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Politieke geschiedenis van België 

I. De Belgische revolutie 

België dankt zijn ontstaan als onafhankelijke staat aan de Belgische revolutie van 1830. 

België = politieke eenheid onder Spaanse en later Oostenrijkse Habsburgers 
(sinds einde 16DE eeuw).  

Revolutie maakt een eind aan de kortstondige vereniging van Zuid en Noord in het 

Koninkrijk der Nederlanden. (Congres van Wenen in 1815) 

Nieuwe staat = product van revolutie met liberale en nationale karaktertrekken.  

Dank zij een gunstige internationale constellatie, erkend door de grootmachten 

die beducht zijn voor een nieuwe Europese oorlog.  

§1. Achtergronden, oorzaken en aanleiding 

De Belgische revolutie kan bekeken worden vanuit drie verschillende perspectieven:  

1) Stap in de geleidelijke afbraak van het Ancien Régime = onomkeerbaar 

moderniseringsproces 

2) Reactie op het beleid van Willem I  
3) Gebeurtenis met een haast accidenteel karakter (Franse juli-revolutie van 1830) 

 

A. De afbraak van het Ancien Régime  

Tussen Amerikaanse revolutie van 1766 en het Europese revolutiejaar 1848 = een reeks 

politieke omwentelingen die de overgang markeren van een half-feodale naar een 

moderne maatschappij. 

Ancien Régime = 

• overgewicht van landbouw en platteland 

• het grootgrondbezit van adel en Kerk  

• beperkte stedelijkheid. De nijverheid was ambachtelijk en grotendeels gesitueerd 

binnen de stadsmuren, huisindustrie in 18de eeuw ook buiten steden een snelle 

expansie 

• standen met hun privileges 

• vorstelijk absolutisme, gewestelijk particularisme, het corporatisme van de 

gilden in de steden  

• de verstrengeling van godsdienst en openbaar leven  

Einde 18de eeuw  
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Ontwikkeling van de gemechaniseerde grootindustrie en de expansie van het 

kapitalisme leiden tot: 

• nieuwe sociale verhoudingen  

•  verstedelijking van de samenleving 

• Standen en corpsen worden afgebroken > ten voordele individuele 

gelijkheid 

• Kerk en staat gescheiden (adel, clerus en vorst verliezen hun overwicht 

ten voordele van de ondernemende burgers) 

De moderne eenheidsstaat door de liberale burgerij tot voltooiing gebracht. Engeland 
liep economisch als in politiek voorop. 

De Franse revolutie van 1789 

Mijlpaal in de omverwerping van de feodale en klerikale structuren op het 

Europese vasteland en zuidelijke Nederlanden (1795 en 1814 bij Frankrijk 

ingelijfd).  

• Macht van de monarchie, adel en Kerk = aan banden gelegd 

• Individuele rechten en vrijheden worden geproclameerd 

• Voorrechten worden opgeheven  

• Administratie en justitie = rationeler 

Moderne industrie aangemoedigd (afschaffing corporatisme en instelling van het 
samenspannings-of coalitieverbod dat collectieve actie bestraft)  

Belgische revolutie van 1830  

Nieuwe stap in de afbraak van het Ancien Régime in onze gewesten zonder 
proces nochtans te voltooien.  

Tussen 1815 en 1848 in Europa = Restauratie = spanning tussen hervorming en 

traditie.  

Globaal genomen vernieuwing maar ook restauratie = herstel kerkelijke invloed 

in het openbaar leven. 

B. Het beleid van Willem I  

Val van Napoleon in 1814 = noordelijke en zuidelijke Nederlanden, inclusief prinsbisdom 

Luik toegevoegd tot Koninkrijk der Nederlanden. (Willem I van Oranje) > solidaire 
barrière tegen Frankrijk.   

Vergroting van Holland (Geheim artikel van 1 maart 1814) > opties voor de 

postnapoleontische periode  

Acht artikelen van 21 juli 1814 = dwingende instructies voor de interne 

organisatie van de nieuwe staat, waarin Noord en Zuid op gelijke voet moeten 

worden behandeld.  

Congres van Wenen 1815 (Napoleon verslagen bij slag Waterloo) 
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Geografische afbakening van het nieuwe koninkrijk.  

Noord  Zuid  
Calvinistisch Katholiek 
Taalhomogeniteit Taaldiversiteit (sterke aanwezigheid 

Frans) 
Koloniale handelen Industriële revolutie  

 

Willem I = verlicht absolutisme  

= streeft naar een rationele grondslag voor het maatschappelijk bestel en het 

staatsbestuur. 

• Aandacht voor onderwijs 

• Streven kerk en godsdienst onder voogdij van de staat te plaatsen. 

(Staatsmonopolie inzake onderwijs vanaf 1825) 

• Actieve economische politiek = bevorderen handel en nijverheid 

= ook nog trekken van absolute vorst  

• Nieuw koninkrijk heeft GW maar: vorstelijke soevereiniteit blijft hoeksteen van 

het bestel. 

• Staten-Generaal (parlement) beschikt niet over reële autonomie/Willem I ruimte 

voor persoonlijk bewind (natiebesef versterken)  

o Gebeurt door taalpolitiek = Nederlands opleggen in de Belgische 

provincies ten noorden taalgrens en ook in Brussel 

Dubbele oppositie  

Katholieken  Liberalen  
Verzet tegen principe 
godsdienstvrijheid in de grondwet en 
vragen herstel van oude privileges = 
staatsvoogdij afschudden en 
kerkelijke invloed in onderwijs 
herstellen (liberaal-katholicisme) 

Kentering in het liberalisme.  
1) Eerste liberalen = antiklerikaal, 

konden het stellen met verlichte 
bewind van Willem I  

2) Nieuwe generatie = eisen naar 
Engels voorbeeld ministeriële 
verantwoordelijkheid en vrijheid 
van drukpers 

 

Katholieken en liberalen vinden elkaar in de unie van opposities (1828) = vrijheid = 
monsterverbond = biedt verklaring voor de tweeslachtigheid van de Belgische revolutie. 

• Liberalen willen een moderne staat  

• Kerk streeft herstel van vroegere invloed na  

 

C. Het revolutiejaar 1830 

Politieke en sociale onrust van 1830 = aanleiding tot de Belgische revolutie 
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Frankrijk Juli-revolutie 

• maakt een einde aan de Restauratie van de Bourbon-dynastie  

•  brengt burgerkoning Louis-Philippe van Orléans 

In Parijs en Brussel hopen ze voor dezelfde omwenteling in België 

1830 = 

• sociale onrust als gevolg van de slechte economische toestand 

• strenge winter heeft schade toegebracht aan de gewassen en zorgt voor 

stijgende voedselprijzen  

• toenemende werkloosheid aangaan door subsidies aan fabrieken  

• ontevredenheid van het volk  

§2. Het verloop van de revolutie  

A. Opstand tot afscheiding  

25 augustus 1830 Brussel  

• Opera La muette de Portici = onbestemd karakter maar viseren gezagsdragers 

van Willem I waarvan de huizen worden geplunderd en in brand gestoken 

• Wettig gezag verliest greep op de gebeurtenissen 

• Burgerwacht neemt de macht over  

• De liberale oppositie nestelt zich in de nieuwe gezagsorganen en stelt zo zijn 

eisen  

Door de weifelende houding van Willem I, die uiteindelijk troepen stuurt om Brussel in 

te nemen, radicaliseert de opstand > voor het herstel van grieven tot een 
afscheidingsbeweging = opstand groeit tot een eigen revolutie.  

Septemberdagen (23-26 september) = afscheidingsbeweging wordt verzegeld wanneer 
de Hollandse troepen er niet in slagen Brussel in te nemen. 

26 september 1830  

Een Voorlopig Bewind van negen leden tot stand, die voorlopige regering roept 

op 4 oktober de Belgische Onafhankelijkheid uit en schrijft verkiezingen uit voor 

een nationale vergadering.  

Nationaal Congres  

 Zetelt vanaf 10 november 1830, bestaat uit 200 leden, rechtstreeks gekozen door 

ca. 30.000 burgers en krijgt als voornaamste opdracht het opstellen van een 

grondwet. 

7 februari 1831  

De grondwet wordt uitgevaardigd = principes van een parlementaire monarchie 

naar Engels model = verzoent de aanspraken van de liberalen en de rooms-
katholieke Kerk (zeer liberaal voor haar tijd)  
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21 juli 1831  

Leopold van Saksen-Coburg, legt de eed af als eerste koning der Belgen  

B. De internationale constellatie  

 

1) De instelling van een voorlopige regering  

2) De verkiezing van een Nationaal Congres 

3) De aanvaarding van de grondwet 

4) De aanduiding van een vorst  

= de vier beslissende momenten in de consolidatie van de revolutie en vesteging 
van een soevereine Belgische staat. 

België ontstaat dankzij een gunstige internationale constellatie. Het Koninkrijk der 

Nederlanden was in 1815 door het Congres van Wenen opgericht als een anti-Frans 

bolwerk en kaderde in het herstel van Europees evenwicht. 

De ontbinding ervan is dus niet mogelijk zonder de instemming van de mogendheden. 
Willem doet beroep op hen.  

Oostenrijk, Pruisen en Rusland Frankrijk, Groot-Brittannië 
Bondgenoten in de Heilige Alliantie 
staan aan de kant van Willem I =  zij 
verdedigen de bestaande orde, zowel 
de territoriale grenzen als de 
legitimiteit van de Oranjedynastie. De 
Russische tsaar overweegt een 
militaire ingreep, maar moet al zijn 
troepen inzetten om de Poolse opstand 
die in 1830 uitbreekt bedwingen. 
Pruisen is bereid te helpen maar 
vreest voor de eigen Rijnprovincies.  

Staat aan de kant van de revolutie. Wilt de 
anti-Franse barrière zien verdwijnen en is 
gerustgesteld door de Fransgezinde 
gevoelens van vele Belgische 
revolutionairen.  
 
Britse regering kiest ook voor België 
(liberale regering van Charles Grey, 
symphatie voor de liberale revolutie in  
Brussel). Londen wil vermijden dat 
rivieren in handen van de Fransen komt.  

 

Eind oktober 1830 

Britse regering = de internationale conferentie. Ambassadeurs van de vijf grote 

mogendheden en afgevaardigden van de twee betrokken partijen in Londen 

confereren over de mogelijke oplossing voor het Belgisch vraagstuk.  

• Roepen op tot wapenstilstand en erkent daardoor Belgische feit (als 

oorlogvoerende partij)  

• Erkenning van België als toekomstige staat  

• Regelingen voor de grenzen (die van 1970 voor Nederland)  

• Verdeling van de staatsschuld 

• Eeuwigdurende neutraliteit opgelegd (Europees evenwicht niet in gevaar 

brengen, vermijden dat België in Franse invloed komt)  

België  
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• Weigert de grenzen van 11970 te aanvaarden  

• Eist Zeeuws-Vlaanderen, Maastricht, Limburg-over-de-Maas  

• Sluit het Oranjedynastie uit van de Belgische troon (mogendheden hadden 

voorkeur voor deze oplossing uitgesproken) en ze kiezen Franse prins als 

koning > de Franse koning weigert echter de troon voor zijn zoon omdat 

hij beseft dat deze verdoken annexatie tot een Europese oorlog kan leiden 

• Uiteindelijk onder dreiging van represailles aanvaarden ze Engelse 

kandidaat = Duitse prins Leopold van Saksen-Coburg (Congres aanvaardt 

op diens voorwaarden de XVIII Artikelen.  

XVIII Artikelen (9 juli) 

Sluiten mits een handige interpretatie, het behoud van Maastricht, Limburg-over-

de-Maas en Luxemburg niet uit 

 

Willem I  

• Hij aanvaardt de XVIII artikelen niet  

• Verbreekt de wapenstilstand en valt met zijn leger op 2 augustus 1831 België 

binnen 

• De slecht georganiseerde Belgische troepen worden verslagen voor Hasselt en 

Leuven  

• Blijft zicht ook verzetten tegen de XXIV Artikelen (infra) = wordt slecht 

ontvangen door de mogendheden, Britten en Fransen verdrijven het 

Nederlands garnizoen uit de citadel van Antwerpen. Britten dreigen ook met 

een vlootblokkade indien Nederland nog lang weigert het verdrag te 

aanvaarden.  

Leopold  

• Vraagt ingrijpen van een Frans expeditiekorps 

Tiendaagse veldtocht  

• Het Franse ingrijpen wordt door velen gezien als het voorspel van een 

annexatie van België 

• Belang van Nederland als buffer tegen Frankrijk 

De mogendheden  

Ze bieden Willem I een gunstigere regeling aan, de zogenaamde XXIV Artikelen 

(14 oktober 1831) =  

• België moet instemmen met het definitieve verlies van de vestingstad 

Maastricht, Limburg-over-de-Maas en Duits Luxemburg  

• Tolheffing op de Schelde  

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers  
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Onder internationale druk keurt ze het verdrag goed met 59 tegen 38 stemmen 

bij 2 onthoudingen  

Heel deze situatie heeft op korte termijn grote voordelen voor de internationale positie 

van België.  

Ze blijven in het feitelijk bezit van delen van Limburg en Luxemburg die het 
verdrag aan Nederland heeft toegewezen. 

En ze moeten geen interesten betalen op het deel van de Nederlandse schulden 
dat vanaf nu voor Belgische rekening komt.  

1838 

Hollandse Koning aanvaardt de regeling en Belgische regering probeert de status-

quo te winnen = ze kan enkel verzachting van de schuldverplichtingen bekomen.  

 

19 april 1839 Verdragen van London  

België en Nederland tekenen het verdrag dat de scheiding tussen beide landen 

bezegelt. Het verdrag krijgt de garantie van de vijf mogendheden. (GB, Frankrijk, 

Pruisen, Oostenrijk en Rusland) 

Onder protest van de respectieve bevolkingen en van de Belgische politieke 
opinie = een deel van Limburg en van Luxemburg aan Willem I afgestaan.  

Zullen van kracht blijven tot aan de WOI.  

De schending ervan door het Duitse Rijk in augustus 1914 zal door Groot-
Brittannië als een casus belli worden beschouwd. 

C. Wisseling van de macht  

Revolutie = machtswisseling > aanhangers van de oude orde worden vervangen door 

aanhangers van de nieuwe. Proces verloopt niet vreedzaam = in het Zuiden is de 

overgang van het Hollands naar het Belgisch bewind niet vanzelfsprekend.  

Intellectuele middenklasse Adel en de hogere burgerij 
Drijvende kracht achter de revolutie. 
Hebben revolutie richting en vorm 
gekregen en zullen hoge posten bezetten 
in het nieuwe Koninkrijk  

Als gevolg van cijnsvoorwaarde bij de 
verkiezingen zijn zij de grootse groep in 
het Nationaal Congres. Dus ook zij hebben 
hun stempel gedrukt. 

 

Verkiezingen voor het Nationaal Congres en voor de stedelijke raden van oktober-
november 1830  

Legitimeren de revolutie en isoleren de aanhangers van Willem I, de orangisten. 

Orangisten hopen op een herstel van de eenheid van Nederland  

Orangisme  
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Vindt vooral steun bij de oude bestuurselite en bij de aristocratie, zowel in de 

Vlaamse als in de Franstalige. Zij laten zich leiden door ideologische 
overwegingen.  

Na de aanvaarding van de XXIV Artikelen door Willem I verdwijnt het orangisme 
als aparte stroming  

Machtswisseling gaat ook gepaard met een aparte strijd in de revolutionaire beweging. 

Twee groepen worden vrij snel uitgeschakeld.  

De republikeinse democraten De reünionisten 
Patriotten die in de revolutie hebben 
meegevochten en er zelfs de meest 
strijdbare elementen voor hebben 
geleverd, maar door het compromis van 
de liberalen en de aristocratie 
teleurgesteld worden. 
 
Monarchie i.p.v. republiek, geen capacitair 
kiesrecht, hoge cijns  

Zij verwachten niets van een zelfstandig 
België en streven naar de hereniging bij 
Frankrijk. Zij zijn te situeren bij de 
commerciële en industriële burgerij.  

 

Een klerikale revolutie  Gestolen revolutie  
Liberalen spreken hiervan door 
toenemende invloed van de kerk in de 
19de eeuw. De revolutie kan echter 
moeilijk herleid worden tot dit. 

Socialisten spreken hiervan. Bevochten 
door het volk maar waar enkel de 
burgerij de vruchten van heeft geplukt.  

 

§3. De Belgische staat  

Er ontstaan twee karikaturale voorstellingen omtrent België =  

Een artificiële constructie  Een onontkoombare manifestatie van een 
eeuwenoude Belgische identiteit, 
waarvan de oorsprong teruggaat tot de 
Bourgondische periode. (Frankrijk) 

 

Binnen het Belgisch staatsverband heeft zich geleidelijk een Vlaamse identiteit 
ontwikkeld en de Vlaams-Waalse tegenstelling = nu als een middelpuntvliedende kracht. 

 

II. Kenmerken van het politieke systeem in de negentiende eeuw  

 

In het jonge België =   

1) een moderne politiek leven tot ontwikkeling  

2) stabiele verhouding koning, regering en parlement 

3) regeringsmeerderheid en oppositie  
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4) georganiseerde politieke partijen  

§1. Rechten en vrijheden  

Liberale karakter van de Belgische Revolutie = afkondiging een aantal fundamentele 
rechten en vrijheden  

Revolutionairen = plaatsten zich in de Verlichting = refereren naar de Amerikaanse en 

Franse grondwet. 

Belgische grondwet 1831 = zeer uitgebreide verklaring over “de Belgen en hun rechten” 

• Compromis tussen katholieken en liberalen 

• Overheid kan geen preventieve maatregelen nemen enkel repressief 

• Toch zijn er belangrijke restricties = vrijheid van vereniging op twee 

manieren ingeperkt:  

o Wetgeving voorziet geen enkele vorm van rechtspersoonlijkheid voor 

verenigingen (beletten dat kloosters grote rijkdommen zouden 

opstapelen) 

o Het strafwetboek handhaaft het coalitieverbod uit de Franse periode 

(ontstaan van vakbonden wordt verhinderd)  

o Grondwettelijke taalvrijheid leidt tot feitelijke dominantie van het 

Frans  

o Vrijheid van pers wordt in feite beperkt door het dagbladzegel 

• Manifeste ongelijkheden = positie van arbeiders en vrouwen = beide groepen 

uitgesloten van kiesrecht.  

§2. Monarchie en parlementair regeringssysteem 

Alle machten gaan uit van de natie = ontsnappen aan de oude dualiteit tussen prins en 
volk 

• Prins ondergeschikt aan het parlement (geacht de natie te 

vertegenwoordigen) 

• Ministeriële verantwoordelijkheid (kern van parlementair regeringssysteem) 

= overgewicht bij het parlement  

• Regering afhankelijk van de steun van het parlement  

• Koning heeft geen persoonlijke macht (enkel de benoeming en het ontslag van 

ministers en de ontbinding van het parlement worden als reële en 

persoonlijke prerogatieven van de koning in de strikte zin beschouwd 

• Koning heeft enkel de bevoegdheden die hem uitdrukkelijk zijn toegekend 

• Suprematie van het parlement = geen controle op de grondwettigheid van de 

wetten door hoven en rechtbanken  

• Tweekamerstelsel naar Engels model = parlementaire dualiteit = senaat en 

kvv  

§3. Cijnskiesrecht en meerderheidsstelsel 

Het Nationaal Congres beperkt het kiesrecht tot de mannen en tot de eigenaars onder 

hen. Het NC zelf behoudt zelf in de grondwet dus alleen de cijnskiezers. Niemand 
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verdedigt het algemeen stemrecht of het vrouwenstemrecht. Kiesrecht is een zaak van 

vrije burgers en vrijheid wordt verbonden met eigendom. Doordat het kiesrecht is 

beperkt tot de eigenaars slagen de adellijke grootgrondbezitters en de hoger burgerij 

erin het politieke leven naar hun hand te zetten. 

• Er is een minimum en maximum belastingbedrag 

• Differentiële cijns  

• Men moet geen kiezer zijn om verkozen te worden in de Kamer (burgerrecht 

en kiesrecht vallen niet samen) 

Toewijzing zetels  

• Tot 1899 = meerderheidsstelsel  

• Gewone meerderheid  

• Eventueel herstemming tussen de twee best scorende kandidaten (ballotage) 

• Veroorzaakt de uitsluiting van de minderheden (Vlaams = katholiek, Waals = 

liberaal) 

• Het meerderheidsstelsel ligt aan de basis van het tweepartijensysteem in de 

negentiende eeuw  

§4. De unitaire staat  

Einde 18de eeuw – begin 19de eeuw = standenongelijkheid afgeschaft door de burgerij, 
gaat gepaard met :  

• Sterke centralisatie van de staatsmacht  

• Uitschakelen van regionale particularismen 

• De Belgische Revolutie bekrachtigt deze situatie en bevestigt het unitaire 

karakter van de nieuwe staat 

De grondwet van 1831 verdeelt het grondgebied in negen provincies. Provincies 
beschikken slechts over een zeer beperkte autonomie. 

Pas na WOI worden de afdelingen van de Kamer vervangen dor de vaste commissies, 

samengesteld volgens evenredige vertegenwoordiging van de politieke partijen. 

De taalpolitiek van de Belgische revolutionairen moet eveneens in het licht van dat 

unitaire staatsdenken beoordeeld worden.  

• De staat moet centraal worden bestuurd en gestuurd door uniforme instellingen, 

en dus is het aangewezen hiervoor één taal te hanteren. In 1830 kan dat alleen 

het Frans zijn.  

• De keuze van het Frans betekent niet dat er geen plaats is voor het Nederlands. 

Velen erkennen integendeel dat het bestaan van de Nederduitse volkstaal een 

wezenlijk element van de Belgische nationaliteit vormt. Maar kan niet gebruikt 

worden als taal van het centrale bestuur.  

• Frans werd opgelegd in bestuur en gerecht. Frans wordt als enige officiële taal 

erkend 
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• De grondwettelijke vrijheid van taal leidt echter in de Vlaamse provincies tot de 

feitelijke verfransing van het openbare leven. Er is een feitelijke superioriteit van 

het Frans  

Unitaire staat = Een nogal abstracte verzameling van individuele burgers, die niet langer 

door regionale of sociale verschillen in regio’s en standen worden onderscheiden, maar 
allen op gelijke voet deelnemen aan het bestuur van de staat.  (jacobijnse democratie)  

Jean-Jacques Rousseau = volonté Générale tot uitdrukking gebracht in de meerderheid  

De unitaire staat zal snel op de proef worden gesteld door de democratisering, die 
breuklijnen in de samenleving blootlegt, zullen leiden tot = verzuiling en regionalisering 

§5. Politieke partijen  

In de politieke cultuur van 1831 is er geen plats voor politieke partijen. Partijen worden 

als tegenstrijdig met het algemeen belang aangezien en geassocieerd met clubs of 
facties.  

Partijvorming wordt in de hand gewerkt door de opkomst van dagbladpers, die uiting 

geeft aan de verschillende schakeringen van de publieke opinie. = gelijkgezinden 

proberen de debatten in het parlement te beheersen, het regeringswerk te beïnvloeden 

en hun verkiezing te organiseren. Zo ontstaan geleidelijk permanente en georganiseerde 

partijen.  

• Aanvankelijk als ongrondwettelijk gezien 

• Reeds in de tweede helft 19de eeuw = belangrijke politiek-wetenschappelijke 

auteurs beschouwen het partijwezen als een wezenlijk element van het 

parlementaire regeringssysteem 

Partijvorming verloopt langs de breuklijnen die door de modernisering van de 
samenleving in het leven worden geroepen.  

Ontwikkeling van de moderne, geseculariseerde en gecentraliseerde staat schept een 

tegenstelling = 

• Burgerij ( drager van de nieuwe staatsgedachte) en de kerk 

• Centrum en periferie  

Ontwikkeling van de moderne economie versterkt tegenstelling =  

• Stad en platteland 

• In de moderne industrie tussen kapitaal en arbeid.  

Sommige tegenstellingen vallen samen. Zo vertegenwoordigt de conservatieve partij 
zowel de kerk, het platteland als de Vlaamse Beweging.  

De tegenstelling tussen liberalen – erfgenamen van de Verlichting – en conservatieven 

vormt de eerste scheidingslijn in de Belgische Politiek. = liberalen zijn de eersten om 
zich openlijk als partij te profileren in het parlement en daarbuiten.  
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→ De tegenstelling tussen liberalen en conservatieven evolueert na 1857 naar een 

tegenstelling tussen liberalen en katholieken.  

→ De benamingen rechts en links zullen als gevolg van de clerico-liberale strijd 

geassocieerd geraken met katholiek en niet-katholiek en in die betekenis tot aan 

het schoolpact van 1958 in gebruik blijven.  

De term partij heeft aanvankelijk geen betrekking op een nationaal gestructureerde en 
gedisciplineerde organisatie, maar eerder op het losse verband van drie elementen  

1) De groep van gelijkgezinden parlementsleden, die gesteund worden door 

2) Een sympathiserende pers en  

3) Door een netwerk van lokale kiesverenigingen, bestemd om de herverkiezing van 

de parlementsleden te verzekeren 

§6. De grondwet in praktijk  

Het Nationaal Congres wil aan zijn constitutionele arbeid een min of meer definitief 

karakter geven en voorziet daarom een stroeve procedure voor de herziening van de 
grondwet.  

1) De drie takken van de wetgevende macht, koning, Kamer en Senaat verklaren dat 

er een reden is tot herziening en duiden zij de grondwetsartikelen aan die 

daarvoor in aanmerking komen. Door die verklaring zijn de kamers van 

rechtswege ontbonden  

2) Vervolgens komen er verkiezingen voor nieuwe grondwetgevende kamers. 

Hiermee wil het NC de burgers betrekken bij een zo gewichtige aangelegenheid 

als de herziening van de grondwet.  

3) Het nieuwe parlement dat zetelt als constituante, de bevoegdheid om met een 

tweederde meerderheid de aangeduide artikelen en alleen deze veranderen 

→ Grondwet zal worden herzien in 1893 en 1920-21 

→ Vanaf 1965 is er een quasi-permanente herziening met het oog op de 

staatshervorming  

→ De grondwet levert een formeel kader, waarvan de feitelijke invulling voor 

evolutie vatbaar is  

→ De gewoonte vestigt stilaan zekere praktijken, die in de grondwet als zodanig niet 

zijn geregeld.  

→ De rol van de koning, regering en parlement ondergaat fundamentele wijzigingen 

zonder dat de constitutionele teksten worden aangepast  

→ In de grondwet van 1831 geen sprake van een regeringsformateur, een eerste 

minster, van de minsterraad en van het interpellatierecht  

→ Van politieke partijen is er ook geen spoor in de grondwet.  

→ Nood breekt weet = besluitwetten van in de oorlog  

 

 

 

 



  

13 
 

III. Doorbraak van het parlementaire regeringssysteem  

Hoewel de grondwetgevers kiezen voor een parlementair regeringssysteem 

1) Zwakke profilering politieke partijen  

2) Unionisme  

→ Ruimte voor een persoonlijke politiek van Leopold I  

→ Lokt reactie uit en versnelt de partijvorming bij de liberalen, die sturen aan op 

een partijregering  

→ De liberale verkiezingsoverwinning van  1847 dwingt Leopold I een liberale 

regering te aanvaarden.  

§1. Unionisme, Koning en Kerk  

A. Het unionisme 

1828 

De unie van de liberalen en katholieken ontstaan = blijft ook na de revolutie 

standhouden in de vorm van het unionisme.  

Unionisme (Historicus Lode Wils) = niet de afwezigheid van partijen, maar een 

bestendige verkiezings- en bestuurscoalitie van hun gematigde elementen, zowel op 

stedelijk als op nationaal vlak.  

Coalitie = in de hand gewerkt door de onzeker positie van België 

De tegenstelling tussen katholieken en liberalen blijft echter ondergeschikt aan de 

tegenstelling tussen patriotten en orangisten.  

→ Bovendien wordt zowel de katholieke als de liberale partij doormidden gesneden 

door de scheidingslijn tussen conservatieven en democraten.  

Unionisme verandert geleidelijk van karakter (interne en externe factoren) = ontwikkelt 

zich tot een conservatieve regeringsformule = vooral de belangen van de kerk, de 
aristocratie en de vorst gediend.  

1839 

Vrede tussen België en Nederland = doet gemeenschappelijke vijand verdwijnen 
en wakker de politieke tegenstelling in België aan.  

Interne factoren  

• Streven van kerk en Koning naar een stabiele conservatieve 

regeringsmeerderheid  

→ Leidt tot polarisatie tussen de partij van de geestelijkheid en de 

antiklerikale liberalen  

→ Verschillende interpretatie van het grondwettelijk vrijheidsbegrip 

1) Kerk = vrijheid is ook onthouding van staatsinmenging op het 

terrein van onderwijs en armenzorg  
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2) Liberalen = de staat moet net wel tussenkomen om echte vrijheid 

te waarborgen  

• Verhouding parlement-regering = bijkomende spanningen  

Tegenover de unionistische regeringen die in feite conservatieve regeringen geworden 

zijn, profileert zich een liberale oppositie. = wint in 1847 de verkiezingen en dringt haar 
ministers op aan de Koning.  

1852-1857 

Nog een laatste unionistische (in feite conservatieve katholieke regering) aan het 
bewind komen.  

Haar val betekent definitief het einde van het unionisme 

B. Leopold I 

Afwezigheid van georganiseerde partijen = ruimte voor een persoonlijk optreden van 
Leopold I.  

• Leopold I effectieve leiding van de uitvoerende macht en erkent de ministers niet 

als een afzonderlijk en collectief optredend college.  

• Leopold I is ook van mening dat ministers niet alleen aan het parlement 

verantwoording moeten opleggen maar ook aan hem.  

• Buitenlands en militair beleid in hoge mate door de Koning bepaald.  

→ Tiendaagse veldtocht = Leopold heeft persoonlijk bevel 

→ Daarmee gebruik gevestigd dat tot WOII zal standhouden 

→ In oorlogstijd is de koning effectieve opperbevelhebber van het leger 

• Leopold neemt buitenlandse beleid en de diplomatie voor zijn rekening  

• Hij beschikt over diverse drukkingmiddelen 

Er bestaat geen onverenigbaarheid tussen functie als regeringsambtenaar en 

parlementair mandaat.  

→ Het regime is door al die elementen aanvankelijk meer monarchaal dan 

parlementair 

→ Wils = Bestuur door notabelen o.l.v. de koning  

→ Over het algemeen zal de vorst tot 1940 een ruime marge voor een persoonlijke 

politiek behouden. µ 

 

C. De rooms-katholieke Kerk  

De Belgische grondwet maakt een einde aan de voogdij van de Staat over de rooms-

katholieke Kerk. Bevestigt wel de voorrang van de burgerlijke samenleving en de 
vrijheid van godsdienst.  ≠ scheiding tussen kerk en staat.  

→ Blijkt uit het behoud van een aantal maatregelen  

1) Staat betaalt de wedden en pensioenen van bisschoppen en pastoors  
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2) Gemeentelijke overheid heeft de plicht bij te springen om tekorten van de 

kerkfabrieken, die het genaaste kerkelijk patrimonium beheren, aan te vullen 

3) Koninklijk Te Deum 

4) Protocollaire voorrang van de kardinaal-aartsbisschop  

→ Wijst op verbondenheid Kerk en staat en de eersterangspositie van de katholieke 

godsdienst  

1921  

Erkenning van de verenigingen zonder winstoogmerk 

In de eerste decennia van de Belgische onafhankelijkheid bestaat nog geen katholieke 

zuil = een netwerk van confessionele organisaties met profane oogmerken en gekoppeld 
aan een partij. 

De wet op het openbaar lager onderwijs van 1842 

De wet verplicht de gemeenten tot oprichting van een lagere school, maar het 

godsdienstonderricht krijgt er zijn plaats als verplicht vak onder toezicht van de 

clerus. 

1834 

Bisschoppen heroprichten de universiteit van Leuven = een belangrijke rol in de 
vorming van de katholieke elite 

Toch is de verzuilingdynamiek virtueel aanwezig als gevolg van de scheiding tussen de 
kerk en de staat.  

Relatie met de staat zorgt ook onder katholieken voor discussies en controverse.  

Ultramontanen  Liberaal-katholieke stroming  
Paus Gregorius XVI Mechelse aartsbisschop, kardinaal 

Sterckx 
Antiliberale standpunten, zij kunnen zich 
helemaal niet vinden in de liberale 
grondwet, in de scheiding tussen kerk en 
staat en in de voorrang van de burgerlijke 
overheid. Zij wensen een terugkeer naar 
het Ancien Régime, het herstel van het 
katholieke geloof als staatsgodsdienst en 
van de privileges die daaruit voortvloeien 

Accepteren de liberale grondwet zonder 
daarom de feitelijke voorrangspositie van 
de kerk op te geven De principiële 
bezwaren tegen de grondwet wegen voor 
hem niet op tegen de praktische 
voordelen ervan.  

 

§2. Vrijmetselarij, liberalisme en partijregering 

Het monarchaal regeringssysteem en de invloed van de Kerk lokken een liberale reactie 

uit.  

→ Liberale oppositie profileert zich geleidelijk (antiklerikaal en parlementair) 

De antiklerikale stroming is aanvankelijk door de Belgische revolutie verzwakt.  Van bij 

aanvang is een minderheid van de liberalen uit antiklerikalisme tegen het unionisme 
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gekant. Zij worden in hun houding gesterkt door de antiliberale uitspraken van Paus 

Gregorius XVI 

1839 Consolidatie van de Belgische onafhankelijkheid = hierna kent de fractie een snelle 

groei doordat de antiklerikale orangisten hun rangen komen vervoegen.  

Vrijmetselarij = het structurerend en marcherend element in dit antiklerikale 

liberalisme. (Zij steunt op een deïstische wereldbeschouwing en huldigt een 

filantropisch ideaal.  

Op het continent ontpopt de vrijmetselarij zich als een antiklerikale beweging, die de 

publieke rol van de geestelijkheid aanvecht 

De vrijmetselaarsloges zijn niet geheim, maar komen geheimzinnig over door hun 

besloten karakter, hun eigen rituelen, regels en gebruiken. In de nadagen van de 

Belgische revolutie raakt de vrijmetselarij gedesorganiseerd door meningsverschillen 
tussen patriotten en orangisten.  

1833 

Het Grootoosten van België opgericht met dertien toetredende loges.  

→ Drijvende kracht gedurende decennia is de Brusselse advocaat en politicus 

Pierre-Théodore Verhaegen  

1834  

De Brusselse vrijmetselarij richt de Université Libre de Bruxelles op 

De loges richtten mantelorganisaties op waarmee ze ruimere aanhang hopen te 

verwerven.  

→ Zo ontstaan de eerste liberale clubs met permanent karakter (1841, Alliance 

Libérale te Brussel)  

14 juni 1846 

Het eerste liberale Congres (wordt gezien als de stichting van de liberale partij  

MAAR toch = de betekenis moet in het juiste perspectief worden geplaatst, een 

permanente nationale organisatie van de liberale partij zal nog decennia op zich 
laten wachten.  

1) Programma van kieshervorming 

2) Echte onafhankelijkheid van de burgerlijke overheid 

3) Openbaar onderwijs in alle graden zonder inmenging van geestelijkheid  

4) Verbetering van het lot van de werkende klasse,  

 

→ Door deze conventie = de liberale partij treedt naar voren als een duidelijke 

fractie van de Belgische publieke opinie 

→ Duidelijke spanningen bij de liberalen:  

1) Antiklerikaal programma (doctrinairen)  
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2) Gelijkheids- en vrijheidsidealen doortrekken tot de kleine burgerij en de 

werklieden (radicalen  

In het partijprogramma van 1846 is de invloed van de radicale liberalen te merken. In 

Brussel komt er een scheuring tussen doctrinaire en radicale liberalen.  

→ Als gevolg van die ontwikkeling vormt er zich in de kamer geleidelijk een liberale 

groep of fractie met een zekere discipline (de zogenaamde linkerzijde.  

→ Voorstander van een partijregering = een regering met een duidelijk politiek 

programma, die op een politieke meerderheid in de kamer steunt. 

Verkiezingen van 1847 

De liberalen boeken een overwinning en veroveren voor het eerst een nipte 

meerderheid.  

Leopold I benoemt Charles Rogier (Luiks advocaat en voormalig lid van het 

Voorlopig Bewind) als formateur 

→ Het is een belangrijke stap in de richting van een echt parlementair regime met 

een meerderheid en een oppositie. De ministers zijn niet langer de ministers van 

de koning maar wel van een partij 
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V.  Eerste democratiseringsgolf (1884-1914) 

Einde 19de eeuw = periode van ingrijpende mutaties  

→ Sociale en taalpolitieke twisten 

→ Opkomst van het socialisme, de Vlaamse beweging en de christendemocratie 

§1. Sociale en economische mutaties  

Begin 20ste eeuw: België op het demografische, sociale en economische vlak 
geconfronteerd  met drie belangrijke evoluties.  

1) bevolkingsexplosie 

2) verstedelijking 

3) industrialisering  

→ Kenmerken van de dertig jaar die aan WOI voorafgaan  

Omstreeks 1880 = een diepe economische crisis.  

De internationale crisis die de economie in de jaren 1870 kenmerkt, groeit in België 

wegens specifieke omstandigheden uit tot een structurele crisis. Die pas in 1895 wordt 

overwonnen.  

Vanaf 1880 

De Belgische landbouw komt onder zware druk als gevolg van de zogenaamde 

Agricultural Invasion = Dat is de massale import van goedkope 
landbouwproducten (vooral graan) uit de VSA en andere landen van de wereld.  

De landbouwsector komt vanaf de eeuwwisseling voorgoed in een tweederangspositie 
terecht. België is voortaan aangewezen op de import van landbouwproducten.  

1895 

De crisis in landbouw en productie kan worden bedongen.  

• De vervanging van ijzer door staal geeft de zware industrie een nieuwe stimulans. 

• De nood aan grotere kapitaalinvestering versterkt de greep van banken en 

financiële groepen op de industrie. 

Vlaanderen dat in de 19de eeuw achterop liep inzake industriële ontwikkeling profiteert 

eveneens van de industriële innovaties. Een bijkomende troef zijn Vlaanderens 

maritieme ligging en lagere lonen.  

1901  

Ontdekking van steenkool in Limburg 

§2. De krachten van verandering  
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A. Het socialisme en de arbeidersbeweging  

Wegens het coalitieverbod = de eerste verenigingen namen de vorm aan van 
mutualiteiten.  

1857  

De eerste vakbond voor fabrieksarbeiders in Gent.  

Einde 19de eeuw  

→ De arbeidersklasse verwerft de kwantitatieve omvang en de kwalitatieve 

karakteristieken die haar tot drager van de arbeidersbeweging kunnen maken.  

→ De dalende arbeidstijd en de stijgende koopkracht gaat positief inwerken op de 

mogelijkheden van een arbeidsorganisatie 

Socialisme = Speelde een rol in de vorming van klassenbewustzijn. Het verschaft inzicht in 

de maatschappelijke tegenstellingen en in de mogelijkheden tot verandering en laat toe uit 

te stijgen boven het directe corporatieve belang. Aanvankelijk beroert het socialisme, dat 

sterke banden heeft met het radicale liberalisme, nochtans alleen intellectuele en 

vrijzinnige milieus. Bovendien is het slechts de noemer voor verschillende, soms zeer 
tegenstrijdige sociale theorieën.  

Uit de combinatie van ambachtelijke belangengroepen en het socialisme ontstaat de 

moderne arbeidersbeweging. Twee tendensen die met elkaar in permanente spanning 
staan. 

1) Pragmatisch-reformistische  

2) Doctrinair-revolutionaire  

1864 London  

Internationale Arbeiders-Associatie (statuten opgesteld door Karl Marx)  

→ Legt de band tussen socialisme en arbeidersbeweging en doet bij de socialisten 

aandacht groeien voor vakvereniging, mutualiteit en coöperatieve actie. 

→ Zekere kristallisatie in de leer = collectivisme, coöperatie en syndicalisme.  

→ Door conflicten tussen marxisten (verovering van staatsmacht door politieke 

actie) en anarchisten (tegen) valt zij uiteen.  

Cesar De Paepe = introduceert de Internationale via de vrijdenkersvereniging Les 

Solidaires.  

→ Internationale wijst d weg voor de sociaal-democratie = verovering van politieke 

macht door deelname aan het systeem 

1875 

In Duitsland de eerste sociaal-democratische partij  

1885 

Er komt een socialistische partij onder de naam Belgische Werkliedenpartij (BWP)  
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→ Steunt vooral op Brussel met zijn ambachtelijke groeperingen en op Gent met zijn 

vakbondstraditie. 

→ Introduceert een nieuw soort partij = de massapartij = bestaat uit een netwerk 

van organisaties die de binding vormen met de leden-kiezers. 

→ De BWP zorgt voor de electorale mobilisatie 

→ Staat vooraan in de strijd voor het algemeen stemrecht  

→ Mede door haar campagnes wordt in 1893 het cijnskiesrecht afgeschaft en 

kunnen de socialisten in 1894 intrede doen in de KVV.  

 

De grote strijdpunten van de BWP voor WOI 

1) Het zuiver algemeen stemrecht  

2) Afschaffing van art. 310 strafwetboek 
3) Achturenwerkdag  

 

B. Het liberaal progressisme  

De groeiende sociale tegenstellingen in het land creëren ook in de liberale partij 

spanningen tussen een doctrinaire en een progressistische vleugel. (eigenlijk al bij 

aanvang aanwezig)  

→ Zij worden bepaald door de mate van radicalisme waarmee de realisatie van de 

principes van vrijheid en gelijkheid wordt nagestreefd  

Progressistische tendensen waren duidelijk werkzaam geweest in de jaren 1840 en 

hadden doorgewerkt in de redactie van het eerste liberale partijprogramma. Een 

progressistische strekking manifesteerde zich tussen 1857 en 1870 en voerde zelfs 

oppositie tegen de doctrinair-liberale regering die toen aan het bewind was.  

Tussen 1884 en 1887  

Een scheuring tussen de twee vleugels van het liberalisme (eerst in Brussel, 

daarna in het hele land)  

→ Breekpunt = een reeks van sociale hervormingen en de uitbreiding van het 

stemrecht.  

1887  

De scheuring wordt dan bezegeld met het Liberaal Progressistisch Congres  

→ Gepleit voor verplicht lager onderwijs 

→ Verbod van kinderarbeid  

→ Afschaffing van het lotelingensysteem 

→ Uitbreiding van het stemrecht tot al wie kan lezen en schrijven 

Tussen dit liberale progressisme en het opkomende socialisme zijn de grenzen niet altijd 

duidelijk te trekken.  
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Brugfiguren =  

1) Paul Janson = de latere leider van de progressisten, maakt deel uit van de 

Internationale  

2) Cesar de Paepe = lid van de progressistische kiesvereniging van Brussel  

Tot 1894 is de BWP evenwel niet vertegenwoordigd in het parlement, de 

progressistische partij wel. Nadien zal die laatste echter door de socialisten worden 

overvleugeld.  

Grondwetsherziening van 1890-1894  

De progressisten spelen een cruciale rol = zij helpen de katholieken aan een 2/3de 

meerderheid voor de invoering van het algemeen stemrecht  

In de daaropvolgende verkiezingen worden de doctrinairen overvleugeld door de 
progressisten, die dikwijls een kartel aangaan met de socialisten.  

→ De invoering van de evenredige vertegenwoordiging zal de band tussen de 

liberale progressisten en socialisten doorbreken en de mogelijkheid scheppen 
voor het herstel van de liberale eenheid. 

 

C. De christendemocratie en de christelijke arbeidersbeweging  

Er worden patronaten voor de jeugd en werkmanskringen voor de volwassenen gesticht 
(patenalisme) 

Stilaan ontstaat ook in katholieke milieus een hervormingsgezinde beweging die meer 

oog heeft voor de materiële en economische dimensie van het sociale vraagstuk en in de 
jaren 1880 vaart krijgt. 

Ze heeft een drievoudige oorsprong =  

1) Ontvoogdingswil bij de kleine burgerij met Vlaamsgezinde inslag (sociaal 

progressisme)  

2) De religieus gemotiveerde bekommernis voor de materiële noden van de 

volksklassen bij sommige leidende katholieken (ultramontanisme) = zij zijn 

voorstander van een corporatieve organisatie  

3) Syndicale stroming in Gent waar men zich inspireert op de Engelse trade unions  

→ Hier wordt in 1866 de antisocialistische Katoenwerkersbond opgericht = 

later als de eerste christelijke vakbond worden gezien  

De katholieke hervormingsbeweging vormt dus zowel een reactie op het liberalisme als 

op het socialisme 

De sociale congressen van Luik (1886, 1887, 1890)  

Vormen belangrijke manifestaties van de hervormingsgezinde beweging. Er doen 

zich belangrijke twistpunten voor.  

1) Tussenkomst van de wetgever in sociale kwesties  
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2) Het recht van arbeiders om zichzelf te organiseren  

De encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII (1891) erkent zowel de plicht van de 

overheid om tussen te komen in sociale kwesties als het recht van arbeiders om zichzelf 

te organiseren 

Tussen 1885 en 1895  

Opvallende uitbreiding van de katholieke sociale actie. Daarbij kunnen minstens 

vier stromingen onderscheiden worden 

Mutualisme Landbouwersbeweging Christendemocratie Christelijk syndicalisme  
Beoogt de materiële 
lotsverbetering van de 
lagere klassen door 
voorzorg (zieken- en 
pensioenkassen) 

Leidt in 1890 tot de 
stichting van de 
Boerenbond van Leuven. 
Typisch is het 
corporatisme, dat 
eigenaars, landbouwers 
en pachters wil 
verenigen 

Beoogt de politieke 
emancipatie van de 
volksklassen en 
daardoor komt het in 
botsing met de 
conservatieve 
katholieken. De 
Belgische Volksbond 
(1891), een losse 
federatie van 
verenigingen 
allerhande wordt het 
politieke forum van de 
christendemocratie. 
De meest radicale 
uitdrukking  ervan is 
het Daenisme 
(priester Adolp Daens) 
= hij ontwikkelt een 
christendemocratische 
beweging los van de 
Belgische Volksbond.  

Gaat uit van het recht 
van de arbeiders op een 
eigen organisatie om 
betere loon- en 
arbeidsvoorwaarden af 
te dwingen.  
1904 = een permanent 
secretariaat voor 
syndicale actie (pater 
Georges Rutten) waaruit 
in 1912 het Algemeen 
Christelijk Vakverbond 
(ACV) groeit. Zal de kern 
worden van een bredere 
christelijke 
arbeidersbeweging die 
pas na WOI tot volle 
ontplooiing zal komen.  

 

In al de genoemde initiatieven spelen priesters een actieve rol. Door de uitbreiding van 
de katholieke sociale actie komt een proces van maatschappelijke verzuiling op de gang.  

Voor de buitenwereld wekt deze golf van katholieke sociale actie wel de indruk van een 

groeiende klerikalisering.  

D. De Vlaamse Beweging  

De VB ontstaat kort na de Belgische onafhankelijkheid. Aanvankelijk heeft zij het 

karakter van een literaire beweging.  

- Jan Frans Willems (vader van de Vlaamse Beweging)  

Zij zien geen tegenstellingen tussen de Vlaamse Cultuur en België maar beschouwen 

haar als een bijdrage tot de vestiging van een Belgische nationaliteit tegen Frankrijk. 
(Hendrik Conscience, De Leeuw van Vlaanderen)  
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Al snel verschuift het accent van de Vlaamse Beweging naar de taalstrijd 

→ Groeiende dominantie van het Frans in het bestuur, het leger, het onderwijs 

en het gerecht 

→ De Vlaamse Beweging eist het herstel van taalgrieven en de erkenning van het 

Vlaams in een tweetalig Vlaanderen (Petitionnement 1840 en 

grievencommissie 1856) 

→ Einde 19de eeuw gaan ze radicaliseren naar een eentalig Vlaanderen  

→ VB vooral gedragen door de kleine burgerij = zij komen vooral terecht bij de 

radicale vleugel van de liberale partij, en vooral bij de katholieke partij 

Uitingen van deze kleinburgerlijke Vlaamse Beweging:  

• Toneelmaatschappijen  

• Rederijkerskamers 

• Dag- en weekbladen  

• Willemsfonds 1851 

→ Wanneer dat laatste evolueert in liberale richting, richten katholieke 

flaminganten Het Davidsfonds op (1875) genoemd naar de Vlaamsgezinde 
priester en professor Jan-Baptist David  

Tussen het eerste petitiemoment in 1840 en de katholieke machtsovername in 1884 
boekt de Vlaamse beweging enkele beperkte successen.  

→  1844, spelling van de Vlaamse dialecten geüniformeerd met het Hollands als 

standaard  

→ 1873 de eerste taalwet goedgekeurd (gedeeltelijke vernederlandsing van het 

strafgerecht 

→ 1878 de tweede taalwet (gedeeltelijke vernederlandsing van het centrale 

bestuur) 

→ 1883 de derde taalwet (gedeeltelijke vernederlandsing van het officieel 

middelbaar onderwijs)  

Vanaf de jaren 1880 oefent de Vlaamse Beweging een hefboomfunctie uit in het 

democratiseringsproces.  

Er is een eis voor voor hoger onderwijs in het Nederlands en de vernederlandsing van 
de Gentse rijksuniversiteit in het bijzonder.  

Lodewijk de Raet (jonge ambtenaar en economist) speelt een belangrijke rol 

§3. Beheerste democratisering van de instellingen onder katholiek bewind 

1884 – WOI = Katholieke partij aan de macht gedurende 30 jaar  

Uiterlijk kan dat wijzen op grote stabiliteit intern kent het politieke systeem  nochtaans 

diepgaande wijzigingen.  

→ Grote groepen nieuwe kiezers worden gedurende deze periode bij de politiek 

betrokken 

→ Een nieuwe partij, de BWP, doet haar intrede in de politieke arena  
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→ De katholieke partij slaagt erin om dat proces te beheersen en te controleren  

In deze periode kunnen drie fasen worden onderscheiden waarvan de grenzen 

samenvallen met de wijzigingen in het kiesstelsel.  

1) 1884-1894, laatste decennium van de cijnkiezers. Strijd tussen liberalen en 

katholieken (ministerie Beernaert)  

2) 1894- 1900, socialistische partij doet dankzij de invoering van het meervoudig 

algemeen stemrecht haar intrede in de Kamer. Maar als gevolg van een gunstige 

combinatie van verschillende elementen in het kiessysteem verovert de katholiek 

partij een verpletterende meerderheid.  

3) 1900-1914, ook na de invoering van de evenredige vertegenwoordiging 

behouden de katholieken hun meerderheid. Die meerderheid is wel precair 

geworden en de katholieke regering is steeds meer afhankelijk van toegevingen 
van de christendemocraten. 

 

→ Stichting BWP (1885), de arbeidersopstand in Wallonië (1886) en de scheuring 

in de liberale partij (1887) 

→ Belangrijke indicaties voor de in aantocht zijnde politieke en maatschappelijke 

verschuivingen. 

Verkiezingen voor de constituante in 1892 = katholieke regering verliest haar 2/3de 
meerderheid en moet compromis sluiten met de oppositie. 

Eerste grondwetsherziening van 1892-1893 = tweeslachtige oplossing voor de gestelde 

problemen 

1) Stemrecht (compromis tussen de katholieke regering en de liberalen 

(progressisten)  = algemeen meervoudig stemrecht, alle mannen van minstens 
van 25 jaar (vrouwenstemrecht wordt niet in overweging genomen 

1899 

Door een gewone wet het meerderheidsstelsel vervangen door het stelsel van de 

evenredige vertegenwoordiging. 

→ Katholieken vrezen de opgang van de socialisten ten koste van de liberalen  

→ Verschillende politici zien het gevaar van een Vlaams-Waalse polarisering  

→ De katholieke regering  beseft dat haar meerderheid precair is  

→ Door de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging ziet de katholieke 

regering haar meerderheid slinken, maar krijgt zij een sterkere nationale basis  

→ Ook de liberalen en de socialisten krijgen een steviger nationale basis en zo komt 

er een einde aan de blokvorming van een rechts Vlaanderen en een links 

Wallonië zoals die zich tussen 1884’ en 1900 steeds vaker heeft gemanifesteerd 

n.a.v de taalwetten. 

→ De inkrimping van de katholieke meerderheid heeft belangrijke interne gevolgen  

§4. Sociaal beleid, taal- en onderwijspolitiek  



  

25 
 

Op drie terreinen na 1884 een wezenlijke breuk met het verleden 

1) Sociaal vlak = einde aan de non-interventie die de liberale periode voor 1886 

heeft gekenmerkt 

2) Taalkwestie = de tussenkomst van de wetgever groeit, die legt de taalvrijheid aan 

banden  

3) De regering moedigt door staatssubsidies de ontwikkeling van het katholiek lager 
onderwijs aan  

 

A. Begin van de sociale wetgeving  

Maart 1886 

Waalse arbeiders in opstand (wekenlange gewelddadige staking in de 
industriegebieden van Luik en Borinage.  

→ Er wordt eindelijk werk gemaakt van sociale wetgeving  

→ De regering neemt het initiatief door de oprichting van de Commissie van 

de Arbeid  

→ De sociale wetgeving brengt een uitbreiding van de 

overheidsadministratie met zich mee 

De wetgeving bestrijkt drie vlakken =  

1) Arbeidsvoorwaarden  

→ Wetten op bescherming van het loon  

→ De beperking van de vrouwen- en kinderarbeid  

→ Invoering van verplichte zondagsrust 

→ Beperking arbeidsduur (max 10 uur)  = dit komt er niet voor WOI 

2) Arbeidsverhoudingen  

→ Hervorming van de werkrechtersraden  

→ Instelling van de nijverheids- en arbeidsraden 

→ Oprichting hogere arbeidsraad  

→ Van echte collectieve betrekkingen tussen arbeiders en patroons is er nog 

geen sprake aangezien de patroons vakbonden niet als gesprekspartner 

willen  

→ De wet op erkenning van de beroepsverenigingen is door zijn restrictieve 

bepaling een maat voor niets  

→ Syndicale actie wordt bemoeilijkt door art. 310 van het strafwetboek 

3) Sociale verzekeringen (werkmanswoningen, zieken- en pensioenkassen, 

werkloosheidskassen)  

→ Katholieke regering huldigt het principe van gesubsidieerde vrijheid, 

moedigt particuliere initiatieven aan en steunt ze met subsidies  

→ Arbeidsongevallenwet 1903 

B. Bescheiden vernederlandsing  
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Katholieke machtsovername in 1844 = leidt tot een versnelling van de taalwetgeving = 

electorale steunpunt van de katholieke partij ligt in Vlaanderen (tussen 1894 en 1900 
zelfs alle zetels)  

→ Door de invoering van het meervoudig algemeen stemrecht in 1894 = 

vernederlandsing  in de hand gewerkt.  

→ Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en letterkunde (1886) 

→ De munten en bankbiljetten krijgen tweetalige opschriften 

→ Vernederlandsing van het strafgerecht 

→ Vernederlandsing hoger onderwijs 

→ Erkenning van de Nederlandse eedformulieren  

→ Belgisch Staatsblad wordt volledig tweetalig  

→ Burgerwacht vernederlandst 

→ Gelijkheidswet 1898 = deze wet stelt het NL op gelijke voet met Frans voor 

wetten en koninklijke besluiten. Niet alleen een grote symbolische waarde maar 

ook praktische betekenis. In het parlement zal het gebruik van NL toenemen 

→ Er komt evenwel geen vernederlandsing van de Gentse rijksuniversiteit, een eis 

die vanaf ca. 1900 als symbool van de Vlaamse strijd gaat fungeren. = de 
ontgoocheling daarvoor zal bijdragen tot het activisme tijdens WOI  

 

C. Staatssubsidies voor het katholiek onderwijs  

Grondwettelijke vrijheid van onderwijs zorgt van in het begin voor tegenstrijdige 

interpretaties. Debat spitst zich toe op= 

→ de functie van het openbaar onderwijs  

→ de wijze waarop het moet worden georganiseerd 

→ de rol die de kerk daarin moet hebben  

 

1) Liberalen en socialisten = inrichting van een gecentraliseerd en gelaïciseerd 

openbaar onderwijsnet is een middel om het kerkelijk overwicht te counteren 

2) Katholieken kennen de overheid hoogstens een suppletieve, d.i. aanvullende rol 

toe en wijzen de neutraliteit van het openbaar onderwijs af.  

De spanningen hebben vooral betrekking op het lager onderwijs= het is een strijd om de 

harten en de geesten van de jeugd die later ook de politieke toekomst zullen bepalen  

→ Zal in  1914 leiden tot de algemene leerplicht voor kinderen tot 12 jaar  

De eerste organieke wet op het lager onderwijs van 1842 die de bevoegdheid voor de 

oprichting van de openbare lagere scholen aan de gemeenten toekende was nog een 
uiting van de toen unionistische politiek.  

→ De wet bepaalde immers dat de gemeenteschool een godsdienstige inslag moest 

hebben en dat de geestelijkheid er ambtshalve autoriteit had 
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→ Bovendien liet de wet toe dat gemeenten geen eigen school oprichtten indien er 

private scholen aan de wettelijke voorwaarden voldeden  

→ En dat gemeenten onder bepaalde voorwaarden zelfs bestaande katholieke 

scholen als openbare school konden aannemen 

Nieuwe organieke wet van 1879 

De liberalen verplichtten de gemeenten zelf een school op te richten en banden zij 

het vak godsdienst buiten de schooluren. Daarmee schiepen zij de voorwaarden 
voor een neutraal onderwijs 

Wanneer de katholieke partij in 1884 aan de macht komt en haar positie dertig jaar weet 

te handhaven kan zij uiteraard haar stempel drukken op de verdere vormgeving van het 

lager onderwijssysteem 

→ Katholieke regering bevestigt haar opvatting over het suppletieve of aanvullende 

karakter van het openbaar onderwijs door opnieuw het aannemen van vrije 
scholen aan te nemen.  

Nieuwe organieke wet van 1895 

Godsdienst wordt opnieuw een verplicht vak in de gemeentescholen met de 

mogelijkheid van vrijstelling wanneer de ouders daartoe een verzoek hebben 

ingediend.  

De regering beslist voor het eerst staatssubsidies toe te kennen aan de katholieke 

lagere scholen, meer bepaald door een nieuwe categorie van aanneembare 

scholen in het leven te roepen 

→ Dat zijn de scholen die aan de voorwaarden voldoen om door een 

gemeente te worden aangenomen (deels door de staats 

gesubsidieerd)  

→ De partijen van de linkerzijde kondigen meteen aan dat ze deze 

subsidies zullen afschaffen eens ze aan de macht zijn 

De rechterzijde blijft evenwel doof voor de eis van de linkerzijde om een vak niet-

confessionele zedenleer in te richten voor kinderen die zijn vrijgesteld van het vak 

godsdienst  

1884-1914 

Er vormen zich twee duidelijk onderscheiden schoolnetten. Een openbaar en een 
katholiek 

1) De neutraliteit van het openbaar onderwijs en  

2) de subsidies aan het katholiek onderwijs 

 

→  vormen de twee knelpunten die de linker- en rechterzijde verdelen 

De wet van 19 mei 1914  
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Vormt het sluitstuk van 30 jaar katholieke schoolpolitiek = invoering van de 

leerplicht tot 12 jaar en betoelaging  van het katholiek lager onderwijs.  

§4. Reacties  

De politieke ontwikkeling in de periode 1884-_1914 roept een dubbele reactie in het 

leven  

→ loopt vooruit op de verdere democratisering  

→ antidemocratische na WOI  

Linkse partijen, liberalen en socialisten (door banden van vrijzinnigheid met elkaar 

verbonden) = na 1900 gaan ze een feitelijke bondgenootschap vormen met als doel de 

rechterzijde van de macht te verdrijven.  

→ Ze eisen het algemeen stemrecht  

Liberalen en socialisten vindt men ook terug in de opkomende Waalse beweging = als 
reactie op de taalwetten  

→ De Waalse beweging bezit van meet af bijgevolg een dubbelzinnig programma 

1) Eentaligheid Wallonië 

2) Tweetaligheid Vlaanderen  

→ De Waalse beweging is in hoofdzaak links tegen een katholieke regering die op 

Vlaanderen steunt  

→ In de Waalse beweging ontstaat de formule van bestuurlijke scheiding waardoor 

Vlaanderen en Wallonië over een vorm van zelfbestuur zouden beschikken 

→ De Waalse beweging die marginaal blijft, krijgt een krachtige impuls door de 

gelijkheidswet van 1898 en vervolgens door de verkiezingsnederlaag van het 
linkse kartel in 1912 

Van een geheel andere aard is dan weer het Belgisch nationalisme = beklemtoont de 

Belgische identiteit 
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VI. Buitenlands en militair beleid van België 

België in 1831  

Wordt erkend door de grote mogendheden en krijgt de eeuwigdurende 
neutraliteit opgelegd 

§1. 1848-1870: neutraliteit onder Franse dreiging  

De Belgische reactie op die nieuwe Frans dreiging is drievoudig  

1) De regering zal voortaan in haar buitenlands beleid een grote voorzichtigheid aan 

de dag leggen = bv. Snelle erkenning van de Franse Tweede republiek door België 

in 1848  

2) Toenadering tot Nederland. Voortaan gaan de Nederlandse beleidsmakers België 

meer en meer beschouwen als een vooruitgeschoven post in de Nederlandse 

verdediging tegenover het Franse expansionisme. Men zal nu aanvaarden dat 

beide landen gemeenschappelijke belangen hebben. 

→ Na 1849 begint men werk te maken van een nieuwe reeks verdragen 

tussen België en Nederland 

→ Hoogtepunt = afkoop van de Scheldetol in 1863 

3) Versterking van de eigen defensie, het sluitstuk van de Belgische 

landsverdediging is voortaan Anrwerpen 

→ De Meetingpartij, een coalitie van katholieken en radicale liberalen, die 

van het antimilitarisme hun voornaamste programmapunt hebben 

gemaakt.  

→ Gekenmerkt door sociaal progressisme, Vlaamsgezindheid en een latent 

antiroyalisme 

Na de mislukking van het Mexicaanse manoeuvre blijft België enkel nog de mogelijkheid 

terug te grijpen naar de beproefde strategie van een toenadering tot Nederland.  

1866 Pruisen en Frankrijk  

Geheime Benedetti-akkoord: Pruisen belooft Frankrijk niet te hinderen bij een 

eventuele annexatie van België, in ruil voor Franse erkenning van een Duitse 
eenmaking onder Pruisische leiding.  

§2. Diplomatiek non-beleid en koninklijke koloniale politiek  

De periode die loopt van de Frans-Duitse oorlog tot het begin van de aanloopperiode 

naar WOI vormt het hoogtepunt van de Belgische desinteresse voor het internationale 

domein.  

→ Enige dossiers van internationale politieke aard = houding tegenover het jonge 

koninkrijk Italië 

Nochtans blijkt de zwakte van het neutraliteitsbeleid overduidelijk in 1887, wanneer 

semi-officiële Britste bronnen laten verstaan dat de loutere doortocht van vreemde 

troepen over Belgisch grondgebied niet zal worden beschouwd als een schending van de 

verdragen van 1839. 
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In schril contrast staat de actieve koloniale politiek van Leopold II.  

→ De doorbraak van Leopolds Congo-politiek vindt plaats in 1884.  

→ Internationale conferentie in Berlijn = de beruchte conferentie waar de Europese 

mogendheden Afrika onder elkaar verdelen.  

→ Voortaan is Leopold staatshoofd over twee landen (ingreep van regeringsleider 

Beernaert zorgt ervoor dat nodige toestemming nog verkregen wordt.  

→ Congo is voor hem een middel om zijn eigen grootse plannen te realiseren zonder 

daarbij te moeten raken aan de Belgische parlementaire democratie. Hij 

combineert daarbij probleemloos twee rollen.  

1) Hij aanvaard de beperkte rol die is weggelegd voor de monarch in de 

Belgische parlementaire democratie 

2) Hij heerst als een absolute vorst over Congo dat hij als zijn privé-eigendom 

beschouwt  

3) Enige band tussen beide landen = een personele unie  

• Katholieke partij heeft nooit veel belangstelling getoond voor buitenlandsbeleid  

• De liberalen staan negatief tegenover de al te grote samenhang tussen de koninklijke 

kolonisatie en katholiek missioneringswerken 

• Voor de socialisten wordt Congo enkel een zoveelste slachtoffer van het kapitalisme 

1895  

Akkoord tussen Leopold II en de Belgische staat creëert de mogelijkheid om de 
Afrikaanse gebieden tot een Belgische kolonie te maken 

 

1908  

Congo wordt formeel een Belgische kolonie en gaat de 

bestuursverantwoordelijkheid voor het Afrikaans territorium over op de 

Belgische regering  

Louis Franck  

Van 1918 tot 1924 minister van Koloniën en zal een belangrijke rol spelen in de 

verdere integratie van het financiële en economische systeem van de kolonie en 

het moederland.  

§3.  De crisis van de Belgische neutraliteit  

Vanaf het beging van de 20ste eeuw leidt het spel van internationale allianties tot een 
toename van de internationale spanningen.  

De Belgische opinie gaat langzamerhand beseffen dat de neutraliteit slechts een 

waarborg is in zoverre de mogendheden deze neutraliteit belangrijk vinden.  

België zal zelf meer moeten instaan voor de verdediging van zijn onafhankelijkheid en 

territoriale integriteit. In die context neemt de regering het initiatief tot ingrijpende 
militaire verhoudingen.  
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→ Loting wordt afgeschaft en vervangen door de dienstplicht van één zoon per 

gezin 

→ 1913, de algemene dienstplicht wordt ingevoerd  

→ De keuze van beperkte weerstand zal tot 1914 die van de Belgische 

beleidsmakers zijn 
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VII. De nationale unie en activisme tijdens de eerste wereldoorlog  

 

1914 

België ondanks neutraliteit meegesleurd in WOI. De oorlog wordt de katalysator 

van ingrijpende sociale en politieke veranderingen. In drie opzichten zijn de vier 
oorlogsjaren belangrijk voor de Belgische politiek.  

§1. België in de oorlog  

2 augustus 1914  

Duitse ambassadeur overhandigt in Brussel een ultimatum aan de Belgische 

regering  

→ Ze eisen vrije doortocht naar Frankrijk  

→ Zal België in zijn onafhankelijkheid herstellen  

→ De schade van de militaire operatie vergoeden  

→ Koning en regering beslissen het Duitse ultimatum af te wijzen  

4 augustus 1914  

De Duitse troepen vallen België binnen 

De Belgische regering is uitgeweken naar Frankrijk. Koning Albert weigert het 

Belgisch grondgebied te verlaten en vestigt zich in de Panne nabij de Franse 

grens 

Doordat het parlement niet kan worden bijeengeroepen neemt de regering haar 
toevlucht tot zogenaamde besluitwetten 

1916  

De bezettingsmacht gaat over tot deportatie van ongeveer 120.000 
arbeidskrachten naar Duitsland  

De beslissing van de Belgische regering om het Duitse ultimatum af te wijzen was 

ingegeven door overwegingen van recht, eer en zelfbehoud maar de materiële gevolen 

zijn rampzalig.  

§2. Nationale unie  

De Duitse inval zorgt voor een uitbarsting van Belgisch patriottisme = de 
partijtwisten worden opzij gezet om plaats te maken voor de godsvrede  

→ Liberalen en socialisten scharen zich achter de koning en de katholieke 

regering van Charles de Broqueville in een eensgezind afwijzen van de 

Duitse overweldiger 

→ Om de nationale eendracht te behouden benoemt de regering de liberalen 

Paul Hymans en Eugène Goblet d’Alviella en de socialistische leider Emile 
Vandervelde tot minister van state.  
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De Godsvrede komt in het bezette land tot uiting in het Nationaal Hulp- en 

Voedingscomité = opgericht op initiatief van bankiers in de hoofdstad met als doel de 
voedselbevoorrading van België te verzekeren in samenwerking met de VS en Spanje.  

→ Naarmate de sociale situatie in België verslechtert breidt het zijn werking uit 

en verleent het ook steun bij de bestrijding van de werkloosheid en in de 

gezondheidzorg 

→ Vertakkingen op nationaal, provinciaal en lokaal vlak 

→ Centrale figuur is de bankier Emile Francqui, topman van de société générale 

→ Ontpopt zich tot een schaduwregering in bezet land  

Januari 1916  

Broqueville neemt de drie ministers van staat van de oppositie op in zijn kabinet 

= met de steun van Albert I die vooruitloopt op het einde van de oorlog en die zijn 

troon niet exclusief met de rechterzijde wil delen.  

Deze verruiming van de regering betekent het einde van dertig jaar 
katholiek bewind.  

§3. Activisme en frontbeweging  

Op één punt houdt de godsvrede niet stand, namelijk op het terrein van de Vlaamse 
kwestie 

België 1915 

Activisme komt tot ontwikkeling = een beweging van flaminganten die van de 

oorlogssituatie gebruik willen maken om de Vlaamse kwestie op te lossen en bereid 

zijn tot samenwerking met de vijand om dat doel te bereiken.  

De oorsprong van het activisme heeft aanleiding gegeven tot tegenstrijdige 
interpretaties 

1) Oudere flamingantische literatuur = keuze van de activisten voor Vlaanderen en 

tegen België voorgesteld als een organische stap in de ontwikkeling van de 

Vlaamse Beweging, het gevolg van een interne dynamiek. De activisten krijgen 

ook een heldenstatuur 

2) Literatuur sinds 1960 = activisme vooral in verband gebracht met het Duitse 

imperialisme. Het concipeert de Flamenpolitik om de symphatie van de 

Vlamingen te winnen. Een aantal flaminganten gaat in op de Duitse lokroep. In 

die context staat het activisme. De activisten verschijnen hier als marionetten.  

3) Verder wordt ook een band gelegd tussen het activisme en de Groot-Nederlandse 

beweging, die eveneens door de  Duitse agenten worden gemanipuleerd en tot 

doel heeft België te vernietigen.  

De Duitse bezettingsautoriteiten voeren inderdaad een Flamenpolitik 

→ Zij financieren een aantal nieuwe Vlaamse kranten (anti-Belgische campagnes) 

→ Hun eerste belangrijke maatregel is de vernederlandsing van de Gentse 

rijksuniversiteit (1916) 
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→ In maart 1917 richten ze de Raad van Vlaanderen op = in feite een Vlaamse 

Regering en voeren zij de bestuurlijke scheiding door. = daarbij komt een 

tegenstelling aan het licht tussen radicalen die België willen vernietigen en 
gematigden die een vorm van federalisme nastreven.  

In december 1917 roept de Raad van Vlaanderen (tegen de zin van de Duitse bezetter) 
de onafhankelijkheid van Vlaanderen uit.  

Het activisme beschikt slechts over een beperkte steun in Vlaanderen en zakt ineen bij 

de Duitse nederlaag (August Borms) = leider en na de oorlog door het Belgische gerecht 
vervolgd.  

De nawerking van het activisme, dat vooral jongeren en intellectuelen heeft bekoord, is 

echter niet te onderschatten. Het brengt definitief de antithese Vlaanderen-België 

binnen in de Vlaamse beweging en levert de grondslag voor het Vlaamse-nationalisme.  

De meeste flaminganten keuren het activisme af en blijven trouw aan België = dat belet 

niet dat sommigen onder hen nog tijdens de oorlog naar een Belgische oplossing van het 

Vlaamse vraagstuk streven = Frans Cauwelaert,  de jonge katholieke 

volksvertegenwoordiger uit Antwerpen, is de leider uit deze strekking. 

→ Het Vlaamse minimumprogramma (1918) 

→ Beoogt de vernederlandsing van het onderwijs, het gerecht, het bestuur en het 

leger  

→ De regering blijft onbeslist en komt niet verder dan een belofte van gelijkheid in 

rechte en feite  

1917 

Er ontwikkelt zich als het gevolg van het repressieve optreden van de Belgische 

militaire overheid tegen Vlaamse activiteiten een clandestiene organisatie van 

Vlaamse frontsoldaten de zogenaamde = Vlaamse Frontbeweging  

→ Stelt zich op het standpunt van de godsvrede (samenwerking tussen 

katholieken en niet-katholieken) 

→ Eist Vlaamse legereenheden  

→ Zelfbestuur voor Vlaanderen  

→ Maakt die standpunten bekend in open brieven en in vlugschriften  

→ Betekenis van de frontbeweging kan moeilijk overschat worden, omdat 

hier ook jongeren worden bereikt 

→ Na de oorlog wordt zij voortgezet in de Frontpartij, de eerste Vlaams-

nationale partij 

Het activisme zal jaren zijn schaduw werpen op de Vlaamse beweging, waarvan ook de 

Belgische-loyale vertegenwoordigers als neo-activisten zullen uitgescholden worden. 

Terwijl de socialistische eisen na de oorlog worden ingewilligd, worden de Vlaamse 
eisen genegeerd.  
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De regering zet na de overwinning van 1918 uit afkeer voor het activisme geen enkele 

stap in de richting van gelijkberechting.  

De Gentse universiteit wordt na de oorlog opnieuw in het Frans geopend.  

§4. Het einde van de neutraliteit  

Het internationale statuut van België vormt een van de grote kopzorgen van de regering 

tijdens de oorlog.  

→ Verdragen van 1839 hebben het land een neutrale status opgelegd 

→ Geldt die neutrale status nog sinds de Duitse aanval van augustus 1914, en kan hij 

gehandhaafd blijven na de oorlog? = regering is hierover verdeeld 

→ Koning en minister van Buitenlandse zaken baron Eugène Beyens verdedigen de 

stelling dat België niet als een gewone oorlogvoerende partij moet worden 

beschouwd, maar als een neutraal land waarvan het territorium geschonden is 

(zal tot het einde van de oorlog zegevieren)  

→ Pas in september 1918 aanvaardt de koning dat de Belgische legereenheden 

waarover hij het bevel voert worden opgenomen in de geallieerde 

commandostructuur onder de Franse maarschalk Ferdinand Foch  

Vermits België zichzelf niet als een geallieerd land beschouwt, kan het volgens de koning 

ook initiatieven nemen in de richting van een afzonderlijk vrede met Duitsland 

→ In 1915 = Brusselse hoogleraar Emile Waxweiler, een persoonlijke vriend van de 

koning legt geheime contacten met Duitse vooraanstanden met het oog op een 

dergelijke overeenkomst (regering is daarvan niet op de hoogte)  

→ De meeste ministers zijn overtuigd dat de neutraliteit, die door de verdragen van  

1839 is opgelegd, niet kan gehandhaafd blijven na de oorlog, maar moet 
vervangen worden door een nieuwe nog uit te werken internationale regering  

De regering wordt opgejaagd door een kleine, maar rumoerige groep van Belgische 
nationalisten= Groot-België realiseren (annexionisten)  

→ Meest briljante vertegenwoordigers van deze strekking zijn de jonge publicisten 

=  Pierre Nothomb en Fernand Neuray  

→ Ze pleiten voor een nauwere samenwerking met de geallieerden  

Verklaring van Sainte-Adresse (februari 1916)  

Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland beloven de oorlog niet te beëindigen 

zonder het herstel van de Belgische onafhankelijkheid op politiek en economisch 

vlak bereikt te hebben 

→ Impliceert de belofte dat België van Duitsland herstelbetalingen zal 

kunnen eisen en de toezegging van een Belgische aanwezigheid op de 

naoorlogse vredesonderhandelingen.  

→ Zo wordt een belangrijke stap gezet naar de beëindiging van de 

neutraliteit van België 

Vredesconferentie van Parijs 1919 = Zal een grote teleurstelling worden  
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VIII. Doorbraak en crisis van de democratie in het interbellum 

 

Dankzij het algemeen mannenstemrecht en de syndicale vrijheid wordt de socialistische 
arbeidersbeweging in België een belangrijke speler 

Op de achtergrond van de economische crisis en de opkomst van het fascisme in het 
buitenland stellen nieuwe politieke formaties de liberale democratie in vraag.  

Rexisten, Vlaams-nationalisten en communisten boeken een verassende vooruitgang bij 

de parlementsverkiezingen van 24 mei 1936. De drie traditionele partijen scharen zich 
achter het democratische regime.  

§1. Het democratische getij na de Eerste Wereldoorlog  

A. De schok van de oorlog: Loppem 

11 november 1918 

Wapenstilstand van kracht = revolutie in grote delen van Europa  

Overal in Europa is de aantrekkingskracht van het socialisme en zelfs van het 

bolsjewisme groot  

→ In die context neemt Koning Albert, onmiddellijk na de wapenstilstand, in 

zijn hoofdkwartier te Loppem bij Brugge radicale beslissingen 

→ “De regering van Loppem pakt uit met een verstrekkend 

hervormingsprogamma 

22 november 1918 

Albert belooft de onmiddellijke invoering van het algemeen mannenstemrecht, de 

toekenning van de vakbondsvrijheid, die invoering van de achturenwerkdag en 

nog veel meer.  

→ De conservatieve katholieken worden door de gebeurtenissen verrast = zij 

zijn opzettelijke buiten de besprekingen van Loppem gehouden  

→ Bij hen ontstaat de mythe van “de staatsgreep van Loppem”  

→ In strijd met de parlementaire tradities heeft de koning een regering 

gevormd die geen rekening houdt met de politieke meerderheid in Kamer 

en Senaat  

→ De conservatieve kritiek viseert de socialisten 

→ Het doel van Albert en Francqui is de integratie van de socialisten in het 

bestaande bestel  = het middel is de snelle invoering van het enkelvoudig 
algemeen stemrecht 

Het algemeen mannenstemrecht vormt het belangrijkste programmapunt van de 
regering van Loppem 

→ Normaal grondwetsherziening voor nodig  
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→ De regering spreekt van een morele onmogelijkheid en voert het stemrecht voor 

mannen van 21 jaar en ouder in door een gewone wet 

→ Om de grondwettelijke bezwaren op te vangen geldt deze wet enkel voor de 

eerstvolgende parlementsverkiezingen  

De conservatieve katholieken, die zich eerst zonder succes tegen de schending van de 

grondwet hebben verzet, eisen het vrouwenstemrecht 

→ de socialisten en liberalen weigeren om electorale redenen het 

vrouwenstemrecht tenzij voor enkele categorieën van vrouwen  

o weduwen van gesneuvelde soldaten, weduwen-moeders van niet-

gehuwde gesneuvelde soldaten, door Duitsers wegens vaderlandslievende 

activiteiten gearresteerde vrouwen)  

→ De socialisten gaan wel de belofte aan het vrouwenstemrecht goed te keuren 

voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 november 1919 

Parlementsverkiezingen van 16 november 1919 

→ Katholieken verliezen na meer dan dertig jaar hun volstrekte meerderheid, maar 

blijven wel de grootste partij in de Kamer  

→ De socialisten winnen fors en klimmen op tot de tweede grootste partij 

→ De liberalen zijn de derde partij  

→ Toch kiezen de drie partijen opnieuw voor een regering van nationale unie 

(regering-Delacroix) 

Het nieuwe parlement dat tot 1921 zetelt legt zich o.a toe op de tweede 

grondwetsherziening 

→ De invoering van het algemeen mannenstemrecht en de verlaging van de 

kiesgerechtigde leeftijd tot 21 jaar worden bevestigd  

→ Het vrouwenstemrecht wordt opnieuw afgewezen door de linkerzijde die er wel 

mee instemt dat het zal kunnen worden ingevoerd door een gewone wet met 
2/3de meerderheid (in 1948 pas) 

Andere hervormingen  

• De uitbreiding van de evenredige vertegenwoordiging  

• De inkomstenbelasting  

• De oprichting van de Nationale Maatschappij voor Goedkope woningen  

• De subsidiëring van de werklozenkassen en mutualiteiten  

• De afschaffing van de laatste wettelijke stakingsbeperking (art. 310 van het SW) 

• Achturenwerkdag  

• De instelling van paritaire comités in de belangrijkste industrietakken  

• Verbod van verkoop van alcohol 

 

 

→ Deze verkiezingen wekken de indruk van een eenzijdige katholieke nederlaag 

(toch moet de rechterzijde niet op alle vlakken wijken  
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→ De regeringen van nationale unie van 1918 tot 1921 berusten op een breed 

compromis tussen links en rechts en vormen aldus een belangrijk voorbeeld van 

de Belgische pacificatiedemocratie (Amerikaanse socioloog Artistide Zolberg)  

→ Voor de politieke praktijk die in 1918 werd geïntroduceerd wordt sinds de jaren 

1960 ook de term pacificatiedemocratie gebruikt (term van de Nederlandse 
politicoloog Arend Lijphart) 

Pact van Loppem 

Linkerzijde  Rechterzijde  

→ Algemeen mannenstemrecht 
→ Uitbreiding van de evenredige 

vertegenwoordiging  
→ Sociale hervormingen 

(stakingsvrijheid, 
achturenwerkdag)  

→ Status-quo inzake onderwijs 
(onderwijssubsidies voor het 
katholiek lager onderwijs)  

→ Vrouwenstemrecht voor de 
gemeente  

→ De syndicale vrijheid  
→ Rechtspersoonlijkheid voor de 

verenigingen zonder winstgevend 
doel 

 

 

→ Op één punt is er weinig of geen verandering: de taalkwestie  

→ De Vlaamsgezinden in het parlement, sterk toegenomen = in de Katholieke partij 

vormen zij de zogenaamde Katholieke Vlaamse Kamergroep onder leiding van 

Frans Cauwelaert (weinig succes) 

Wet op het taalgebruik in bestuurszaken van 1921 (enige hervorming van betekenis)  

Er komt pas schot in de taalkwestie na de muntsanering van 1926 en na de verassende 

overwinning van de gestrafte activist August Borms 

→ Die versnelling leidt in het begin van de jaren 30 tot een bijna volledige 

verwezenlijking van het Vlaamse minimumprogramma 

De naoorlogse tijd =  

→ Een versnelde uitbreiding van de democratie met behoud van de bestaande 

burgerlijk-parlementaire structuren 

→ Tegenstelling tussen de arbeidersklasse en de staat wordt opgeheven dankzij 

enerzijds de toegevingen van een deel van het establishment en anderzijds de 

coöperatieve houding van de socialisten (reformisme altijd al een kenmerk van 
het Belgisch socialisme) 

BWP 

→ 1894 intrede in de kamer 

→ 1914 aan de zijde van de regering geschaard 

→ 1918 constructieve kracht in de regering  

→ Aan de linkerzijde van de BWP is er ontevredenheid over de burgerlijke 

zwenking van de sociaaldemocratie = revolutionairen scheuren zich af  
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→ In de loop van 1920 vormen zich twee communistische partijen  

 

B. Grenzen aan de democratie: muntsanering en conservatieve reactie  

De coöperatieve houding van de socialisten betekent niet dat de BWP voortaan als 

volwaardige regeringspartner wordt aangezien. Integendeel, de socialisten zijn nodig 

voor het herstel maar nadien is men ze liever kwijt dan rijk  

Na 1921  

Het revolutionaire getij van de naoorlogse jaren keert.  

→ De patroons, gegroepeerd in het Centraal Nijverheidscomité – Voorloper 

van het Verbond van Belgische ondernemingen (VBO) = Comité Central 

Industriel – zetten een tegenoffensief in.  

→ Er is een einde gekomen aan de nationale unie en de socialisten zijn uit de 

regering gezet.  

→ De koning heeft een katholiek-liberaal “zakenkabinet” gevormd dat vooral 

de sanering van de openbare financiën beoogt  

Parlementsverkiezingen van 1925  

De socialisten boeken een klinkende overwinning en een regering zonder hen is 

niet mogelijk  

→ Er komt een katholiek-socialistische coalitie  

→ Onder leiding van Prosper Poullet  

→ Deze zogenaamde democratische regering ook wel eens als het eerste 

voorbeeld van travaillisme bestempeld – wordt aan de katholieke kant 

alleen gesteund door de Christendemocraten en Vlaamsgezinden en 

bekampt door de overwegend Waalse conservatieve katholieken  

→ De regering heeft verder de hele zakenwereld tegen zich  

Frans-Belgische Ruhr-bezetting in januari 1923  

Leidt tot de ineenstorting van de Duitse mark en de herschikking van de 

herstelbetalingen  

De katholiek-socialistische regering-Poullet-Vandervelde (1925- 1926) is van plan de 

muntontwaarding te stoppen, de frank te stabiliseren en de gouden standaard te 
herstellen.  

→ Tot op vandaag de dag wordt getwist over de vraag of de regering door een 

samenzwering van de bankiers ten val is gebracht 

Er komt nu opnieuw een regering van nationale unie geleid door de conservatieve 

katholiek Henri Jaspar (1926-1927) met in haar schoot Emile Francqui, de topman van 

de Société Générale, als minister zonder portefeuille.  

→ De regering slaagt erin de frank te stabiliseren  
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→ Na de muntsanering van 1926 heeft een regering van nationale unie geen zin 

meer, de socialisten worden terug persona non grata en verdwijnen tot 1935 in 

de oppositie. Dat leidt in de BWP tot een ernstige malaise.  

→ In 1929 leidt de BWP voor de eerste keer electoraal verlies  

→ Hendrik de Man, een van de BWP-leiders zal daar later een antwoord geven  

 

C. Invloed van de democratisering op de verkiezingen, de partijen en de 

werking van het parlementair stelsel 

Na de oorlog voltrekt zich een onmiskenbare democratisering van de Belgische politiek 

→ Wijzigingen van het kiesstelsel 

→ De organisatie van de politieke partijen  

→ Parlementaire regeringscoalitiesysteem  

Wet van 9 mei 1919 en de grondwetsherziening 1920-21 

→ Algemeen meervoudig stemrecht voor mannelijke kiezers vanaf 25 jaar 

afgeschaft  

→ Stelsel van algemeen stemrecht met één stem voor alle mannelijke kiezers 

vanaf 21 jaar ingevoerd (zowel voor kamer als senaat) 

Uitbreiding van de evenredige vertegenwoordiging  

→ 1899 het proportionele stelsel ingevoerd maar in zijn toepassing beperkt 

tot kiesarrondissement 

→ 1919 uitgebreid tot de provincies  

→ Vanaf 1919 verloopt de toepassing in twee stappen  

1) Verdeling van de zetels voor Kamer en Senaat op het niveau van het 

kiesarrondissement   

2) Verdeling van de reststemmen gebeurt op het niveau van de 
provincies  

Het nieuwe systeem heeft onmiddellijk twee gevolgen  

1) Herverdeling van de zetels tussen de grotere partijen 
2) Verlaagt de drempel voor kleinere partijen  

De drie partijen uit de vooroorlogse periode blijven ook na de oorlog de politieke scène 

beheersen zij het dan met gewijzigde machtsverhoudingen  

1) Katholieken = beschikken niet langer over een volstrekte meerderheid 

(Vlaanderen) 

2) Socialistische partij = maakt een grote sprong voorwaarts en wordt bijna even 

sterk als de katholieke (Wallonië) 
3) Liberale partij = tot de kleine derde gereduceerd (Brussel)  

Dankzij de provinciale lijstverbinding kunnen ook kleinere partijen een stek veroveren  

1) Frontpartij, erfgenaam van de Vlaamse Frontbeweging (1919) 
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2) Kommunistische Partij (KBP, 1921) 

Na WOI treedt de massapartij als dominerend partijtype op de voorgrond 

→ Arbeiders- en boerenorganisaties leggen een groter gewicht in de schaal dan 

tevoren  

→ De socialistische partij kent een spectaculaire doorbraak 

Belgische Werkliedenpartij (BWP) 

→ Heeft een indirecte structuur = men kan slechts toetreden via het lidmaatschap 

van één van de economische organisaties (daardoor min of meer stabiel 

electoraat van de socialistische partij)  

→ Massapartij = strakke hiërarchie en sterke discipline  

→ Een voorzitter krijgen ze pas in 1933 

Katholieke partij  

→ Een sociaal heterogeen karakter  

→ De christendemocratische vleugel wint aan kracht  

→ Kern gevormd door de christelijke arbeidersbeweging = legt de vroegere 

burgerlijke en klerikale bevoogding af  

Naar het voorbeeld van de BWP, 1921 Het Algemeen Christelijke Werkersverbond (ACW) 

→ Steunt op plaatselijke werkersverbonden  

→ En op de nationale toetreding van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), de 

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (CM) en de Vrouwengilden, later ook de 
Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ) 

Belangrijk is ook de expansie van de Belgische Boerenbond, de katholieke 

landbouworganisatie met zetel te Leuven  

De opmars van de katholieke arbeiders- en boerenorganisaties leidt tot felle 

spanningen in de katholieke partij met de oudere conservatieve vleugel 
georganiseerd in het Verbond van Katholieke Verenigingen en Kringen  

→ Als gevolg daarvan wordt de katholieke partij omgevormd in een 

standenpartij 

Katholieke Unie 1921 

→ ACW, Boerenbond en de middenstandorganisatie en het Conservatieve 

verbond 

→ Op basis van gelijkheid  

→ Geen echte partijorganisatie  

→ Contactcomité tussen afgevaardigden van de vier groeperingen  

De leiding van de katholieke partij blijft berusten bij de parlementaire rechterzijde die 

zelf uit verschillende fracties bestaat  
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De sterke spanningen in de katholieke partij zijn niet alleen het gevolg van de 

democratisering maar ook van de confessionele pacificatie na 1918.  

De liberale partij  

→ In haar structuur en werking herinneren aan het verleden =  volkomen beheerst 

door parlementsleden  

→ Er bestaat weliswaar een liberale syndicale en mutualistische beweging (zwak)  

→ Zwaartepunt van de liberale partij = Université Libre de Bruxelles  

Wat zijn de effecten van de naoorlogse democratisering op de samenstelling en de werking 

van het parlement?  

1) Senaatshervorming is het belangrijkste = de hoge kiescijns voor de verkiesbaarheid 

van de rechtstreeks verkozen senatoren wordt afgeschaft en vervangen door enkele 

soepele voorwaarden  

2) Naast de rechtstreeks verkozen senatoren en de provinciale senatoren wordt een 

derde categorie in het leven geroepen = de gecoöpteerde senatoren  

3) De nieuwe electorale verhoudingen en het optreden van de partijen hebben 

belangrijke effecten op de regering  

4) Geen enkele partij haalt na de verkiezingen van 1919 nog een absolute meerderheid 

= coalitieregeringen worden de regel met uitzondering van de nationale unie in 

tijdens van crisis  

5) De conservatieve coalitie van katholieken en liberalen geniet in het interbellum 

duidelijk de voorkeur = tegengewicht  voor de socialistische doorbraak  

6) De oude link-rechtse tegenstelling verliest gewicht  

7) Meer en meer voelen ministers zich gebonden door hun partij = de BWP dringt 

trouwens haar ministers op aan de koning  

8) In het algemeen kan men zowel in de Kamer als in de senaat een versterking van de 

politieke fracties vaststellen, ten koste van individuele parlementsleden, maar van 

een echte partijdiscipline is er bij katholieken liberalen geen sprake  

9) De democratisering van het parlement en de invloed van de arbeiders- en 

boerenorganisaties op de regering leiden tot een grote bemoeienis van de regering 

met sociale vraagstukken  

10) De doorbraak van de arbeidersbeweging oefent ook invloed uit op het sociaal-

economische leven  

11)  De syndicaten worden eindelijk door het patronaat als gesprekspartner erkend  

12)  In 1919 komen de paritaire comités tot stand dankzij de bemiddeling van de 

socialistische minister van arbeid  

13)  De erkenning van de vakbonden blijkt ook uit hun opname in het beheerscomité van 

het Nationaal Crisisfonds (1920) 

→ Met die nieuwe instellingen ontstaat een embryonaal circuit van 

sociaal-economische besluitvorming waarin niet de partijen en het 

parlement, maar ook de vakbonden en het patronaat een 

eersterangsrol zullen spelen  
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§2. Omstreden democratie: de jaren 1930 

A.  De grote depressie en de nieuwe rol van de overheid in de economie 

1929  

De Grote Depressie in de Verenigde Staten  

In België wordt de crisis voelbaar vanaf de winter van 1930-1931.  

→ Devaluatie van de Britse pond treft de Belgisch economie zeer hard  

→ De export wordt in nauwelijks enkele jaren tot de helft gereduceerd  

→ De werkloosheid stijgt dramatisch en bereikt haar hoogste piek in de 

winter 1933-34 

Tussen 1931-1935  

De Belgische regering en de zakenwereld blijven vasthouden aan de klassiek liberale 
axioma’s = 

→ Geen handelsbeperkingen  

→ Geen kartelvorming  

→ Geen devaluatie 

Deflatiepolitiek  

→ Regering en patronaat voeren een politiek van lastenverlaging  

→ De lonen worden verlaagd om de productiekosten te drukken en de 

concurrentiekracht van de Belgische bedrijven op de wereldmarkt te herstellen  

→ De resultaten van deze politiek blijven uit want de gedaalde koopkracht vertaalt 

zich in een inkrimping van de binnenlandse markt en een verdere stijging van de 

werkloosheid  

→ Oplossing van de crisis bemoeilijkt door een gebrek aan nationale afspraken  

1934  

Belgische regering voert een bankhervorming door 

→ Splitsing van de gemengde banken in enerzijds depositobanken en 

anderzijds de holdings  

Twee spectaculaire faillissementen  

→ Socialistische bank van de arbeid  

→ Katholieke boerenbondgroep  

De omvang van de crisis en de negatieve effecten brengen zowel politici als economisten 

tot de overtuiging dat de klassiek liberale principes voorbijgestreefd zijn en dat de 
markt bijgestuurd moet worden  

→ De vraagzijde van de economie moet worden aangepakt  

→ Jaren 1930 gekenmerkt door een groeiende overheidsinterventie op het sociale 

en economische vlak  
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o New Deal van Franklin D. Roosevelt 

o Dirigistische politiek van Adolf Hitler in nazi-Duitsland  

J.M. Keynes  

Hij onderstreept dat een manipulatie van de vraag door de overheid kan 

bijdragen tot het economische herstel en pleit voor een conjunctuurpolitiek 
gericht op volledige tewerkstelling  

→ In België zijn er aanhangers van de nieuwe conjuctuurpolitiek  =  

→ Paul Van Zeeland, vice-gouverneur van de Nationale Bank (ideeën sluiten 

aan bij nieuwe tendensen van socialisme = Hendrik de Man is de 
prominente vertegenwoordiger)  

Hendrik de Man  

Een internationaal gerenommeerde theoreticus van het socialisme  

→ Heeft een ethisch socialisme geformuleerd met de rechtvaardigheid en de 

klassenstrijd als drijfveer  

→ Hij verwerpt marxisme en reformisme  

→ Voorstander van het planisme  

→ In 1933 door de BWP belast met de uitwerking van een pan tot bestrijding 

van de crisis = Plan van de Arbeid  

Plan van de Arbeid  

→ Alternatief voor de deflatiepolitiek  

→ Economische en politieke structuurhervormingen  

→ Gemengde economie = naast het behoud van een particuliere sector de 

instelling van een genationaliseerde sector  

→ Politiek van economische expansie  

→ Versterking van de staat om de geldmachten te kunnen bedwingen  

Voorjaar 1935  

De deflatiepolitiek bereikt haar limieten  

→ Het sociale verzet neemt toe  

→ De banken geraken in ademnood  

→ De munt staat onder zware druk  

→ Leidt tot een kentering in het economisch beleid en de terugkeer van de 

socialisten in de regering  

Maart 1935 

Paul van Zeeland vormt een regering van nationale unie  

→ Regering neemt maatregelen in de richting van een geleide economie  

→ Oprichting van de bankcommissie = introduceert een vorm van 

bankcontrole met de OREC (Office de redressement économique) 

→ Studiedienst ter voorbereiding van planistische maatregelen  
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→ Werkloosheid opslorpen via een aantal grote werken (elektrificatie van de 

spoorwegen) 

→ Eerste Belgische politiek die een public-relationspolitiek voert  

→ Regering op zich geen echte trendbreuk  

→ De Bankcommissie is een minimalistische hervorming  

→ OREC krijgt nooit echt slagkracht  

→ Op het einde van de jaren 30 zegeviert opnieuw de deflatiepolitiek 

B. Kritiek op de democratie : staatshervorming en “nieuwe orde”  

Zowel de vrije markt als de parlementaire democratie, die beiden berusten op liberale 

principes worden aangevochten.  

→ Aan de uitersten van het politiek spectrum leidt dat streven tot een fundamentele 

kritiek op democratie zelf  

LINKERZIJDE  

→ Ter linkerzijde hebben de communisten van meet af aan de burgerlijke 

democratie als een façade bestempeld , omdat aan de grondslagen van het 

kapitalisme niet wordt geraakt  

→ Tussen 1921 en 1935 hebben zij hun pijlen vooral gericht op het zogenaamde 

verraad van de sociaaldemocratie  

→ Op instructie van de Komintern, die door Moskou wordt geleid proberen de 

communisten in Europa vanaf 1935 echter hun isolement te doorbreken en 

streven zij naar de vorming van een volksfront met socialisten, liberalen en 

andere democratische groeperingen  

→ In België wordt de Volksfront door de BWP in 1936 afgewezen  

RECHTERZIJDE  

→ Bij de Franstalige katholieke intelligentsia, in het Vlaams-nationalisme en bij tal 

van kleine groepjes is in de jaren 1920 al een reactionaire stroming op gang 

gekomen tegen de democratie  

→ Deze stroming legt de nadruk op de organische eenheid van de samenleving, op 

de natuurlijke ongelijkheid en op de rol van de elite  

→ Centraal staat de eis voor een corporatief regime en voor een sterke regering  

→ Leidt tot allerlei voorstellen van “nieuwe orde” 

Hoe is dat succes te verklaren?  

1) Instabiliteit van de democratische regimes in Europa, en ook in België, niet wat 

vandaag de particratie wordt genoemd is het probleem, maar veeleer het 

ontbreken daarvan  

2) Het gebrek aan efficiëntie van de politieke instellingen  

3) De economische crisis, die ook een psychologische factor in werking stelt – 

samenheulen (collusie) van de politieke en de financiële wereld  

4) Het democratische deficit van het naoorlogse regime – er groeit een kloof tussen 
de verwachtingen en de realisaties  
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Een nieuwe generatie Vlamingen helt over naar het federalisme. Bij een groeiend aantal 

Vlamingen wordt de anti-Belgische stemming gekoppeld aan een afwijzing van de 
liberaal-democratische instellingen.  

Ook de socialistische arbeidersbeweging geraakt ontgoocheld door de conservatieve 
regeringscoalities en door de grote invloed van de zakenwereld.  

Hendrik de man = pleit voor een autoritaire democratie als middel om de geldmachten 

onder controle te brengen  

De aantrekkingskracht van de nieuwe orde leidt tot het ontstaan van nieuwe politieke 

formaties.  

1922  

Belgisch Nationaal Legioen  

→ Onder leiding van de Luikse advocaat Paul Hoornaert  

→ Zal nooit aan de verkiezingen deelnemen  

1931  

Het Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen (Verdinasoà  

→ Joris van Severen, een gewezen kamerlid voor de Frontpartij in West-

Vlaanderen 

→ Principieel antiparlementair en neemt niet deel aan de verkiezingen  

1933  

Vlaams Nationaal Verbond (VNV) 

→ Staf Declerq 

→ Probeert alle Vlaams-nationalisten te hergroeperen  

→ Fascisme geïnspireerde maatschappijmodel 

1935  

Rex 

→ Leon Degrelle, gewezen militant van de Katholiek Actie  

→ Brussel en Wallonië 

→ Verjonging en de vernieuwing van de katholieke partij  

→ Degrelle voert campagne tegen de schandalen, maar keert zich spoedig 

tegen het partijenregime en de democratie  

 

→ Al die nieuwe formaties noemen zich beweging of verbond omdat zij 

het partijwezen verwerpen als het product van de demo-liberale 

principes. Zij huldigen en totalitaire visie op de ordening van de 

toekomstige samenleving, die ook in stijl van hun 

massabijeenkomsten tot uiting komt  
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C. Politieke destabilisering en hervorming  

Parlementsverkiezingen van 24 mei 1936 

Openbaren een breed ongenoegen tegenover de gevestigde politiek.  

→ Rex, VNV en de communisten behalen samen een vierde van de 

kamerzetels en brengen daarmee de drie regeringspartijen een zware 

nederlaag toe.  

→ Begin van een tumultueuze periode in de Belgische politiek  

→ Van Zeeland vormt een drieledige regering  

→ De nieuwe rechtse partijen Rex en VNV = onmiddellijk felle agitatie  

→ Beide formaties sluiten in september 1936 een akkoord 

→ Bestaan komt aan het licht  

→ Vlaamse Katholieken zijn in paniek door dit akkoord en de 

aantrekkingskracht van de nieuw-rechtse partijen en streven ook naar een 

akkoord met de VNV  

Rex imiteert de nazi-methoden en probeert door een bestendige agitatie de regering tot 
ontslag te dwingen  

→ Op demagogische wijze probeert Degrelle het werkelijke land ‘publieke opinie’ 

tegenover het wettelijke land ‘regering en parlement’ te stellen 

Er wordt in brede kring gesproken van staatshervorming, niet om het Vlaams-Waalse 

vraagstuk aan te duiden, wel om de algemene reorganisatie van Staat en samenleving te 

benoemen.  

1936 

Even belangrijk is de hervorming van de politieke partijen. In alle partijen is er 

een tendens naar modernisering: zij worden intern versterkt met de bedoeling 
een stabiele regeringsmeerderheid te kunnen vormen 

Oprichting van de Blok der Katholieken  

→ De tot dan verdeelde katholieke partij krijgt een sterke leiding  

→ Hervorming gaat gepaard met de vorming van een Vlaamse en Waalse afdeling 

(Katholieke Vlaamse Volkspartij en Parti Catholique Social)  

1938  

Instelling van het Vast Wervingssecretariaat  

Vlaanderen met België verzoenen = Culturele autonomie als een oplossing naar 

voren geschoven, leidt enkel tot de instelling van de adviserende cultuurraden  

1939  

Algemene regeling van de ministeriële kabinetten  
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De traditionele partijen slagen erin het blok Rex-VNV te neutraliseren, maar doen 

daarbij zelf heel wat toegevingen.  

→ De leiding van het Katholiek Blok krijgt de naam directorium 

→ In de BWP ijveren Spaak en de Man voor een autoritaire democratie (Koning 

Leopold II)  

→ De koninklijke tendens naar meer autoriteit en dus naar een persoonlijke politiek 

zal in mei 1940 echter nefaste gevolgen hebben  
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IX. Conflictbeheersing in de binnenlandse politiek in het interbellum 

 

De doorbraak van de democratie na WOI zorgde voor ingrijpende transformaties:  

Sociaal vlak:  

→ De christen-democraten en de socialisten dwongen belangrijke hervormingen af 

die de situatie va de arbeiders ingrijpend verbeterden  

Taalpolitieke vlak 

→ De druk van de Vlaamse Beweging leidt tot de vernederlandsing van Vlaanderen 

→ Tegelijk zorgen het corporatisme en het regionalisme ook voor verschuivingen 

in de politieke besluitvorming  

Schoolkwestie  

→ De status-quo wordt gehandhaafd  

→ Kan alleen maar worden afgedwongen door het disciplineren van de 

regeringsmeerderheid en dus eveneens door een aanpassing van de politieke 

besluitvorming  
  

 

§1. Tijdelijke pacificatie op het onderwijsvlak  

 

De scherpe polarisatie die zich voor 1914 heeft voorgedaan op onderwijsvlak wordt 

door WOI afgeremd =  

Levensbeschouwelijk links – levensbeschouwelijk rechts  

Liberalen & socialisten – katholieken  

 

→ De union sacrée en het akkoord van Loppem  na de wapenstilstand leiden 

tot een schoolpolitieke pacificatie  

 

Schoolwet van 1914 

 

Sluitstuk van 30 jaar katholiek bewind, heeft drie jaar lang de gemoederen verhit 

en voor politieke hoogspanning gezorgd  

 

→ Aan deze scherpe polarisatie komt abrupt een einde door de oorlog, die 

zorgt voor godsvrede tussen de partijen  

→ De subsidiëring van het lager onderwijs zoals geregeld in deze wet wordt 

uitgebreid door de wet van 13 november 1918 

 

Schoolwet van 1918  

 

→ Wedden van de onderwijzers ten laste van het rijk  

→ Rechtstreeks door de overheid worden uitbetaald  
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Tegenover de staatsubsidies aan het katholiek onderwijs staan enkele compensaties aan 

de linkerzijde die die antiklerikale strekking moeten geruststellen  

→ Vanaf 1919 = ministerportefeuille voor onderwijs steeds in handen van een 

liberaal of een socialist  

→ De inspectie op het katholiek onderwijs wordt ook versterkt  

→ Maar dit alles veranderd niets aan de status-quo voor alle andere aspecten van de 

schoolproblematiek 

o Positie van het vak godsdienst  

o Afwijzing van de niet-confessionele zedenleer in het openbaar lager 

onderwijs  

→ In feite is de schoolvrede precair  

 

1918-1921 

 

Schoolvrede berust op een brede compromisbereidheid die kenmerkend is voor 

de nationale unie na de oorlog  

 

Daarna steunt zij op een specifieke machtsconstellatie, en meer bepaald op de 

onmisbaarheid van de katholieke partij voor de vorming van een regering  

 

Niet de levensbeschouwelijke, maar de sociaal-economische problemen beheersen de 

tussenoorlogse periode en in die nieuwe context zijn liberalen en socialisten niet langer 

bondgenoten maar tegenstanders.  

→ De katholieke partij wordt door haar centrumpositie, op de sociaal-economische 

as, een onmisbare partner in elke coalitie en daardoor kan zij de status-quo 

inzake onderwijs afdwingen  

 

Zowel in de liberale als in de socialistische partij zijn overigens twee strekkingen te 

bespeuren  

 

1) Een tendens die een opening naar het confessioneel onderwijs wil maken om een 

duurzaam schoolakkoord te bereiken  

2) Antiklerikale hardliners, die de schoolpolitieke regelingen betwisten, en zich op 

de oude uitgangspunten blijven beroepen  

→ Om te vermijden dat deze critici de schoolvrede in gevaar zouden brengen 

wordt de schoolkwestie als een regeringszaak beschouwd 

→ Wordt de status-quo opgenomen in de regeringsverklaring  

→ Geen enkel parlementair initiatief en a fortiori geen enkele 

wisselmeerderheid wordt getolereerd  

 

1931-1932 

 

De schoolpolitieke modus vivendi lijkt te zullen worden doorbroken  
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→ De liberalen zijn vooral verontrust door de onevenwichtige ontwikkeling 

van het leerlingenaantal in het katholiek en gemeentelijk onderwijs 

 

Gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1932 

 

In verschillende steden de vorming van antiklerikale schepencolleges (bv. 

Antwerpen)  

→ In Antwerpen de toenadering tussen christendemocraten en socialisten 

(1921)  heeft voor een historisch schoolakkoord gezorgd (mystieke 

huwelijk tussen Frans Van Cauwelaert en Camiel Huysmans)  

→ In 1932 komt er een einde aan hun samenwerking en het nieuwe liberaal-

socialistisch college zegt het akkoord op  

→ De parlementsverkiezingen volledig gedomineerd door de schoolkwestie  

 

De economische crisis en de deflatiepolitiek zorgen echter voor de voortzetting van de 

katholiek-liberale regeringscoalitie = status-quo inzake onderwijs blijft gehandhaafd  

 

1937 

 

De contouren van een ruimere schoolpolitieke pacificatie tekent zich af  

 

De linkerzijde  De rechterzijde  

Wil af van het carcan dat de wet van 1850 
aan het openbaar middelbaar onderwijs 
heeft opgelegd door een plafond voor het 
aantal instellingen te bepalen  

Wil de groeiende geldnood van het 
katholiek lager onderwijs lenigen door 
een grotere betoelaging.  

 

→ Voor het eerst wordt een ruil georganiseerd : het principe van de uitbreiding van 

het openbaar onderwijs in ruil voor het principe van de subsidiëring van het vrij 

onderwijs  

→ Prefiguratie van de onderhandelingen en de ruil die in het schoolpact van 1958 

op een veel grotere schaal tot stand zullen komen  

 

 

§2. Sociale politiek en ‘corporatisme’  
 

De materiële situatie van arbeiders en bedienden wordt in de tussenoorlogse periode 

gevoelig verbeterd, ook al gebeurt dat niet voor iedereen in dezelfde mate en evenmin 

op continue wijze.  

Het lager onderwijs wordt verplicht en kosteloos.  

 Op twee momenten is er een duidelijke versnelling in de sociale bescherming. La peur 

du rouge is dan ook een van de belangrijke verklarende factoren voor sociale wetgeving 
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→ De jaren onmiddellijk na WOI 

→ Korte periode na de algemene werkstaking van juni 1936  

 

o Deze verbeteringen staan in directe relatie met de groeiende invloed van 

de arbeidersbeweging  

 

 De socialisten en christen-democratische stroming kenden na WO I een politieke  

doorbraak en hun respectieve vakbonden kunnen erkenning afdwingen van het 

patronaat en de overheid.  

Dankzij het enkelvoudig algemeen mannenstemrecht wordt de Belgische 

Werkliedenpartij (BWP) de tweede grootste partij en kan de christendemocratische 

fractie in de katholieke partij haar invloed gevoelig uibreiden.  

Er was wel een ideologische kloof tussen de twee partijen, maar toch zochten 

ze toenadering tot elkaar (in parlement en in de syndicale actie)  

 Door de doorbraak van de arbeidersbeweging  

→ Belangrijke gevolgen voor de politieke besluitvorming  

→ Parlement zag zijn greep verminderen op vlak van het sociaal beleid, ten 

voordele van regering en diverse belangengroepen.  

→ De regering gaat steeds meer zaken via KB’s regelen uit vrees geconfronteerd te 

worden met een democratische meerderheid van socialisten en 
christendemocraten in het parlement  

Naast het parlement groeide er stilaan een circuit van sociaal-economiche 

besluitvorming, waarin regering, vakbonden en patronaat de eerste viool speelden.  

→ Belangrijke schakel in dat circuit= paritaire commissies (afgevaardigen van de 
vakbonden en het patronaat in gelijk aantal) (sluiten arbeidsovereenkomsten, 
afspraken over loon en arbeidsduur) 

 

→ Paritaire commissies ontstonden na WO I = is een toegeving van die de 
vakbonden als gesprekspartners eindelijk erkenden  

o Het bestaan van deze commissies word nochtans nooit wettelijk geregeld 
en hangt af van diverse koninklijke besluiten  

o Ze bleven echter schaars tot 1936 en ze stoten op de tegenwerking van 
het patronaat  

 
 Algemene werkstaking van 1936 

 
 luidde een nieuwe fase in.  

 

→ Eerste drieledig overleg tussen regering, vakbonden en patronaat in de 
Nationale Arbeidsconferentie.  

→ Als gevolg van de conferentie werd het aantal paritaire commissies uitgebreid tot 

bijna alle industrietakken 
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→ Ook aangedrongen op een wettelijke verankering van het overleg, zowel op het 

sociale als op het economische vlak, zowel tussen vakbonden en patronaat als 

tussen beide groepen en de regering   

Overlegsysteem werd toen ‘corporatisme’ of ‘bedrijfsorganisatie’ genoemd 

→ Wettelijke regeling kwam er niet, omwille van corporatieve experimenten in 

fascistische landen.  

→ Het patronaat vraagt een stakingsverbod en eist van de vakbonden dat zij de  

rechtspersoonlijkheid aannemen zodat zij aansprakelijk kunnen worden gesteld 

voor schending van de cao’s  

→ Sommige noemen trouwens het corporatisme uitdrukkelijk een alternatief voor 

de parlementaire democratie = om die reden zijn de socialisten erg argwanend, 

zoniet afwijzend tegenover de verschillende vormen van bedrijfsorganisatie  

 

Wat betekent dat concreet met betrekking tot de regeling van de arbeidsvoorwaarden?  

→ Loonafspraken steeds meer het voorwerp van collectieve 

arbeidsovereenkomsten  

→ Koppeling van de lonen aan de prijsindex als een middel om de koopkracht te 

beschermen tegen de toenemende levensduurte (1920) 

→ Achturenwerkdag goedgekeurd (de eerste algemene arbeidsduurbeperking in 

België) 

o Op Conferentie van Washington al internationale afspraken gemaakt 

hieromtrent  

→ Na de algemene werkstaking in 1936 wordt de veertigurenweek goedgekeurd 

→ De ziekteverzekering is in handen van de mutualiteiten  

→ De werkloosheidsverzekering is in handen van syndicale werklozenkassen  

o Beide verzekeringen vanaf 1919 royaal gesubsidieerd door de overheid  

 

1921, het Nationaal Crisisfonds  

 

De overheid richt deze op voor de subsidies aan de werklozenkassen, paritair 

bestuurd door vakbonden en patronaat  

→ Kinderbijslagen zijn in handen van patronale compensatiekassen  

→ Pensioenverzekering wordt verplicht en verloopt geheel via ASLK 

Begin jaren 1930 

Er wordt aangedrongen op een algemene verplichting van sociale verzekeringen 

maar tegelijk ook op meer transparantie in de organisatie ervan  
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→ Vanaf de algemene werkstaking van 1936 werd gewerkt aan een wetgeving op de 
verplichte ziekte- en werkloosheidsverzekering, waaraan steeds meer de term 
‘sociale zekerheid’ werd gegeven.  

o Het debat kwam echter in een impasse omtrent de vraag wie die 
verplichte sociale zekerheid zou moeten organiseren  

1) De overheid  
2) De vakbonden  

3) De mutualiteiten  
4) Vakbonden en patroons samen  

o Pas in december 1944 wordt een Belgische variant van de sociale 
zekerheid ingevoerd. 

 

§3. Taalpolitiek en regionalisme  

 

In de jaren voor 1914  

 

→ de Vlaamse Beweging beginnen ijveren voor de eentaligheid van Vlaanderen  

→ Waalse beweging ijvert voor de tweetaligheid van Vlaanderen en de eentaligheid 

van Wallonië 

 

Duitse Flamenpolitik  

Een duidelijke tegenstelling tussen Vlaanderen en België  

→ Activisme brengt Vlaanderen ook in een diskrediet  

 

Hoewel de regering een gelijkheid in rechte en in feite heeft beloofd neemt zij na de 
oorlog geen enkel initiatief om de taalproblematiek op te lossen  

→ De eentaligheid van Vlaanderen wordt in brede kringen als een gevaar 

voor de nationale eenheid gezien  

→ De democratisering versterkt de Vlaamse beweging die vooral is verweven 

met de katholieke partij  

o Na de verkiezingen van 1919 richt Frans Van Cauwelaert de 

Katholieke Vlaamse Kamergroep op  

o Deze groep streeft naar de realisatie van de zogenaamde 

minimumprogramma van de Vlaamse Beweging waarmee de 

vernederlandsing van het bestuur, het gerecht, het onderwijs en 

het leger in Vlaanderen wordt beoogd  
o De taalwetten na de oorlog komen er op haar initiatief  

 

1921 

 

De wet op het taalgebruik in bestuurszaken  

→ Legt ook aan gemeenten en provincies het taalgebruik op  

→ Ze schept drie bestuurlijke taalgebieden  
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Inzake onderwijs vormt de vernederlandsing van de Gentse rijksuniversiteit een 

absolute prioriteit voor de Vlaamse Beweging  

→ Na een lange en chaotische parlementaire strijd wordt zij in 1923 gedeeltelijk 

vernederlandst  

→ De katholieke Vlamingen hebben de integrale en geleidelijke vernederlandsing 

geëist, maar stoten op het verzet van de liberalen en de meeste walen  

o Zij beschouwen Gent als het centrum van de Franse cultuur in Vlaanderen  

→ De bestuurstaal blijft wel Frans  

→ De vernederlandste universiteit wordt door de Flaminganten spottend de Nolf-

barak genoemd, naar de auteur van het wetsontwerp, de liberale minister van 

Kunsten en Wetenschappen Pierre Nolf, en stoot van meet af aan op boycot en 

verzet  

 

1928 

 

In het leger stoten maatregelen ter vernederlandsing op nog meer weerstand  

In 1928 kan er een wet worden goedgekeurd op het taalgebruik in het leger  

 

9 december 1928 

 

In Antwerpen is een tussentijdse verkiezing door het overlijden van een liberaal 

kamerlid.  

→ Katholieken en socialisten houden zich aan het gentlemen’s agreement om 

geen kandidaat voor te dragen en alle kansen te geven aan de liberalen  

→ De Frontpartij en de communisten dragen wel een kandidaat voor  

o De kandidaat van de frontpartij is niemand August Borms = een van 

de leiders van het activisme die nog steeds in de Leuvens 

gevangenis zit en intussen het symbool van de amnestiebeweging 

is geworden  

o Heeft spectaculaire score en zijn verkiezing wordt ongeldig 

verklaard maar veroorzaak grote opschudding  

 

Verkiezingen mei 1929 

 

Het Vlaams-nationalisme boekt overal een opmerkelijke voortuitgang  

 

→ Als gevolg daarvan neemt de regering, tien jaar na de oorlog voor de 

eerste keer in de Belgische geschiedenis, zelf het initiatief in de 

taalkwestie 

→ Premier Jaspar belooft het probleem eens en voorgoed op te lossen  

→ In die nieuwe constellatie komt het tussen 1930 en 1935 tot een reeks 

taalwetten, die de vernederlandsing van Vlaanderen bekrachtigen  

→ De Waalse beweging, die zich tot dan toe heeft ingezet voor een tweetalig 

Vlaanderen, laat de Franstalige minderheden in Vlaanderen vallen uit 
vrees dat ook de taalintegriteit van Wallonië in het gedrang kan komen  
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1930 

 

De Gentse rijksuniversiteit wordt integraal vernederlandst  

1932 

 

Een nieuwe bestuurstaalwet versterkt de regionale eentaligheid maar de 

tweetaligheid van centrale ambtenaren verdwijnt op vraag van de Walen  

 

Er komt nieuwe wet op het lager en middelbaar onderwijs die zowel voor de 

officiële als voor de vrije scholen de streektaal invoert als onderwijstaal 
(uitzondering Brusselse agglomeratie) 

 

1935  

 

Gerecht in Vlaanderen integraal vernederlandst  

 

→  Met deze wetgeving is het minimumprogramma van de Vlaamse beweging in 

feite uitgevoerd en de vernederlandsing va Vlaanderen is grotendeels 

gerealiseerd 

→ Voor sommige Vlamingen is het too little too late  

o Zij bekritiseren de techniek van de taalwetten  

o De verfransing van de Brusselse agglomeratie  

o Zien in een of andere vorm van federalisme de enige oplossing voor de 

taalkwestie  

 

In deze radicalisering speelt de stichting van het Vlaams Nationaal Verbond in 1933 een 
rol 

→ Het VNV versterkt het anti-Belgicisme in Vlaamse kringen en goochelt met een 

Groot-Nederlandse ideaal 

 

Vanaf 1935 is ook een belangrijke stroming in de katholieke partij gewonnen voor één of 
andere vorm van federalisme  

→ Hiertoe behoort Nieuw-Vlaanderen = het tijdschrift geleid door enkele Leuvense 

professoren onder wie Gaston Eyskens  

 

Na de parlementsverkiezingen van mei 1936 

 

→ Katholieke partij gaat stemmen verliezen aan het VNV en aan Rex  

→ De katholieke partij wordt opgedeeld in twee vleugels en zelfs de socialisten en 

de communisten houden aparte congressen voor de Vlamingen  

→ De regering en de traditionele partijen houden vast aan de eenheidstaat en 

beantwoorden de roep naar federalisme met de formule van de culturele 

autonomie  
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→ In 1938 wordt een amnestiewet goedgekeurd voor activisten  

→ Vooral de liberalen verzetten zich tegen verdere toegevingen aan de Vlaamse 

beweging  

 

Februari 1939 – val van de regering-Spaak  

→ Incident-Martens 

→ Wanneer de gewezen activist dr. Adriaan Martens tot lid van de nieuwe 

Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde wordt benoemd 

veroorzaken de liberalen in februari 1939 de val van de regering-Spaak 

April 1940 

 

→ Er ontstaat onenigheid in de regering over de splitsing van het ministerie van 

Openbaar Onderwijs 

→ De regering dient haar ontslag in, maar koning weigert het te aanvaarden  
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X. Op zoek naar een aangepast veiligheidsstatuut in het interbellum  
 

 WOI maakt een einde aan het opgelegde neutraliteitsstatuut van België.  

 

§1.”Een kleine mogendheid” (1918-1925) 

 

De Belgische positie aan het einde van WOI wordt grotendeels bepaald door de 

verklaring van Saint-Adresse, die België deelname aan de vredesconferentie belooft.  

→ De Belgische betrokkenheid bij de besprekingen van Versailles betekent het 

definitieve einde aan de periode van opgelegde neutraliteit  

→ Het feit dat in de conferentieteksten officieel sprake is van de Grote Vier 

mogendheden lijkt een slecht begin voor een periode van Belgische 

machtspolitiek  

 

De Belgische delegatie is naar de Parijse vredesonderhandelingen vertrokken met grote 

verwachtingen  

 

Dat de Belgische aanspraken ook ten koste van het neutrale Nederland gaan, legt van 

meet af aan een hypotheek op de resultaten.  

→ Het eindresultaat is een flop 

→ Door het verdrag van Versailles verwerft België de Duitse kantons Eupen, 

Malmédy en Sankt-Vith en het neutrale staatje Moresnet als enige 

gebiedsuitbreiding in Europa 

 

Het grootste binnenlandse verzet komt echter uit onverwachte hoek = Koning Albert 

ziet in het annexionistische streven niet meer dan een romantische kortetermijnpolitiek 

die België meer nadelen dan voordelen zal bezorgen.  

→ na de ondertekening van het verdrag van Versailles verliest de annexionistische 

beweging dan ook gauw een belangrijk deel van haar aanhang  

 

het Frans-Belgische militair akkoord van 1920 

 

belangrijkste erfenis in de ontwikkeling van het Belgische buitenlands beleid  

→ een alliantie volgens de Franse regering, een technisch akkoord volgens de 

Belgen  

→ vele menen dat het akkoord de Belgische zelfstandigheid bedreigt en het land tot 

een vazalstaat van Frankrijk maakt 

1921 

 

→ als tegenprestatie voor het militair akkoord kan België een economische en 

monetaire unie met Luxemburg sluiten (BLEU), zij het dan nog tegen de zin van 

de Luxemburgers  
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1920-1940  

 

1) een stroming die pleit voor een verregaande integratie van België in het Franse 

verdedigingssysteem (Maginotlinie) = vooral vertegenwoordigd door de Waalse 

liberalen (Albert Devèze, minister van landsverdediging)  

2) De tegenstanders vinden voornamelijk steun bij de Vlaamse-nationalisten en de 

Katholiek Vlaamse kamergroep van Frans Cauwelaert  

3) een derde stroming pleit voor het versterken van de band met Groot-Brittannië = 

haar voornaamste leden zijn leden van het liberale Brusselse establishment (Paul 

Hymans maar ook Vlaams-nationalisten zoals Hendrik Borginon) 

→ Hymans zal een belangrijke rol spelen in de voortdurende pogingen het 

Frans-Belgisch militair akkoord aan te vullen met een gelijkaardig Brits-

Belgisch akkoord  

→ Locarnopact van 1925 

 

De verhouding met Nederland?  

 

→ Neutraliteit van NL in WOI is een opdoffer voor de traditionele Belgische politiek 

van toenadering tot NL in situaties van internationale crisis  

→ De annexionistische stroming in België tijdens en na de oorlog 

(gebiedsuitbreiding ten koste van Nederland) draagt niet bij de Belgisch-

Nederlandse betrekkingen te verbeteren  

→ Vredesconferentie van Parijs stelt vast dat de verdragen van 1839 niet langer 

geldig zijn en legt onderhandelingen op tussen België en Nederland om tot een 

nieuw verdrag te komen  

→ Benelux-overeenkomsten van 5 september 1944 

 

§2. 1925-1936: Locarno en de collectieve veiligheid  

 

Halverwege de jaren 1920  

 

De Europese veiligheidspolitiek, en de Belgische in het bijzonder ondergaan een 

belangrijke koerswijziging  

→ De harde houding tegenover Duitsland  wordt verlaten voor een meer 

verzoeningsgerichte politiek 

→ Daarvoor zijn meerdere oorzaken:  

 

1) De desastreuze gevolgen van de Ruhr-bezetting hebben aangetoond dat de harde 

houding geen resultaten oplevert  

2) Zowel in de VK als in Frankrijk komen linkse regeringen aan de macht (1924) In 

augustus van dat jaar stemmen de Fransen en de Britten in met een meer 

realistische invulling van de Duitse herstelbetalingen (Dawes-plan)  

→ Door het Dawes-plan komt er een bescheiden toenadering tussen 

Duitsland en de voormalige geallieerden  
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Specifiek voor België heeft de mislukking van de Ruhrbezetting aangetoond dat de 

grootmachtpolitiek van de jaren 1919-1925 niet de gewenste resultaten kan opleveren  

→ Meer en meer stemmen gaan op om terug te keren naar de vertrouwde 

neutraliteitspolitiek van voor WOI  

 

Oktober 1925  

 

Pact van Locarno  

→ Een van de deelverdragen is het Rijnpact = daarin waarborgen Frankrijk, 

Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en België de grenzen tussen België, Frankrijk 

en Duitsland  

→ Locarno is een geschenk uit de hemel, de tweespalt tussen Fransgerichte en 

Engelsgezinde politici wordt opgelost door beide landen op voet van gelijkheid te 

stellen in de verdediging van de nationale onafhakelijkheid  

→ De vlaamsgezinde kritiek op het Frans-Belgisch militair akkoord wordt veel wind 

uit de zeilen genomen 

→ Weliswaar is er een volkenrechtelijk probleem omtrent de verenigbaarheid van 

het stelsel van Locarno en de bevoorrechte militaire samenwerking tussen 

Frankrijk en België maar door enige diplomatieke handigheid en 

geheimzinnigheid zullen de opeenvolgende Belgische regeringen er nog een 

decennium lang in slagen het akkoord van 1920 te behouden als een bijkomende 

waarborg voor de Belgische veiligheid tegenover Duitsland 

 

Nochtans kan het Locarno-pact de menigsverschillen die over het Belgisch buitenlands 

beleid bestaan onmogelijk definitief oplossen 

→ In Vlaanderen en hofkringen blijft een diep wantrouwen heersen tegenover de 

Franse veiligheidspolitiek die men ervan verdenkt de aloude droom van de 

Rijngrens te blijven koesteren 

→ Het Frans-Belgische akkoord wordt met vernieuwde krachten bestreden en 

politici zoals Hymans van Buitenlandse zaken gaan opnieuw ijveren voor een 

afzonderlijk militair akkoord met GB 

 

§3. De onafhankelijkheidspolitiek  

 

De publieke opinie in Vlaanderen kiest massaal voor een terugkeer naar de aloude 

neutraliteitspolitiek  

 

14 oktober 1936 

 

Koning Leopold III spreekt zich uit over de noodzaak van een 

onafhankelijkheidspolitiek  

→ België sluit in 1937 verdragen met Frankrijk en Groot-Brittannië ter 

garantie van de Belgische neutraliteit 

→ In 1938 een gelijkaardig akkoord met Duitsland  
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→ De nieuwe verdragen betekenen voor België het definitieve einde van het 

Locarno-stelsel 

→ Ze betekenen een terugkeer naar de neutraliteitspolitiek (vrijwillig 

gekozen neutraliteit) 

→ Enkel de socialisten van de BWP hebben het even moeilijk wanneer blijkt 

dat de nieuwe keuze voor neutraliteit ook inhoudt dat België een strikt 

neutrale lijn volgt inzake de Spaanse Burgeroorlog 

→ Ten slotte betekent de onafhankelijkheidspolitiek dat België zich 

tegenover Duitsland, de vermoedelijke agressor, erg voorzichtig opstelt  
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 XI. Oorlog en naoorlog  
 

WOI WOII 
Koning, regering en overgrote 
meerderheid van de bevolking in 
patriottische eensgezindheid tegenover 
de Duitse agressor 

Breuk tussen koning en regering en diepe 
verdeeldheid onder de Belgen  

 

WOII = meer dan een gewapend conflict = confrontatie van twee verschillende 

maatschappijvisies 

1) De “nieuwe” orde voorgestaan door Duitsland  

2) Democratie zoals die functioneert in GB, Frankrijk en België 

 

§1. Oorlog en bezetting  

 

A. Laken en London: de breuk tussen Koning en regering  

 
10 mei 1940  

 

Hitler opent aanval tegen Nederland, België, Luxemburg en 

Frankrijk (Blitzkrieg)  

→ België houdt stand tot 28 mei (Achttiendaagse 

veldtocht)  

→ De capitulatie van het Belgische leger is een beslissing 

van Leopold III = brengt hem in conflict met de 

regering = wil oorlog voortzetten  

 

Conflict tussen koning en regering betreft de positie van België in de 

nieuwe oorlog  

→ Doet terugdenken aan een gelijkaardige situatie in 1914 

→ Opinie van Leopold III (voorbeeld van zijn vader Albert) moet 

België alleen zijn neutraliteit verdedigen binnen de grenzen 

van het haalbare  

→ Op het moment van de capitulatie is er voor Leopold III geen 

enkele militaire uitkomst meer voor België 

 

De regering geleid door Hubert Pierlot  

Verdedigt echter de stelling dat door de Duitse agressie en door 

de hulp van Frankrijk en GB in het kamp van de geallieerden is 

terechtgekomen en dus de strijd moet voortzetten, ook als is het 

Belgische gebied volledig veroverd  
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Dat meningsverschil wordt doorkruist door een andere, prangende kwestie = de vraag 

naar de positie van de koning.  

→ Als staatshoofd moet de koning zich schikken naar de regering  

→ Leopold III stelt zich echter op het standpunt dat hij als opperbevelhebber van de 

strijdkrachten niet alleen de persoonlijke verantwoordelijkheid draagt voor de 

militaire operaties, maar ook de morele plicht heeft bij zijn troepen te blijven  

Op de achtergrond spelen ook nog andere overtuigingen mee  

→ Leopold III is van mening dat de oorlog afgelopen is  

→ En dat Duitsland de dominerende macht is op het continent  

→ Hij zal zijn houding daarnaar richten  

→ De Franse wapenstilstand  

→ De koning hoopt op het herstel van de Belgische onafhankelijkheid en is bereid 

concessies te doen aan Hitler  

→ Afkeur voor het vooroorlogse parlementaire regime  

Hendrik de Man, BWP-voorzitter  

Hij noemt de ineenstorting geen ramp 

→ Verlossing van de werkende klassen en het socialisme 

→ Hij ontbindt in juni 1940 zijn partij en roept de leden op tot medewerking 

aan een beweging van nationale heropstanding rond de koning  

Regering-Pierlot 

Maakt zich na de capitulatie zorgen over de houding van Leopold III en de 

mogelijkheid dat hij met Duitsland zou onderhandelen  

→ Op 28 mei  1940 neemt zij openlijk afstand van de koning  

→ Beschuldigt hem van verraad 

→ Verklaart hem als krijgsgevangene in de onmogelijkheid om te regeren  

Na maanden van vertwijfeling vertrekken uiteindelijk vier ministers naar London, 

vestigen zich daar in oktober 1940 als Belgische regering in ballingschap en kiezen er de 

zijde van GB.  

→ Stellen de rijkdommen van Congo ter beschikking  

→ De krijgskansen beginnen stilaan te keren in het voordeel van de geallieerden  

→ De regering-Pierlot heeft op het juiste paard gewed  

De Koning is aanvankelijk zeer populair in bezet België (brokkelt af)  

→ 1940, Leopold III brengt bezoek aan Hitler om politieke vraagstukken te 

bespreken  

→ De regering van London onderneemt verschillende pogingen om tot verzoening 

te komen maar die blijven onbeantwoord  
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→ Het verloop van de gebeurtenissen is lange tijd onduidelijk gebleven voor het 

publiek, na de bevrijding werd het door de voor- en tegenstanders van Leopold 

III geframed naar eigen behoeften  

B. Duitse bezetting en nieuwe orde  

Militärverwaltung  

België wordt samen met een deel van Noord-Frankrijk bestuurd door het Duitse 
leger  

→ Onder leiding van generaal Alexander von Falkenhausen  

→ Niet enkel militaire verklaring = Hitler is onbeslist over het toekomstige 

lot van België 

→ De traditionele politieke partijen (te zeer verbonden met de parlementaire 

democratie) worden verboden en de perscensuur wordt ingesteld 

→ Onder leiding van Alexandre Galopin (gouverneur Société Générale) 

beslissen werkgevers tot herneming van industriële productie  

Geleidelijk verstrakt de bezettingspolitiek en pogen de Duitsers de nieuwe orde in België 
ingang te doen vinden 

→ Op economisch vlak aan de hand van corporaties (groeperingen van bedrijven) 

= belangrijk instrument van de geleide economie is de Nationale Landbouw- en 

Voedingscorporatie die de productie en distributie van landbouwproducten en 

voedingsmiddelen dirigeert  

→ Op sociaal vlak gebeurt dat door de gedwongen pacificatie van de 

arbeidsverhoudingen met als instrument de Unie van Hand- en Geestesarbeiders 

(UGHA) 

o De UGHA is een eenheidsorganisatie waarin de socialistische, christelijke 

en liberale vakbonden worden gefusioneerd  

→ Op het cultureel vlak richt de bezetter instellingen op die alle uitingen van het 

culturele leven op het nationaal-socialisme moeten afstemmen  

In september 1944 wordt België in enkele dagen tijd door de geallieerden troepen 

bevrijd en op 7 september 1944 landt de regering-Pierlot in Brussel, zij herstelt haar 
gezag, ontwapent het verzet en rekent af met de collaboratie  

C. Collaboratie en verzet 

De echte collaboratie met de bezetter komt van diverse organisaties die al in de jaren 

1930 het liberaal-democratische regime hebben gecontesteerd en nu van de gelegenheid 

gebruik proberen te maken om hun macht in het nieuwe België te vestigen.  

1) VNV (Staf De Clerq en daarna Hendrik Elias) kiest voor een onvoorwaardelijke 

collaboratie en voor de inzet van Vlamingen aan het Oostfront maar geen opgang 

van Vlaanden in een groot-Duits rijk. Gesteund door militairen en kan 

aanvankelijk bepaalde machtsposities verwerven, maar moet stilaan prijsgeven 

aan DeVlag die kan rekenen op de steun van SS  

2) DeVlag (Jef Vandewiele), opgaan van Vlaanderen in een groot-Duits rijk  
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3) SS-Vlaanderen, opgaan van Vlaanderen in een groot-Duits rijk  

4) Rex (Léon Degrelle), de belangrijkste collaborerende groep in Wallonië, evolueert 

van een nationale collaboratie nar een Germaanse collaboratie en schaart zich 

achter SS 

Meerderheid van de bevolking probeert zich door de bezettingstijd te slaan en een 

minderheid collaboreert of gaat in het verzet 

→ Verzet is zeer heterogeen  

→ Bestaat zowel uit linkse antifascisten als uit patriotten, die dan weer rechts en 

royalistisch denken 

→ Communisten nemen het voortouw na de Duitse inval in de Sovjet-Unie 

→ Geleidelijk ontpopt het Onafhankelijkheidsfront, gedomineerd door de 

communisten, zich tot de belangrijkste verzetsgroep, naast het zogenaamde 

Geheim Leger, dat rechtse en royalistische aanhangers telt  

→ Naarmate de krijgskansen keren en het bezettingsregime verstrakt neemt het 

geweld toe  

§2. Normalisering en democratisering na de Bevrijding  

De overgang naar de democratie verloopt niet rimpelloos. WOII eindigt pas in mei 1945 

→ Tot zolang staat het Belgische grondgebied onder militaire controle van de 

geallieerden  

→ Tot 1947 speelt het parlement een ondergeschikte rol en beschikt de regering 

over buitengewone machten  

→ Het zal duren tot 1950 vooraleer ook de koningskwestie haar ontknoping krijgt  

A. Normalisering en aanpassing  

Het verzet dat na de bevrijding grote aspiraties koestert, trekt in de machtsstrijd met de 

regering aan het kortste eind.  

Speelt geen enkele rol meer en kan enkel via de Kommunistische Partij van België (KPB) 
en de Union Démocratique Belge (UDB) zijn invloed laten gelden in de regering  

→ De oude partijen en zuilen blijken levenskrachtig  

→ Die vaststelling zorgt tot op vandaag voor de controverses die vervat liggen in de 

vraag  

Is de periode na de Bevrijding gekenmerkt door vernieuwing of restauratie?  

→ Overschatting van het verzet, dat niet alleen verbrokkeld is (links en rechts), 

maar bovendien slechts de beperkte ervaring van een kleine minderheid van de 

bevolking is geweest  

→ Zij doet evenmin recht aan de andere, effectieve elementen van vernieuwing na 

de Bevrijding (vernieuwing wordt gehypothekeerd door de onverwachte scherpe 

politieke polarisatie tijdens de naoorlogse periode  

o Bij de bevrijding is er een stroming naar consensus en pacificatie zoals 

in 1830 en 1918 
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▪ Het sociaal pact  

▪ Instelling van de sociale zekerheid  

▪ Twee factoren verstoren echter die fundamentele tendens in de 

Belgische politiek 

1) Sterke positie van de communisten 

2) De controverse rond de koning  

o In de jaren 1930 is het Belgische consensusmodel bestreden door rechts 

(VNV en Rex) en links (KPB) 

▪ De oorlog schakelt VNV en Rex uit maar versterkt de KPB 

▪ De sterke rol van de KPB dwingt de socialisten tot een verstrakking 

van de standpunten  

▪ Koning is zelf het voorwerp van controverse  

o In plaats van pacificatie domineren tot 1958 confrontatie en polarisatie en 

komen achtereenvolgens strijdende linkse en rechtse regeringen tot stand  

o De polarisatie belet in zekere zin de vernieuwing van het partijwezen die 
zich bij de Bevrijding aankondigt  

Linkerzijde = snel groeiende aanhang van de KPB 

→ Haalt grote prestige uit haar rol in het verzet en uit de overwinning van het rode 

leger 

→ KPB wil de spil van de linkerzijde worden  

→ Probeert te komen tot een eenheidssyndicaat  

o Fusie van het oude socialistische vakbond en een aantal communistische 

strijdcomités = Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVVV) met sterke 

invloed van de communisten 

Socialisten = ontredderd door de collaboratie van Hendrik de Man en verdeeld tussen 

Londenaars (Kamiel Huysmans en co.) en socialisten uit het bezette land (Achiel van 
Acker en co.)  

→ Zij schrappen de naam BWP en noemen zich voortaan Belgische Socialistische 

Partij (BSP)  

→ Door de communistische invloed in de vakbond past de partij haar structuur aan. 

Ze is niet langer een confederatie van vakbonden, mutualiteiten en de 

coöperatieve ondernemingen maar bestaat zij uit individueel aangesloten lede 

→ De BSP wijst het planisme van Hendrik de Man af en keert terug naar het Charter 

van Quaregon uit 1894  

→ BSP stelt zich hard op in de koningskwestie  

Pas nadat de invloed van de communisten in het ABVV is uitgeschakeld, komt het 

opnieuw tot toenadering tussen de sociaal-economische organisaties en de partij in de 

Gemeenschappelijke Actie  

Union Démocratique Belge (UDB) 

Aan katholieke kant is er een poging tot vorming van een travaillistische partij  
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→ Deze partij is geboren uit het verzet en trekt vooral progressieve 

intellectuelen en christelijke syndicalisten aan in Wallonië 

→ Zij wordt echter afgewezen door de socialisten en door de bisschoppen en 

gaat roemloos ten onder bij de eerste naoorlogse verkiezingen  

Christelijke Volkspartij (CVP) 1945  

Vernieuwing en verjong van de katholieke partij  

→ Zij wenst zowel het oude confessioneel karakter als het standenkarakter af 

te werpen en probeert de vernieuwing te realiseren rond een coherent 

programma 

→ Kerstprogramma 

o Personalisme 

o Wil individu en gemeenschap verzoenen  

→ In de praktijk blijft zowel het confessioneel karakter als het 

standenkarakter bewaard  

Parlementsverkiezingen van 17 februari 1946  

→ Een sterke KPB maar toch overgewicht van de traditionele partijen  

→ CVP komt als grootste uit de bus gevolgd door BSP 

→ KPB geraakt in diskrediet door de koude oorlog en wordt uit de regering gestoten  

→ Volle gewicht komt opnieuw bij de oude politieke partijen  

B. Democratisering  

Er is democratisering op vier terreinen =  

1) Verdere uitbreiding van het kiesrecht 

→ Vrouwen verwerven eindelijk stemrecht voor het parlement  

→ Door de wet van 27 maar 1948 kunnen alle vrouwen van 21 jaar en ouder 

voortaan stemmen voor kamer en senaat en door bijkomende wet ook 

voor de provincieraadsverkiezingen  

2) De politieke partijen worden aanzien als instrumenten van een georganiseerde 

democratie  

→ Na WOII krijgen zij een grotere greep op de politieke besluitvorming en 

ontstaat er een betere overeenstemming tussen parlementaire 

meerderheid en regering  

3) Het socialisme wordt na de oorlog aanvaard als een volwaardige regeringspartij 

→ In het interbellum werd de BWP enkel geduld in een regering van 

nationale unie (samenwerking met de socialisten lag moeilijk) 

→ BSP figuren zoals Achiel van Acker en Paul-Henri-Spaak spelen een 

prominente en leidende rol in het naoorlogse politieke leven  

4) Brede acceptatie van de arbeidersvakbonden 

→ Akkoord met het patronaat dat vervat ligt in het Sociaal Pact van april 

1944  
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§3. Repressie en koningskwestie  

A. Repressie  

Collaboratie of samenwerking met de vijand is landverraad = bestraffing daarvan staat 
bekend als repressie 

→ Het zijn typische aspecten van transitional justice 

→ In principe is de bestraffing van landverraad een zaak van de overheid 

→ de repressie door de overheid dient een dubbel doel  

1) bestraffing van de “misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de 

staat” = collaboratie of samenwerking met de vijand (enge zin) 

a) militair (wapendracht in dienst van de vijand) 

b) politiek (bewust dienen van de politiek van de bezetter, deelname 

aan de vervorming van de instellingen  

c) economisch (levering van goederen aan de vijand) 

d) verklikking, door namen of vindplaatsen van verzetsmensen, 

communisten, joden, werkweigeraars aan de bezette bekend te 

maken  

2) bestraffing van “inciviek gedrag” of de zuivering van de gemeenschap van 

onvaderlandse elementen (brede zin) = bestraffing in meerdere vormen  

a) de administratieve internering (bewarende maatregel) 

b) de eigenlijke berechting van collaborateurs door de militaire 

rechtbanken  

• vrijheidsberoving gaat gepaard met levenslang verlies van 

rechten en dikwijls met schadevergoeding aan de staat  

c) de burgerlijke epuratie is dan weer bedoeld om de tienduizenden 

leden van de Duitsgezinde organisaties uit het openbare leven te 

verwijderen ook al hebben ze zelf geen effectieve hulp aan de 

vijand verleend 

d) zuivering van het politiek personeel (gouverneurs, burgemeesters, 

schepenen) en van de ambtenarij 

• alle benoemingen die tijdens de oorlog zijn gebeurd worden 

ongeldig verklaard  

• maar ook onder mandatarissen en ambtenaren wordt een 

zuivering doorgevoerd  

→ Kijkt men naar het resultaat, dan is er een frappante ongelijkheid in de 

bestraffing van gelijksoortige delicten, afhankelijk van het tijdstip van de 

berechting 

→ Opvallend is de minder zware bestraffing van de economische collaboratie = 

noodzaak van economische heropbouw en de grote omvang van de politieke 

repressie 

→ Er is ook de partijpolitieke manipulatie, vooral van de burgerlijke epuratie met 

het doel rechtse kiezers van de verkiezingen van 17 februari 1946 uit te sluiten  

De repressie heeft aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties  
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1) In Vlaanderen de ruim verspreide mening dat de repressie tegen Vlaanderen was 

gericht  

2) L. Wils daarentegen ziet in de bestraffing van de collaboratie vooral een 

afrekening tussen vrijzinnigen en katholieken, tussen links en rechts  

3) L. Huyse plaatst de repressie in een strijd tussen oude en nieuwe elites, zowel op 

politiek, administratief als cultureel vlak 

De repressie was voor de traditionele partijen een middel om af te rekenen met VNV en 

Rex, die hun posities bedreigden 

De repressie bereikt haar hoogtepunt van medio 1945 tot medio 1947 onder de 
opeenvolgende linkse regeringen  

→ Dan treedt er een kentering op veroorzaakt door de omslag van het 

internationale klimaat :  door de Koude Oorlog worden de communisten vijanden 

in plaats van bondgenoten  

→ Er komt een toenadering tussen de BSP en de CVP 

→ Tussen 1947 en 1952 wordt het repressiebeleid omgebogen en probeert de 

regering door een aantal correctiewetten de uitwassen ongedaan te maken  

→ Er worden nieuwe beroepsmogelijkheden voorzien 

→ Gratieverlening en voorwaardelijke invrijheidsstelling (wet-Lejeune) 

→ Amnestie-actie (hoogtepunt tussen 1958-1962 onder impuls van de volksunie  

→ Wet-Vermeylen aan de getroffen van de repressie de mogelijkheid tot eerherstel 

bieden  

B. Koningskwestie  

Tussen 1945-1950 = Belgische politiek beheerst door de Koningskwestie  

Kan Leopold III die na zijn bevrijding eerst in Oostenrijk en vervolgens in Zwitserland 

verblijft, als staatshoofd naar België kan terugkeren ?  

In België breekt er een controverse los over zijn houding tijdens de bezetting en er blijkt 

geen politieke meerderheid te vinden om de verantwoordelijkheid van zijn terugkeer op 

zich te nemen. 

→ Er ontstaat een polarisatie voor of tegen  

→ In 1950 een dramatische ontknoping met de kortstondige terugkeer en abdicatie 

van Leopold III  

De kiemen van de koningskwestie werden al in 1940 gelegd  

→ Leopold III probeerde al sinds zijn troonbestijging een persoonlijke stempel te 

drukken op de politiek 

→ Letterlijke interpretatie van de grondwet  

→ Hij hekelde aan het optreden van de politieke partijen  

→ Hij ondernam acties buiten het medeweten van de regering  

→ Het zijn echter vooral zijn houding tijdens de achttiendaagse veldtocht en de 

daaropvolgende Duitse bezetting die de Koning na de Bevrijding worden 

aangerekend 
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o Zijn persoonlijke beslissing om te capituleren  

o Zijn bezoek aan Hitler  

o Huwelijk met Liliane Baels  

o Zijn stilzwijgen bij de invoering van de verplichte tewerkstelling  

o Zijn sympathie voor een meer autoritair regime zijn argumenten voor zijn 

tegenstanders  

Politiek testament  

De koning heeft die voor zijn deporatie opgesteld  

→ Koele houding tegenover de geallieerden  

→ Rancuneuze houding tegenover de regering van London  

→ Veroordeling van sommige vooroorlogse politieke gewoonten 

Lokt binnenskamers veel kritiek op. De regering-Pierlot is echter bereid de spons te 

vegen over het verleden en stelt in afwachting van de terugkeer Karel aan als regent.  

7 mei 1945  

Koning Leopold III wordt bevrijd en er komt een einde aan zijn onmogelijkheid 

om te regeren. Hij kan naar België terugkeren en zijn grondwettelijke 
bevoegdheden hernemen  

→ Regering-Van Acker stelt echter enkele voorwaarden (in een toespraak 

voor de Kamers hulde brengen aan de geallieerden, zijn entourage 

uitzuiveren  

→ Koning is hierdoor verrast en temporiseert  

→ In enkele weken tijd groeit dan de publieke controverse over de houding 

van Leopold III tijdens de bezetting zodat de regering-Van Acker 

uiteindelijk weigert de politieke verantwoordelijkheid voor zijn terugkeer 

op te nemen en zelfs een wet doet goedkeuren waardoor het einde van de 

“onmogelijkheid om te regeren van de koning” door de Verenigde Kamers 

moet worden vastgesteld 

→ Wegens die wettelijke barrière zal de koningskwestie vijf jaar aanslepen  

 

Vanaf 1945  

De kampen zijn gekozen  

1) De CVP wenst de onvoorwaardelijke terugkeer van Leopold III 

2) De communisten en de socialisten willen zijn troonafstand  
3) De liberalen nemen een dubbelzinnige houding aan  

In de kringen van de CVP wordt de gedachte van een referendum gelanceerd 

→ De Koning schaart zich daarachter  

→ De organisatie daarvan wordt pas mogelijk wanneer de CVP-liberale regering-

Eyskens aan de macht komt  
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→ De uitslag is niet overtuigend en wordt de oorzaak van nieuwe moeilijkheden  

o 57, 68% wenst de terugkeer maar de meerderheid is ongelijk verdeeld 

over het land  

o Vlaanderen= 72% 

o Brussel= 52% 

o Wallonië= 58% 

o Bovendien vallen de ja-stemmen en de CVP-aanhang grotendeels samen  

→ De CVP en de liberalen zijn het oneens over de besluiten die uit het referendum 

moeten getrokken worden  

Vervroegde verkiezingen 1950  

CVP behaalt de absolute meerderheid in de Kamer en de Senaat, vormt een 

homogene regering en kan haar programma uitvoeren  

→ De Verenigde Kamers hebben de onmogelijkheid om te regeren opgeheven 

en de koning kan terugkeren  

Op geen enkel ogenblik is de koningskwestie een strijd voor of tegen de monarchie, 

volgens de socialistische leider Achille van Acker heeft België de monarchie broodnodig, 

wel is het een conflict rond de persoon van Leopold III.  

→ Atypisch conflict want rond een persoon is er geen compromis mogelijk  

De Koningskwestie heeft verder belangrijke gevolgen  

→ Het einde van de periode waarin de koning een directe politieke rol kan 

spelen  

→ Invloedsvermeerdering van de politieke partijen (zullen vacuüm opvullen)  

→ Vesterkt kloof tussen Vlaanderen en Wallonië en zal federalisme opnieuw 

bespreekbaar maken  

→ Polarisatie tussen links en rechts, tussen socialisten en katholieken die pas 

bij de ondertekening van het schoolpact een einde zal nemen  

Leopold III werd door velen beschouwd als een dam tegen het communisme 
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XII. Van sociaal pact tot schoolpact  

Van bevrijding in bevrijding in september 1944 tot november 1958 kent België een zeer 
gepolariseerde situatie van de links-rechts tegenstelling. µ 

→ Toch komt het op twee cruciale conflictlijnen tot een vorm van pacificatie  

1) Sociale vlak = Sociaal Pact dat tijdens de bezetting werd gesloten en de 

basis vormt voor de sociale zekerheid en het sociaal overleg  

2) Levensbeschouwelijk vlak = het schoolpact dat op het einde komt van een 

felle schoolstrijd  

→ Zowel de institutionele vormgeving van de sociale zekerheid als de oplossing van 

het onderwijsvraagstuk zorgen voor een verdere verzuiling van de Belgische 
samenleving  

§1. Pacificatie of polarisering  

Juli 1945  

Er ontstaat een ongewone situatie = de katholieke ministers verlaten de regering 
wegens onenigheid over de koningskwestie  

Voor de eerste keer in Belgische geschiedenis  

→ Linkse coalitie van socialisten en liberalen, aangevuld met de 

communisten en UDB-figuren  aan de macht  

Verkiezingen 17 februari 1946  

Accentueren de links-rechts polarisatie. Zij zorgen voor een electorale profilering 
voor de verkiezingen en nieuwe electorale ambities na de verkiezingen  

→ De CVP en de BSP komen immers als de twee grote machtsblokken naar 

voren  

→ BSP-voorzitter Max Buset hoopt om via coalitie met de communisten en de 

liberalen, de CVP, die hij afschildert als de pro-collaboratiepartij en de 

partij van Leopold, van de macht te houden 

→ De CVP van haar kant behaalt een groot succes bij haar eerste optreden in 

1946 en hoopt om bij de volgende verkiezingen de absolute meerderheid 

te halen  

1947 

Kortstondige samenwerking tussen beide partijen in de regering-Spaak-Eyskens  

1961 

Drie jaar na het schoolpact de travaillistische regering-Lefèvre-Spaak die een 
langdurige coalitie tussen CVP en BSP mogelijk zal maken  

De keuze voor een meerderheidsstrategie maakt tijdelijk een einde aan het klassieke 

coalitiestelsel en zorgt voor een diepgaande polarisatie die zal duren tot 1958 
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→ Delicate evenwicht tussen links en richt uit 9181 (vooral in levensbeschouwelijke 

kwesties) wordt onderuit gehaald 

→ Liberale partijen verdwijnen in de onmiddellijke naoorlogse periode 

→ CVP komt daardoor niet tussen liberalen en socialisten te staan maar tegenover 

de socialisten  

→ De twee grote formaties, elk met eigen arbeidersbeweging en eigen sociale 

organisaties staan tegenover elkaar en streven naar een meerderheid zonder 
elkaar  

Aantal gevolgen voor de werking van het politiek bestel waar een zakelijke politieke 

gericht op consensus moeilijk wordt  

→ Allures van een tweepartijenregime  

→ Hechte meerderheid en hechtere oppositie  

→ Geringe noodzaak om rekening te houden met minderheden  

→ Geringe neiging tot een consensusgericht beleid  

→ Een electorale situatie waarin de winst voor de andere automatisch leidt tot 

verlies voor het andere blok  

Een polarisering vereenvoudigt het politiek debat in duidelijke voor- en tegenstanders  

Tussen 1950-1958 

Door de partijenwissel geen constante factor in de regering en ook geen 
continuïteit in de betreffende fundamentele beleidsopties  

WOII – Schoolpact  

→ Polarisatie  

→ Revanchisme  

→ Wisselende meerderheden  

→ Opheffing van het politieke status-quo in een aantal gevoelige dossiers  

→ Ideologische hoogconjunctuur  

Confessionele breuklijn  

Socialisten  Katholieken  
Erfurtdoctrine = godsdienst is privézaak 
en verwijten de katholieken proselitisme 

Beginselen van suppletiviteit en 
ideologisch pluralisme en verwijten de 
socialisten een ongebreideld etatisme 

 

Communautaire breuklijn 

Onmiddellijk na WOII niet manifest aanwezig als gevolg van de repressie en 

epuratie maar =  

CVP Socialisten  
Vlaanderen  Wallonië 
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Sociaal-economische breuklijn  

Geraakt op de achtergrond  

→ Sociaal pact = een overeenkomst tussen werknemers en werkgevers die de 

sociale vrede waarborgt in ruil voor productiviteitsstijgingen  

→ Overlegeconomie wordt aanvaard  

→ Welvaartspolitiek  

§2. De institutionalisering van sociale zekerheid en sociaal-economisch overleg  

April 1944  

Hoge ambtenaren van het ministerie van Arbeid, patronale en syndicale 

leiders tekenen een “ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit” = 

Sociaal Pact  

→ Loonpolitiek 

→ De sociale zekerheid  

→ Sociaal overleg  

Vertrekpunt is de wederzijdse erkenning van patronaat en vakbond  

Na de bevrijding wordt het sociaal pact uitganspunt voor 

→ Invoering van sociale zekerheid  

→ Wettelijke verankering van sociaal overleg  

Continuïteit in het sociaal-economisch beleid na 1944 

A. De uitwerking van de sociale zekerheid  

Besluitwet van 28 december 1944 

De regering van de nationale unie voert zekerheid in voor arbeiders en 

bedienden  

→ Minister Achiel Van Acker is verantwoordelijk voor sociale zaken dus wet 

naar hem genoemd  

→ Met deze besluitwet de integrale uitvoering van de afspraken over de 

sociale zekerheid gemaakt in het Sociaal Pact 1944  

1) Ziekte en invalideit  

2) Rust- en overlevingspensioenen  

3) Werkloosheid  

4) Gezinsvergoedingen  

5) Jaarlijkse vakantie  

→ Hij veralgemeent de patronale bijdrage voor de vijf sectoren en 

organiseert ten slotte een centrale inning van de bijdragen 

→ De bijdrage van de werknemer zal rechtstreeks worden afgehouden van 

zijn loon door de patroon, die ze samen met zijn bijdrage zal overmaken 

aan een centraal inningsorganisme  
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1) Daarvoor wordt een nieuwe instelling opgericht = Rijksdienst voot 

Maatschappelijke Zekerheid (RMZ) 

→ Het systeem in België steunt op sociale partners en bijdragen van 

werknemers en werkgevers  

→ Er is een paritair beheer door werknemers- en werkgeversorganisaties  

1) Noch de werkgevers noch de werknemers willen een exclusieve 

greep van de Staat op de sociale bescherming  

2) De socialistische arbeidersbeweging is hierin verdeeld en huldigt 

geen doctrinair standpunt 

L. -E. Troclet (PSB) = na WOII verschillende keren minister van Arbeid en Sociale 

voorzorg is voorstander van een grotere invloed van de overheid in het beheer van de 

sociale zekerheid  

De werkgevers en het ACV = menen echter dat wie betaalt, beheert en willen daarom 

instaan voor het beheer van de instellingen die zij zelf financieren. 

B. Het institutionaliseren van het sociaal-economisch overleg  

In het interbellum was een begin gemaakt van overleg tussen patroons en vakbonden. 

Paritaire comités en collectieve arbeidsovereenkomsten geraakten ingeburgerd, maar 

een wettelijke verankering van deze instellingen kwam er niet.  

Besluitwet van 9 juni 1945  

De paritaire commissies en de cao’s krijgen eindelijk een wettelijke grondslag 

→ Cao’s kunnen bovendien door een KB algemeen bindend worden 

verklaard  

Wet op de organisatie van het bedrijfsleven van 1948  

De centrale raad voor het Bedrijfsleven en de sectoriële bedrijfsraden worden 

ingesteld, bevoegd voor economisch advies aan de regering  

Ondernemingsraden worden gecreëerd 

1950  

Er worden vierjaarlijkse sociale verzekeringen georganiseerd  

1952 

Paritaire commissies worden aangevuld met de Nationale Arbeidsraad (komt in 

de plaats van de Nationale Arbeidsconferenties)  

In de periode van 1944-52 is vooral de uitbouw van het sociaal-economisch overleg 

belangrijk geweest  

Het concrete sociaal-economisch beleid wordt in die periode, in overleg met de 
sociale partners, tijdens de Nationale Arbeidsconferenties (NAC) uitgetekend 

→ Strakke loonpolitiek 

→ Arbeidsvoorwaarden  
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Vanaf de jaren 1950 de tripartite-overleg in de NAC niet langer als wenselijk beschouwd  

→ Volgens de werkgevers kiest de overheid te veel de kant van de vakbonden en 

versterkt zij de positie van de werknemers in het overleg  

→ Het ABVV staat wantrouwig tegenover de regering nu de BSP in de oppositie 

beland  

→ ACV is anti-etatistisch ingesteld  

→ De NAC’s worden opgeheven en maken plaats voor paritair overleg 

C. Ideologische geschillen  

De institutionalisering van het sociaal-economisch overleg en van de sociale zekerheid is 

niet zonder slag of stoot gegaan maar anders dan de koningskwestie en de schoolstrijd is 

het niet het onderwerp geweest van grote contestatie. Hier zijn een aantal redenen voor.  

1) De institutionalisering is het gevolg van een akkoord tussen de twee belangrijkste 

actoren tijdens WOII (werkgevers en werknemers) 

2) Het sociaal pact is p zich een compromis = productiviteitsverhogingen in ruil 

voor loonsverhogingen, sociale vrede in ruil voor sociale zekerheid  

3) De twee grote politieke krachten na WOII, de katholieken en de socialisten 

hebben elk een eigen arbeidersban die ze achter het nieuwe beleid kunnen 

scharen 

→ Betekent niet dat er een volkomen eensgezindheid is tussen katholieken en 

socialisten!  

Tussen de twee politieke strekkingen bestaan er ernstige ideologische 

meningsverschillen over de implementatie van het akkoord en over de organisatie ervan  

(zie p.142) 

§3. Van schoolstrijd tot schoolpact  

Tijdens het interbellum bleef de confessionele tegenstelling, waarvan de schoolkwestie 

een exponent is, op de achtergrond en werd prioriteit gegeven aan de sociaal-
economische problemen.  

Liberalen en socialisten staan lijnrecht tegenover elkaar en hadden de katholieke nodig 

om een meerderheid te vormen.  

→ De terugkeer van de oude links-rechts tegenstelling heeft dan ook een 

onmiddellijke impact op de schoolkwestie, die op haar beurt de polarisatie zal 

aanwakkeren 

1952, Wetgeving-Harmel  

Om de gelijkheid tussen de twee schoolnetten en dus de vrijheid van keuze te 

garanderen laat de CVP-regering tussen 1950-54 op haar beurt verschillende 

wetten goedkeuren die een ruime subsidiëring van het vrij middelbaar, technisch 

en normaalonderwijs invoeren  

→ Schoolgeld in het katholiek onderwijs kan verlaagd worden en de bezoldiging van 

het personeel verbeterd  
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→ De regering voert het principe van planning in en richt daartoe zogenoemde 

gemengde commissies op, samengesteld uit vertegenwoordigers van het vrij en 

het officieel onderwijs, om advies te geven over oprichting of subsidiëring van 

nieuwe scholen  

o Socialisten en liberalen zien hierin een inmenging van het vrij 

rijksonderwijs  

o Daarnaast sturen meer ouders hun kinderen naar katholieke scholen dan 

er voor de CVP stemmen  

Parlementsverkiezingen van 11 april 1954 

CVP verliest de volstrekte meerderheid  

BSP-leider Achille Van Acker brengt een linkse regering op de been, een coalitie 

van socialisten en liberalen, met de socialist Léo Collard als minister van 
Openbaar Onderwijs.  

De liberalen spelen inzake de onderwijsproblematiek een ondergeschikte rol en 

zijn eerder verzoeningsgezind  

Vooral de BSP trekt dit dossier naar zich toe  

→ De socialisten huldigen publiek de strategie dat door het treffen van het 

katholiek onderwijs weldra ook de invloed van de Kerk en de CVP in 

Vlaanderen zal verminderen  

→ Wetgeving-Harmel wordt ongedaan gemaakt  

Wet Collard 1955  

→ Geeft de overheid een onbeperkt recht tot de oprichting van nieuwe rijksscholen 

→ Vermindert de subsidies aan het vrij onderwijs  

→ Onderwerpt de leerlingen van het vrij onderwijs aan een gemengde jury  

Er ontstaat een grootscheepse mobilisatie die de ouders van leerlingen uit katholieke 

scholen, de katholieke zuilenorganisaties, de Kerk en de CVP achter één vandaal doet 

lopen  

→ Belangrijke politieke gevolgen  

→ Het confessionele karakter van de CVP wordt opnieuw benadrukt en de banden 

met de zuilorganisaties, die in 1945 op lossere schroeven zijn gezet door afstand 

te nemen van de standencultuur, worden terug nauwer aangehaald 

→ Deze mobilisatie is vooral een Vlaamse aangelegenheid en is zo breed omdat de 

regeringsmaatregelen veel burgers treffen  

Verkiezing van 1 juni 1958 

CVP  herovert de volstrekte meerderheid (meerderheid in de senaat maar niet in 
de kamer) 

→ Daardoor is een regering zonder de CVP niet mogelijk maar een homogene 

CVP-regering die de polarisatie verder zou zetten evenmin.  
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Bij vele toppolitici is intussen de overtuiging gegroeid dat een nationale oplossing voor 

het schoolvraagstuk noodzakelijk is als grondslag voor de politieke stabiliteit van het 
land.  

CVP-minderheidsregering o.l.v. Gaston Eyskens  

→ Gaston neemt het initiatief tot onderhandelingen over de schoolkwestie  

→ Het onderwijsdossier wordt toevertrouwd aan een speciale commissie, 

weg van de publieke opinie, de actiegroepen en het parlement  

Schoolpact 20 november 1958 

De onderhandelingen door vertegenwoordigers van de drie traditionele partijen 

leiden tot dit pact.  

→ Wordt door de voorzitters ondertekend en later in wetteksten gegoten  

→ Het schoolpact vertrekt van de vrijheid van de schoolkeuze en wil die 

garanderen door de gelijkheid van de twee schoolnetten te realiseren  

o Daartoe moeten voldoende scholen van beide netten aanwezig zijn 

o Geen discriminatie met betrekking tot de schoolkosten  

→ Er worden nieuwe rijkscholen gesticht  

→ De kosten van het katholiek onderwijs worden verlaagd (toekennen van 

toelagen voor wedden, werking en uitrusting) 

Beide netten halen dus voordelen uit de regeling maar de oplossing drukt zwaar op de 
begroting  

Het schoolpact heeft ook gevolgen voor het katholiek onderwijs, dat zich sterker moet 
conformeren aan kwaliteitseisen van de overheid  

→ Volgens historicus J. Tyssens heeft het katholiek onderwijs de grotere rol van het 

onderwijs aanvaard in ruil voor sterk verhoogde subsidies  

De afloop van de schoolstrijd bevestigt de belangrijke invloed die politieke partijen sinds 

de koningskwestie hebben verworven in de politieke besluitvorming  

Verder institutionaliseert het schoolpact de ideologische verschillen 

→ De zuilen worden verder met staatsubsidies uitgebouwd en kunnen nu niet enkel 

via de sociale zekerheid maar ook via het onderwijs van belangrijke 

overheidsmiddelen genieten  

Het einde van de schoolstrijd heeft ook gevolgen voor het ruimere politiek bestel  

→ De confessionele breuklijn wordt gepacificeerd waardoor er energie vrijkomt 

voor de andere conflictlijnen (sociaal-economisch en communautair)  

→ Ook partijstrategische gevolgen : de liberalen stellen zich in 1961 open voor 

gelovigen, binnen de CVP en BSP groeit er interesse voor progressieve 

frontvorming, maar ook het verzet tegen de zuilen groeit en wordt politiek 

gekanaliseerd via nieuwe partijen, zoals de Volksunie 
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§4. Het hoogtepunt van de verzuiling  

In de jaren 1950 komt de verzuiling in België tot haar volle wasdom.  

Sinds het einde van de 19de eeuw hebben katholieken en socialisten, in mindere mate 

liberalen, gescheiden werelden opgebouwd, waarin zij voor hun eigen aanhang het leven 

van elke dag hebben georganiseerd =  VERZUILING  

→ Uitdrukking viseert in de eerste plaats de zelfgenoegzaamheid en de geslotenheid 

van deze werelden  

→ De zuilen begeleiden hun leden van de wieg tot het graf  

→ Zij beschikken over hun eigen onderwijsinstellingen, professionele groeperingen, 

culturele organisaties, ziekenfondsen en zorginstellingen, aan elkaar geweven 
door een politieke partij, en gesteund door een ideologisch gekleurde pers  

Katholiek netwerk  (de 
belangrijkste componenten van 
het katholieke netwerk) 

Socialistische beweging (kent 
gelijkaardige structuur) 

Katholiek onderwijsnet  AVBB 
Katholieke ziekenhuiswezen  Socialistische mutualiteiten 
Christelijke arbeidersbewegingen 
(ACV, CM, KAV, KWB, KAJ….) 

Vooruitziende vrouwen 

Boerenbond  Eigen pers 
Nationaal Christelijk 
Middenstandverbond (NCMV) 

 

CVP  
Kerk  

Het hoogtepunt van de verzuiling in de jaren 1950 is het resultaat van een aantal 
institutionele arrangementen = 

→ In de sociale zekerheid  

→ Het onderwijs  

Bv. Consolidatie van het pluralisme van ziekenfondsen en vakbonden, gelijkwaardigheid 

van katholieke en officiële scholen  

1945 

CVP wou een gedeconfessionaliseerde partij zijn en nam zelfs afstand van de 

standen MAAR 

→ Koningskwestie  

→ Schoolstrijd  

Hebben de katholieke blokvorming versterkt  

Hetzelfde geldt voor de BSP die met de gemeenschappelijke actie opnieuw een sterk 
socialistisch netwerk heeft uitgebouwd.  

Vanaf de jaren 60 = hoogtepunt van de verzuiling tegelijk het keerpunt = 

maatschappelijk systeem onder immense druk  
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XIII. België op een keerpunt (1960-1961) 

In 1960 verliest België zijn kolonie in Afrika. De onafhankelijkheid van Congo betekent 
een gevoelige prestigeverlies voor België (ziet een extern bindmiddel verloren gaan)  

1960-61 = het land geconfronteerd met een brede stakingsbeweging, die de nationale 

eenheid op de helling plaatst. De Belgische politiek krijgt een ander uitzicht.  

§1. Het einde van de kolonie  

De koloniale politiek staat buiten het politiek debat. Behoudens de jaarlijkse begroting is 

Congo afwezig in het parlement en zelfs in de schoot van de regering moet de minister 
van Koloniën weinig of geen verantwoording afleggen.  

→ Het beheer van de kolonie is in de praktijk vooral een zaak van private belangen  

Na WOII  

De relatieve rust verdwijnt, wanneer wereldwijd een breed dekolonisatieproces 

op gang komt  

De trage bewustwording van de officiële milieus in België en als gevolg daarvan, 

het gebrek aan planmatige voorbereiding verklaren de overhaaste en chaotische 
wijze waarop de dekolonisatie in Congo uiteindelijk wordt gerealiseerd  

1960 

De Congolese kwestie beroerd de publieke opinie en dreigt het politieke regime 

onderuit te halen  

Vanaf 1945 

De toekomst van de Europese koloniale imperia in Azië en Afrika is onzeker  

WOII heeft het koloniaal gezag ondermijnd 

→ VN proclameert het zelfbeschikkingsrecht en de geleidelijke ontvoogding van alle 

volkeren  

→ In die context besteedt de Belgische regering meer aandacht aan Congo 

1949 

België keurt het Tienjarenplan voor de economische en sociale ontwikkeling van 

Belgisch Congo goed  

→ Nog steeds gericht op beschaving en niet op emancipatie  

Conferentie van Bandoeng 1955 

In die context lanceert Jef Van Bilsen (professor aan de Koloniale Hogeschool van 

Antwerpen) zijn plan voor de stapsgewijze ontvoogding van Congo die binnen 

een termijn van dertig jaar voltooid moet zijn 

→ Zorgt in Congo voor een kettingreactie  
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→ Abako (Association des Bakongo) de etnische groepering van het Kongo-

volk in Beneden-Congo, geleid door Joseph Kasa-Vubu eist echter als 

reactie de onmiddellijke onafhankelijkheid  

→ De reactie van Conscience Africaine en Abako vormen de eerste publieke 

manifestaties van het ontluikende Congolese nationalisme  

→ Eveneens van invloed op het Congolese ontvoogdingsproces is de 

introductie (onder de regering-Van Acker, van de Belgische politieke 

tegenstellingen) onder meer de schoolstrijd 

1958 

In de zomer beslist de minister van Koloniën Léon Petillon een werkgroep van 
politici en deskundigen te belasten met een studie van het probleem ter plaatse 

→ Als reactie hierop richten Congolezen van diverse strekking het 

Mouvement National Congolais (MNC) op 

o Patrice Lumumba treedt als leider naar voren  

o Lumumba richt zich op het neutralisme van Bandoeng en het pan-

Afrikanisme van Kwame Nkrumah (president van Ghana) 

CVP-liberale regering-Eyskens treedt aan in de zomer.  

→ Is zich bewust van de noodzaak de Congolese kwestie aan te pakken  

→ Maar regering is achterhaal door de gebeurtenis 

4 januari 1959 

In Leopoldstad (Kinshasa) breken onlusten uit die bloedig worden onderdrukt 
door de Force Publique  

→ Het is een keerpunt in de verhouding tussen België en zijn kolonie  

→ Brussel is compleet verrast door de gebeurtenissen  

13 januari 1959 

De regering en de koning spreken in een aparte boodschappen de belofte uit dat 

Congo naar de onafhankelijkheid zal worden geleid  

→ De belofte bevat echter geen enkele timing en lijkt afgedwongen door de 

recente onlusten in Leopoldstad  

→ Opent een periode van toenemend opbod  

→ Na de regeringsverklaring schieten diverse partijen als paddenstoelen uit 

de grond (de meeste hebben een etnische basis) 

o Abako  

o Conakat (Confédération des Associations tribales du Katanga) = 

kartel van Katangese etnische groepen waarin Moise Tshombe een 

vooraanstaande rol speelt  
o MNC= enige partij met een nationale roeping  

September 1959 
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De onenigheid in de Belgische regering leidt tot het ontslag van Maurice van 

Hemelrijck als minister van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi en zijn opvolging 
door August De Schryver  

→ Wil via plaatselijke, provinciale en ten slotte nationale verkiezingen de 

macht stapsgewijs overdragen aan de Congolezen  

→ Congolezen boycotten dat plan omdat het eenzijdig wordt opgelegd en 

bovendien de vorming van een Congolese regering te lang uitstelt  

Januari 1960 

De Belgische regering stemt in met de organisatie in januari met de organisatie 
van een rondetafelconferentie in Brussel 

→ Ministers, een delegatie van de Kamer en Senaat, vertegenwoordigers van 

alle Congolese politieke partijen en traditionele stamhoofden 

→ Leidt tot verregaande beslissingen 

→ Tegenover een eensgezind Congolees front geeft de Belgische delegatie toe 

en stemt zij in met de volledige en onvoorwaardelijke onafhankelijkheid 

van Congo op 30 juni 1960 

→ In ijltempo en op basis van de conferentie werkt het Belgisch parlement 

een voorlopige grondwet uit voor Congo  

o Politieke instellingen naar Belgisch model  

o Parlementair regime met tweekamerstelsel 

o Eenheidsstaat  

o Decentralisatie naar de zes provincies  

→ Achter de schermen maneuvreert Brussel om ook na de onafhankelijkheid 

controle te kunnen behouden  

De Congolese verkiezingen van mei 1960  

Tot de verassing van de Belgische regering levert het een overwinning op voor 

het MNC van Lumumba die zonder een volstrekte meerderheid te halen, toch de 
belangrijkste politieke groep vormt 

→ Bekommert de Belgische regering en ze sturen een minister-resident naar 

Leopoldstad om de eerste Congolese regering te vormen 

→ Na enkele verassende wendingen komt er ten slotte een formule uit de bus 

waardoor Joseph Kasa-Vubu president wordt en Patrice Lumumba 

premier 

→ De Congolese en Belgische regeringen tekenen een vriendschapsverdrag  

o België stelt al zijn ambtenaren en officieren ter beschikking van 

Congo  

o Dubbelzinnige geste = kan wijzen op generositeit of op de wil tot 

blijvende controle  

o Het verdrag is echter onmogelijk af te wijzen door de Congolese 

regering (gebrek aan inlandse elite) die over geen alternatief 

beschikt. 
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30 juni 1960  

Proclamatie van de onafhankelijkheid in Leopoldstad in aanwezigheid van 

Congolese parlementsleden, Koning Boudewijn, premier Eyskens en vele andere 

Belgische prominenten  

→ De plechtigheid wordt overschaduwd door een incident wanneer premier 

Lumumba onaangekondigd het woord neemt voor een toespraak, waarin 

hij in scherpe bewoordingen het koloniaal bewind hekelt 

→ Zijn woorden staan in schril contrast met de paternalistische toespraak 

van Koning Boudewijn 

6-14 juli 1960  

Een escalatie van dramatische gebeurtenissen in de nieuwe republiek = leidt tot 

een internationale en grootschalige crisis 

→ België en Congo als vijandige staten tegenover elkaar  

→ Brengt de Congo-crisis in het centrum van de wereldpolitiek 

→ Op 6 juli breekt muiterij uit in de Force Publique  

→ 10 juli een militaire interventie van de Belgische troepen in Congo om de 

blanken en hun bezettingen te beschermen  

→ 11 juli de provinciale regering van Tshombe roept de onafhankelijkheid 

van Katanga uit (hij krijgt onmiddellijk steun van de Belgische militairen)  

o Het optreden van de Belgische troepen en de steun aan de 

afscheiding van Katanga worden door Kasa-Vubu en Lumumba 

beschouwd als een poging tot militaire herovering van Congo door 

de voormalige kolonisator  

→ 12 juli doen zij een beroep op de VN voor het sturen van troepen tegen de 

buitenlandse agressie  

→ 14 juli de Veiligheidsraad antwoord met een resolutie die België oproept 

om zijn troepen terug te trekken en VN-secretaris-generaal Dag 

Hammarskjöld het mandaat geeft voor een militaire operatie in Congo  

o Die dag verbreekt Congo de diplomatieke betrekkingen met België 

Daarmee is de Congo-crisis geboren, een internationale crisis, die in sterke mate door de 

Oost-Westtegenstellingen van de Koude Oorlog zal worden bepaald en pas in 1964 zal 
worden beëindigd 

→ Na drie aanmaningen door de VN-veiligheidsraad trekt België zijn troepen terug  

→ Blijft evenwel het netelig probleem van de Katangese secessie die ondersteuning 

krijgt van de Belgische regering, ook al weigert Brussel om Katanga officieel te 

erkennen 

o De dunst bevolkte Congolese provincie met de meeste blanken  

o Rijkste provincie met sterke belangen van de Belgische financiële groepen  

o Erkenning Katanga zou België in een internationaal isolement brengen  

maar anderzijds wil de Belgische regering  geen abstractie maken van de 

Belgische belangen in Katanga  
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o Dit leidt tot een de facto erkenning van Katanga (economische, militaire en 

administratieve steun)  

→ Harold d’Aspermont Lynden, de adjunct-kabinetschef van premier Eyskens 

wordt op 22 juli als hoofd van en Belgische Technische Missie naar Elisabethstad 

gestuurd (België organiseert die hulp op gecamoufleerde wijze)  

De Congo-crisis is nu volop deel geworden van de Koude Oorlog 

→ Het westen bestempeld Lumumba als een communist  

5 september  

Staatsgreep waarbij Lumumba door Kasa-Vubu wordt afgezet als eerste minister  

14 september  

Kolonel Joseph Mobutu , stafchef van het leger pleegt zijn eerste staatsgreep en 
neutraliseert de politici tot het einde van 1960 

→ De feitelijke macht is verdeeld over de president Kasa-Vubu, kolonel Mobutu en 

Justin Bomboko, de voorzitter van het college van commissarissen generaal 

10 oktober  

Lumumba krijgt feitelijk huisarrest in zijn residentie in Leopoldstad nadat de AV 

van de VN de delegatie van Kasa-Vubu en niet de zijne als vertegenwoordiger van 

Congo heeft erkend 

→ Lumumba probeert eind november te ontkomen naar zijn thuisbasis Stanleystad 

maar tijdens zijn vlucht wordt hij gearresteerd door soldaten van Mobutu  

Gedurende al deze maanden speelt de Belgische diplomatie een achter de schermen een 

actieve rol in Congo = indammen van de Lumumbistische krachten  

→ Zoals de Congolese politici in Leopoldstad zijn de Belgische diplomate bevreesd 

voor een mogelijke politieke comeback van Lumumba  

17 januari 1961 

Lumumba en twee politieke medestanders worden vermoord (met Belgische 

hulp)  

13 februari 1961  

De Katangese regering maakt de dood van Lumumba bekend zonder de ware 

toedracht van de gebeurtenissen te onthullen  

→ De moord op Lumumba lokt anti-Belgische manifestaties uit in verschillende 

hoofdsteden en brengt België opnieuw op de beklaagdenbank in de VN die op 21 

februari de verwijdering vraagt van de Belgische militaire en burgerlijke 

raadgevers uit Congo  
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→ België ontkent alle betrokkenheid bij de moord maar later zal bekend worden 

gemaakt dat de toenmalige Belgische minister van Afrikaanse zaken (Harold) bij 

Tshombe heeft aangedrongen op de transfer van Lumumba  

→ De rol van de Belgishe regering zal in 2000 het voorwerp uitmaken van een 

parlementaire onderzoekscommissie 

De publieke opinie verwijt de Belgische regering te zwak op te treden, de politiek van de 

VN te volgen en de Belgische belangen te verkwanselen. Dat lokt een antipolitieke sfeer 

uit.  

5 augustus 1960 

Koning Boudewijn vraagt het ontslag van het kabinet Eyskens en onderhandelt 

over de vorming van een zakenkabinet (initiatief zal mislukken)  

3 september 1960  

Een herschikte regering-Eyskens treedt aan en kondigt een sterk herstelbeleid 

aan dat zal leiden tot de eenheidswet  

§2. De staking tegen de eenheidswet  

Winter 1960-1961 

België geconfronteerd met een sociaal conflict dat verstrekkende politieke 

gevolgen zal hebben  

20 december – 17 januari  

Brede stakingsbeweging legt zowel de openbare diensten als het bedrijfsleven 
lam (vier weken) 

→ Deze werkstaking is gericht tegen de zogenaamde eenheidswet zij zorgt 

voor een tweedeling in het land en brengt het federalisme in het centrum 
van het debat  

4 november 1960  

De regering-Eyskens dient de eenheidswet in bij het parlement= wetsontwerp 
voor de economische expansie, de sociale vooruitgang en het financieel herstel  

→ De wet bevat 7 miljard extra belastingen en 4 miljard besparingen in het 

leger, het onderwijs en de sociale zekerheid en het is bedoeld om de 

ontsporing van de overheidsfinanciën tegen te gaan en de gevolgen van de 

Congo-crisis op te vangen  

→ Delicaat en moeilijk compromis tussen de liberalen en de 

christendemocratische regeringspartijen  

→ Het wetsontwerp lokt meteen fel verzet uit bij de oppositie een vooral bij 

de socialistische vakbeweging, die de besparingen in de sector op de 

korrel neemt  

→ Het ABVV is nochtans niet gewonnen voor een algemene werkstaking, die 

noodgedwongen een politiek karakter zou hebben  
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20 december  

De dag dat de debatten moeten aanvangen in de kamer  

→ In Luik breken spontaan werkonderbrekingen uit die zeer snel in 

de rest van Wallonië en ook in delen van Vlaanderen worden 

nagevolgd.  

→ Staking zal vier weken standhouden  

→ Niet geheel algemeen want = 

o Christelijk vakbond ACV distantieert zich van deze politieke 

staking  

o ABVV is verdeeld 

Verdeeldheid ABVV loopt hoofdzakelijk langs Vlaams-Waalse lijnen  

→ Vlaamse vleugel vertrouwt meer op de parlementaire actie van de BSP 

→ Waalse vleugel gelooft in directe actie  

23 december 

De Waalse gewestelijke verbonden van het ABVV vormen een comité onder 

leiding van de Luikse André Renard om de staking richting te geven  

→ Verdeeldheid van de ABVV = culminatie van spanningen die zich al in de 

jaren 1950 hebben gemanifesteerd  

→ Het Waalse ABVV heeft een andere syndicale cultuur en wordt 

geconfronteerd met de aftakeling van de traditionele industrieën  

→ Het socialistisch verzet in Wallonië sluit aan bij de stakingen in de 

voorgaande jaren  

→ Sluiting van talrijke Waalse steenkoolmijnen op het einde van de jaren 

1950 wek grote bezorgdheid voor de economische toekomst van Wallonië 

Omstreeks de jaarwisseling neemt de staking een duidelijke wending (politiek karakter 
komt nu op de voorgrond) 

→ De Waalse socialisten eisen federalisme als hefboom voor sociaal-economische 

structuurhervormingen  

De staking verloopt gewelddadig, er worden talkrijke sabotagedaden gepleegd en er 
vallen vier doden  

→ Sfeer van confrontatie en oproer, vergelijkbaar met de gebeurtenissen in 1950 

Verzoeningspogingen tussen regering en oppositie waarbij ook de koning wordt 

betrokken leveren niets op  

→ De regering geeft niet toe en slaagt erin de wet door het parlement te doen 

goedkeuren 

→ Premier Eyskens is van oordeel dat zijn regering niet kan buigen voor de straat 

op gevaar het regime zelf te ondergraven  
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13 januari 1961 

Goedkeuring door de kamer van de wet en de staking bloedt dood.  

→ Slechts een Pyrrusoverwinning  

→ De coalitie is aangetast  

26 maart 1961  

Vervroegde verkiezingen en de wet zal niet volledig worden uitgevoerd  

→ De politieke gevolgen zijn niet langer te ontwijken  

→ In maart 1961 richt André Renard de Mouvement Populaire Wallon 

(Waalse Volksbeweging) op  

o Eis van sociaal-economische structuurhervormingen in een door 

federalisme autonoom geworden Wallonië 

§3. Institutionele veranderingen: particratie en neocorporatisme  

1961 

Senaatsvoorzitter Struyve wijst erop in zijn openingsrede dat niet politieke partijen of 

drukkingsgroepen beslissingen moeten nemen, maar de vertegenwoordigers van de 

natie. 

→ Struyve wijst daarmee op de groeiende macht van politieke partijen, vakbonden 

en andere drukkingsgroepen (Schoolpact, de ronde-tafelconferentie over Congo 
en het eerste interprofessioneel akkoord van mei 1960) 

De groeiende rol van syndicale en patronale organisaties is het directe gevolg van de 
sociale pacificatie na de oorlog  

→ Institutionalisering van het sociaal overleg is niet alleen een belangrijke 

hervorming op zich maar maak tegelijk van vakbonden en patronaat belangrijke 

mede-spelers in de sociaal-economische besluitvorming  

→ Met het toenemende belang van de sociale zekerheid groeit dan ook de macht en 

invloed van deze organisaties  

→ Werkgevers en werknemers (sociale partners) krijgen een prominente rol in de 

besluitvorming naast de grondwettelijke instellingen en ontpoppen zich als 

belangrijke para-constitutionele machten  

→ De invloed van de sociale partners wordt nog versterkt door hun opname als 

bestuurder in allerlei publieke instellingen  

→ Wordt allemaal gezien als een aanvulling van de democratie = een sociale en 

economische democratie  

De politieke partijen treden sedert de oorlog eveneens meer prominent op de voorgrond  

→ De stichting van de CVP en de BSP in 1945 creëert gedisciplineerde organisaties 

die op hun individuele mandatarissen, op het parlementaire en gouvernementele 

werk een grotere impact kunnen uitoefenen 
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→ De politieke partijen en vooral hun besturen vullen het vacuüm dat wordt 

geschapen door de uitholling van de monarchie na 1945 

→ Koningskwestie van 1950 is het grote eerste akkoord tussen politieke partijen  

→ Klimaat van confrontatie en polarisatie kenmerkt de jaren 1950-58 en daarna 

gevolgd door een streven naar pacificatie (onderwijs, Vlaams-Waalse 

betrekkingen, sociale zekerheid)  

→ Pacificatie vereist de samenwerking , het akkoord tussen de twee grote blokken 

die elkaar tot dan toe hebben bestreden (CVP en BSP) 

→ Schoolpact van 1958 = resultaat van onderhandelingen tussen de leiding van de 

CVP, de BSP en de liberale partij  

→ 1961 = coalitie tussen CVP en BSP  

o Regering steunt voor het eerst op een grondige onderhandeling tussen de 

respectieve partijleidingen  

Het akkoord van Hertoginnedal inzake de begrenzing van Brussel 1963 en de Ronde-
Tafelbesluiten inzake de grondwetsherziening 1965 

Door toponderhandelingen tussen de leiding van de regeringspartijen van de 
regering-Lefèvre-Spaak  

De inbreng van het parlement in grondwetsherzieningen gaat beduidend kleiner worden 

en de politieke partijen zullen ipv de regering een centrale rol gaan spelen  

Het belangrijkste slachtoffer van deze evolutie is het parlement  

→ Vanaf de jaren 1950 ziet het parlement geleidelijk zijn invloed verminderen ten 

voordele van de leiding van politieke partijen en drukkingsgroepen  

→ Politieke partijen bepalen steeds meer de lijn die hun parlementsfracties moeten 

volgen  

→ Met de schoolpact van 1958 wordt een nieuwe vorm van besluitvorming 

geïntroduceerd die wordt verdergezet in 1960 in andere pacten en ronde-

tafelconferenties  

→ In de jaren 1950 groeit ook het besef dat allerhande pressure groups het 

politieke leven bepalen  

1965 

UDB-minister Marcel Grégoire de term particratie in de Belgische politiek  

→ Hij viseert daarmee de buitenproportionele macht van de politieke 

partijen  

Jaren 1970 

De betrokkenheid van de sociale partners bij het uitstippelen van het sociaal en 

economisch beleid zal als neocorporatisme worden bestempeld  
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XIV. Travaillisme en communautaire spanningen  

De jaren 1960 

Jaren van economische groei, maar ook van grondige wijzigingen in de sociale en 
politieke kaart van België 

De Vlaams-Waalse mobilisatie zorgt ervoor dat het Belgische partijstelsel 
in tweeën wordt gespleten op communautaire basis  

→ De communautaire spanningen leiden tot de grondwetsherziening van 

1970 die een einde maakt aan de unitaire staat  

§1. Sociale programmatie en economische expansie  

Tussen 1960-1970  

Het sociaal-economisch overlegmodel dat tot het einde van de jaren 1950 wordt 
uitgebouwd, kent dan zijn hoogdagen  

→ Werknemers verwerven ongekende welvaartsverhogingen  

→ De sociale conflicten zijn eerder zeldzaam 

→ Het sociaal overleg staat in het teken van de samenwerking tussen 

werknemers en werkgevers  

o Toppunt van dit overleg is de zeven onprofessionele akkoorden die 

tussen 1960-1975 worden afgesloten  

o Tijdens die overleg worden de sociale eisen gekoppeld aan de 

economisch mogelijkheden, m.a.w. loonsverhogingen worden in 

programma-akkoorden afhankelijk gemaakt van 

productiviteitsverhogingen  

o Ook wordt afgesproken dat in de periode dat het akkoord van 

kracht is, de sociale vrede zal worde gehandhaafd  

§2. Travaillisme versus conservatisme 

Door de pacificatie van de levensbeschouwelijke conflictlijn, de oudste en belangrijkste 

in de Belgische politiek, worden partijen gedwongen zich opnieuw te positioneren  

→ In de CVP leidt dat tot een identiteitscrisis  

o 1945 = CVP opgericht als een gedeconfessionaliseerde partij met een 

ambitieus sociaal-economisch programma 

o Polarisatie veroorzaakt door de Koningskwestie heeft dit gefnuikt en CVP 

was een katholieke partij gebleven  

o Voorzitter Theo Lefèvre is na het schoolpact 1958 van oordeel dat het tijd 

is om de doelstellingen va 1945 te realiseren en ziet vooral de 
conservatieve vleugel als een obstakel  
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Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 

Draagt naast het schoolpact ook bij tot een gewetensonderzoek  

→ Het concilie brengt een algemene vernieuwingsdynamiek op gang in de 

katholieke wereld, waarbij de gettovorming in vraag wordt gesteld  

o Zijn eigen katholieke organisaties, laat staan een eigen katholieke partij 

nog noodzakelijk?  

o Die vragen worden gesteld op een ogenblik dat de verzuiling steeds meer 

het voorwerp van kritiek wordt  

→ In de inhoudelijke oriëntering van de CVP spelt ook de christelijke 

arbeidersbeweging een rol  

o Christelijke vakbond is sinds het einde van de jaren 1950 even sterk 

geworden als de socialistische, waarmee zij vanaf 1960 in 

gemeenschappelijk front optreedt  

De CVP en de BSP, die tot 1958 tegenover elkaar hebben gestaan, worden na het 

schoolpact natuurlijke bondgenoten  

→ Beide gedragen door een sterke vakbondsvleugel, die steeds meer in 

gemeenschappelijk front optreedt 

De langdurige periode van economische groei na 1958 maakt een royale sociale politiek 

mogelijk 

En ten slotte vraagt de oplossing van de communautaire problemen dat de partijen met 
zwaartepunt in elk van de regio’s met elkaar samenwerken  

→ Daaruit ontstaat de idee van het travaillisme die door sommige wordt vertaald 

naar een progressieve frontvorming  

→ Regering-Lefèvre-Spaak (1961-65) is een belangrijke gangmaker van het 

travaillisme 

o Voor het eerst werken katholieken en socialisten constructief samen in 

een sterke en langdurige coalitie  

o Een dergelijke formule is tot dan toe zeldzaam (1925 en 1947) 

o Typische resultaten van deze coalitie zijn behalve de taalwetgeving, de 

fiscale hervorming en de hervorming van de ziekteverzekering (wet-

Leburton 1963) 

→ Tegenover de idee van het travaillisme en de toenadering van de BSP en de 

arbeidsvleugel van de CVP is er een hergroepering van burgerlijke of 
conservatieve strekking  

Ook de liberale partij ondervindt de gevolgen van het schoolpact  

Omer Vanoudenhove (voorzitter van de liberale partij) gooit na de verkiezingen 
van 1961 resoluut het roer om zijn partij op te stellen voor katholieken  

→ Daaruit groeit de Partij voor vrijheid en vooruitgang/ Parti de la Liberté et 

du Progrès (PVV/PLP) 
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→ Boekt in 1965 een electorale vooruitgang (door de overkomst van 

voormalige CVP’ers) 

1966 

CVP vormt een coalitie met de PVV 

→ Is de oorzaak van de oproep van BSP-voorzitter Leo Collard tot 

progressieve frontvorming in 1969 

→ Een oproep die geen gehoor meer vindt bij de christendemocraten tenzij 

bij de CVP-jongeren geleid door Wilfried Martens 

o Zijn van oordeel dat de oude levensbeschouwelijke scheidingslijnen 

voorbijgestreefd zijn 

o Het electoraat van de CVP krimpt in door de secularisering, dat van 

de BSP door de toegenomen welvaart 

De herschikking van het partijlandschap volgens de travaillistisch-conservatieve as 
wordt echter geremd door de groeiende communautaire spanning.  

§3. De Vlaams-Waalse betrekkingen  

A. Communautaire hertekening van het partijlandschap  

De communautaire spanningen die in de jaren 1960 de kop opsteken en aan de basis 

liggen van de derde grondwetsherziening van 1970, waren in de eerste jaren na de 

Bevrijding niet afwezig, maar werd tot 1958 grotendeels verdrongen door de links-
rechts-polarisatie 

→ Vooravond van 1940 = alle politieke partijen geconfronteerd met een 

toenemende verwijdering tussen Vlamingen en Franstaligen  

→ Na 1944 = unitaire reflex overheerst, typisch voor die omslag was de opstelling 

van de Christelijke Volkspartij, die een unitaire structuur aannam en ook een 

unitaire politiek volgde 

→ Toch was het communautaire contentieux ook na de Bevrijding niet verdwenen  

1) Vlaamse kant = ongenoegen over de toepassing (of gebrek daaraan) van 

de taalwetten, vooral in Brussel, over de effecten van de talentelling en 

over het uitblijven van de culturele autonomie (reeds in de jaren 1930 een 

vast punt in de regeringsverklaringen) 

2) Waalse kant = bekommernis over de economische en demografische 

stagnatie en de mogelijke minorisering die daaruit kan volgen  

→ Hier kwam reeds de dualiteit tot uiting die de latere staatshervorming zou 

kenmerken 

1) Vlaamse culturele eis versus Waalse economische eis  
2) Cultuurgemeenschappen versus gewesten  

Drie grote conflicten hebben tussen de Bevrijding in 1944 en de grondwetsherziening 
van 1970 als katalysator gewerkt in de ontwikkeling van het communautaire dossier  

1) De koningskwestie (1950) 

2) De staking tegen de eenheidswet (1960-61) 
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3) De kwestie Leuven (1968) 

Het afsluiten van de schoolpact in  1958 vormt bovendien een belangrijke cesuur.  

De communautaire mobilisatie gaat gepaard met de oprichting, vooral na 1958, van 
nieuwe zogenaamde taalpartijen  

Koningskwestie  

→ Confrontatie tussen de CVP en de andere politieke partijen  

→ Maar ook tussen Vlaanderen en Wallonië (referendum)  

→ Maakt federalisme terug bespreekbaar in Vlaanderen  

In die context ontstaat de Volksunie die aanvankelijk vooral rekruteert in het milieu van 

oud-VNV’ers en slachtoffers van de repressie.  

→ Om de vorming van een nieuwe Vlaams-Nationale partij tegen te gaan, heeft de 

CVP in 1949 voormalige VNV-topfiguren in haar schoot opgenomen 

(Verruimingsoperatie) 

→ Na de ontknoping van de koningskwestie kan zij de ontwikkeling van een nieuwe 

Vlaamse-nationale partij niet meer tegenhouden 

1954 

De Volksunie wordt opgericht  

De schoolstrijd zet voorlopig een rem op haar ontplooiing  

Het schoolpact zorgt voor een kentering en in twee etappen (1961-1965) zal de 

Volksunie zich ontwikkelen tot een middelgrote partij 

Staking tegen de eenheidswet in de winter van 1960-61 

Is vooral een Waals protest dat geënt is op de economische teloorgang van 
Wallonië 

→ De sluiting van talrijke Waalse mijnen sedert 1958 zorgt voor sombere 

economische vooruitzichten  

→ Wallonië zoekt autonomie om een eigen economisch beleid te kunnen 

voeren = federalisme als middel tot economische structuurhervormingen  

→ Door de staking ontstaat het Mouvement Populaire Wallon (MPW) van 

André Renard, één van de belangrijkste Waalse ABVV-leiderd 

→ Daaruit groeit in 1968 het Rassemblement Wallon (RW) als tegenhanger 

van de Volksunie – de partij treedt in 1965 voor het eerst op als Parti 

Wallon op de parlementaire scène en zal eveneens in twee stappen (1968-
1971) eveneens uitgroeien tot een middelgrote partij 

1961-65 

De regering-Lefèvre-Spaak zet een belangrijke stap in de taalwetgeving als 
antwoord op de oplevende communautaire spanning 

→ Culturele autonomie (splitsing ministerie van Cultuur) 



  

93 
 

→ Vastlegging taalgrens  

→ Nieuw taalstatuut voor Brussel 

→ In 1962 maakt de wet op de taalgrens een einde aan de talentellingen en 

bevestigt zij de eentaligheid van Vlaanderen en Wallonië (na aanpassing 

van de administratieve grenzen) 

→ Het omstreden pact van Hertoginnendal van 1963 zorgt dan weer voor de 

begrenzing en het taalstatuut van de Brusselse agglomeratie 

→ België kiest definitief voor het territorialiteitsbeginsel (niet 

personaliteitsbeginsel) 

Parlementsverkiezingen van 1965 

Net zoals in 1936 behalen de antiregeringspartijen een sterke overwinning  

→ De PVV met een sterk Belgisch standpunt en de Volksunie boeken een 

flinke zetelwinst  

→ Voor het eerst doet de Parti Wallon haar intrede in het parlement  

→ In Brussel krijgt het Front Démocratique des Francophones (FDF) dat al 

bij de parlementsverkiezingen van 1964 was opgetreden, vaste grond 

onder de voeten  

o Ontstaan als reactie tegen het carcan waarin de Brusselse 

agglomeratie door de  nieuwe taalwetgeving is gevangen  

→ De CVP en BSP verliezen resp. 19 en  20 kamerzetels  

Kwestie-Leuven  

Heeft betrekking op het al of niet handhaven van een tweetalige universiteit op 

Vlaams Gebied  

→ De Belgische bisschoppen (hoogste gezag op katholieke universiteit) en de 

Franstaligen wensen het behoud van de Franstalige sectie in Leuven  

→ De meeste Vlamingen eisen haar overheveling naar Wallonië 

→ De regering-Vanden Boeynants die een tijd van bezinning had gewenst in 

het taaldossier, struikelt in februari 1968 over deze kwestie en opent met 

haar val meteen een periode van escalatie van communautaire 

betwistingen  

Jaren 1960 

De traditionele partijen worden geconfronteerd met nieuwe zogenaamde 

taalpartijen, vooral de Volksunie en de RW  

→ Onder druk van deze partijen kom het tot een splitsing van de traditionele 

partijen zelf 

→ De eerste partij die toegeeft aan deze druk is de CVP (tot dan toe de 

grootse Belgische partij) 

→ In februari 1968 n.a.v. de kwestie-Leuven valt de unitaire CVP uiteen in 

een Vlaamse CVP en een Franstalige PSC  
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→ Het is uiteindelijk de communautaire scheidingslijn die voor een 

fundamentele hertekening zorgt.  

B. De grondwetsherziening van 1970 

In die context is een  aanpassing van het unitaire België onvermijdelijk.  

→ Grondwetsherziening van 1970 (de derde sinds 1831) 

18 februari 1970 

Minister Gaston Eyskens trekt naar het parlement met het besluit (zie p164) 

→ Daaruit besluiten dat de regering toen de definitieve stap naar het federalisme 

zou hebben gezet, is echter overdreven en onjuist 

→ Het aantal overtuigde federalisten in het parlement als in de regering, vormt op 

dat moment slechts een minderheid  

→ Het principe van federalisme zelf zal pas in 1933 als gevolg van het Sint-

Michielsakkoord in de grondwet worden ingeschreven  

→ Naast de vraag of het federalisme de beste oplossing is voor een communautaire 

pacificatie, is er bovendien een discussie of dit federalisme moet bestaan uit twee 
cultuurgemeenschappen dan wel uit drie gewesten  

Gaston Eyskens  

Is ervan overtuigd dat een federalisme met drie in België onmogelijk is  

→ Hij wil van de cultuurraden de spil maken van het Belgisch federalisme, 

maar hij haalt uiteindelijk bakzeil  

Wilfried Martens  

De man die de CVP definitief een federalistische koers zal doen varen ziet immers 

de drieledige gewestvorming als sleutel voor zijn unionistisch federalisme 

Het zal 25 jaar duren voor er duidelijkheid komt  

De grondwetsherziening van 1970 

→ Constitutionele verankering aan de taalgebieden  

→ Twee nieuwe begrippen  

1) Cultuurgemeenschap (culturele raden = culturele autonomie) 

▪ Het gebruik der talen in bestuurszaken  

▪ Onderwijsaspecten  

▪ Decreten  

2) Gewesten  

▪ Enkel beperkt tot het introduceren van het principe  

▪ Wetgever= bijzonder wet om gewestvorming te regelen  

▪ De uitvoering van de gewestvorming wordt gehinderd door 

het idee van Brussel als derde gewest  
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▪ De regering Tindermans realiseert een voorlopige 

gewestvorming bij gewone wet door het dossier Brussel te 
bevriezen  

Brussel  

Een probleem omwille van twee redenen  

1) Discussie tussen de voorstanders van een bipolair federalisme met twee 

cultuurgemeenschappen en die van een drieledige gewestvorming  

2) Vele Vlamingen huiveren bij de gedachte aan Brussel als volwaardig derde 

gewest omdat dit de Brusselse Vlamingen dreigt te minoriseren  

→ In Brussel daarom ook de grondwettelijke waarborgen ter 

bescherming van de minderheden voor een stuk toegepast  

i. Alarmbelprocedure  

ii. Taalpariteit op regeringsvlak 

iii. Brussel als agglomeratie in de gw geschreven  

Heel deze situatie zorgt ervoor dat de uitvoeringswetten m.b.t tot de bepalingen over 

Brussel in de grondwet, pas in 1989 tot stand zullen komen  

Om de minderheden in het land te beschermen worden nieuwe procedures ingevoerd  

→ Bijzondere meerderheden  

→ Alarmbelprocedures 

→ Pariteit in de ministerraad en in het agglomeratiecollege in Brussel 

Betekent 1970 het point of no return in het proces van federalisering?  

Hierop moet genuanceerd worden geantwoord  

→ De fundamenten waarop later een federale staat zal worden gebouwd worden in 

in 1970 ongetwijfeld gelegd 

→ Gemeenschappen en gewesten worden als beginselen in de grondwet 

ingeschreven 

→ Maar voor velen is het begrip federalisme op dat moment zoniet taboe  

→ Tussen diegenen die pleiten voor federalisme is er onenigheid tussen een 

federalisme dan wel met twee, dan wel met drie  

o Dualiteit waartussen een compromis zal worden gezocht  

Door de bijzondere meerderheid maakt de grondwet van 1970 de toekomstige 

besluitvorming wel bijzonder lastig, te meer omdat na de CVP in 1968, ook de PVV in 

1977 uiteenvalt  
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XV. Van buitenlands beleid naar supranationale samenwerking 

(1940-1973) (dit hoofdstuk vooral lezen) 

§1. Herijking van het Belgisch buitenlands beleid gedurende de oorlogsjaren  

Heeft de kleine grootmogendheid België zichzelf overschat en geleefd in een vals 

veiligheidsgevoel?  

Het is moeilijk dit niet te denken na de dramatische gebeurtenissen van mei 1940 

België op 1 januari 1942 

België treedt toe het Atlantisch Charter 

→ Daarin beloven de ondertekenende partijen plechtig geen afzonderlijke 

vredesverdragen te sluiten met de as-mogendheden en hun bondgenoten 

en de strijd voort te zetten tot de volledige overwinning op het Europese 

strijdtoneel 

De architect van het buitenlandsbeleid nieuwe stijl is Paul-Henri Spaak =  

Die is bijna ononderbroken minister van Buitenlandse zaken van 1936 tot 1966 

→ Samen met secretaris-generaal Fernand van Langenhove tijdens de oorlog 

stippelt hij de krachtlijnen uit voor een herijking van het Belgisch 

buitenlands beleid.  

→ Er moet werk worden gemaakt van een globale oplossing 

Spaaks project van regionale integratie  

1) De samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg (Benelux) 

→ Niet enkel militaire samenwerking maar ook integratie op economisch 

gebied  

→ 1943 = monetair verdrag tussen de Benelux-landen  

→ 1944 = douaneovereenkomst, tolunie tussen de drie betrokken landen  

→ Enkel op het vlak van eenmaking van het recht in België, Nederland en 

Luxemburg en inzake internationale kanalen worden enkele belangrijke 

resultaten geboekt  

1967 

Minister van Europese zaken Renaat van Elslande pleit voor een versnelde 

evolutie van de Benelux tot een volwaardige federale staat 

→ De Belgische ministerraad biedt Van Elslande de mogelijkheid zijn plan 

verder uit te werken, maar bij gebrek aan aanmoedigende reacties uit 

Nederland en Luxemburg blijft alles uiteindelijk bij de oude  

§2. Koude Oorlog, Atlantisch bondgenootschap en Europese integratie 

1944  
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België is door de oorlogsgebeurtenissen en de daaruit volgende mondialisering 

van de buitenlandse politiek definitief gereduceerd tot een kleine speler.  

De soevereiniteit van België wordt door de afloop van de oorlog sterk aangetast.  

→ De regering-Pierlot kan zich slechts handhaven door de steun van de 

Britse en Amerikaanse geallieerden  

→ De Fransen steunen het Waals separatisme zonder al te veel succes 

1948 

Het zijn de Britten en de Amerikanen die de toon zetten, zij kunnen wel rekenen 
op de loyauteit van Spaak 

→ Hun vertrouwen bezorgen Spaak het voorzitterschap van de eerste 

algemene vergadering van de Verenigde Naties in 1946 en van talrijke 

andere internationale organisaties  

Pact van Duinkerken (maart 1947) 

Militaire samenwerking tussen Frankrijk en GB 

→ Spaak streeft naar een verruiming door de toetreding van de 

Beneluxlanden maar vindt weinig belangstelling van de oorspronkelijke 
landen  

Pact van Brussel (17 maart 1948) 

De gewenste verruiming van Spaak wordt een feit  

→ Er wordt voor het eerst werk gemaakt van een gemeenschappelijk 

commando over eenheden van verschillende naties in vredestijd.  

→ Onmiddellijk na het sluiten van dit exclusief West-Europese pact wordt op 

Brits initiatief werk gemaakt van een uitbreiding van de verdragspartners 

Maart 1949 

Er wordt een akkoord gesloten tussen vijf ondertekenaars van het Pact van 
Brussel, Canada en de Verenigde Staten  

→ De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) 

16 april 1948 

Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) 

→ Paul-Henri Spaak wordt snel één van de promotoren acht dit project van 

Europese economische integratie  

28 januari 1949 

België is een van de medeoprichters van de Raad van Europa  

→ Moet vorm geven aan de politieke samenwerking tussen de landen van 

West-Europa 
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→ Spaak wordt de eerste voorzitter van de Raad  

1951 

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal  

→ Dit initiatief ontstaat uit het zogenaamde Schuman-plan dat de zware 

industrie van zes Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Italië en de 

Benelux) onder één Europees supranationaal bestuur wil stellen  

→ Spaak die na verkiezingen van 1950 op de oppositiebanken is 

terechtgekomen, kan niet langer zijn resoluut federalistische stempel op 

de evolutie drukken 

→ Onder Belgische druk komt er naast de Hoge Autoriteit, een 

supranationaal beheersorgaan van specialisten, ook een Raad van 

Ministers wordt ingevoerd om te beletten dat de belangen van de 

onderscheiden staten al te zeer uit het oog zullen worden verloren  

→ Spaak wordt de eerste voorzitter van de Gemeenschappelijke Vergadering 

(het parlement) van de EGKS  

→ De christendemocraat Albert Coppé, wordt vice-voorzitter van de Hoge 

Autoriteit  

1952  

Europese Defensiegemeenschap (EDG) 

→ Vertegenwoordigers van de Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland en Italië 

1954 

West-Europese Unie (WEU) 

Oktober 1956  

Premier Van Acker en minister van Buitenlandse Zaken Spaak maken een reis 
naar Moskou waaruit een Belgisch-Russisch cultureel akkoord resulteert  

1957-1961 

Paul-Henri Spaak is secretaris-generaal van de NAVO 

25 maart 1957 

Europese samenwerking op het vlak van kernenergie (Euratom) en de Europese 
Economische Gemeenschap (EEG) 

Waar inzake de grote lijnen van de veiligheidspolitiek een haast verbazingwekkende 

consensus bestaat tussen de traditionele partijen, bestaat over de wenselijkheid en de 

vormen van de Europese economische samenwerking een boeiend debat, dat vaak de 
partijgrenzen overschrijdt. 

1) Een eerste groep volgt het spoor van Spaak en acht de Europese vrede 

fundamenteel verbonden met samenwerking op economisch en cultureel gebeid  
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→ Het is vereist deze samenwerking onomkeerbaar te maken en dus de 

macht van de staten over te hevelen naar een hoger niveau 

→ Europese federale staat  

2) Een tweede groep wordt gevormd door de Atlantisten waarvan de 

christendemocraat Frans van Cauwelaert de voornaamste woordvoerder is 

→ Zij staan ten gronde wantrouwig tegenover een te verregaande Europese 

integratie omdat wordt gevreesd dat deze moet leiden tot een 

verwijdering van de VS , die tot tweemaal toe een beslissende factor is 

geweest in het herstel van het Europese machtsevenwicht  

3) Ten slotte is er een middengroep die wordt vertegenwoordigd door een andere 

christendemocraat Paul van Zeeland, oud-premier en tussen 1949 en 1954 

minister van Buitenlandse Zaken  

→ Hoewel deze groep fundamenteel geen bezwaar heeft tegen Europese 

Economische integratie, staat men toch wantrouwig tegenover alle 

tendensen tot supranationaliteit en Europees federalisme 

i. Ten eerste meent de groep-Van Zeeland dat kleine staten 

noodgedwongen aan invloed zullen moeten inboeten in een 

supranationaal systeem en ten gronde beter af zijn met het 

klassieke stelsel van wederzijdse verdragen  

ii. Ten tweede geeft men een democratisch argument, het overdragen 

van macht aan supranationale gremia van experten vermindert de 

democratische controle op het beleid, die uiteindelijk het best 

gewaarborgd blijft op het niveau van de staten  

Bij de ratificatie van de Verdragen van Rome blijkt dat intussen eenzelfde vorm van 

consensus is gegroeid over de economische integratie. 

§3. Détente en Harmel-politiek  

Velen pleitten voor en versterking van de Europese pijler van het Noord-Atlantische 
defensiesysteem 

→ Ook in België bestaat er veel sympathie voor de ideeën die het traditionele 

blokdenken, met een pro-Russisch en een pro-Amerikaans blok wil verfijnen in 

de richting van de gedachte aan een Atlantic Community, waarin de Amerikaanse 

en de Europese poot op voet van gelijkheid zouden optreden  

→ Nochtans bevestigt de Belgische regering haar loyauteit tegenover het geldende 

NAVO-systeem, wanneer ze zich in maart 1966 bereid verklaart de SHAPE( 

Supereme Headquarters Allied Powers Europe) onderdak te verlenen  

Een nieuwe fase in de Belgische veiligheidspolitiek wordt ingezet door de tweede 
Moskoureis van Spaak (in 1963, opnieuw minister van Buitenlandse zaken) 

→ Opvolger Pierre Harmel (minister van Buitenlandse zaken (1966-1972) zal deze 

wending gestalte geven  

→ Deze nieuwe houding streeft ernaar actief mee te werken aan de verwezenlijking 

van een vreedzaam herenigd Europa., 

Harmel-politiek  
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Hoort thuis in een context van een verbeterde gesprekssfeer tussen Oost en West 

in het kader van de Verenigde Naties, maar heeft ook veel te maken met de 
economische expansie van die jaren  

→  De groeiende Belgische nijverheid is op zoek naar nieuwe afzetmarkten, 

ook in Oost-Europa  

→ Het symbolische hoogtepunt van Harmels herrijkte buitenlandsbeleid 

wordt gevormd door een reeks reizen die de Belgische minister van 

Buitenlandse zaken in de loop van 1967 onderneemt 

→ Al deze reizen leiden tot concrete afspraken, zodat België uiteindelijk met 

alle Oost-Europese landen handelsakkoorden kan ondertekenen  

o Bijzondere plaats voor de Belgisch-Poolse gesprekken  

Tegelijkertijd streeft Harmel naar een hernieuwde reflectie over de taak van de NAVO in 

de aangepaste internationale verhoudingen 

→ Rapport-Harmel = moet leiden tot een herpositionering van de Noord-Atlantische 

Verdragsorganisatie, rekening houdend met de nieuwe mogelijkheden die de 

détentesfeer kan bieden  

1967 

Fusie van de instellingen van EEG, EGKS en Euratom 

→ Belg Jean Rey, wordt de eerste voorzitter van de Europese Commissie  
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XVI. Federalisering van de Belgische staat (1970-1995) 

In de jaren 1970 treedt een belangrijke verschuiving op in de opvattingen over de 

staatshervorming. Beschouwden velen de grondwetsherziening van 1970 nog als een 

vorm van decentralisatie, dan wint de federale formule naar het einde van dat 
decennium steeds meer veld als enige oplossing voor het communautaire vraagstuk.  

§1. Het einde van de nationale politieke partijen  

1968 

Naar aanleiding van de kwestie-Leuven = CVP/PSC valt uiteen in een Vlaamse en 
een Franstalige partij  

→ Tot 1972 blijft er een nauwe samenwerking tussen CVP en PSC bestaan en nog 

pogingen gedaan om de unitaire partij te herstellen  

→ Maar in 1972 met Wilfred Martens en Charles-Ferdinand Nothomb een nieuwe 

generatie  

1971  

PVV/PLP die door haar stichter Omer Vanaudenhove een Belgische roeping was 

meegegeven valt uiteen  

→ Door tegenstellingen tussen Vlamingen, Brusselaars en Walen 

uiteengevallen in drie groepen  

In BSP/PSB een tweehoofdig voorzitterschap ingesteld om de taalkundige 

spanningen op te vangen  

→ André Cools en Willy Claes 

→ In 1978 naar aanleiding van het Egmont-pact einde aan de socialistische 

partij 

→ Socialistische partij voor Vlaanderen (Karel van Miert)  

→ Parti Socialiste 

De splitsing van de drie traditionele partij heeft een diepe impact op de verdere 

afwikkeling van het communautaire dossier  

→ Nog voor er sprake is van federale staatsstructuur, heeft het partijstelsel immers 

een vorm aangenomen die past binnen een confederaal staatsverband  

→ Wel slagen de traditionele partijen erin door deze aanpassing de regionale 

partijen tot staan te brengen  

Na 1971-1974 

Volksunie, RW en FDF geen vooruitgang meer 

→ In 1978 ontstaat het Vlaams Blok uit een afscheuring van de Volksunie en 

komt het tot een fusie van de Franstalige liberalen en een deel van het RW 

in de Parti Réformes et de la Liberté Wallonie (PRLW) vervolgens Parti 
Réformateur Libéral (PRL) na een fusie met de Brusselse liberalen  
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In dit confederale partijstelsel blijven alleen de groene partijen Agalev en Ecolo, die 

vanaf 1981 aan belang winnen, nauwe contacten onderhouden met de taalgrens  

§2. Het Egmontpact of het voorbeeld van een mislukte pacificatie  

Verschillende politici van meerderheid en oppositie komen aldus tot het inzicht dat 

enkel een duurzaam akkoord over een definitieve gewestvorming het land uit een 
politieke impasse kan halen.  

→ Het idee van een nationaal pact wint veld  

→ De val van de rooms-blauwe regering-Tindermans in 1977 vormt het 

startsein voor een grote onderhandelingsronde  

De werkwijze die wordt gehanteerd is vrij uitzonderlijk en wordt door de tijdgenoten als 

een toppunt van particratie beschouwd  

→ Vooraleer de eigenlijke regeringsformatie van start gaat, onderhandelen de 

voorzitters van zes partijen samen met formateur Tindermans over en 

communautair akkoord.  

o Wilfred Martens CVP 

o Willy Claes BSP 

o Hugo Schiltz VU 

o André Cools PSB  

o Charles-Ferdinand Nothomb PQC 

o Léon Defosset FDF 

→ Zij vergaderen in het Egmontpaleis  

→ Het resultaat van die onderhandelingen wordt het Egmontpact genoemd  

→ Pas wanneer dat akkoord rond is, zetten de partijen het licht op grien voor de 

regeringssamenstelling 

→ Deze manier van werken heeft bijgedragen tot het mislukken van datgene wat 

wordt beoogd 

o Formateur Leo Tindermans is niet de architect van het compromis, eerder 

de notaris 

o Als eerste minister dient hij uit te voeren wat de partijvoorzitters hem 

opdragen  

o Tindermans voelt zich met andere worden niet persoonlijk 

verantwoordelijk voor het akkoord 

o De partijvoorzitters zij ook vervreemd van hun achterban  

o In een kunstmatige sfeer hebben zij wederzijdse toegevingen gedaan  

o Zij hebben onvoldoende voeding gehouden met de wereld buiten het 

Egmontpaleis om te beseffen hoe de akkoorden zullen worden 

geëvalueerd  

o Gebrekkige communicatie over het pact onmiddellijk nadat het gesloten is 

= stemmingmakerij in de pers en in de publieke opinie  

→ Nochtans bevat het Egmontpact verschillende elementen die later opgenomen 

zullen worden  

→ Het Egmontpact kan echter niet onmiddellijk worden uitgevoerd omdat het 

parlement geen grondwetgevende bevoegdheid heeft.  
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o Het zal in twee fasen moeten worden gerealiseerd  

o Daarom sluiten de zes partijen een bestuursakkoord dat hen bindt voor 

twee volledige legislaturen of acht jaar om op die manier ook de grondwet 

te kunnen herzien, dat is een bijzonder en nooit gezien feit  

→ Het Egmontpact is een globaal akkoord, gesloten onder de zes partijvoorzitters, 

die alles zeer nauwgezet hebben gewikt en gewogen 

o Iedere aanpassing ervan zou het akkoord in gevaar brengen  

o Bij de besprekingen in het parlement eisen de verschillende facties van de 

meerderheid echter aanpassingen en wijzigingen  

o Bovendien brengt de Raad van State scherpe kritiek uit op de door de 

regering ingediende wetsontwerpen 

o De grondwettelijke bezwaren zullen uiteindelijk een doorslaggevend 

argument tegen de geplande hervormingen worden  

o Naarmate de kritiek brokkel de steun voor het akkoord af  

Wanneer de partijvoorzitters echter de stipte uitvoering van het akkoord eisen, lokken 
ze daarmee een breuk uit tussen de premier en de partijen van de meerderheid  

→ 11 oktober 1978 kondigt Leo Tindermans in volle Kamerzitting het ontslag van 

zijn regering aan  

De mislukking van het Egmontpact heeft verregaande gevolgen  

→ De polarisering in het parlement en de pers zorgt ervoor dat het communautaire 

vat zo explosief wordt  

→ Ook de partijpolitiek heeft de mislukking diepe wonden geslagen  

o Een deel van de Volksunie scheurt zich af en groepeert zich na enige tijd in 

het Vlaams Blok 

o In de CVP komen er scherpe tegenstellingen  

o BSP en PSB valt uiteen in PS en SP 

o Leo Tindermans wordt door andere partijen als persona non grata 

beschouwd wat ook het einde betekent van zijn carrière als eerste 

minister  

Ondertussen is de economische en internationale crisis uitgebroken en wordt alle 
aandacht hierop gericht 

§3. De kronkelige weg naar het federalisme  

A. Een nieuwe ronde in 1980 

P183 (op slides nakijken en herlezen)  

Voor de unitair denkende klasse is het nu duidelijk dat een terugkeer naar de 

eenheidsstaat is uitgesloten  

B. De staatshervorming van 1988 in drie fasen  

P184 (op slides nakijken en herlezen 
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C. Het Sint-Michielsakkoord  

De regeringspartijen komen getraumatiseerd uit de verkiezingen.  

Jean-Luc Dehaene (CVP) neemt het initiatief om een noodkabinet  op  de been te 
brengen met drie belangrijke doelstellingen  

1) Afwerking van de federale staatstructuur  

2) Sanering van de openbare financiën 

3) Het zogenaamde contract met de burger 

De laatste fase van de derde ronde van de staatshervorming gaat op een vrij unieke 
wijze van start 

→ Er wordt geopteerd voor een nieuwe formule = deze van een dialoog van 

gemeenschap tot gemeenschap  

→ Het wordt een tweehoofdig voorzitterschap  

o Vlamingen = Hugo Schiltz  

o Walen = Gerard Deprez  

→ De besprekingen vinden plaats buiten de regering  

→ Er wordt gewerkt rond vijf korven  

→ Hoewel de besprekingen overwegend positief verlopen, moeten de twee co-

voorzitters met spijt maar zonder bitterheid bekend maken dat de dialoog zonder 

volledig akkoord wordt beëindigd 

→ Nu komt het initiatief terug bij Dehaene  

o Hij slaagt erin een algemeen akkoord te bereiken in de regering  

o De noodzaak van zo’n akkoord wordt duidelijk ingezien omdat de 

instellingen anders dreigen te blokkeren maar ook omdat her en der 

gedreigd wordt met een splitsing van het land  

29 september 1992  

Met de steun van de groene partijen en de Volksunie komt er een nieuw akkoord  

= Sint-Michielsakkoord  

17 februari 1994 

In aanwezigheid van Koning Albert II de nieuwe gecoördineerde grondwet 

voorgesteld  
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XX. Naar een nieuwe politieke cultuur  

(grondig lezen en aanduiden, not very very important)  

Zwarte zondag  

De verkiezingen van 24 november 1991 = de vijf regeringspartijen van het 

kabinet-Martens VIII zijn er niet in geslaagd de derde fase van de 

staatshervorming succesvol af te ronden en zijn vervallen in politiek gekibbel. Zij 

worden afgestraft door de kiezers en lijden fors stemmenverlies 

→ Opvallend is dat dit stemverlies slechts in beperkte mate werd 

gerecupereerd door de klassieke oppositiepartijen PVV, Agalev, Ecolo 

→ In Vlaanderen gaat de winst haast uitsluitend naar het Vlaams Blok en 

Rossem 

→ Rossem lijkt een tijdelijk fenomeen maar Vlaams Blok lijkt van duurzame 

aard  

→ Hoewel het Vlaams-Blok door het cordon sanitair sinds eind jaren 1980 op 

elk niveau zijn uitgesloten van beleidsparticipatie slaagt ze erin haar 

zetelaantal te verdriedubbelen en vier jaar later dat succes nog eens over 

te doen  

→ Karel Dillen en Filip DeWinter 

o Vlaams-nationale kaart  

o Anti-vreemdelingenkoers  

 

 


