hem hier wonderwel van pas kwam.
Den 12n September 1876, riep hij te Brussel een internationale aardrijkskundige
conferentie bijeen, tot het opsporen
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van de aan te wenden middelen, om het zwarte vasteland voor Europa te openen en
er de gruwelen van slavernij en slavenhandel uit te roeien. ‘Het kwam mij voor,
zegde hij bij het openen der werkzaamheden, dat België, centrale en onzijdige Staat,
een goedgekozen plaats voor zulk een vergadering zou zijn’. Geen woord over
persoonlijke of nationale bedoelingen. De zaak werd voorgesteld als een door de
gansche wereld ondernomen werk van menschenliefde. Doch het Uitvoerend Comiteit
van de Association Internationale Africaine, wier oprichting werd besloten, werd
natuurlijk gesteld onder het voorzitterschap van den verlichten vorst, wien haar
ontstaan te danken was. De eerste stap was gedaan op den weg, die zou leiden naar
het doel, dat de koning wellicht reeds in het verschiet zag: de verheffing van zijn
land tot koloniale mogendheid.
De Association Internationale zou, in elk der deelnemende landen, een Nationaal
Comiteit hebben. Onder den druk van den koning, trad het Belgisch Comiteit dadelijk
werkdadig op. Kapitein Crespel en luitenant Cambier waren pas belast geworden
met een zending tot verkenning, toen, op 17 October 1877, een telegram de
wonderlijke tijding bracht, dat Stanley door Midden-Afrika heengetrokken was. De
reiziger had den loop van den Congostroom gevolgd, waarvan tot daartoe slechts de
monding gekend was. Grootsch vooruitzicht, dat Leopold dadelijk in geestdrift bracht.
Stanley, die wrokkig was om het koel onthaal dat hem in Engeland te beurt gevallen
was, werd te Laken ontboden; hij aanvaardde de voorstellen van den voorzitter der
Association Internationale. Doch deze was nog slechts een voorwendsel tot
menschlievendheid. Evenals vijf eeuwen te voren, Hendrik de Zeevaarder aan het
denkbeeld van een kruistocht tegen den Islam had verzaakt bij het vooruitzicht, de
schatten, van Afrika's kust te bemachtigen, evenzoo bleef nu in den geest van Leopold
de campagne tegen de slavernij ondergeschikt aan de uitzichten op koloniale uitzetting.
De Stanley toevertrouwde zending belastte hem, met de inlanders verdragen, tot
afstand van souvereiniteit te sluiten. Middelerwijl zag het Studiecomiteit van
Opper-Congo, op 23 November 1878 te Brussel gesticht door den koning met
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de hulp van eenige financiers, den aanleg te gemoet van een spoorweg, die zou loopeu
langsheen de watervallen van den stroom. Leopoldville - een symbolische naam werd gesticht in 1882.
Ondertusschen naderde de Brazza, uit Senegal vertrokken, in de richting die Stanley
gevolgd had; dat kon aanleiding geven tot een geducht conflict. Heimelijk
onderhandelde de koning met de Fransche regeering. Den 16n October 1882 verbond
deze zich, het werk niet te zullen belemmeren van de Association Internationale du
Congo, - nieuwe naam in 1882 door het Studiecomiteit aangenomen, - door wier
toedoen het mogelijk was, zonder tegenwerping op te loopen, het voordeel van de
met de negerhoofden gesloten overeenkomsten te aanvaarden. Het optreden van
Portugal scheen alles te gaan bederven. Dit land behield, van zijn roemrijke uitzetting
in de XVe eeuw, op de monding van den Congo een dier historische rechten, die even
gemakkelijk kunnen opgevorderd als betwist worden. Het vermocht hierbij Engeland
aan zijn zijde te krijgen, daar deze mogendheid naijverig en verrast was over de
vorderingen van de Internationale Vereeniging. In 1884 erkende het Kabinet van
Londen de souvereiniteit van Portugal over de monding van den stroom, doch stelde
ze feitelijk onder Britschen invloed. Dat was, met één pennetrek, het werk van Leopold
vernietigen. Zonder hun natuurlijken uitweg naar de zee, verloren de grondgebieden
van het binnenland alle mogelijkheid tot ontwikkeling.
Doch het optreden van Engeland verwekte achterdocht bij de andere Mogendheden,
en dit was een geluk voor de Internationale Vereeniging, die niemand ontrustte.
Frankrijk en Duitschland bij wie, juist op dit oogenblik, blijken van toenadering te
bespeuren waren, weigerden de verouderde aanspraken van Portugal te erkennen.
Anderzijds verklaarden de Vereenigde Staten van Amerika, op 22 April 1884, onder
den invloed van hun traditioneelen strijd tegen de slavernij, dat zij de blauwe vlag
met gouden ster van de Vereeniging zouden erkennen als die eener bevriende
regeering. Op de belofte van Leopold, in geval van verkoop, het recht van voorkoop
van de in het Congobekken verworven grondge-
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bieden aan Frankrijk te zullen laten, handelde dat land den 23n April ongeveer op
dezelfde wijze. Den 8n November ging Duitschland nog verder en kende het de
Vereeniging het statuut eener souvereine mogendheid toe.
De koning had dus, dank zij de omstandigheden, doch ook door zijn wilskracht
en zijn schipperen, met geluk tusschen al de klippen gelaveerd. Het verwezenlijkte
werk was wel zijn werk. Alles was bereid en uitgevoerd geworden in zijn kabinet,
buiten de weet van de ministers. Deze waren er overigens geenszins over gestoord,
dat ‘het geheim van den koning’ voor hen verborgen bleef: zij waren er integendeel
gansch in hun schik over, dat de koning zich verlustigde met ontwerpen die vreemd
waren aan de binnenlandsche politiek en die zij slechts met misprijzen bejegenden.
Wat het Parlement en de openbare meening betreft, deze hadden het al druk genoeg
met de schoolwet; hun minachting en onverschilligheid waren nog grooter. En die
onthouding was een geluk. Wat ware gebeurd, zoo de openbare machten er aanspraak
op hadden gemaakt, zich met het ‘groot plan’ van Leopold te bemoeien? Haar getalm
en haar gewetensbezwaren omtrent de onzijdigheid hadden zonder den minsten
twijfel van den beginne aan alles bedorven. Haar afschuw voor de ‘persoonlijke
macht.’ had haar de politiek van den koning eer doen tegenwerken dan bevorderen.
Alleen mannen als Emile Banning, als Lambermont, begrepen haar groote beteekenis;
de eene schonk haar zijn toewijding uit menschlievend en patriotisch idealisme, de
andere stelde zijn talent voor onderhandelen ten haren dienst. Ook bij het leger was
toewijding te vinden en, op het beroep van hun hoofd, trok een keurbende van jonge
officieren blijgezind naar Afrika, waar de verzoeking van de avonturen, van het
onbekende, van het gevaar hen aanlokte. Kortom, zoo het Belgisch volk lamledig
bleef, toch waren het Belgen die den vorst toelieten zijn ontwerpen te verwezenlijken.
De conferentie van Berlijn (Nov. 1884-Febr. 1885) zou deze naar een beslissend
stadium brengen. Nu werd, voor de eerste maat, de Belgische regeering uitgenoodigd
daaraan
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deel te nemen. Gelukkiglijk verlieten haar gemachtigden zich op Lambermont.
Na de door de aanspraken van Frankrijk verwikkelde besprekingen en de door
Engeland en Portugal opgeworpen zwarigheden, kwam men eindelijk akkoord. De
koning volgde, uit Brussel, van uur tot uur de debatten. Zijn internationale titel gaf
hem een bepaald voordeel tegenover zijn tegenstrevers, die niet eensgezind waren
uit hoofde van hun begeerlijkheid. Hij dreigde zelfs zich terug te zullen trekken, zoo
de grondgebieden van de Vereeniging geen gemeenschap met de zee gegeven werd,
en de zaak over te laten aan de mededingers, die onbekwaam waren zich met elkander
te verstaan. Vrees voor breuk had hetzelfde uitwerksel als, vijftig jaar vroeger, bij
de erkenning van den Belgischen Staat, de vrees voor den algemeenen oorlog had
gehad. Op 26 Februari 1885 nam de Conferentie eindelijk akte van de oprichting van
Congo-Vrijstaat. Drie dagen later, trad de Internationale Vereeniging tot die beslissing
toe.
Wellicht had Europa, zooals Banning gezegd heeft, niet met ongenoegen ‘de
Belgische driekleur de plaats zien nemen van de vlag der Afrikaansche Vereeniging’.
Doch daaraan viel niet te denken. Het Parlement toonde zich ‘ijskoud’. Het land,
verre van zich te verheugen over het persoonlijk welslagen van zijn koning, scheen
er eer bezorgd over. Beernaert moest al zijn behendigheid aan den dag leggen om
de Kamers op 28-30 April 1885 te bewegen, ‘aan Z.M. den koning de toelating te
geven om hoofd te zijn van den Staat, in Afrika gesticht door de Internationale
Vereeniging’. Die stemming was overigens niets dan een afgedwongen hoffelijkheid.
Zij verbond slechts den vorst in het ‘Congoleesch avontuur’; alle lasten en alle
verantwoordelijkheid werden door België afgewezen. Toch dient erkend dat dit gemis
aan geestdrift zich lichtelijk laat begrijpen. Om de toekomst te verzekeren en de kans
te wagen van een kolonie, wier uitgestrekte rijkdommen, die haar internationaal
statuut ter beschikking van iedereen stelde, ten eenen male ongekend waren, - behalve
het ivoor, - van een kolonie die, vóór dat zij zou opbrengen, ontzaglijke geldsom-
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men en kostelijke militaire tochten zou eischen, zonder te gewagen van de conflicten,
waaraan haar bezitter zou blootgesteld zijn, hoefde immers een schanderheid en een
grootmoedige stoutheid, die niet konden verwacht worden van menschen, die zich
lieten beheerschen door kiesbelangen en onverbiddelijken partijhaat.
Leopold II, grondwettelijk koning in België, was, na de onderteekening van de
akte van Berlijn, in Congo-Vrijstaat in het bezit van een volstrekte souvereiniteit,
zoowel rechtens als feitelijk. Behoudens de internationale bepalingen, die hem
verplichten in de Afrikaansche grondgebieden de politiek van de ‘open deur’ te
volgen en daarin geen ingaande rechten op te leggen, is zijn gezag aan geenerlei
beperking onderworpen en ontsnapt het aan alle contrôle. De betrekkingen met den
vreemde en de inwendige regeering hangen uitsluitend van hem af. Van Brussel uit,
moet hij gansch een ambtelijke inrichting te voorschijn roepen, de betrekkingen met
de inlanders regelen, een openbare macht inrichten, gemeenschapswegen aanleggen,
de ontdekkingsreizen doen voortzetten, het land productief maken. En als men
bedenkt, dat de koning, om zulke grootsche taak te volbrengen, over niets dan zijn
eigen hulpmiddelen beschikt, is men verstomd over het beleid, de wilskracht, de
behendigheid die hij aan den dag legde.
Er valt onmogelijk aan te denken, hier zelfs een beknopt overzicht van den
verwezenlijkten vooruitgang te geven. Binnen minder dan vijftien jaar, had de
Congostaat in het noorden de omstreken van den Nijl, in het oosten het
Tanganikameer, in het zuiden de grenzen van de Engelsche Kaapkolonie bereikt.
Verdragen waren gesloten met Frankrijk, Engeland, Duitschland, Portugal; de
strooptochten der Arabiërs waren onderdrukt, aan den slavenhandel was een einde
gesteld, een in 1898 voltooide spoorweg liep langs de watervallen van den stroom
heen, zendelingen doorliepen het onmetelijk grondgebied, terwijl allerhande factorijen
de inbezitneming van het land steviger maaken. Om dat alles te verrichten, waren
mannen en geld noodig. Nooit hield het Belgisch leger op, het personeel te leveren,
dat de vorst van Congo vroeg. Zijn officieren zorgden voor de africhting
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der zwarte troepen, verdreven of versloegen de handlangers van Tippo-Tib,
verschoven in alle richtingen de grenzen van den Staat verder en leverden dezen zijn
eerste beheerders. Vreemdelingen verstrekten hem ook een Kostbare medewerking,
die minder belangrijk zou worden, naarmate die der Belgen aangroeide. Tot hiertoe
onbekende mannen, als de gebroeders van de Velde, Le Marinel, van Gele, Van
Kerck-hoven, Thys, Jacques, Francqui, Coquilhat, Dhanis, Lothaire, Wahis, de
Ponthier, Lemaire, Delcommune, Valcke, Hannusse, Liebrecht, Hanssens, Janssen,
Chaltin, Fiévé, Storms, Hambursin, de Heusch, Malfeyt, Hecq, Henry, Tombeur, de
heldhaftige sergeant de Bruyne en zoovele anderen, verrichtten daar daden die
langzamerhand ijverzucht verwekten en de onverschilligheid van het publiek
afschudden. De geestdriftige sermoenen van kardinaal Lavigerie in Sinter-Goedele
gaven Congo-Vrijstaat het aanzien van een groote menschlievende en Christelijke
onderneming. De internationale conferentie tegen de slavernij, die van 18 November
1889 tot 2 April 1892 te Brussel, onder het voorzitterschap van Lambermont gehouden
werd, kon, na lange, door den naijver van de Mogendheden verwekte moeilijkheden,
ten slotte de beteugeling van den slavenhandel regelen (2 Juli 1890) en den vorst van
den vrijstaat het vermogen doen toekennen, eenige karige ingaande en uitgaande
rechten te heffen.
Doch hoe beter de zaak stond, des te meer legde zich de onverbiddelijke behoefte
op, dezelve te ondersteunen door een definitieve financieele inrichting. De bijzondere
schatkist en de burgerlijke lijst van den koning bukten onder den last. Reeds in 1887
had hij zijn toevlucht moeten nemen tot een leening met premiën, waarvan de Kamers
de belegging in België geoorloofd hadden. In 1889 schreef de regeering voor tien
millioen in op een tweede leening, die voor den koning schier een wezenlijke ramp
was geworden, daar het meerendeel der titels in zijn bezit bleef. Stappen bij
internationale bankiers zouden slechts een schadelijk redmiddel wezen. Zou de koning
dus, om den dreigenden ondergang te vermijden, het in wording zijnde rijk, dat hij
zijn land bestemde, aan Frankrijk moeten verkoopen? Om het te
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redden, kon hij niets anders doen dan het van toen af aan, België vermaken en hetzelve
aldus den last opleggen hem ter hulp te komen.
In Juli 1890 liet Leopold zijn testament kennen dat vervroegd gedagteekend was
op 2 Augustus 1889, en de Kamers stemden er in toe, den Vrijstaat een voorschot te
doen van 25 millioen, betaalbaar binnen tien jaar. Na dien termijn, zouden zij het
recht hebben, óf de kolonie in te lijven, óf haar voorschotten te doen terug betalen.
Zij hadden overigens geenerlei risico of verantwoordelijkheid in de onderneming op
te loopen, doch alleen een recht van toezicht op het financieel beheer uit te oefenen.
Dit was alles wat de koning vroeg. Nu hij voortaan zeker was, in de dringendste
noodwendigheden te kunnen voorzien, wordt zijn eerzucht aangewakkerd en
geprikkeld. Hij vergeet dat menschlievend idealisme, waaraan ‘zijn’ Congo het
bestaan te danken heeft. Nu wil hij een rijk scheppen, dat in zich zelf de noodige
hulpmiddelen tot zijn uitzetting zou vinden. Het decreet van 21 September 1891 op
de aan den Staat gemaakte reserve van de opbrengst der domaniale gronden mag
beschouwd worden als het begin van de nieuwe wending der zaken. Van toen af zou
deze gedurig scherper worden; zij was de oorzaak van de breuk van den koning met
zijn allereerste medewerkers, Emile Banning, Lambermont en weldra Beernaert zelf.
Inderdaad, door aan den handel rechtstreeks deel te nemen, zou de Staat niet alleen
de vijandschap van die private maatschappijen oploopen, doch bovendien de
inboorlingen ten zijnen voordeele aan gedwongen arbeid onderwerpen en aldus het
verwijt verdienen, dat hij onder een anderen vorm de slavernij herstelt, die hij
overeenkomstig zijn zending moet uitroeien. Evenals in Europa de uitzetting der
kapitalistische nijverheid de uitbuiting van de werklieden had verwekt, evenzoo werd
de koloniale vooruitgang hier betaald met de uitbuiting van de negers. Alleen daardoor
konden de geldmiddelen verworven worden die onontbeerlijk waren voor de steeds
eerzuchtiger politiek van Leopold. Reeds einde 1891, doet hij de Katanga bezetten;
hij belast Dhanis de Kwangorivier op te varen, lijft een gedeelte van Lunda in, tracht
zich
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te vestigen op den Opper-Nijl, waarheen hij Van Kerckhoven en Jacques stuurt
(1892-1894). De onderlinge vijandschap van de hem omringende Mogendheden ten
nutte makend, gaat hij stoutmoedig allerwegen vooruit. In 1894 verkrijgt hij van
Engeland de erkenning van zijn aanspraak op een deel van Loanda en van Katanga,
die door Portugal opgeëischt worden, op Bahr-el-Ghazal en op Baghirmi ten koste
van Frankrijk; in ruil daarvoor geeft hij een strook gronds tot liet verbinden van het
Tanganikameer met het Edwardmeer. Doch Frankrijk dreigt Boma te zullen
blokkeeren en het doet, om de begeerlijkheid van den vorst van Congo in te toomen,
den koning schrik aanjagen door het vooruitzicht, in zijn eigen land, de gevaarlijke
politieke woeling aan te moedigen, waartoe de grondwetsherziening aanleiding geeft
Om de Republiek te bedaren, hoefde (Augustus 1894) een overeenkomst, waarbij
haar recht op toegang tot den Nijl bewilligd werd en waarbij als grens van den
Vrijstaat bepaald werd de waterscheiding tusschen het bekken van dien stroom en
dat van den Congostroom. Vier jaar later, in 1898, dreef de zaak van Fachoda den
koning er toe zijn kans te beproeven in de richting van Soedan; daarbij steunde hij
overigens vruchteloos beurtelings op Frankrijk en op Engeland. Hij had niet meer
geluk met een schikking met Duitschland, in 1895, om in Erythree te dringen. Het
schijnt, dat Leopold door de fortuin bedwelmd, evenals vroeger Karel de Stoute,
geen onderscheid meer kent tusschen ‘het mogelijke en het werkelijke’.
Toch hoopen de zwarigheden zich rondom hem op. Naar gelang dat zijn
overweldiging toeneemt en dat, in strijd met de akte van Berlijn, de monopolies,
welke de Staat zich voorbehoudt, de handelsvrijheid steeds meer beperken, leven de
pers zich over aan verontwaardigde aanvallen, welke de antwoorden van de duur
omgekochte bladen niet vermogen te onderdrukken. De gedwongen arbeid levert
een al te gemakkelijk onderwerp aan de deugdzame uitvaringen van de
slavernijbestrijders en van de menschenvrienden, dan dat hij de gemoederen
onverschillig zou laten. De vinnige afkeuring, welke hij in België zelf bij de socialisten
en de radicalen verwekt, is koren op den molen van de private maatschappijen, die
de koopmansgeest van Leopold woedend
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maakt. Reeds in 1890 stelt Banning vast, dat ‘de meest gewaagde oplossingen den
vorst niet meer afschrikken. Onder de Belgische belanghebbenden is de verbittering
ten hoogste gestegen, en een uitbarsting kan niet lang meer uitblijven. Het is van
belang, dat de regeering, in de naaste toekomst, vastberaden de overneming te gemoet
ziet; dit is het eenige middel om Congo en den koning zelf te redden’(1).
Leopold die, door de bovenmatigheid zelf van zijn eerzuchtige plannen, in nieuwe
geldverlegenheid geraakt was, begon nu zelf overtuigd te wezen, dat die overneming
noodzakelijk werd. Hij liet ze, aanvang 1895, door graaf de Mérode, minister van
buitenlandsche zaken, het Parlement voorstellen. Doch het Parlement was in volle
politieke gisting, weeral om den wille van de schoolwet. De rechterzijde, onthutst
over de oppositie, welke radicalen en socialisten tegen het ontwerp voerden, aarzelde.
Zijnerzijds wilde de koning de voorwaarden niet aannemen, welke zij hem wilde
opleggen. Hij moest van die oplossing afzien en het ontwerp intrekken. Nu, juist op
dat tijdstip zelf, begon de Vrijstaat, die tot hiertoe veel geld gekost had, eindelijk ‘op
te brengen’. Dank zij de caoutehouc-teelt en de voltooiing van den spoorweg der
watervallen, kon de Staat, - en de Staat was de koning, - niet alleen zich vrijmaken
van zijn geldelijke lasten, doch hij werd bovendien een gelden handelsmacht, zoodat
zijn hoofd, volkomen meester over zijn geldmiddelen en over zijn politiek, nu het
toppunt van de fortuin bereikt had, en een toestand innam die slechts kan vergeleken
worden met dien, welken, in de XVe eeuw, de Medici te Florence ingenomen hadden.
Evenals zij, is hij tevens vorst en zakenman. Evenals zij, verpandt hij zijn kapitalen
overal waar, zooals in China, mogelijkheden van uitzetting geboden worden, en
weerom als zij, levert hij zich over aan prachtlievende ontwerpen.
De fundatie der Kroon, in 1901, heeft tot doel daarin te voorzien. In het bezit van
het zesde deel van het Congoleesch

(1) E. Banning: Mémoires politiques et diplomatiques. Comment fut fondé le Congo belge, blz.
313 (Parijs-Brussel, 1927).
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grondgebied, levert zij de noodige fondsen voor de werken die het uitzicht van Brussel
veranderen: arcade voor de vijftigste verjaring, museum van Tervuren, voorgevel
van het koninlijk paleis, zonder te gewagen van al die dreven, parken, verfraaiingen
van allen aard, ruimschoots rondom de hoofdstad verspreid. De dubbele L die op de
koninkijke gebouwen voorkomt, doet denken aan Lodewijk XIV, en wellicht heeft
Leopold, in die jaren van weelde, zelf op die gelijkenis gedacht. En misschien heeft
hij, door dit vertoon van zijn Afrikaansche macht, ook getracht te vergeten, dat in
dit België, waarop hij ten koste van millioenen zijn stempel drukte, het Parlement
hem halsstarrig de militaire hervorming weigerde, die nochtan steeds dringender
bleek te zijn. In Congo zelf, belette de hartelijke verstandhouding tusschen Frankrijk
en Engeland hem, van 1894 af, tusschen die twee mogendheden nog die
schommelpolitiek te beproeven, waartoe hij zoo dikwijls zijn toevlucht genomen
had. En achter die verstandhouding voorzag hij een oorlog, waarin België en zijn
Afrikaansch werk noodzakelijkerwijze zouden meegesleept worden. De toekomst
van dat werk scheen hem des te hachelijker daar de campagne tegen de ‘gruwelen’
van Congo met een nieuwe woede herbegonnen was sedert de voorspoed van den
Vrijstaat ze met nijd en afgunst versterkte. In Juni 1903 had de Engelsche regeering
officieel geprotesteerd tegen de wreedheden van Leopolds beheer en tegen de
beperkingen, die het den handel oplegde. Het was niet mogelijk, de eene noch de
andere te loochenen. Men was dus wel gedwongen, het volgend jaar een internationale
commissie van onderzoek naar Congo te laten zenden.
In België zelf, helden de gemoederen nu naar de overneming, eenerzijds om een
einde te stellen aan beschuldigingen die op het land nedervielen, anderzijds om den
Staat het monopolie te ontnemen van een handel die ruimschoots winstgevend bleek
te zijn. De inlijving van Congo scheen dus èn een goede daad èn een goede zaak. De
koning, die de kolonie aan het land vermaakt had, kon dit niet meer beletten.
Allerminstens had hij gewenscht, dat aan de fundatie der Kroon niets gewijzigd werd
en dat zijn persoonlijke
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actie zich in de toekomst zou blijven uiten, zonder de tusschenkomst van het
Parlement. In 1901 gelukte het hem nog een door Beernaert voorgesteld ontwerp
van overneming te doen afwijzen, doch de Engelsche campagne tegen zijn
persoonlijke regeering werd zoo hevig, dat de inlijving zich opdrong als het eenige
middel om de kolonie te redden. In Mei 1907 liet de eerste minister, Jules de Trooz,
zijn inzicht kennen om daartoe over te gaan. Lange en pijnlijke onderhandelingen
brachten den koning er eindelijk toe, af te zien van de fundatie der Kroon. Voortaan
was die overneming verzekerd. Het Parlement nam, op 20 Augustus en 6 September
1908, met een indrukwekkende meerderheid de overneming aan. Den 18n October
werd de wet afgekondigd, waarbij Congo aan België overgedragen werd.
Aldus zag men het land, dat zoolang onverschilligheid betuigd had jegens de
kolonie welke de koning voor hetzelve tot stand gebracht had, hem dezelve ontrukken
op een oogenblik, dat hij ze nog naar zijn believen had willen besturen. Dat zou hij
tot het einde van zijn leven beschouwen als een blijk van ondank en een beleediging.
Men begrijpt wel wat hij moest voelen, toen zijn rol beperkt werd tot die van
grondwettelijken koning over grondgebieden, waar hij als heer en meester geheerscht,
en die hij uit het niet getrokken had. Welke vernedering, zich daar nog slechts te
mogen mede inlaten, mits de medeonderteekening van een door de Kamers opgelegden
minister van koloniën! Allerminstens hoopte hij, een deel van de Congoleesche
inkomsten buiten het bereik van het Parlement te stellen en ten eeuwigen dage ter
beschikking der Kroon te laten. De in groot geheim opgerichte fundatie van
Niederfüllbach, wier bestaan slechts bij zijn dood gekend werd, was gesticht geweest
om daarin te voorzien. Zij zou hem overigens niet overleven(1).

(1) Men weet, dat de rechtbank van eersten aanleg te Brussel op 14 November 1911, bij het
proces waartoe de erflating van den Koning aanleiding gaf, de fundatie onwettig verklaarde,
daar zij op het Duitsch recht gesteund was.
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II
Twee schijnbaar tegenstrijdige verschijnselen kenschetsen de economische
geschiedenis van België op het einde der XIXe eeuw: de werkersinrichting ontwikkelt
er zich naast de kapitalistische inrichting. Terwijl het proletariaat zich tot een
onderscheiden klasse verheft en het voorwerp van een steeds meer omvattende
wetgeving wordt, verspreiden de krachten en de werkmiddelen van den
ondernemingsgeest zich over de wereld, die zij vervormen. Nooit was de macht van
die zakenmenschen en de financiers zoo groot, als van den dag af, dat zij het recht
verloren naar believen de arbeidsvoorwaarden te regelen en zij verplicht waren, met
de syndicaten af te rekenen. Een zelfde oorzaak verklaart nochtans die op het eerste
zicht onvereenigbare uitwerkselen. De stijgende industrialisatie van de voortbrenging,
de toepassingen van de wetenschap op de techniek, de opening van nieuwe
afzetgebieden op alle plaatsen van den aardbol hebben, eenerzijds het aantal
loonbedienden, en anderzijds de belangrijkheid en de verscheidenheid der
ondernemingen in zulke mate vermeerderd, dat het onmogelijk geworden is, de
tegenstrevende, strekkingen van het kapitaal en van den arbeid onhandig tegen
elkander te laten aanbotsen. Door dien drang der zaken moest het oud liberalisme
de plaats inruimen voor een economische inrichting, die veel meer gegrondvest was
op de noodwendigheden der practijk dan op theoretische begrippen. In de bestendige
schommeling van regeling en van vrijheid, nam de eerste eens te meer den voorrang
op de tweede. Ervaring legde den Staat de bescherming van de arbeidersmassa's op,
terwijl zij de groote meesters van de nijverheid en van de financiewereld noopte hun
ondernemingen en hun kapitalen in machtige vennootschappen, trusts, consortiums
van allen aard en van allen vorm te vereenigen en samen te trekken.
Ongetwijfeld ontmoette de rond 1890 begonnen tweevoudige evolutie een
veelvuldig verzet, en hoezeer zij ook vooruitgedreven werd door den groeten oorlog,
is zij heden ten dage verre van voleindigd en vallen haar laatste gevolgtrekkingen
buiten het bereik van onze voorziening.
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Hier kan geen sprake van zijn, een schets te geven van den aanvang van de
economische uitzetting, welke zij in België verwekte. Die uitzetting, samen ontstaan
met de herziening van de grondwet en de democratiseering van het land, is overigens
zelf slechts een uiting van de grondige maatschappelijke vervorming, die zich de
geschiedenis toen opdrong.
Meer dan ooit verklaart de Europeesche omgeving waarin België gelegen is, den
buitengewonen graad van zijn levenskracht, sedert de laatste jaren van de heerschappij
van Leopold II. Die kruisweg van de natiën, dit land van vrijhandel en van
internationalen doorvoer reageerde dadelijk onder de aandrijving van den vreemde
en nam ruimschoots deel aan de economische bedrijvigheid die het, als men zoo
zeggen mag, van alle kanten bestormde. Te midden van het stijgend imperialisme
van zijn naburen, verzekerden zijn aardrijkskundige ligging, zijn nijverheidstraditiën,
de goedkoopheid van zijn arbeid, de rijkdommen van zijn bodem, de voortreffelijkheid
van zijn gemeenschapswegen, het bezit van een der beste havens van de wereld, het
vanouds voordeelen, die van aard waren op te wegen tegen zijn gemis aan politieke
macht. En bij die oude voordeelen kwamen nu nog nieuwe: de verwerving van de
prachtige Afrikaansche kolonie en de ontdekking, in 1902, van een nieuw kolenbekken
in de Limburgsche Kempen. Hunnerzijds zouden groote openbare werken de reeds
zoo ontwikkelde uitrusting voor het vervoer in het binnenland en voor het verkeer
met den vreemde nog vergrooten. Buurtspoorwegen werden aangelegd langsheen
de bermen van schier al de groote straatwegen, vaarten werden verbreed of uitgediept,
in 1907 werd de haven van Zeebrugge aan de Noordzee geopend, Antwerpen
vermeerderde onophoudend het aantal zijner dokken, wier oppervlakte, van 1900 af,
van 60 tot meer dan 150 hectaren steeg; te Brussel werd het aanleggen eener zeehaven
ondernomen.
België, volop aan den arbeid, nam nu een nieuw aanschijn, met zijn kolenmijn en,
wier terrils hun zwarte spitsen steeds hooger naar den hemel verheffen, zijn
hoogovens, de steigers zijner mijnputten, zijn rotsen op de heuvelen van de Ourthe
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of zijn diepe steengroeven van het Doornijksche of van Waalsch-Brabant, zijn
vischlooze rivieren die het vuil water van de fabrieken wegvoeren en overal die
boomen van het nijverheidslandschap: de schoorsteenen met hun dampvachten en
rookwolken die, in het duister, boven het uitvloeiend gegoten staal, als roode
spookgestalten wemelen. Men zou zeggen, dat schier heel het land, bij zijn zucht om
voort te brengen, de ingewanden van zijn bodem verslindt.
Zelfs daar waar de nijverheid niet doordrong, gaf zij de velden een nieuw uitzicht.
Van jaar tot jaar, ontnemen de dennenbosschen, die hout leveren tot de beschoeiing
der mijnen, een ruim deel van de rozeroode heiden van de Kempen of van de paarse
venen van de Ardenne. De graanbouw, die steeds minder winstgevend werd ten
gevolge van den invoer van vreemd koren, ging achteruit ten voordeele van de
groententeelt en de fokkerij. De uitvoer van fruit, te Gent die van bloemen, werd een
aanzienlijke bron van inkomsten. De invoering van landbouwcoöperatieven, onder
den invloed van den ‘Boerenbond’, verbeterde van jaar tot jaar de verhouding van
de buitenlieden. Alles wel ingezien, oefende de nijverheid haar invloed uit op hun
levenswijze. De voortbrengselen van den buiten namen den weg naar de steden en
tal van veldbewoners, evenzeer werklieden als boeren, maakten zich de
werkmanstreinen ten nutte, die elken dag ongeveer 100.000 menschen van hun huis
naar de fabriek en van de fabriek naar huis brachten. Het mag gezegd worden, dat
de Belgische landbouw nooit zoo bloeiend was als met den aanvang der XXe eeuw.
En nochtans neemt hij, in de nationale bedrijvigheid, nog slechts de tweede plaats
in. De nijverheid, die hem vooruitliep, wint het steeds meer op hem. Omstreeks 1900,
vertegenwoordigt het landelijk element nog slechts 23 honderdsten van de
volksindeeling van het land, wil zeggen tweemaal minder dan in 1846.
De vorderingen van de nijverheid gaan gepaard met de stijgende dichtheid van de
bevolking. Van 147 inwoners per vierkanten kilometer in 1846, gaat zij tot 187 in
1880, om zich te verheffen tot 206 in 1890 en tot 227 in 1900. België is, naar men
zegt, ‘het opgehooptste land van Europa’. De
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Ardenne en de Kempen daargelaten, is het zoozeer met woningen bedekt, dat, op
vele plaatsen, de wegen, met onafgebroken rijen huizen bezoomd, op straten gelijken
en dat men het land, over het geheel, zou kunnen nemen voor een enkele groote stad,
waarin de spoorbanen tramwegen, en de akkers lusthoven verbeelden. Op honderd
vierkante kilometer, bezit het dertig kilometer spoorwegen, tegen dertien in
Groot-Brittannië en tien in Frankrijk.
Om op zulk een eng grondgebied te kunnen leven, is zulk een groot aantal
menschen verplicht gedurig en steeds meer voort te brengen. Want hoe vruchtbaar
België's bodem ook weze, toch brengt hij slechts ongeveer de helft zijner nooddruft
op. In 1890 komt 55 t.h. van het verbruikte graan uit het buitenland. En met de
grondstoffen is het eender gesteld als met de levensmiddelen. Op kolen en steen na,
moet alles uit den vreemde komen: ijzer, zink, wol, katoen, timmerhout. Het
inheemsch vlas volstaat niet tot de linnenweverij, evenmin als de beeten van
Haspengouw en van de polders volstaan tot de suikerfabricatie. Meer dan ooit, is
uitvoer dus een levensquaestie. Hij is zulks des te meer, daar de binnenlandsche
markt, in spijt van haar ruimte, geen groot koopvermogen biedt, uit hoofde van de
lage loonen. Een groot deel van 's lands voortbrengselen moet dus in den vreemde
aan den man gebracht worden. Er wordt geraamd dat, omstreeks 1900, België het
derde zijner nijverheidsvoortbrenging uitvoert, terwijl Frankrijk slechts het zevende
en Engeland het vierde daarvan uitvoeren. Met zijn buitenlandschen handel, geraamd
op 4 milliard 674 millioen, neemt België de vijfde plaats in onder al de Mogendheden
der wereld, wat, met betrekking tot zijn oppervlakte, overeenkomt met den eersten
rang.
Eenige cijfers zullen volstaan om de buitengewone snelheid te doen uitkomen van
zijn ontwikkeling gedurende de laatste twintig jaren vóór den groeten oorlog. Het
ophalen van steenkolen klimt van 18 millioen ton in 1883 tot 23 1/2 millioen in 1900;
voor dezelfde jaren is de voortbrenging van gegoten ijzer onderscheidenlijk 783.000
ton en 1.019.000 ton Statisticussen ramen, dat van 1895 tot 1913, 's lands fortuin
met twee derden vermeerderde en dat het gemiddeld inkomen per inwoner steeg van
510 tot 850 frank.
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De goedkoopheid van den Belgischen handenarbeid bleef de eerste voorwaarde van
den voorspoed der nijverheid. Slechts door de prijzen tot het uiterste in te drukken,
is het deze mogelijk, door de versperringen heen te sluipen, die het protectionisme
en het imperialisme van de groote Mogendheden tegen dezelve optrekken. Het lijdt
geen twijfel of het bedrag van de loonen is vermeerderd, dank zij den algemeenen
vooruitgang van de zaken. Van 1880 tot 1913, is dat van de mijnwerkers, bijvoorbeeld,
gestegen van 920 tot 1580 frank, en de gestadige vermeerdering van de inlagen in
de Spaarkas (453 millioen in 1895 en 785 in 1905, ruim één milliard in 1913) mag
beschouwd worden als een bewijs, dat het lot van de werkende klasse verbeterd is.
Doch, over het geheel en zelfs na de aanneming van de wet van 1909, die den
arbeidsdag in de mijnen op 9 uur bepaalt, blijft de bezoldiging van de werkers lager
dan in de naburige landen. De goedkoopheid van het leven vergoedt overigens dat
verschil. De vrijhandel verzekert tevens, tegen den goedkoopst mogelijken prijs, de
verzorging van de menschen met eetwaren, en die van de fabrieken met grondstoffen.
Als een tegenstelling met de hevigheid van de economische beweging, steeg de
opbrengst van de douanen, van 1900 tot 1908, slechts langzaam van 51 tot 60 millioen.
Daarbij dient natuurlijk voor België, als overal elders trouwens, gevoegd: de
invoering van nieuwe nijverheids-methoden, of liever, van nieuwe
ondernemingswijzen, die eens te meer de lenigheid en den uitvindingszin van het
kapitalisme bewijzen. In de plaats van persoonlijke of familiale fabrieken, die voor
het meerendeel over ontoereikende kapitalen beschikken, beginnen nu machtige
naamlooze vennootschappen op te komen, die door banken gesteund of zelfs opgericht
zijn. De industrieele samentrekking volgt gelijken tred met de financieele
samentrekking. En in een en andere ontsnapt de leiding aan de oude burgerij; zij gaat
over in de handen van opkomelingen, bereisde ingenieurs, oudofficieren van Congo,
wier stoutmoedigheid, nieuwigheidszin en winstbejag het ruimschoots winnen op
de voorzichtigheid en de huiszittende gewoonten van hun voorgangers. De kleine
fabrieken vereenigen zich met de
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groote of werken voor dezelven, en haar eigenaars, zoo zij verstandig genoeg zijn
om zich tijdig naar het onvermijdelijke te schikken, vergenoegen zich met de rol van
geldschieters of van aandeelhouders. Van de zakenmenschen die de ondernemingen
in gang steken, behoort schier niemand tot de oud rijken. Als in de XVIe eeuw, als
in het begin van de XIXe, zal de kapitalistische evolutie een nieuwen weg opgaan
door het toedoen van het verstand en de wilskracht van een nieuwe groep parvenu's.
De Belgische uitzetting, die zoo lang het droombeeld van den koning was en die
hij zelf zoo prachtig inhuldigde, wordt voortaan met een verbazende kracht
doorgedreven. Geenerlei vergelijking is mogelijk tusschen den omvang van haar
ondernemingen en die welke haar vlucht voorafgingen, zonder dat mag gezegd
worden, dat deze genen hebben voorbereid, zooals de ongelukkige pogingen van
Langrand-Dumonceau omstreeks 1870 of, van 1880 af, het aanleggen van tramwegen,
door de Société Générale des Chemins de ter économiques, in tal van steden in Italië
of in Rijn-Pruisen. De kapitalen wenden zich nu naar nieuwe landen. In 1886 sticht
de Compagnie Cockerill de Staalfabrieken van Warschau en in Zuid-Rusland, de
Société Dniéprovienne. Door welslagen aangemoedigd, volgen andere ondernemingen
haar voorbeeld. Samen met Fransche kapitalen, vermenigvuldigen de Belgische
kapitalen de fabrieken van allen aard in het bekken van de Zwarte Zee, zoodat de
waarde dezer laatsten alleen, vóór den oorlog, geraamd werd op drie en half milliard.
Overal leggen de Belgen een dergelijke bedrijvigheid aan den dag: in het
groothertogdom Luxemburg, waar de Société d'Ougrée-Marihaye in 1905 versmelt
met de Société des Hauts Fourneaux de Redange, in Spanje, in de mijnstreek van
Bilbao, in Marokko.
Hun deelneming aan het productief maken van Congo liet hun toe zich in te wijden
in overzeesche ondernemingen. In 1890 waren zij in de kolonie slechts ten getale
van 175; dit groeit aan tot 3.500 in 1913. Reeds in 1906 worden L'Union Minière du
Haut-Katanga voor de koperproductie en La Forminière opgericht, de eerste met
een ruime Engelsche deelneming, de tweede met een Amerikaansche medewerking.
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Belgische nederzettingen zijn te vinden en beleggingen worden gedaan in Brazilië
en in de Argentijnsche Republiek. Doch meer aantrek heeft, voor de mannen en voor
de financiën, het onmetelijk Chineesch vasteland. Hier nog voorzag Leopold de
toekomst. Een deel van de inkomsten van het Congoleesch Kroondomein laat hem
toe zijn landgenooten er binnen te brengen. Behendige onderhandelingen met het
Hemelsche Rijk en met Frankrijk, dat daarvan rechten verkregen had, leidden tot de
vergunning van den spoorweg van Peking naar Hankeow, in 1898, vervolgens van
dien van Canton-Hankeow en van de lijn van Kaï-fong naar Ho-nan, in samenwerking
met Fransche kapitalen. Zoo het wantrouwen van de Mogendheden, in het belang
van haar ontzag, den koning belette Belgische contingenten te sturen tot beteugeling
van den opstand der Boksers, zoo gelukte het hem toch, in 1902, de vergunning van
de souvereiniteit over Tien-Tsin te bekomen.
Allerwegen werd de gedachte van Leopold II dus verwezenlijkt. De bedrijvigheid
van zijn volk vervult de wereld; de koloniale politiek en de uitzettingspolitiek
overwonnen voorgoed de aanvankelijke vrees en schuchterheid, 's Lands spaarcenten
gaan nu in verre landen een interest zoeken, die het aanvankelijk kapitaal vergroot.
In 1914 bedroeg, naar het schijnt, het Belgisch actief in den vreemde ongeveer 7
milliard en bezaten de Belgische vennootschappen die haar exploitatie-zetel in het
buitenland hadden, twee milliard; deze som komt overeen met die van de over de
grenzen belegde Belgische titels(1). Zoo men bovendien denkt aan de meerdere
bedrijvigheid, die de bestellingen van spoor-staven, van locomotieven en machines
door de Belgische ondernemingen uit het buitenland, aan de nationale nijverheid
gaven, moet men besluiten, dat het land, op geen enkel tijdstip van zijn geschiedenis,
zooveel rijkdom bezat en zooveel arbeidzame wilskracht aan den dag legde, als aan
den vooravond van den oorlog.

(1) De meeste cijfers van dit hoofdstuk ontleen ik aan de studie van F. Baudhuin omtrent de
economische geschiedenis van het land in: Histoire de la Belgique contemporaine 1830-1914,
deel I, blz. 237 en volg. (Brussel, 1928), alsmede aan die van B.-S. Chlepner: Le marché
financier belge depuis cent ans (Brussel, 1930).
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Hoofdstuk IV
Aan den vooravond van den oorlog
I
Leopold II stieff te Laken den 17n December 1909, op den verjaardag van zijn
inhuldiging, na een heerschappij van vier en veertig jaar. Nooit was hij populair
geweest, en nochtans wijdde zich nooit een vorst met zooveel verstand, zooveel
verknochtheid, zooveel patriotisme aan het welzijn van zijn volk. Dat lag hieraan,
dat een gedurig misverstand heerschte tusschen hem en de partijen, die de openbare
meening maakten en leidden. Uit kiesbelang of uit bekrompenheid, hadden zij elk
initiatief van hiem met wantrouwen en onverschilligheid onthaald. Tijdens de
herziening, had men hem het referendum geweigerd; nadat men zijn aanbod van
Congo had geweigerd, toen die streek nog slechts een schadepost scheen, had men
het zwarte land ingelijfd zoodra het een goede zaak bleek; de koninklijke vermaningen
om de verdedigende krachten van het land in verhouding te brengen tot de stijgende
gevaren van den Europeeschen toestand werden door de Kamers beantwoord met de
samenstelling van een leger van vrijwilligers. Kortom, de koning mocht er zich op
beroemen, dat alles wat hij voor het land deed, door hem gedaan werd zonder het
land. En tot overmaat van onrechtvaardigheid; werd hij verguisd door een gedeelte
van die pers, die de baatzuchtige aanvallen van den vreemde gretig overnam en hem
uitschold voor gekroonden koopman en voor slavenhandelaar, terwijl zij zoo
onbescheiden was de zwakheden van zijn privaat leven aan de kaak te stellen.
Dat had bij hem een trotsche bitterheid verwekt. Steeds meer zonderde hij zich af
van die Belgen, die hem niet wilden begrijpen. Wellicht had hij er het bewustzijn
van, dat hij een
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te groote koning voor zijn onderdanen was en dat hij niets verwachtte dan van de
geschiedenis. Hoe zeer hij in zijn hoogmoed gekwetst en in zijn geweten geërgerd
was, blijkt wel uit die regelen van zijn testament van 20 November 1907: ‘Ik wil in
den vroegen morgen begraven worden, zonder de minste plechtigheid. Buiten mijn
neef Albert en mijn huis, mag niemand mijn lijk volgen’.
En toch zou voor die grootmoedige ziel het laatste jaar veel teleurstellingen
goedmaken. Bij zijn laatste bezoek aan Antwerpen, in 1909, gaf de geestdrift
waarmede hij onthaald werd, hem de eerste blijken van de erkentelijkheid waarop
hij sedert zoo lang wachtte, en eenige maanden later bracht de eerste minister hem
op zijn doodbed den tekst van de wet, die het leger op den persoonlijken dienstplicht
grondvestte. In zijn laatste oogenblikken zag hij dus die hervorming verwezenlijkt,
voor welke hij onvermoeibaar geijverd had, te midden van gramschap en
beleedigingen. Vòòr hij de oogen look, was die toekomst verzekerd. ‘De koning is
tevreden’, sprak hij terwijl hij zijn laatste handteekening onderaan de wet plaatste,
en die woorden schenen zijn verzoening met zijn volk te beduiden.
De voorbarige dood van den eenigen zoon van Leopold, op 22 Januari 1869, wees,
overeenkomstig de grondwet, den graaf van Vlaanderen, broeder des konings, tot
troonopvolger aan. Doch die prins had sedert lang aan den troon verzaakt ten
voordeele van zijn zoon Boudewijn, welke op 23 Januari 1891 plotselings stierf aan
een longontsteking. Tegen alle verwachtingen in, zou de kroon dus overgaan op
dezes jongeren broeder, Albert. Den 23n December 1909, daags na de begrafenis van
den ouden vorst, legde hij vóór de Kamers den grondwettelijken eed af, die hem tot
derden koning der Belgen maakte.
Geboren te Brussel op 8 April 1875, was hij dus vier en dertig jaar oud. Hij had
een tamelijk afgezonderd bestaan geleid. Buiten het leger was hij weinig gekend en
het schijnt wel, dat de oude koning zich weinig had beziggehouden om hem tot zijn
toekomstige zending op te leiden. Zijn huwelijk, op 2 October 1900, met Elisabeth,
hertogin in Beieren, had op het jonge echtpaar de gevoelens van gehechtheid aan de
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dynastie overgebracht, welke Leopold II in de laatste jaren verloren had door zijn
persoonlijke politiek en de afdwalingen van zijn levenswandel. De eenvoud en de
ernst van het familieleven der jonge echtgenooten, de voorliefde van den prins voor
intellectueele zaken, de liefdadigheid van de prinses, haar verlichte smaak voor de
kunsten en, ten slotte, de geboorte van drie kinderen, Leopold in 1901, Karel in 1903,
Marie-José in 1906, hadden hun eens ieders eerbiedige genegenheid doen verwerven.
De toewijding van de natie had den troonopvolger vergezeld op zijn groote reis in
Congo, in 1909. De impopulariteit van den vorst, dien hij zou opvolgen, verzekerde
hem een geestdriftige troonsbestijging.
Zijn inhuldigingsrede was wat zij behoefde te zijn. De hervormingen, die hij in
het Congoleesch bestuur beloofde in te voeren, beantwoordden aan den wensch van
de natie, die ontrust was over de tegen de kolonie gerichte aanvallen en die; na zoo
Lang geaarzeld te hebben deze te aanvaarden, alleszins bereid was tot het vervullen
van de plichten, welke dit bezit haar oplegde. Niemand twijfelde aan de toewijding
aan het vaderland, die de jonge vorst met een buitengewone wilskracht bevestigde,
doch niemand, behalve hij zelf, voorzag dat hij daarvan, in een niet ver verwijderde
toekomst, blijk zou moeten geven en dat geen vijf jaar zouden verloopen, vóór hij
zijn eed, de geheelheid van het grondgebied te zullen verdedigen, gestand zou moeten
doen.
In werkelijkheid, aanvaardde hij de kroon op het hachelijkst oogenblik, dat Europa
sedert een eeuw beleefd had. Het jaar te voren, had de Engelsch-Russische toenadering
de verdeeling van het vasteland in twee geduchte bondgenootschappen voltrokken.
Tegenover het driedubbel verbond van Duitschland, Oostenrijk en Italië, stond de
driedubbele verstandhouding van Frankrijk, Engeland en Rusland, en het scheen
maar al te klaar, dat de nadering van een wereldconflict dag aan dag dreigender werd.
Voor België volgde daaruit een toestand zonder voorgaande. Tot hiertoe had zijn
politiek er uitsluitend in bestaan, overeenkomstig de verdragen van 1839, de door
de Mogendheden gewaarborgde onzijdigheid in stand te houden en zijn vertrouwen
in haar hulp te bevestigen. Doch kon men, van den dag af dat zijn bescher-
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mers zich in twee vijandelijke kampen verdeelden, nog hopen dat zij het gegeven
woord zouden houden en dat zij de verbintenis jegens hetzelve niet zouden opofferen
aan die, jegens hun bondgenooten genomen? De Belgische onzijdigtieid wasslechts
een uitweg geweest tot het vrijwaren van een Europeesch evenwicht, dat nu niet meer
bestond. Zoo de oorlog uitbrak, - en hij zou onvermijdelijk uitbreken, - zou ‘het
mirakel van 1870’ zich niet meer hernieuwen en zou het land, zonder den minsten
twijfel, weder worden wat het in den loop van zijn geschiedenis zoo dikwijls geweest
was: het slagveld van Europa.
Sedert lang hadden de gemoederen de voorteekenen van de naderende ramp kunnen
gewaarworden, zoo de uitsluitende zorg voor de stoffelijke welvaart en meer nog
voor de kiesbelangen hen niet met een blindheid had geslagen, die bij sommigen niet
ten oenen male onvrijwillig was. De val van Napoleon III, wiens eerzucht, zooals
wij zagen, hen meer dan eens ontrustte, was door hen begroet geworden als de
dageraad van een tijdvak van onafgebroken veiligheid. Nooit uitte het anti-militarisme
zich niet zooveel gebrek aan voorziening en aan begrip van de internationale politiek,
als gedurende de dertig jaar die op 1870 volgden. Na zoo zeer Frankrijk geducht te
hebben, kon men er niet toe besluiten, zijn overwinnaar, het Duitsche Rijk, te duchten.
Behalve de koning, schijnt niemand ontrust geweest te zijn omtrent de crisis, in 1875
verwekt door het inzicht van Bismarck, tegen de Fransche Republiek een
voorbehoedenden oorlog te ondernemen. Het Kabinet van Londen had immers
verklaard, dat het België zou verdedigen, indien het aangevallen werd! En waarom
zou Duitschland de grens schenden, die het na Sedan geëerbiedigd had? Zijn
bondgenootschap met Oostenrijk in 1879, vervolgens in 1882 de toetreding van Italië
tot dat Verbond, schenen slechts de definitieve bevestiging van het Europeesch statuut
te wezen. De in 1882 door Brialmont geopende campagne ten voordeele van de
verdedigingswerken op de Maas, kwam de pers en de politieke mannen voor als een
gevaarlijk vergrijp van een militair en als een onverdiende beleediging jegens, den
machtigen nabuur, wiens inzichten zij scheen te verdenken. Meer nog, twee jaar
later, brachten
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de Conferentie van Berlijn en het door Bismarck genomen aandeel aan de erkenning
van den Congo-Vrijstaat het hunne bij om het vertrouwen in Duitschland nog te
versterken. Harerzijds hielpen de immer talrijker betrekkingen welke het met België
aanknoopte er toe, de belangen en de gemoederen naar hetzelve te wenden. In 1886
vestigde de Norddeutscher Lloyd zich te Antwerpen.
Edoch, grensregelingen in Afrika gaven, het jaar nadien, aanleiding tot moeilijke
onderhandelingen tusschen Leopold II en het Kabinet van Parijs. De gevaarlijke
spanning tusschen Frankrijk en Duitschland, door het optreden van Boulanger verwekt,
zou de zaken weldra verergeren. Van 1887 tot 1891 voerden Parijsche dagbladen
een zeer hevige campagne tegen België, dat zoogezegd aan Duitschland verkocht
was. Te Brussel sprak de Pruisische minister over de mogelijkheid van een oorlog
en ried hij de regeering aan, vestingen op de Maas te bouwen, ten einde een Franschen
inval te stuiten. De toekomst kwam des te dreigender voor, daar de Engelsche pers
de overweldiging van België niet meer als een casus belli scheen te beschouwen. In
zijn onrust, liet de koning vergeefs de Kamer voor stellen den persoonlijken
dienstplicht aan te nemen, en even vergeefs nam hij het besluit, tot groote spijt zijner
ministers, zijn beruchte redevoering van Brugge uit te spreken (15 Augustus 1887).
Zoo het Parlement er zich in getroostte, de voor de Maasforten onontbeerlijke
kredieten aan te nemen, zoo kon niets het zijn toestemming ontrukken tot het
versterken van het leger, wat klaarblijkelijk hoogst dringend werd. Vergeefs
vermeerderde Duitschland zijn contingent, vergeefs verklaarde Brialmont in zijn
‘groen vlugschrift’, dat plicht en belang het land gelijkelijk geboden op zijn in gevaar
gebrachte veiligheid te waken, - de afkeer van het kiezerskorps voor de kazerne was
voldoende om de regeering te beletten, zooniet het gevaar te zien, dan toch de
wilskracht te vinden die noodig was om hetzelve te bestrijden. Ten aanzien, van de
gedurige vermeerdering van de strijdkrachten bij de groote naburige Staten, wilde
men niet bekennen, dat weigering om het effectief van het leger uit te breiden,
werkelijk gelijkstond met het te verminderen. De intrede
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van de socialisten in de Kamers en de schrik dien hun vorderingen inboezemden,
deden de meerderheid immer meer overhellen naar een op het ‘volontariaat’ gesteund
wervingstelsel. Een leger van vrijwilligers van beroep scheen de beste waarborg tot
het behoud van de orde. In geval van oorlog, was het voldoende, beroep te doen op
de burgerwacht en vooral op de Mogendheden, die de vestingen tegen den aanvaller
zouden verdedigen. Dat die aanvaller Duitschland kon wezen, dat weigerde de
katholieke partij, die aan het bewind was, aan te nemen. Haar bewondering voor haar
Overrijnsche geloofsgenooten en voor de politiek van Pruisen in godsdienstzaken
boezemde haar een onbeperkt vertrouwen in. Zoo eenig gevaar te duchten was, kon
het slechts komen van dat goddeloos Frankrijk, wiens eerzucht het land zoo dikwijls
bedreigd had en dat sommige flaminganten met welgevallen voorstelden als België's
erfvijand. De veiligheid, in het Oosten, scheen zoo volkomen, dat het Parlement
toestemde in het aanleggen van een spoorweg tusschen Stavelot en Malmédy, zonder
er acht op te slaan, dat hij tot niets anders dienen kon dan tot aanvulling van de
strategische inrichting van de Rijnprovinciën, in geval van overweldiging van het
grondgebied.
Voor den koning, voor de militairen en voor het klein aantal mannen, die niet door
partijgeest verblind waren, naderde die overweldiging met ongeloofelijke snelheid.
Het Fransch-Russisch bondgenootschap van 1891 stelde een einde aan de afzondering
van de Republiek en liet haar toe, initiatieven te nemen, waaraan zij sedert langen
tijd niet had durven denken. Zoo de heimelijke vijandschap van Engeland ze in den
beginne had weerhouden, zoo lieten de hartelijke verstandhouding die zij in 1904
met die Mogendheid sloot en de overeenkomst die zij in 1908 bewerkte tusschen dat
zelfde Engeland en Rusland, haar nu toe, stevig tegen het driedubbel verbond, te
steunen op haar machtige bondgenooten. Na bedriegelijke pogingen tot toenadering,
begon Duitschland, van 1905 af, te haren opzichte een uitdagende houding aan te
nemen. De theatrale betooging van Willem II te Tanger, in 1906 gevolgd van de
conferentie van Algesiras, had bij dien slechten wil van het Kabinet van Berlijn, nog
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den wrevel toegevoegd van de eerste mislukking, die zijn politiek van overheersching
sedert het verdrag van Frankfort had geleden. De spanning was zoo groot en het
oorlogsgevaar zoo dreigend geweest, dat, in Maart 1905, de Belgische officieren
bevel hadden ontvangen, niet buiten het land te gaan, en dat generaal Ducarne met
den Engelschen luitenant-kolonel Barnardiston gesproken had over de maatregelen,
welke dienden genomen in geval van een Duitsche aanranding. Hetzelfde jaar
verscheen te Brussel een voorspellend vlugschrift: Une guerre franco-allemande.
La Belgique envahie.
De oorlog werd zichtbaar aan de kimme en het was niet mogelijk, dat de
gemoederen langer onverschillig bleven voor het gevaar, dat niet meer kon geloochend
worden. Goede burgers trachtten een verdedigende verstandhouding met Holland te
bewerken, waarvan tot in 1912 spraak was. Het Parlement stemde, in 1907 toe tot
de vergrooting van den gordel vestingwerken van Antwerpen en nam in 1909 het
grondbeginsel aan van den persoonlijken dienstplicht, eerste stadie van een al te lang
verdaagde hervorming van het leger.
Op het oogenblik dat Albert I den troon besteeg, kon hij zich dus geen begoocheling
maken omtrent de toekomst. Vroeg of laat, zou de onzijdigheid, die het land altijd
graag als zijn vrijwaring beschouwd had, moeten verdedigd worden, wilde men niet
met haar bezwijken. Sommigen vroegen zich zelfs af, of het niet verkieslijker ware
daaraan te verzaken, ten einde zijn bondgenooten voor het uur des gevaars te kunnen
kiezen. De wisselvalligheden van het conflict van Agadir waren inderdaad van aard
om de ergste onrust te rechtvaardigen. Op 4 November 1911 besliste de
Fransch-Duitsche overeenkomst, die daartoe aanleiding gaf, dat Frankrijk in geval
van afstand van Congo door België, geen misbruik zou maken van het recht van
voorkoop, dat Leopold het vroeger erkend had, zonder vooraf met Duitschland een
gedachtenwisseling aan te gaan, en den 5n verklaarde minister Caillaux in de Fransche
Kamer, dat de bezittingen, van Midden-Afrika niet als definitief konden beschouwd
worden. ‘Toen ondervond Belg-ië de pijnlijke
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gewaarwording van afzondering en de onzekerheid van de waar borgen welke het
in Afrika meende te hebben verworven, benevens van die welke het verdrag van 19
April 1839 het in Europa gaf’(1). En die vrees rechtvaardigde zich des te meer daar
de Rijkskanselier in een taal van dreigende onduidelijkheid, in den Reichstag
uiteenzette, dat Duitschland zich voorbehield later al het wenschelijke voordeel te
halen uit den toegang, welke het tot Congo en tot Ubangi bekomen had. De
Fransch-Duitsche overeenkomst had overigens op verre na de spanning niet
verminderd, die tusschen de beide landen heerschte. Ue Brusselsche regeering
betrachtte, zonder er al te zeer in te slagen, allen zweem van partijdigheid te
vermijden. Nochtans verweet Berlijn haar, dat zij de onzijdigheid ten nadeele van
Duitschland schond, terwijl de Fransche militaire attaché meende, dat zoo België
gedwongen was een bondgenoot te zoeken, het ‘weinig waarschijnlijk’ was, dat het
zich voor Frankrijk zou uiten(2). Tot overmaat van rampspoed, weigerde Engeland
de inlijving van Congo te erkennen en verklaarden vooraanstaande leden van het
Engelsch Parlement, dat men Duitschland niet kon beletten ‘een plaats onder de zon
te zoeken’(3).
Ten aanzien van zulke sombere voorteckenen, begon de openbare geest ontroerd
te worden. In de Kamer en in de pers verweet men de regeering, dat zij de noodige
maatregelen tot het verdedigen der onzijdigheid niet had getroffen. Dagbladen spraken
over dien oorlog, die onvermijdelijk geworden was en over het tijdvak van
onrechtvaardigheid, dat de kleine volkeren te wachten stond, zooals de bezetting van
Marokko door Frankrijk, de inlijving van Bosnië en Herzegowina door Oostenrijk,
de verovering van Tripolitanië door Italië en de inerijpingen van Duitschland in het

(1) Documents diplomaliques français 1871-1914, 3e reeks, deel I, blz. 8, 33, 45, 53, 58, 69, 81,
125, 183, 211. 't Is op dit oogenblik, dat Duitschland, dat besloten heeft zijn politiek tegenover
Belgrië en Congo te verscherpen, een nieuwen minister naar Brussel zendt. Zie dè
Gedenkschriften van kanselier von Bülow, deel III, blz. 58 en volg. van de Fransche vertaling.
(2) Documents diplomatiques français, ibid., blz. 542.
(3) Ibid., blz. 245.
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Congobekken bewezen. De wet van 30 April 1913, die den algemeenen dienstplicht
invoerde en het jaarlijksch contingent van het leger op 33.000 man bracht, zoodat,
in den tijd van tien jaar, 330.000 man beschikbaar werden, was, op het beslissend
oogenblik, de reactie van wege het Parlement bij het naderen van de ramp. De eerste
minister had ze in openbare zitting gerechtvaardigd door het feit, dat het sluiten van
de groote bondgenootschappen de aan de onzijdigheid van het land gegeven
waarborgen in gevaar zou kunnen brengen ten gevolge van de ijverzucht, welke zij
onder de waarborgende Mogendheden tot stand brachten. In een geheime zitting had
hij er bij gevoegd, dat geen twijfel meer mogelijk was omtrent het onherroepelijk
besluit van Duitschland, in geval van oorlog, België te overweldigen, ten einde de
Fransche vestingen van het Oosten te omtrekken. Feitelijk verplichtten de
gebeurtenissen het land zich te wapenen tegen dengeue onder zijn buren, die hem
rechtstreeks bedreigde. De stemming van de Kamers werd te Berlijn toegeschreven
aan de drukking van Engeland. Alleminstens was Engeland er mede in zijn schik.
Den 20n Mei uitte het zijn tevredenheid, door de inlijving van Congo bij België te
erkennen.

II
De geschiedenis van die vier en een half jaar die verloopen tusschen de
troonsbeklimming van Albert I en de overweldiging van België door de Duitsche
legers, had de eenparig heid van den wederstand niet laten voorzien, welken de natie
zou bieden aan de lange marteling van de vijandelijke bezetting. Zoo de aanneming
van de militaire wet van 1913 blijk gaf van een laattijdige opwelling van
vaderlandsliefde, toch verscheen zij slechts als een episode te middien van een zoo
hevige politieke, maatschappelijke en linguïstische beweging, dat men zich mocht
afvragen, - en dat de vreemdeling zich werkelijk afvroeg, - of een zoo grondig oneenig
volk, op het gegeven oogenblik in staat zou wezen zich te herstellen en zijn krachten
te hereenigen. ‘De Belgen, zegde de Duitsche ambassadeur te Parijs, daags vóór het
ultimatum
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van 2 Augustus 1914, wel, zij zullen op twee rijen staan om ons te zien
voorbijstappen’. Hij had zich misrekend, doch zijn dwaling, en die van vele anderen,
was maar al te begrijpelijk.
Sedert meer dan een eeuw, was iedereen het eens, dat België slechts een
‘kunstmatig land’ was. Het had aardrijkskundige eenheid, noch eenheid van ras of
eenheid van taal; het bestond slechts door Europa's welwillendheid en zijn al te lang
bestaan had geen andere oorzaak dan den langen vrede, waarvan de internationale
omstandigheden het hadden laten genieten. Bij de eerste crisis, die het zou ontmoeten,
zou het ineenzakken. Hoe dikwijls hadden de voorspellers zijn verdwijning niet
voorzegd. Willem I was er geduldig blijven op wachten, Frederik-Willem IV had ze
aan den vooravond van 1848 Stockmar aangekondigd, Napoleon III had ze als zeker
beschouwd, de Engelsche pers had ze bij den dood van Leopold I verwacht en, sedert
de democratische woelingen en den aangroei der Vlaamsche beweging, hield de
Alduitsche pers van over den Rijn niet op, ze even nakend als wenschelijk te heeten.
Vergeefs hadden de feiten die voorzegging gelogenstraft of die verwachting
teleurgesteld. Niemand begreep of wilde begrijpen, dat het Belgisch vaderland diep
zijn wortelen schoot in de lange geschiedenis, die zijn ongelijksoortige elementen
tot elkander gebracht had in de gemeenschap van dezelfde lotsbestemmingen,
dezelfdes economische belangen, dezelfde zelfstandigheid en die ze, niettegenstaande
hun ongelijksoortigheid, voor de opvordering van de zelfde vrijheden op één
gemeenschappelijk front vereenigd had in de XVIe eeuw tegen Spanje, in de XVIIIe
eeuw tegen Josef II, in 1830 tegen Holland. Het aangeboren individualisme van dat
volk, dat het altijd tot burgertwisten had gedreven, had het steeds op het uur van het
gevaar vereenigd tot de verdediging van elk, door de verstandhouding tusschen allen.
Het burgerlijk bewustzijn, dat het bezielde, verklaarde tevens zijn onhandigheid
gedurende den vrede en zijn vereende dadigheid tegen de verdrukking. Bij het begin
dier XXe eeuw was het nog zooals het zich te allen tijde vertoond had, gereed tof de
verdediging zijner
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‘privileges’, die nu vertegenwoordigd waren door de grondwet, welke het zich
gegeven had. Het psychologisch raadsel, dat het na 1914 voor zijn Duitschen
gouverneur wezen zou, had het niet opgehouden, in den loop der eeuwen, te zijn
voor zijn Spaansche en Oostenrijksche gouverneurs, voor de prefecten van Napoleon
en voor de Hollandsche ambtenaars. Wars van allen dwang, behalve Van dien welke
het zich zelf oplegde, wond het zich op bij zijn onderlinge twisten en liet het zich
door den partijgeest medesleepen tot op den dag, dat het ‘gemeene vaderland’ zich
plotselings voor zijn oogen vertoonde als de opperste waarborg van die boven alles
beminde vrijheid.
Nu, de binnenlandsche strijden, die reeds zoo geweldig waren tijdens de laatste
jaren van Leopold II, bereikten hun toppunt bij den aanvang van de nieuwe regeering.
Bij de algemeene verkiezingen van Mei 1910, was de katholieke meerderheid,
waarover het ministerie Schollaert in de Kamer beschikte, tot zes stemmen verminderd
geworden. Zonder de evenredige vertegenwoordiging, had de verbonden oppositie
van liberalen en socialisten de regeering ongetwijfeld omvergeworpen. Alles liet
haar naderenden val voorzien en de hoop van haar tegenstrevers vermeerderde hun
ongeduld.
Een ontwerp van schoolwet, dat het volgend jaar aangeboden werd, gaf hun de
gelegenheid opnieuw hun krachten te vereenigen. Het gaf voldoening aan de
linkerzijden door het invoeren van den schoolplicht en beantwoordde aan de wenschen
der katholieken, door de instelling van den ‘schoolbon’, waardoor de toelagen zouden
verdeeld worden tusschen de openbare scholen en de vrije scholen in verhouding tot
het aantal harer leerlingen. Om de wet te doen doorgaan, rekende het Kabinetshoofd
op een bondgenootschap van de jonge rechterzijde met ten minste een deel van de
liberalen en de socialisten. Hij verwachtte zich niet aan een ernstig verzet en had bij
den koning voor de aanneming ingestaan.
Doch de omstandigheden waren al te gunstig voor een offensief, dan dat de
oppositiepartijen minnelijke schikkingen zouden aannemen. Het oogenblik scheen
haar gunstig om het ‘kartel’ opnieuw te beproeven, dat in 1902 mislukt
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was. De liberalen hereenigden zich tot een formule van algemeen stemrecht, die het
kiesrecht na één jaar verblijf, zou verleenen aan al de Staatsburgers die vijf en twintig
jaar oud waren; en het aldus met de socialisten gesloten verbond gaf weldra aanleiding
tot een beweging die de straat verstoorde, obstructie in de Kamer verwekte en die
ten slotte liet ministerie, dat verlaten was door de oude rechterzijde, welke het den
persoonlijken dienstplicht noch zijn toetreding tot het grondbeginsel van den
schoolplicht vergaf, op 8 Juni dwong zijn ontslag te nemen.
De koning verving het dadelijk door een regeering waarin, onder het voorzitterschap
van graaf de Broqueville, de democratische denkbeelden werden verscherpt, welke
onder den invloed der jonge rechterzijde, steeds meer ingang vonden bij de partij,
waaraan het Woeste, sedert het aftreden van Beernaert, gelukt was een conservatieve
en clericale neiging te geven, welke geenszins strookte met de strooming die het land
meevoerde. Doch de betoogingen werden steeds talrijker. Die van 15 Augustus 1911
was de grootste, die ooit gehouden, werd. Men schat, dat 160.000 manifestanten door
de straten van Brussel defileerden, ter verdediging van de openbare school en voor
de vervanging van het meervoudig kiesrecht door, het algemeen stemrecht. Edoch,
liberalen en socialisten vereenigd in dezelfde overtuiging van een aanstaande
zegepraal, lieten al te veel blijken, dat zij verschillende doeleinden beoogden. Terwijl
de eersten donderden tegen het confessioneel onderwijs, spraken de anderen van de
omverwerping van het kapitalisme en van de nationaliseering van de nijverheid. En,
daar zij talrijker waren, dan hun bondgenooten, joegen hun luidruchtige kreten den
middelstand, de oud liberalen en de buitenlieden schrik aan. De regeering was
behendig en sprak de ontbinding van de Kamers uit, onder voorwendsel, dat uit de
volkstelling van 1910 een vermeerdering der bevolking gebleken was, die een
overeenkomende vermeerdering van het aantal volksvertegenwoordigers en senatoren,
noodzakelijk maakte.
Ten aanzien van het bondgenootschap van de linkerzijden, spreekt het van zelf,
dat de eendracht bij de rechterzijde hersteld werd. Evenals in 1884, nam zij opnieuw
het
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programma van bevrediging aan, dat toen de katholieken liet bewind gegeven had,
welke zij nog altijd behielden, en die tactiek bracht voor haar een nieuwe zegepraal
mee. Den 2n Juni 1912 deden de verkiezingen de katholieke meerderheid stijgen van
zes tot achttien stemmen, wat een onverhoopte bijval onder lief stelsel van de
evenredige vertegenwoordiging, alsmede een blijk van ommekeer in de denkwijzen
was. Al de door die oppositie pijnlijk gemaakte vorderingen waren vernietigd. Voor
het kartel was het een volkomen nederlaag. De ontgoochelde liberalen, de woedende
socialisten wierpen de schuld op het meervoudig stemrecht. Voor hen, was dit de
groote schuldige, want er viel niet aan te twijfelen, of de uitslag van de verkiezingen
was beslist geworden door de bijkomendie stemmem, die op den buiten bijzonder
talrijk waren. Het bleek voortaan klaar, dat het behoud van dat voorrecht de
rechterzijde immer het overwicht zou laten, een vooruitzicht dat de vrijdenkers als
de socialisten even hatelijk was, vermits het leiden zou tot de zegepraal van het
catholicisme op intellectueel gebied en op maatschappelijk gebied.
Daar het stelsel van het meervoudig stemrecht in de grondwet geschreven was,
bleef maar één middlel om het uit den weg te ruimen: een nieuwe herzieqing van de
constitutie. Reeds op 30 Juni 1912 gelasttte het congres van de werkliedenpartij te
Luik, haar afgevaardigden daartoe het voorstel in de Kamers te doen. Zoo het
verworpen werd, zooals te verwachten was, bleef steeds de ultima ratio van de
algemeene werkstaking als toevlucht over. Die tactiek werdl door de rechterzijde op
behendige wijze beantwoord. Zoo, men rechtzinnig het stemrecht algemeen en
democratisch wilde maken, waarom het dan terzelfder tijd niet uitgebreid tot mannen
en vrouwen? Was het privilege van den mannelijken kiezer beter te rechtvaardigen
dan het privilege van den buitenkiezer? Staat de socialistische leerstelling de volkomen
politieke gelijkheid van de beide geslachten niet voor? Zij stond ze indeldaad als
grondbeginsel voor, doch vreesde ze vooralsnog in de practijk. Want iedereen kende
den invloed van den godsdienst op de vrouwen; iedereen wist, dat haar deelneming
aan de stemming de katholieke
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partij zeker onmiddellijk zou versterken. De bedreiging veroorzaakte overigens meer
verlegenheid dan schrik, want in de toenmalige omstandigheden konden de
katholieken in de Constitueerende Kamers voorzeker niet de twee derden van de
mandaten bekomen, die tot de herziening noodig waren. Deze werd dus den 12n
November 1912 voorgesteld en dadelijk bleek uit de bespreking, dat de regeering er
zich rekenschap van gaf, daf het meervoudig stemrecht geen duurzaam bestaan kon
hebben. Het Kabinetshoofd verzette zich tegen het in behandeling nemen, doch
verklaarde tevens, dat kieswetten niet bestendig waren. Hoewel zelf voorstander van
het algemeen stemrecht, mocht de minister niet handelen tegen de meening in van
het meerendeel der leden van de rechterzijde, die hoopten, dat de algemeene,
werkstaking, waarmede men hen bedreigde, evenals in 1902 met een sisser zou
afloopen, en derhalve het socialisme zou verzwakken. Zij verwierpen het voorstel
Hymans tot het aanstellen van een commissie, die zou belast zijn met het onderzoeken
van de teksten, omtrent welke een akkoord mogelijk was. En nogmaals brak de crisis
uit tusschen de arbeidende klasse en het Parlement.
Doch 1902 was voorbij. De socialistische partij was nu ingericht en had zich aan
tucht gewend. Zij gehoorzaamde aan haar hoofden, en haar coöperatieven hadden
haar een oorlogsschat bezorgd. Zij was vast besloten den strijd met al haar krachten
aan te gaan, en zou bewijzen dat zij zelfbeheersching genoeg bezat om de wettigheid
te eerbiedigen en om, daar zij zelf geen wanorde stichtte, de openbare macht te
verhinderen, beteugelingsmaatregelen te nemen. De staking begon slechts op 14
April 1913, na een zorgvuldige voorbereiding en, als men zoo zeggen mag, een
volledige mobiliseering van haar troepen. Zij beantwoordde op bewonderenswaardige
wijze aan de verwachtingen van haar inrichters. Er werd geschat, dat 370.000 arbeiders
van de grootnijverheid het werk staakten. In vollen nijverheidsbloei, werden
allerwegen de fabrieken verlaten. Het volk kruiste de armen en wachtte, en de staking
was nog indrukwekkender door haar kalmte dan door haar uitgestrektheid. De liberalen
juichten toe en de rechterzijde was

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

399
onthutst. Zou men den wederstand verlengen tot dat de kassen der stakers ledig
werden en het geweld geen tucht meer zou kennen? Want, het viel niet te betwijfelen,
of onder de beweging smeulde een burgeroorlog. Men voelde wel, dat de wil om
tegen elken prijs de overwinning te behalen, vastzat in den geest der massa's. Zou
men zich halsstarrig vastklampen aan het behoud van een stelsel, dat voor niemand
meer duurzaam bleek en zich aldus blootstellen aan een bloedigen strijd, aan een
verschrikkelijke herhaling van de gruwelen van 1886?
Het parlementarisme heeft de verdienste, dat het zich naar het onvermijdelijke
plooit. Evenals in 1893, gaven de Kamers zich rekenschap van het gevaar. Er hoefde
slechts een uitweg gezocht. Den 22n April werd een dagorde van Masson aangenomen,
die de staking wel afkeurde, doch den weg opende tot een nieuwe herziening van de
grondwet, zoodra ‘een betere formule dan het huidig stelsel’ zou gevonden worden.
Voor de werkliedenpartij was dit de zegepraal niet, doch het was er toch de voorbode
van. Het meervoudig stemrecht, negen jaar te voren aangenomen om een einde aan
het oproer te stellen, viel nu vóór de staking in duigen. Het Parlement won tijd, doch
het streek de vlag. Zooals Vandervelde gezegd had, ‘was het algemeen stemrecht in
aantocht’. Er viel niet meer aan te twijfelen, of de herziening zou gebeuren zoodra
de kassen der coöperatieven een nieuw offensief zouden toelaten.
De bevrediging liet de regeering toe het netelig schoolvraagstuk eindelijk tot een
behoorlijke oplossing te brengen. Hier nog bevestigde zij haar breuk met de
confessioneele onbeweeglijkheid der oude rechterzijde. Evenals zij den dienstplicht
bij het leger aannam, zoo nam zij den schoolplicht aan. Sedert lang hadden de liberalen
eraan verzaakt, dien te verwerpen in naam van de persoonlijke vrijheid. Het was al
te blijkbaar, dat het maatschappelijk nut hem evenzeer vergde als de bescherming
der werklieden. Enkel eenige katholieken verzetten er zich tegen, uit ingekankerd
wantrouwen voor de openbare school. Doch het de Kamers voorgelegde ontwerp
beantwoordde aan den wensch van de groote meerderheid, om den wille van de ruime
deelhebbing
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van de vrije scholen aan de Staatstoelagen. De linkerzijden konden de wet niet
verwerpen dan ten nadeele van den schoolplicht, noch ze aannemen dan ten voordeele
van het confessioneel onderwijs: zij ontweken de moeilijkheid door zich op het
oogenblik van de stemming terug te trekken (Mei 1914). Voor de tweede maal, zou
België den verloren tijd inwinnen. Door zijn democratiseering werd het ook moderner.
Doch die democratiseering deed een hoogst beklemmend en bezwaarlijk vraagstuk
oprijzen, door de Vlaamschgezinde beweging een uitgestrektheid en een kracht te
geven, welke deze tot een steeds meer overwegend bestanddeel van de nationale
politiek zouden maken. Verre van haar aanhangers te bedaren, had de laattijdige
herstelling van de al te blijkbare grieven hun slechts meer zelfvertrouwen gegeven
en hun eischen doen vermeerderen. Nu vroegen zij een taalhervorming van grooten
omvang, en riepen zij het heilig recht van het volk in, om zich van zijn taal te
bedienen. Het was een ondraaglijke verdrukking, te moeten dulden, dat het Fransch,
de taal der burgerij, in het bestuurswezen, in het onderwijs en in het leger, een
bevoorrechte stelling innam, welke de Vlamingen feitelijk tot den rang van
minderwaardige Belgen verlaagde.
Naarmate de uitbreiding van het stemrecht de massa's tot de politieke actie opwekte,
vonden die eischen een, machtigeren weergalm en een des te geduchter toetreding,
daar zij beroep deden op een gevoelen, dat lichtelijk tot hartstocht overslaat. De
propagandisten konden naar hartelust uitvaren, in de steden tegen de taal van de
kapitalisten, op den buiten tegen de taal van de kasteelheeren en grondeigenaars. De
geestelijkheid, in den schoot der landelijke klassen aangeworven, deed daaraan mede,
niet alleen uit genegenheid voor het volk, doch ook uit haat voor de evolutie die
Frankrijk steeds meer van het catholicisme afleidde. Daar waar de ‘Boerenbond’
meester was, verspreidde hij de beweging steeds meer onder het volk. De
‘intellectueelen’ der partij weten aan het onzuiver taalregime, waaronder Vlaanderen
geleden had, het verval en de ellende waarin het, naar zij zegden, geploft was. Met
behulp van het nationalistisch mysticisme, verwachtten zij den dageraad van een
gouden
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eeuw op den dag, dat hun moedertaal al haar rechten zou verworven hebben.
Tegen de historische waarheid in, werd de Vlaamsche quaestie gelijkgesteld met
de Czechische quaestie. Men wilde niet verstaan, dat, in tegenstelling met de
Duitschers in Bohemen, de Franschsprekende Vlamingen veroveraars noch
immigranten waren, dat zij sedert eeuwen Fransch spraken en dat de Vlaamsche
beschaving, eveneens sedert eeuwen, en vooral in haar schitterendste tijdvakken,
ruim voordeel had gehaald uit dat tweetalig karakter, dat men thans als een euvel en
als een ongeluk aan de kaak stelde. Kortom, de intransigentie op taalgebied bereikte
van lieverlede het peil, dat de intransigentie op godsdienstig gebied vroeger bereikt
had. Het oud dogma van de verplichtende godsdienstige eenheid werd opgevolgd
door de onverdraagzaamheid van het nieuw dogma van de verplichtende taaleenheid.
Gelukkiglijk werd het vraagstuk slechts op taalgebied en geenszins op nationaal
terrein gesteld. Hoe verre men ook in de geschiedenis van België opklimt, is het
onmogelijk daarin den minsten zweem van een rassenconflict tusschen Walen en
Vlamingen te bespeuren. Sedert den Germaanschen inval in de Vo eeuw, hadden de
beide volkeren als goede buren naast elkander geleefd. Nooit had het eene getracht
zich het ander op te dringen, derwijze dat, na zoovele eeuwen, de taalgrens, die hen
scheidde, nagenoeg dezelfde was als in de Middeleeuwen. Ongetwijfeld trof men
wel, ten Noorden en ten Zuiden van die grens, verschil van geaardheid, van karakter
en van zeden aan, doch nimmer een grondige tegenstelling en nog minder vijandschap.
De Belgen, Dietschen als Romaanschen, hebben in den loop der eeuwen, dezelfde
invloeden ondergaan, dezelfde vorsten erkend, hetzelfde geloof beleden, dezelfde
economische belangen gehoorzaamd, dezelfde instellingen bezeten en dezelfde
vrijheden genoten; daardoor maakten zij een historische gemeenschap uit, tot dusverre
dat het onmogelijk ware de geschiedenis der eenen te schrijven, zonder van die der
anderen te gewagen.
Overigens onthouden de flaminganten zich zorglijk van elk optreden bij hun
Waalsche landgenooten. Bij hen bestaat niet het minste inzicht om terug te keeren
tot de taalpolitiek van
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koning Willem. Zij blijven nauwgezet bij hun grondbeginsel: ‘In Vlaanderen
Vlaamsch’. Zij wilden de aloude tweetaligheid in Vlaanderen afschaffen, maar
geenszins hun taal aan heel België opleggen. Doch het vraagstuk, zelfs aldus gesteld
bleef niettemin ongemeen moeilijk om op te lossen. Werkelijk, bracht het de inrichting
zelf van den Staat in gevaar.
De Fransche verovering op het einde der XVIIIe eeuw had, inderdaad, het federatief
karakter van België naar het Oude Stelsel vervangen door het modern regime van
centralisatie in zake regeering en bestuurswezen. De koning der Nederlanden had
zich wel gewacht, daaraan iets te veranderen, en de omwenteling van 1830 had
natuurlijk hetzelfde gedaan. De taaleenheid bevorderde daarvan zoo blijkbaar de
goede werking, dat het langen tijd ongerijmd hadde geschenen tegen dezelve op te
komen. De verfransching van het bestuurswezen was dus meer een gevolg van de
inrichting van den Staat dan de uitslag van het door Frankrijk uitgeoefend aanzien.
Dat belet niet, dat zij de Walen ten nadeele van hun landgenooten bevoordeelde en
dat, wanneer de klachten van de Vlamingen de wetgeving tot optreden noopte, de
bevoorrechten, evenals altijd, schreeuwden dat zulks onrechtvaardig was.
De Waalsche ambtenaars die, door de verplichting Vlaamsch te kennen, in hun
loopbaan belemmerd werden, meenden des te meer reden tot klagen te hebben daar,
volgens het algemeen vooroordeel, het Vlaamsch geen taal was, doch een mengelmoes
van plaatselijke dialecten en dat men, zelfs zoo het een taal was, zonder zich
belachelijk te maken, niet kon eischen dat het op gelijken voet werd gesteld met het
Fransch, dat de tolk was van een wereldbeschaving, waartegen slechts onwetenden
en dwepers konden opkomen. Het misverstand werd verergerd door het feit, dat, in
Vlaanderen zelf, de ‘fransquillons’ dezelfde taal voerden als de Walen en dezen in
het gelijk stelden. In spijt van zijn vorderingen, was het flamingantisme er nog verre
van, tot zijn zaak al degenen te hereenigen, die het Vlaamsch tot moedertaal hadden.
De partijtwisten bleven, hoewel in geringer mate dan vroeger, zijn vordering
belemmeren. Het telde slechts een beperkt aantal aanhangers onder de liberalen, die
vooral
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uit Walen en Brusselaars bestonden. Uit hoofde van hun internationale
grondbeginselen, beschouwden de meeste socialisten het slechts als een bijzaak. Het
was slechts werkelijk machtig bij de katholieken, grootendeels gekozen in het
Vlaamsch gedeelte van het land en die dus met de geestelijkheid dienden af te rekenen.
Wat de regeering betreft, deze liet zich eer voortduwen dan zelf oplossingen te zoeken.
Voorzichtigheid deed haar dat wespennest vermijden. Zij zag niet zonder vrees de
immer stijgende eischen van de Vlamingen te gemoet, terwijl de ergernis die zij bij
de Walen verwekten door den toon waarop zij geuit werden, haar zorg baarde. Een
senator van Luik had in een opwelling van ongeduld, de bestuurlijke scheiding
gevraagd; en een open brief tot den koning gericht door een afgevaardigde van
Charleroi, begon met deze woorden: ‘Sire, er zijn geen Belgen’.
In tegenstelling met het flamingantisme, werd in 1897 te Luik, een bond gesticht
tot het beschermen van de rechten der Walen. Een zekere bitterheid, welke de
heethoofden zich verhaastten ten nutte te maken, liet zich van weerskanten blijken.
Men verweet elkander bitsig, de onvoorzichtige woorden die onvermijdelijk
uitgesproken werden èn in de Nederlandsche congressen èn in de vergaderingen van
de Alliance française. Eenige driftkoppen namen tot leus: ‘Vlaanderen aan de
Vlamingen, Wallonië aan de Walen, en Brussel aan de Belgen’. Niettemin werden
steeds meer maatregelen genomen ten gunste van het gebruik van het Vlaamsch,
zoowel in het onderwijs als in het bestuur van de Vlaamsche provinciën. Doch de
verwezenlijking van het ideaal der flaminganten scheen nog ver verwijderd. In 1893,
werd een wetsontwerp tot het hervormen van de Universiteit te Gent in Vlaamsche
universiteit in den schoot der Kamers op een hevige opwelling van verontwaardiging
onthaald.

III
De hevigheid van de inwendige strijden kan slechts voor uitgeputte natiën noodlottig
wezen. Bij de kloeke volkeren is zij veelal slechts een bewijs van levenskracht. Hoe
dikwijls
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had België, in den loop zijner geschiedenis, daarvan het bewijs niet geleverd! Hoe
dikwijls waren, in de XIVe eeuw bijvoorbeeld en gedurende de eerste helft der XVIe,
de burgerlijke beroerten of de confessioneele geschillen niet samengegaan met de
volle uitzetting van al de takken zijner bedrijvigheid. Wat dan geschied was, gebeurde
ook in het begin van de XXe eeuw. Heden zoowel als toen, leed dit land, dat door
zulke geweldige staatkundige, maatschappelijke en linguistische conflicten geschokt
was, dat het aan den vooravond der omwenteling scheen te staan, aan niets anders,
als men zoo zeggen mag, dan aan een crisis van welvaart, zooals het er nooit een
gekend had. Nooit was zijn economische vlucht hooger geweest dan in 1914, en zijn
uitzetting op verstandelijk gebied en op kuristgebied hielden gelijken tred met zijn
economische weelvaart. Het volstaat er aan te herinneren, dat het tijdvak van den
grootsten voorspoed der haven van Antwerpen, van het productief maken van Congo,
van den verbazenden vooruitgang van den nijverheidsuitvoer, ook het tijdvak is dat
opgeluisterd werd door kunstenaars als Meunier, uitvinders als Gramme en Solvay,
schrijvers als Verhaeren en Maeterlinck, geleerden als Van Beneden en Waxweiler.
De bloem eener volledige en origineele beschaving gedijde welig op dien door de
voorgaande geslachten beploegden en bewerkten bodem. België was niet enkel een
markt en een werkplaats. Het speelde ook zijn rol in de gedachtenwereld.
Meer dan ooit, onderging het den invloed van buiten, waardoor het een nieuw
uitzicht kreeg. Vooral die van Duitschland deed zich gevoelen met de stijgende
macht, die het jeugdig keizerrijk de wereld wilde opdringen. Evenals in den gulden
tijd der Hanze, werd Antwerpen opnieuw een Germaansche haven. Overal drongen
in de banken, in de fabrieken, Duitsche ingenieurs, zakenmenschen, klerken, die
uitmuntten door hun volmaakte technische opleiding en hun ordelijke bedrijvigheid.
Duitsche kapitalen zochten en vonden belegging in België's bank- en
nijverheidswezen. In 1905 voorzag The Times, dat het land de ‘economische vazal’
van zijn machtigen nabuur zou worden. En weldra zou de stoffelijke voogdij gevolgd
wezen door de verstandelijke
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voogdij. Het aanzien van Wagners muziek ging gepaard met dat van de wetenschap.
De Overrijnsche universiteiten trokken telken jare steeds meer jonge dokters aan.
Men vroeg haar leeraars, men bootste haar ‘seminariën’ na, men volgde haar methoden
op.
Die smaak in alles wat Duitsch was, bleek niet minder groot in de politieke wereld.
De katholieken vereerden de mannen van het ‘centrum’ als de invoerders der door
den Christelijken geest ingegeven maatschappelijke hervormingen, terwijl de
socialisten vol bewondering stonden voor het land van Karl Marx en van de
sociaal-democratie. In 1910 had het bezoek van Willem II te Brussel een levendige
geestdrift verwekt. De aanmatiging van de Alduitschers deed hier en daar wel eenige
ontroering ontstaan, doch de bedachtzame lieden waren zeldzaam; bovendien vonden
de veelvuldige welwillende verklaringen van de ministers van het Rijk al te
gemakkelijk gehoor bij een volk, dat slechts vroeg om de voordeelen van de
nabuurschap van het rijk en machtig Duitschland te blijven genieten. Het laatste
handelsverdrag, dat het met België, gesloten had, liet zelfs het denkbeeld te gemoet
zien van een mogelijke toetreding van het land tot den Zollverein(1).
Niettegenstaande dit alles, bleef de actie van Frankrijk overwegend. Zij
overheerschte onbetwistbaar in het maatschappelijk leven, bevorderd als zij was door
een eeuwenoude traditie, door de overeenkomst van zeden, door de gemeenschap
van taal, door de nabuurschap van Parijs, dat door het toedoen van de sneltreinen
slechts op vier uren van Brussel lag. De nachtuitgaven van de Parijsche dagbladen
werden 's morgens overal verkocht en deden de mededinging aan de nationale pers.
De schouwburgen voerden slechts Fransche

(1) In 1904 verklaarde Leopold II aan den kanseliers des Rijks, prins von Bülow, dat ‘de Belgen
meer vertrouwen stellen in Duitschland dan in Frankrijk’. Het voorstel, dat Willem II hem
daarna deed, namelijk om zich in spijt van de onzijdigheid, met Duitschland te verbinden,
zou hem bewijzen hoe misplaatst dat vertrouwen was. Doch het bleef niettemin over het
algemeen bestaan onder het publiek en onder de conservatieven tot aan den vooravond van
den oorlog. Zie de Gedenkschriften van von Bülow, deel II, blz. 108 en volg. van de Fransche
vertaling. Zie hooger, blz. 348 en 392.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

406
stukken op; men las slechts Fransche romans; de Parijsche voordrachthouders spraken
in de letterkundige kringen steeds voor een volle zaal. De anti-clericale wetten van
de Republiek hadden tal van kloosters en onderwijsgestichten doen toevloeien naar
den Belgischen bodem, die onder alle stelsels steeds de wijkplaats van de Fransche
vluchtelingen was. Lourdes trok elk jaar duizenden bedevaarders aan. Onder de
socialisten, hield Jaurès, door den gloed van zijn welsprekendheid en de
grootmoedigheid van zijn humanitarisme, de doctrinale meerderheid van de Duitsche
Marxisten in bedwang. Schrijvers en kunstenaars richtten hun blikken naar Parijs,
die wereldstad, wier weelderig leven zoo ruim is, dat het de grenzen van het nationaal
bewustzijn te buiten gaat. Dààr leefden Maeterlinck en Verhaeren, van dààr kwamen
de propagandisten van de Alliance française. Doch dààr ook waren de banken en de
financie-maatschappijen gevestigd, waarmede de Belgische kapitalen in zoovele
ondernemingen samenwerkten. In spijt van het steeds aangroeiend protectionisme
van Frankrijk, van het gering aantal der in België wonende Franschen, van den
tamelijk gevoeligen achteruitgang van de nijverheidsruilingen tusschen beide landen,
was België met een Fransche atmosfeer doordrongen, en de vreemdeling zou na een
oppervlakkig oordeel hetzelve dikwijls als een Klein-Frankrijk beschouwd hebben.
Aan dien invloed ontsnappen slechts een wel is waar steeds aangroeiend aantal
flaminganten die, of door de Alduitschers meegesleept worden, of trachten Holland
tegenover Frankrijk, en de Nederlandsche congressen tegenover die van de Alliance
française te stellen.
En nochtans, hoe schitterend België ook door Frankrijk bestraald werd, toch liet
het zich daardoor niet verblinden. De tijd was voorbij, dat de leidraden van den
grooten gebuur gedwee en lijdelijk gevolgd werden. Waar men hem ontleende, was
het in zake van mode, van fatsoen, van goeden smaak; door zijn bemiddeling stond
het met de Europeesche beschaving in betrekking, en de sport zelf kwam uit Engeland,
over Parijs. Doch in diepe werkelijkheid, legde het Fransch leven zich het Belgisch
leven niet op; en het was zelfs op te merken, dat het nationaal bestaan steeds meer
zijn
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eigen weg opging. Tal van Fransche gewoonten - ik noem hier ondereen: in
appartementen verhuurde huizen, besteding van kleine kinderen op den buiten,
kostscholen voor scholieren, door de familiën gemokkelde huwelijken - bleven de
Belgische zeden vreemd. Hetzelfde onderscheid in de inrichting van de partijen, in
de politieke traditiën, in de onderwijsmethoden, in de economische belangen. Elk
van beide volkeren verscherpte, overeenkomstig zijn maatschappelijk samenstel,
zijn onderling verschil. Niets stond meer tegenover elkander dan de loop van de
democratie, zoowel die van het socialisme als die van het catholicisme in de beide
landen. De wetgeving, die zoo dikwijls op de leest der Fransche wetgeving geschoeid
werd, ging nu den weg op die door de noodzakelijkheid aangewezen was, op
maatschappelijk gebied, op economisch gebied en op taalgebied, zoodat het land
zich bij Frankrijk als een ‘proefveld’ voordeed. Men spotte te Parijs niet meer met
zulk een ijverige natie die, te midden van de zoovele vraagstukken die haar zorg
vereischten, steeds doelmatige oplossingen vond.
Het viel niet te betwijfelen of, niettegenstaande den schijn, de Belgische
gemeenschap kreeg meer samenhang te midden van de tegenstrijdigheden en het
krakeel. Haar bestaan zelf, de onmeedoogende verplichting te moeten uitvoeren om
te leven, legde haar de eendracht en de medewerking van allen op. Zij maakte steeds
een vaster blok uit, waarvan alle deelen solidair bleven. Antwerpen kon zijn schepen
niet bevrachten zonder de metaalnijverheid van de bekkens van Luik en van
Henegouw, die zelf in de groote haven den onontbeerlijken uitweg voor hun
voortbrengselen bezaten. Heel de economische bedrijvigheid richtte zich naar Brussel,
als naar haar natuurlijk centrum. Dààr waren haar regelings-organen, banken, zetels
van de groote naamlooze maatschappijen, naast het paleis des konings en het paleis
der Natie. Brussel, onontbeerlijke en onbetwiste hoofdstad van een overbevolkt en
oververhit land, werd uitgestrekter naarmate dat land meer ijver aan den dag legde,
en was steeds te eng onder den toevloed der nieuwe inwoners, die het uit Vlaanderen
en Wallonië aantrok. Er waren betrekkelijk meer Belgen te Brussel, dan Franschen
te Parijs. En die groote agglomeratie,
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die in zich den aard van de beide deelen van de natie vereenigde en als het ware
voorbedachtelijk geplaatst in het midden van het land, hield heel België samen als
in een machtige vuist. En daar, rondom haar, de groote steden al te talrijk, de
bevolking al te ijverig, de gewestelijke geest al te machtig, de plaatselijke
zelfstandigheid al te diep ingeworteld waren, dan dat zij zich aan dezelve kon
opdringen of dezelve na zich sleepen, speelde zij kortom de rol van een
gemeenschappelijk centrum van aantrekking, rond hetwelk al het overige heen
zweefde, zonder er zich te laten in opslorpen.
In dat ingewikkeld geheel uitten zich de beide tegenstrijdige strekkingen, die de
toenmalige Europeesche beschaving kenschetsten: het nationalisme en het
internationalisme. De Vlaamschgezinde beroering en de Waalsche reactie, die daarvan
het gevolg was, komen inderdaad voort, zoo men haar grondige oorzaak beschouwt,
uit de voortduring van traditiën en herinneringen, waarvan de taal enkel de tolk is.
Haar doel, bewust bij enkelen, onbewust bij het grootste deel, is de terugkeer tot de
gewestelijke zelfstandigheid, dank zij welke de nationale groep opnieuw kan bestaan
in de volle oorspronkelijkheid, welke zij, naar een verkeerde opvatting, vroeger zou
bezeten hebben. ‘Mijn vaderland is mij niet te klein’, zegde J.-F. Willems fier, waaraan
het Amon nos autes van de Waalschgezinden beantwoordt. Daarin ligt onbetwistbaar
een protest tegen het huidige, of liever tegen de gansche evolutie der moderne tijden,
die de bijzonderheden, de eigenaardigheden, de provinciale vrijheden, de ethische
kenteekenen van het Oud Stelsel onbarmhartig verplette onder het gelijkmakend
cosmopolitisme.
In dit opzicht, is elk nationalisme conservatief of zelfs reactionnair in zijn
grondbeginsel, in dezen zin, dat het opstaat tegen wat bestaat, in den naam van, wat
bestaan heeft. Zijn wilskracht hangt dienvolgens af van het min of meer groot verschil
tusschen wat bestond en wat bestaat. Nu, wij zegden het reeds herhaaldelijk, dat
verschil was in de Belgische gemeenschap niet zeer grondig; hieruit volgt, dat de
middelpuntvliedende kracht van het nationalisme de door de geschiedenis aangewezen
palen niet kon te buiten gaan
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en dat het verleden, welk het wil herstellen, niet zeer ver van het huidige verwijderd
is. Met andere woorden, het nationalisme is er niet onvereenigbaar met het behoud
van de gemeenschappelijke beschaving, waaraan het ten allen tijde deelnam.
En die beschaving, is eigenlijk de Belgische beschaving. Internationaal in haar
grond, is zij slechts de uitdrukking of, zoo men wil, de versmelting van den allerlei
invloed, waaraan het land onderworpen is op dit gevoelig punt van Europa, dat het
inneemt. De denkbeelden komen er van allerwegen, evenals de koopwaren, en de
omloop ervan geschiedt als bij dezen per spoor. Het is even vrijhandelsgezind op
verstandelijk als op stoffelijk gebied, en, evenals in de XVIe eeuw, zou men van
hetzelve mogen zeggen, dat het ‘een alle natiën gemeenschappelijke grond’ is. Al te
zeer voor de wereld open, al te zeer doorkruist door al te zeer verschillende lieden,
neemt het die allen ondereen aan, zonder vooroordeelen, doch ook zonder hen al te
zeer uit te lezen. Het neemt van alle zijden wat goed schijnt. Zijn leger is samengesteld
naar het Fransch model en zijn universiteiten naar het Duitsch plan; aan Engeland
ontleende het zijn nijverheidsmethoden. Altijd was het, en sedert de verovering van
zijn onafhankelijkheid werd het nog meer, een schuilplaats voor politieke
vluchtelingen uit alle oorden: Fransche republikeinen, Italiaansche carbonari, Poolsche
revolutionnairen, Duitsche liberalen en socialisten. Het laat zijn pers een vrijheid
van critiek, zelfs tegen zijn eigen instellingen, die strookt met dat ingeworteld
individualisme, dat eveneens en vooral het internationalisme bevordert door elkeen
toe te laten de grondbeginselen aan te kleven en te verdedigen, die hem aanstaan.
Nooit is het tegen de gedachten opgetreden. Het kent geen censuur, zoomin als zijn
douanen verbodstarieven kennen en, om de beurt of allen samen, liet het zoowel het
catholicisme van Lamennais, van Veuillot en van Windhorst, als het socialisme van
Louis Blanc, van Fourier, van Considérant, van Karl Marx binnenkomen. Zijn leeraars
genoten ten allen tijde een vrijheid van spreken, die in geen enkel ander land gekend
is. Geenerlei hoofdstad is dus beter geschikt dan Brussel tot het houden van
internationale
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congressen. Zij volgen er elkander zonder onderbreking op en soms hebben zij er
hun bestendige bureau's. In België werd het Instituut voor internationaal recht gesticht
en heeft de Socialistische Internationale haar secretariaat ingericht. De smaak voor
wereldtentoonstellingen is mede een merkwaardig kenteeken van dezen
geestestoestand. Sedert 1880 volgen zij bij korte tusschenpoozen elkander op: te
Brussel, te Antwerpen, te Luik, te Charleroi, te Gent. De universiteiten van het land
zijn vervuld met vreemdelingen. Die te Leuven, waar Mgr. Mercier in 1889 het
Instituut voor Thomistische wijsbegeerte sticht, is de groote school voor de
Christenheid. Het uitzicht der steden met haar bouwwerken van alle stijlen getuigt
zijnerzijds van het gemak, waarmede het land het uitheemsche aanneemt. Kortom,
het Belgisch midden is zoozeer het samenzijn van de meest verschillende
beschavingen, dat men het kon vergelijken met het Syrië der oudheid, dat evenals
hetzelve gelegen was op het grenspunt van de groote rijken en ook als hetzelve met
deze in bestendige betrekking stond door het toedoen van zijn handel en zijn
nijverheid.
't Is buiten kijf, België ontvangt veel meer dan het geeft, en zijn cultuur verkrijgt
door de aanwinsten die zij doet, veel meer verscheidenheid dan diepte. Wat het
ontvangt komt overigens grootendeels binnen door de bemiddeling van Frankrijk,
wiens taal het slechts over Parijs met de wereld in gemeenschap stelt. Doch dat is
voldoende om het, te midden van de natiën die het omringen, een oorspronkelijkheid
te geven, die van zijn wereldburgerlijk karakter getuigt. Zijn uit zoovele verschillende
elementen gevormde gedachte blijft minzaam, verdraagzaam en menschelijk. Het
sluit den vreemdeling niet grimmig buiten. De beste onder hen, die het tot tolk dienen,
beijveren zich, Europeesch te zijn. Hierin beantwoordt het wonderwel aan die liefde
voor den vrede, die voor het Belgisch volk tevens een behoefte, een wijze bestaan
en een ideaal is. Een behoefte, omdat de vrede de eerste voorwaarde van zijn
voorspoed is, een wijze van bestaan, omdat het sedert tachtig jaar geen oorlog meer
kende, een ideaal, omdat zijn wereldburgerlijke aard het dien vrede met de beschaving
zelf doet gelijkstellen. Het hecht
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daaraan met gansch zijn wezen, door een samenhang van allerhande beweegredenen,
soms de laagste en soms de verhevenste, van af den instinctmatigen afschuw voor
de kazerne tot de verzuchting naar de algemeene broederlijkheid van het menschelijk
geslacht.
Aan den vooravond van den wereldoorlog, zouden onrustbarende voorteekenen
vergeefs elkander opvolgen: niemand wilde of dorst ze zien. De in 1913 aangenomen
militaire hervorming scheen bovendien de grenzen te vrijwaren tegen een geesel,
dien men sedert lang ontwend was. Te midden van de algemeene begoocheling moest
de koning, die sedert zijn laatste bezoek aan Willem II wist dat de ramp onvermijdelijk
was, het stilzwijgen bewaren(1). De moord van Sarajewo, het ultimatum van Oostenrijk
aan Servië, hadden nog de oogen niet geopend. De katholieken konden er niet toe
besluiten, Duitschland te verdenken; niet minder vertrouwen heerschte ouder de
socialisten, die pas te Brussel onderhandeld hadden met Fransche socialisten en met
afgevaardigden van de sociaal-democratie. Toen Jaurès afscheid nam van Emiel
Vandervelde, gaf hij hem rendezvous te Weenen, binnen veertien dagen. Niemand
kon veronderstellen, dat de minister van Duitschland op 30 Juli het noodlottig omslag
had ontvangen, dat de ramp zou doen losbarsten.
Edoch, de toestand werd zoo erg, dat de koning op 1 Augustus de algemeene
mobilisatie beval. Bijna iedereen zag daarin niets dan een maatregel van voorzorg.
Zonder twijfel zou, evenals in 1870, de aanwezigheid van de troepen aan de grens
volstaan om den vijand te verwijderen. De soldaten vertrokken met volle vertrouwen
in de terugkomst. De oorlogsverklaring van Duitschland aan Rusland was al te zeer
verwacht, dan dat zij schrik zou verwekken. Het vertrouwen was zoo diep ingeworteld,
dat zelfs de overweldiging van het groothertogdom Luxemburg dit niet zou verdrijven.
Plotseling meldden de dagbladen, in den morgen van

(1) Zie, omtrent dat bezoek (6 Nov. 1913), het belangwekkend opstel van E. Beyens in de Revue
des Deux Mondes, van 15 Juni 1930.
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3 Augustus, dat de regeering in den nacht de vraag ontvangen had om het Duitsch
leger door te laten, alsmede het antwoord, dat daarop gegeven was. Het onbegrijpelijke
werd dus wezenlijkheid! Dit volk dat, sedert schier een eeuw, zijn onzijdigheid graag
als zijn veiligheidswacht beschouwd had en dat zoo zorglijk op dezelve gewaakt had,
werd nu aangemaand ze te schenden ten voordeele van een der Mogendheden, die
ze gewaarborgd hadden! Niemand dacht er een oogenblik aan, daarover te redetwisten.
De zoo afdoende weigering van de regeering was, in den vollen zin des woords, ook
die van heel het land. Elkeen beschouwde het eerloos voorstel schier als een
persoonlijke beleediging. Vermits het nu toch zóó was, aanvaardde iedereen dat
afschuwelijk ding, den oorlog. Het volk had maar één wil; ‘het gemeene vaderland’
tegen geweld en smaad verdedigen. Uit alle vensters werd de driekleur geheschen,
die, sedert weldra een eeuw, slechts een feestvlag was geweest.
Den 4n Augustus, op het oogenblik dat de vijand de grens overschreed, vergaderden
de per telegram bijeengeroepen Kamers in allerijl in dat Paleis der Natie waar, vier
en tachtig jaar te voren, het Congres België's onafhankelijkheid verkondigd had.
Verscheidene onder de wapens teruggeroepen afgevaardigden zetelden in soldatenpak.
Toejuichingen op straat kondigden de nadering des konings aan. Hij verscheen, zijn
groote gestalte gehuld in de velduniform van oppergeneraal, bereid om te paard te
stijgen, in zijn gewonen eenvoud, als de ontroerende belichaming van het in gevaar
verkeerende vaderland. Heel de vergadering sprong in een eensgezinde trilling van
geestdrift recht, en juichte hem langdurig toe. Het was als een overeenstemming van
het land met hem, wien de oorlog zijn lotsbestemming toevertrouwde, als de uiterste
bekrachtiging van de overeenkomst, vroeger gesloten tusschen de natie en Leopold
I.
En de eensgezindheid van hart en wil, die zich toen bevestigde, was zoo grondig
en zoo oprecht, dat zij zou blijven bestaan gedurende de vier lange jaren, die de
verschrikkelijkste en tevens de verhevenste onzer nationale geschiedenis zijn.
Tot het einde van de wreede proef toe, bood België voor
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de verbaasde wereld het voorbeeld van wat, tegen machtsmisbruik, een volk vermag
dat van zijn vrijheid bewust is, en besloten is, alles te verduren om ze waardig te
blijven. Het leed alle stoffelijke smarten. Het liet zich niet door de wanhoop overvallen
toen het schier geheel door den vijand bezet was, toen het verlaten was door zijn
naar Le Havre gevluchte regeering, toen het zag, dat zijn dagbladen zwegen, dat zijn
fabrieken stillagen, dat zijn volk, het tuchtelooste en tevens het vrijste volk van de
wereld, aan staat van beleg en aan slavernij onderworpen was, dat zijn beste burgers
gevangengenomen en zijn werklieden met geweld weggevoerd werden, dat het ten
slotte verraden werd door een bende dwepers en schacheraars. Het had zijn helden
en zijn martelaars, van het hoofd zijner Kerk en den burgemeester zijner hoofdstad
tot de bewonderenswaardige vrouwen, die als ‘spionnen’ onder de kogels der Duitsche
soldaten vielen. Uit zijn midden verhieven zich duizenden mannen, die zich wijdden
aan de verzorging van de bevolking met eetwaren, en jongelieden die zich onversaagd,
door den langs heel de grens gespannen geëlectriseerden draad heen, bij het leger
vervoegden. Niets kon zijn vertrouwen in de zegepraal doen wankelen, noch de
uitmoording van zijn ontwapende bevolkingen, noch de door zijn tijdelijken
overwinnaar verspreide laster, noch het wijken van zijn leger, verdreven uit Luik en
uit Namen, verjaagd uit Antwerpen, tot de uiterste grens van het grondgebied
achternagezet. Het wist wel, dat de nationale vlag bleef wapperen aan de Yser; de
westerwind, die het verre kanongebulder tot hier bracht, was voor hetzelve als een
bestendige bode van zijn koning en zijn soldaten. Het scheen wel, dat het dat lang
geduld zijner voorvaderen teruggevonden had, toen hun bodem het slagveld van
Europa was(1). Evenals zij, leefde het ‘in de hoop van vrede’, doch deze maal nam
het zelf deel aan den strijd, waarvan het de inzet was.
Want het reusachtig conflict, waarin het medegesleept was, zou niet alleen over
zijn lot, doch ook over het lot van Europa en meteen over het lot van de wereld
beslissen.

(1) Zie Geschiedenis van België, deel V, blz. 5.
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Het streed niet alleen voor zijn bestaan, het streed nog voor de eerbiediging der
verdragen, voor recht en rechtvaardigheid, ten slotte om de vestiging te beletten van
de opperheerschappij, welke de zegepraal Duitschland zou verstrekken. Zijn
onafhankelijkheid, welke het vroeger in spijt van de Mogendheden verkondigd had
en die de Mogendheden slechts uit vrees voor een algemeenen oorlog gedoogd
hadden, werd nu door den algemeenen oorlog even kostbaar gemaakt voor Europa
als zij de Belgen zelf dierbaar was. Nooit was het internationaal karakter van het
land op verhevener wijze bevestigd geworden, dan in de groote crisis, waaruit het
deerlijk gehavend, doch roemrijk zou verrijzen, om een nieuw tijdvak zijner
geschiedenis in te leiden.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

415

Alphabetisch Register
A
AARLEN, 37, 88.
AALST, 352, 360.
ADAIR (sir Robert), 66 n.
AGADIR, 391.
AKEN, 97.
ALBERT I, koning der Belgen, 223, 342, 386, 391, 393, 411, 412, 413.
ALBERT, lid der voorloopige regeering van Parijs, 142.
ALBERTUS (aartshertog), 81, 205.
ALBERT, hertog van Saksen-Coburg, 93.
ALEXANDER I, keizer van Rusland, 51.
ALGECIRAS, 346, 390.
ALTENBERG (de prins van), 93 n.
ALTMEYER (J.-J.), 271.
AMELIE (prinses van Beieren), 14 n.
AMIEL (H.-F.), 269, 272.
ANETHAN (baron d'), 226, 230, 290.
ANS, 100.
ANSEELE (Eduard), 300, 302, 344.
ANTWERPEN, 17, 25, 34, 37 n., 40, 41, 42, 43, 44, 62, 66, 81 n., 82, 84, 97, 144,
165, 167, 170, 176, 179, 188 n., 189, 200, 201, 203, 217, 218, 225, 227, 229,
239, 254, 258, 261, 286, 289, 299, 303, 316, 326, 332, 335, 349, 357, 364, 379,
386, 389, 391, 404, 407, 410, 413.
ARCONATI (graaf), 126.
ARNDT (Maurits), 45, 286.
ARNIM (Pruisisch minister), 43.
ARRIVABENE (graaf), 126.
ATH, 43, 100
ATHUS, 88.
AUGUST VAN SAKSEN-COBURG, 93.
AUGUSTA VON REUSS, moeder van Leopold I, 51.

B
BANCEL, Fransch staatsman, 271.
BANNING (Emile), 369, 370, 373.
BARA (Jules), 300.
BARNARDISTON (kolonel), 391.
BAROT (Odilon), 117.
BARROT, minister van Frankrijk te Brussel, 162, 163, 164, 194.
BARTELS (A.), 43, 59, 67, 125, 126.
BASSANO (de hertog de), 14 n.
BASTIAT (Frédéric), 172, 308.
BAUDELAIRE (Charles), 271.
BAUTERSEM (arr. Leuven), 35.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

BAUWENS (Lieven), 255.
BEAUCAIRE (de jaarmarkt van), 22.
BEAUFORT (de hertog de), 47.
BEAUHARNAIS (Eugeen de), 12, 14 n.
BEERNAERT (Aug.), 220 n., 314, 315, 319, 324, 326, 329, 330 n., 334, 339,
341, 365, 370, 373, 376, 396.
BELLIARD (generaal), 22, 26, 29.
BENEDEN (J.-B. en Ed.), 280, 404.
BENEDETTI, Fransch diplomaat, 218, 227.
BENOIT (Peter), 268.
BERGEN, 15 n., 23, 43, 100, 143, 325, 332.
BÉRIOT (de), 268.
BERLIJN, 89, 141.
BERTRAND (Louis), 301 n.
BEVEREN (Edmond van), 300.
BIOLLEY (R.), 130, 255.
BISMARCK (de print van), 167, 204, 216, 217, 218, 227, 232, 233, 388, 389,
392.
BLANC (Louis), 409.
BLOMMAERT (Ph.), 285.
BOISLECOMTE (Fransch minister te Brussel), 46 n., 57 n.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

416
BOMA (Congo), 374.
BONN, 286.
BORDAS-DUMQULIN, 127.
BOUDEWIJN (prins), neef van Leopold II, 386.
BRAEKELEER (H. de), 264.
BRAZZA (Savorgnan de), 368.
BRESSON (Fransch agent te Brussel), 19, 20 n., 22.
BRIALMONT (generaal H.), 165, 167, 212, 346, 365, 388, 389.
BRIALMONT (generaal M.), 188 n.
BRIAVOINNE (N.), 124.
BROQUEVILLE (graaf de), 396.
BROUCKÈRE (Charles de), 23.
BROUCKÈRE (Henri de), 161, 188, 194.
BRUGGE, 135, 323, 389.
BRUSSEL, 11, 15 n., 17, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 35, 46, 60, 61, 63, 64, 65, 67,
72, 100, 108, 121, 123, 126, 136, 137, 138, 142, 159, 163, 171, 175, 189, 193,
199, 211, 214, 216, 226, 230, 251, 254, 262, 263, 267, 268, 271, 277, 288, 290,
297, 299, 301, 310, 312, 316, 324, 326, 340, 344, 351, 353, 366, 367, 370, 371,
372, 376, 379, 384, 396, 405, 407, 409.
BRUYNE (sergeant de), 372.
BÜLOW (graaf von), Pruisisch minister, 8, 405 n.
BULWER (H.-L.), 75.
BURGER (H.), 271.
BURLET (Jules de); 339.

C
CAILLAUX (Joseph), Franch minister, 391.
CAMBIER (luitenant), 367.
CARNOY (J.-B.), 280.
CASTIAU (Adelson), 125, 140, 141, 173.
CASTLEREAGH (lord), 5.
CAVAIGNAC (generaal), 154.
CHALLEMEL-LACOUR, Franch staatsman, 271.
CHALTIN, officier, 372.
CHANGARNIER (generaal), 159.
CHARLEROI, 128, 226, 317, 324, 403, 410.
CHARLOTTE, Engelsche prinses, 51, 52.
CHARLOTTE, prinses van België, keizerin van Mexico, 164, 213, 365.
CHARRAS (kolonel), 162.
CHASSÉ (generaal), 34, 41, 42.
CHAZAL (generaal), 124, 188 n., 201, 217 n.
CHEVALIER (Michel), 82, 172.
CLAREMONT (het slot), 51.
CLESSE (Antoine), 287 n.
CLUYSENAAR (J.-P.), 265.
COBDEN (Richard), 171.
COCKERILL (John), 43, 94, 255.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

COGELS, volksvertegenwoordiger van Antwerpen, 182.
COMPIÈGNE, 43.
CONSCIENCE (Hendrik), 275, 286.
CONSIDÉRANT (Victor), 124, 125, 138, 139, 271, 409.
CONSTANT (Benjamin), 262.
CONSTANT DE REBECQUE (generaal), 33.
CONSTANTIJN, groothertog van Rusland, 51.
CONWAY (Edward), 55, 75 n., 180, 211.
COQUILHAT, officier, 372.
COSTER (Charles de), 271, 273.
COUCKE, 290.
CRESPEL (kapitein), 367.
CRÉTINEAU-JOLY, 163.

D
DAENS (priester), 352, 353, 359.
DAINE (generaal), 24, 34, 35 n., 63.
DAVID (L.-J.), 262, 263.
DECAZEVILLE bij St-Etienne, 317n.
DECHAMPS (Ad), 73, 140 n., 194, 204.
DECKER (Pieter de), 163, 178, 189, 190, 191, 194, 195, 230, 286, 288.
DEFACQZ (E.), 117.
DEFRÉ (Louis), 126, 127.
DEFRÉCHEUX (Nicolas), 273.
DEFUISSEAUX (Alfred), 318, 324.
DELCHEF (André), Waalsch dichter, 273.
DELCOMMUNE, officier, 372.
DELFOSSE (Noël), 150.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

417
DELHASSE (de broeders), 124, 126.
DENDERMONDE, 100.
DENIS (Hector), 298.
DE PANNE, 31.
DESCHANEL (Emile), 159, 271.
DESROCHES (J.), 283, 287.
DEVAUX (Jules), 55, 211.
DEVAUX (Paul), 72, 109, 113, 119, 167, 270.
DHANIS, officier, 372, 373.
DIETRICHSTEIN (graaf Maurits von), Oostenrijksch minister, 45, 66 n., 107
n.
DILLENS (Juliaan), 266.
DINO (hertogin de), 7.
DOORN (van), minister van Binnenlandsche Zaken in Holland, 64 n.
DOORNIJK, 65, 100, 130 n.
DOORNIJK (de bisschop van), 247.
DOTRENGE (Th.), 17, 63, 64.
DOUTRELOUP (Mgr.), bisschop van Luik, 358.
DROSTE VON VISCHERING (Mgr.), bisschop van Keulen, 44.
DUCARNE (generaal), 391.
DUCPÉTIAUX (Ed.), 124, 295, 300.
DUMONT (André), 280.
DUMORTIER (B.), 73, 296 n.
DUPRAT (Pascal), 271.
DUVERGIER DE HAURANNE, Fransch staatsman, 159.
DUYSE (P. van), letterkundige, 275.

E
EICHSTADT, 18
ELISABETH, koningin der Belgen, 344, 384.
ENGELS (F.), 126
ENRST, hertog van Saksen-Coburg, 149.
EVAIN (generaal), 76.
EXELMANS (maarschalk), 18.

F
FABVIER (generaal), 18.
FACHODA, 374.
FAILLY (generaal de), 33.
FALCK (A.-R.), 91, 280.
FAYT-LEZ-SENEFFE, arr. Charleroi, 303.
FELLER (pater F.-X. von), 247.
FERDINAND, hertog van Saksen-Coburg, 93.
FÉTIS (Fr.), 268.
FIÉVÉ, officier, 372.
FLAHAUT (graaf de), 4.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

FLEURUS, arr. Charleroi, 316.
FLEUSSU (Stanislaus), lid van het Congres, 53 n.
FOSSION (Dr), 132.
FOURIER (Ch.), 127, 292, 409.
FRAIKIN (Ch.-A.), 265.
FRANCK (César), 268.
FRANCQUI (Emile), 372.
FRANS I, keizer van Oostenrijk, 47.
FRANS, prins van Saksen-Coburg, 51.
FREDERICQ (Paul), 279.
FREDERIK-WILLEM III, koning van Pruisen, 92.
FREDERIK-WILLEM IV, koning van Pruisen, 158, 394.
FREDERIK-HENDRIK, prins van Oranje, 64, 88
FRÈRE-ORBAN (W.), 117, 140, 155 n., 167, 172, 174, 180, 182, 184, 187,
188, 193, 195, 196, 197, 198, 203, 212, 214, 215, 220, 222, 223, 225, 239, 240,
243, 244, 247, 250, 296, 307, 308, 309, 310.
FÜRTH, 81.

G
GACHARD (L.-P.), 280.
GALLAIT (Louis), 263.
GELE (van), officier, 372.
GELE (van), 265, 270.
GENDEBIEN (Alexandre), 18 n., 23, 24, 25 n., 48, 59, 61, 75, 120 n.
GENT, 17, 25, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 109, 127, 128, 129, 130 n.,
131, 133, 136, 137, 141, 191, 193, 199, 226, 238, 266, 268, 277, 284, 285, 295,
296, 297, 298, 300, 301, 302, 317, 332, 335, 351, 356, 357, 362, 378, 410.
GEORGE III, koning van Engeland, 51.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

418
GÉRARD (maarschalk), 34, 35, 36, 41, 42, 154,.
GERLACHE (E.-C. de), 23, 269.
GEVAERT (Fr.-Aug.), 268.
GEZELLE (Guido), 277.
GIRARDIN (Emile de), 271.
GOBBELSCHROY (P.-J.-S. van), 64.
GOBLET (generaal), 40.
GOBLET D'ALVIELLA (graaf Eug.), 23, 271.
GODECHARLE (G.-L.), 265.
GOETHALS, 290.
GOOR, prov. Antwerpen, 360.
GOURIEFF, Russisch minister, 6n.
GOUVY, 88.
GRAMME (Zénobe), 404.
GRANIER DE CASSAGNAC (B.-A.), 161, 187.
GREEF (Guillaume de), 298.
GRÉGOIRE (Henri), Orangist, 17, 64.
GREGORIUS XVI, 105, 190.
GREY (lord), 4, 15 n., 26.
GROOTE (de), 266.
GUERRONIÈRE (de la), 221.
GUIZOT (François), 55, 94, 96, 118, 126, 140, 190, 194.

H
HAERNE (Mgr.) de), 72, 105 n., 252.
HAMBURSIN, officier, 372.
HANNUSSE, officier, 372.
HANSSENS, officier, 372.
HANSWEERD (de vaart van), 220.
HASSELT, 34, 44, 100.
HASSELT (A. van), 270, 275.
HAUSSONVILLE (graaf de), 159.
HECQ, officier, 372.
HELLEPUTTE (George), 360.
HENDRIK DE ZEEVAARDER, 365, 367.
HENRY, officier, 372.
HEULE, arr. Kortrijk, 247.
HEUSCH (de), officier, 372.
HOEI, 26.
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, 286, 287.
HOHENZOLLERN (Leopold von), 226.
HOOGVORST (de gebroeders d'), 24.
HUET (Fr.), 127, 141.
HUGO (Victor), 159, 160, 271, 301.
HYMANS (Paul), 398.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

I
IEPEREN, 100.
ISABELLA (aartshertogin), 81.

J
JACOBS (Victor), 226, 229, 230, 310, 313, 323.
JACQUES DE DIXMUDE (baron J.), officier, 372, 374.
JAN, aartshertog van Oostenrijk, 53 n., 110.
JANSON (Paul), 249, 250, 345.
JANSSEN, officier, 372.
JAURÈS (Jean), 406, 411.
JÉRÔME-NAPOLEON, 162.
JOLIMONT, aanh. van Fayt-lez-Seneffe, arr. Charleroi, 303, 356, 357.
JOSEF II, 9 n., 28, 59, 150, 394.
JOTTRAND (Lucien), 126, 127.
JULIE VAN SAKSEN-COBURG, zuster van Leopold I, 51.
JURBISE, 100

K
KALES, 51.
KAREL, aartshertog van Oostenrijk, 12, 20.
KAREL, prins van Napels, 19.
KAREL VAN BELGIË, 387.
KAREL DE STOUTE, 374.
KATS (Jacob), 67, 136.
KAUNITZ (de prins von), 9 n.
KÉKULÉ (A.), 280.
KENT (de hertog van), 52.
KERCKHOVEN (van), officier, 372, 374.
KERVYN DE LETTENHOVE (baron), 280.
KESSELS (Mathieu), 265.
KEULEN, 81 n., 94, 286.
KEYSER (Nicaise de), 263.
KEYSER (Nicolaas de), 302.
KORTRIJK, 100.
KOSSUTH, Hongaarsch Staatsman, 162.
KURTH (Godefroid), 279, 359.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 7

419

L
LAFAYETTE (generaal), 12, 29.
LAKEN, 39 n., 367, 385.
LALLEMAND (generaal), 18.
LAMARQUE (generaal), 7, 29.
LAMARTINE, 142.
LAMBERMONT (baron), 176, 369, 370, 372, 373.
LAMENNAIS (H.-F.-R. de), 59, 189, 262, 292, 409.
LAMORICIÈRE (generaal), 159.
LANGRAND-DUMONCEAU, 215, 223, 224, 225, 230.
LAURENT (François), 199, 237, 244, 248, 271, 280, 295.
LAVELEYE (E. de), 127, 199, 224n., 237, 250, 271, 280.
LAVIGERIE (kardinaal), 372.
LEBEAU (Joseph), 19, 22, 26, 27, 28, 30, 37, 50, 76, 82, 95, 96 n., 102, 103,
111, 113.
LEBROCQUOY (P.), 65, 66.
LECLERCQ (N.), 103.
LEDEGANCK (Karel), 275.
LEDRU-ROLLIN, 143.
LE FLÔ (generaal), 162.
LEININGEN (de prinses van), 52.
LELEWEL (J.), 126.
LEMAIRE, officier, 372.
LE MARINEL, officier, 372.
LEMONNIER (Camille), 272.
LEO XIII, 247, 248, 350, 359.
LEOPOLD I, prins van Saksen-Coburg-Gotha, koning der Belgen, 12, 26, 27, 28,
29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 63, 64, 65,
68, 75, 76, 77, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 102, 110, 112, 114, 117, 118, 138,
140, 147, 149, 152, 155, 156, 158, 162, 163, 164, 165, 167, 178, 179, 180, 181,
188, 189, 190, 194, 200, 201 n., 203, 204, 205, 209, 214, 216, 218, 223, 252,
301, 394, 412.
LEOPOLD II, koning der Belgen, 94, 158, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216,
217, 220, 223, 226, 229, 230, 245, 247, 253, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315,
317, 319, 321, 322, 323, 329, 330, 334, 338, 339, 341, 342, 346, 347, 348, 349,
363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379,
383, 384, 385, 387, 388, 390, 391, 395, 405 n.
LEOPOLD VAN BELGIË, 387.
LEOPOLDVILLE (Congo), 368.
LEUCHTENBERG (August, hertog van), 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.
LEUVEN, 17, 35, 51, 100, 107, 108, 141, 262, 277, 286, 296, 326, 359, 361, 410.
LEVAE (A.), 284.
LEYS (Hendr.), 264.
LIEBRECHT, officier, 372.
LIBRI-BAGNANO, 269.
LIEFKENSHOEK, het fort, 40, 42.
LIER, 286.
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LIGNE (prins de), 97 n., 98 n., 245.
LIGNE (prinses de), 98 n., 142.
LILLO, het fort, 40, 42.
LODEWIJK-PHILIPS, koning der Franschen, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20,
21, 23, 24, 29, 34, 36, 37, 43, 48, 55, 61, 64, 69, 92, 93, 94 n., 98, 102, 103,
117, 118, 137, 142, 143, 154, 178, 194, 221.
LOEBELL, (J.-W.), 61, 66
LOURDES, 406.
LOIHAIRE officier 372.
LOUISE-MARIE VAN ORLÉANS, koningin der Belgen, 43.
LUCCA (de hertog van), 12 n.
LUIK, 17, 25, 29, 34, 36 n., 62, 63, 100, 130, 133, 167, 173, 200, 268, 277, 316,
319, 324, 326, 335, 344, 353, 357, 358, 403, 410, 413.
LUXEMBURG, 44, 89, 219, 220.
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M
MAASTRICHT, 38, 88, 89.
MAC LAGAN, lid van het Nationaal Congres, 16 n.
MAC-MAHON (maarschalk de), 227.
MADIER DE MONTJAU, Fransch Staatsman, 159, 271.
MAERLANT (J. van), 275.
MAETERLINCK (Maurice), 272, 404, 406.
MALFEYT, officier, 372.
MALMEDY, 390.
MALOU (Jules), 141, 231, 239, 240, 245, 250, 310, 314.
MANAGE, arr. Charleroi, 100.
MARIA, koningin van Portugal, 93.
MARIE-HENRIETTE, koningin der Belgen, 158.
MARIE-JOSÉ VAN BELGIË, 387.
MARIA-THERESIA, keizerin, 262.
MARIEMBOURG, 4, 43, 219.
MARLBOROUGH HOUSE (te Londen), 27.
MARX (Karl), 126, 127, 350, 405, 409.
MASSON (Fulgence), 399.
MASUI (J.-B.), 124.
MATUSZEWIC, Russisch minister, 8, 9, 39 n.
MAUGUIN, Fransch Staatsman, 29.
MAURITS, prins van Oranje, 88.
MAUS (Octaaf), 272.
MAX, burgemeester van Brussel, 413.
MAXIMILIAAN, aartshertog van Oostenrijk, keizer van Mexiko, 164.
MAXIMILIAAN-EMANUEL VAN BEIEREN, 82.
MECHELEN, 82, 107, 254, 300.
MEENEN, 43
MEER (van der), vriend van Charles Rogier, 123 n.
MEERE (generaal van der), 90.
MEEUS (graaf F. de), 255.
MELLINET (generaal A.-F.), 126.
MERCIER (kardinaal), 410, 413.
MÉRODE (Felix; graaf de), 12, 22, 105.
MÉRODE-WESTERLOO (graaf H.de) 375.
METTERNICH (de prins von), 39, 45, 53, 91, 92 n., 141.
METZ, 227.
MEUNIER (Constantin), 266, 404.
MEVISSEN (G. von), 149.
MIGNON (Léon), 266.
MOKE (H.-G.), 270.
MOLÉ (graaf), Fransch minister, 94.
MOLTKE (maarschalk von), 227.
MONTALEMBERT (Charles, graaf de), 201.
MOREL (Charles), 25 n.
MORVILLE, arr. Philippeville, 238 n.
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MOYSON (Emiel), 298, 300.
MUELENAERE (de), 76.
MURAT (Achille), 12 n.

N
NAMEN, 29, 100, 165, 326, 413.
NAPOLEON 1, 14 n., 18, 51, 89, 157.
NAPOLEON III, 152, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167,
168, 175, 187, 188, 189, 200, 201, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227,
232, 233, 388, 394.
NAVEZ (F.-J.), 263, 264, 265.
NEMOURS (de hertog van), 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 52, 93.
NESSELRODE (graaf van), Russisch minister, 9, 149.
NEURENBERG, 81.
NICOLAAS I, keizer van Rusland 39.
NIEDERFÜLLBACH (fundatie van), 377.
NINA (kardinaal), 247.
NOTHOMB (A.), 225 n.
NOTHOMB (J.-B.), 29, 30 n., 72, 81 n., 111, 113, 268.
NYSSENS (Albert), 332.

O
OOSTENDE, 82.
ORANJE (de prins van), zie Willem II, koning der Nederlanden.
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ORBAN (H.-J.), 255.
ORLÉANS (Clementine van), 93.
ORSINI, 164.
ORTS (P.), 213.
OTTO, zoon van den koning van Beieren, 19.
OULTREMONT (graaf d'), 323.
OULTREMONT (Adriana, gravin d'), 89.

P
PAEPE (Cesar de), 298, 299.
PALMERSTON (lord), 15 n., 28, 29, 36, 37, 40, 43, 47, 48, 52, 57, 63, 157.
PARIJS, 19, 23, 25 n., 29, 30, 51, 61, 100, 110, 142, 143, 147, 154, 182, 223,
228, 264, 405, 406.
PEEL (sir Robert), 171.
PEEREBOOM (A. van den), 185 n., 212, 215.
PÉRIER (Casimir), minister van Lodewijk-Philips, 4, 24, 26, 29.
PÉRIN (Charles), 236, 239, 240, 244, 296.
PHILIPS II, koning van Spanje, 150.
PHILIPS IV, koning van Spanje, 88.
PHILIPS DE GOEDE, hertog van Bourgondië, 51.
PHILIPS, graaf van Vlaanderen, 384.
PHILIPPEVILLE, 4, 43, 219.
PICARD (Edmond), 272.
PIUS IX, 224, 236.
PIRMEZ (Eudore), 309 n., 318, 330 n.
PIRMEZ (Octave), 272.
POELAERT (Josef), 267.
PONSONBY (lord), 18, 20, 24, 25 n., 26, 28, 29.
PONTHIER (de), officier, 372.
POTTER (Louis de), 23, 29, 44, 59, 60, 72, 85, 90, 121, 269, 288.
POTTIER (priester), 359.
PRAET (Jules van), 55, 124, 204, 211, 269.
PROUDHON (P.-J.), 159, 166, 271, 293, 298.

Q
QUÉTELET (Fr.), 124, 280, 281.
QUIÉVRAIN, 143, 153, 154.
QUINET (Edgar), 271.

R
REMOUCHAMPS (J.), 273.
RÉMUSAT (P. de), 159.
REYPHINS (L.-A.), 63.
RIDDER (Gust de), 83.
RIO NUNEZ (Guinea), 99.
RISQUONS-TOUT, aanh. van Moescroen, 144, 153.
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ROANNE, bij Saint-Etienne, 81.
ROBAULX DE SOUMOY, 21.
ROCHEFORT (Henri de), 160.
RODENBACH (Alb.), 276.
ROERMOND, 38.
ROGIER (Ch.), 76, 82, 83, 101, 110, 114, 116, 118, 123 n., 124, 138, 140,
160, 172, 181, 182, 188, 194, 195, 197, 215, 219, 220, 223, 252, 269, 289.
ROPS (Félicien), 264.
ROUBAIX, 297.
ROUVEROY (Charles), 285 n.
ROUX, arr. Charleroi, 317.
RYCKERE (P. de) lid van het Nationaal Congres, 16.
RIJSEL, 144.
RIJSWIJCK (Th. van), 275.

S
SAINT-ETIENNE, 81.
SAINT-GENOIS (J. de), 270.
SAINT-SIMON (Henri, graaf de), 82 n., 124, 125, 195, 292.
SAINTE-ALDEGONDE (Marnix van), 271.
SAINTE-BEUVE, 269.
SAKSEN-WEIMAR (Bernard, hertog van), 33, 35, 44.
SALM (Frederik, prins van), 12.
SAN-TOMAS DE GUATEMALA, 99.
SART-DAME-AVELINE, 237, 238 n.
SAY (J.-B.), 172, 308.
SCHOLLAERT (Fr.), 201 n., 349, 395.
SEDAN, 227.
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SENIOR (W.), 179.
SERAING, 100, 300.
SIMON (H.), 273.
SIMONIS (Eug.), 270.
SIMONS (Pieter), 83.
SIMROCK (Karl), 286.
SINT-NICOLAAS, 128.
SKRYNECKI, 91.
SMET DE NAYER (graaf P. de), 342.
SMISSEN (Alfred van der), generaal, 317.
SMISSEN (J.-L., van der), generaal, 63, 90, 111.
SOLVAY (Ernest), 404.
SPILTHOORN (Ch.-J.), 126, 137, 141, 142.
SPRING (A.), 280.
STANLEY (Henri-M.), 367, 368.
STAPPEN (van der), 266.
STAS (J.-S.), 280.
STAVELOT, 390.
STERCKX (Mgr.), 202.
STEVENS (Alfred), 264.
STOBBAERTS (J.), 264.
STOCKMAR (baron C. von), 51, 92, 285, 394.
STORMS, officier, 372.
STUART (lord), 13 n.
SUE (Eug.), 110, 301.
SURLET DE CHOKIER (E.-L.), regent van België, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33,
35.

T
TALLEYRAND (prins de), 4, 8, 27, 37 n., 76.
TANGER, 390.
TEDESCO, advocaat, 137.
TERVUREN, 65, 376.
TESTE, Fransch Staatsman, 64.
THEUX (graaf de), 48, 111, 114, 117, 118, 173, 231.
THIELT, 135.
THIERS (Adolphe), 90, 159, 232.
THONISSEN (J.-J.), 280.
THORÉ, zie Burger.
THYS, officier, 372.
TIEKEN DE TENHOVE (generaal), 34.
TIELEMANS (J.-F.), 23.
TIEN-TSIN, China, 384.
TINTANGE, arr. Bastenaken, 88.
TIPPO-TIB, Arabisch hoofd in Congo, 372.
TOMBEUR, officier, 372.
TRAZEGNIES (markies de), 17.
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TRAZEGNIES (markiezin de), 66 n.
TROOZ (Jules de), 377.

V
VALENCIJN, 143.
VALKE, officier, 372.
VANDENPEEREBOOM (Jules), 342.
VANDERKINDERE (Léon), 279, 290.
VANDERSTRAETEN (E.), 291.
VANDERVELDE (Emiel), 335, 344, 399, 411.
VANDEVELDE (de gebroeders), 372.
VENLOO, 38.
VERHAEREN (Emile), 272, 406.
VERVIER, Vlaamsch schrijver, 285.
VERVIERS, 15 n., 29, 36 n., 64, 97, 129, 130, 171, 226, 229, 300, 332, 346,
357.
VERWÉE (Alfred), 264.
VEUILLOT (Louis), 190, 409.
VICTORIA, koningin van Engeland, 47, 52, 93, 96, 157.
VIEUXTEMP (Henri), 268.
VIGNE (Paul de), 266.
VILAIN XIIII (graaf), 72, 163, 164.
VINCOTTE (Thomas), 266.
VINOGRADOFF (Paul), 326 n.
VRINDT (Jos.), 273.

W
WACKEN (Eduard), 270.
WAHIS, officier, 372.
WALEWSKI (graaf), Fransch minister, 177, 178.
WALLER (Max), 272.
WAPPERS (Gust.), 263, 270.
WAUTERS (Alph.), 280.
WAXWEILER (Em.), 404.
WEENEN, 141.
WESSEM, bij Roermond, 88.
WEUSTENRAAD (Th.), 124, 270, 275.
WEYER (Sylvain van de), 38, 43, 113, 114, 142, 143, 148, 181, 217.
WIERTZ (A.), 264.
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WILLEM I, koning der Nederlanden, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15 n., 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 63, 64, 71, 87,
90, 94, 107, 114 n., 120, 150, 168, 169, 174, 175, 186, 244, 248, 253, 262, 269,
280, 282, 288, 301, 394, 402.
WILLEM II, koning der Nederlanden, eerst prins van Oranje, 6 n., 15, 16 n.,
17, 18, 33, 35, 36, 51, 52, 65, 67, 89, 91, 167, 187, 218, 220.
WILLEM II, keizer van Duitschland, 346, 349 n., 390, 405, 411.
WILLEMS (J.-Fr.), 285, 408.
WILLEMS (Pieter), 279.
WINDHORST, Duitsch Staatsman, 409.
WOESTE (Charles), 229, 245, 310, 313, 314, 323, 326, 329, 396.
WOYNA (graaf van), 149.

Z
ZEEBRUGGE, 377.
ZETTERNAM, Vlaamsch schrijver, 275.
ZWEDEN (Gustaaf, prins van), 12 n.
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