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 1  Inleiding 

1 .1  De keerzijde van de vooruitgangsmedaille  

De turbulente negentiende eeuw heeft vele gezichten. Ze wordt in de geschiedschrijving 
gekarakteriseerd als een eeuw van de industriële revolutie, toen fabrieksschouwen de 
horizon verbreedden, het platteland leegliep en de steden organisch aangroeiden. Het 
was een eeuw van stoommachines die nieuwe producten sneller en massaler 
produceerden, een eeuw waarin arbeiders versneld ingeschakeld werden in dit 
productieproces en waarbij zij gereduceerd werden tot direct vervangbare schakels – of 
vanuit een ander gezichtspunt – bevorderd werden tot een kostbaar economisch goed.1 

De negentiende eeuw wordt gekenschetst als een eeuw van transport- en 
communicatiemogelijkheden die zich razendsnel ontwikkelden, een eeuw waarin 
spoorrails het landschap doorkruisten waardoor verre contreien plots vlot bereikbaar 
werden.2 Het was een eeuw waarin men geloofde in expansie. Het was ook een eeuw van 
massale kolonisatie, een eeuw van “verlichte” Westerse staten die onontgonnen 
gebieden verkenden en onder elkaar verdeelden. De negentiende eeuw was bovendien 
een eeuw waarin het nationalisme hoogtij vierde. Een eeuw waarin natiestaten hun 
toekomst, maar ook hun geschiedenis (her)schreven. Een eeuw waarin België als 
onafhankelijke staat werd geboren of, zoals Eric Hobsbawm het stelde, een eeuw waarin 
België – naast vele andere natiestaten – werd “uitgevonden”.3  

 
                                                        
1 Lenard R. Berlanstein, The industrial revolution and work in nineteenth century Europe, Londen, Routledge, 1992. 
2 Bart Van der Herten, België onder stoom. Transport en communicatie tijdens de 19e eeuw, Leuven, Leuven 
University Press, 2004; Janet L. Polasky, Reforming urban labor: routes to the city, roots in the country, Ithaca, 
Cornell University Press, 2010. 
3 Eric J. Hobsbawm, Terence O. Ranger (red.), The invention of tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 
1983. 
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De negentiende eeuw werd bovendien gekenmerkt door een optimistisch 
vooruitgangsideaal, door het rotsvaste geloof dat modernisering zou leiden tot meer 
voorspoed voor iedereen.4 Maar dit grenzeloos optimisme werd overschaduwd door 
sluimerende spanningen in de nieuwe steden waar mensen van zeer verschillende 
achtergrond samen woonden, werkten en (over)leefden. De economische groei ging 
gepaard met sociale veranderingen.5 In de negentiende eeuw waren er korte sociale 
oprispingen, erupties van onmacht en onvrede onder de arbeidende klasse, maar de 
maatschappij raakte niet structureel ontwricht.6 De negentiende eeuw wordt in België 
daarom vaak getypeerd als een eeuw waarin de maatschappelijke ontwikkelingen zich 
geleidelijk en langzaam voltrokken. De Parijse Februarirevolutie in 1848 veroorzaakte 
wel woelingen in ons land, maar de Belgische elite kwam ongeschonden en herenigd uit 
de crisis.7 Het verschil met de alomvattende omwenteling die de Franse Revolutie in de 
voorgaande eeuw had veroorzaakt, was groot. Maar de sociale spanningen in de 
negentiende eeuw stapelden zich op. In het voorjaar van 1886 braken in Luik grote 
straatrellen uit, al snel stonden vele Belgische steden in rep en roer. En ook in andere 
industriesteden – Amsterdam, Manchester, Londen, New York, Madrid, Chicago –  
kwamen de arbeiders in opstand. Alles wat ze met de industrialisering associeerden – 
fabrieken, directeurswoningen, winkels,… - moest eraan geloven en werd in een vlaag 
van protest vernietigd. 8  

De negentiede eeuw was dus ook een eeuw van ogenschijnlijke paradoxen. De 
straatrellen van 1886 toonden aan de de negentiende-eeuwse vooruitgangsmedaille ook 
een keerzijde had. De concentratie en omvang van de sociale spanningen en de 
verpaupering die voortvloeiden uit de overgang naar een industriële en een 
verstedelijkte maatschappij waren groter dan ooit tevoren en steeds meer mensen 
leefden in armoede en in ellendige omstandigheden. Tijdgenoten voelden de 
negentiende-eeuwse maatschappelijke veranderingen aan als bedreigend, onrustbarend 
en alarmerend.9 Zij wierpen “de verbetering van de leef- en woonomstandigheden van 

 
                                                        
4 Staf Hellemans, Strijd om de moderniteit: sociale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 1800, Leuven, Leuven 
University Press, 1990. 
5 Catharina Lis, Hugo Soly, Dirk Van Damme, Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa (1450-1914), Leuven, 
Kritak, 1985, 12. 
6 Gita Deneckere, Sire, het volk mort. Sociaal protest in België, 1831-1918, Antwerpen, Hadewijch, 1997. 
7 Jan Dhondt, “De sociale kwestie in België”, in: Algemene geschiedenis der Nederlanden (1840-1885), X, Utrecht, De 
Haan, 1955, 326; Jan Dhondt, “Woelingen te Gent in 1848”, in: Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis 
en Oudheidkunde van Gent (HMGOG), 3, 1948, 3-68. 
8 Hendrik Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, Leuven, Lannoocampus, 
2006, 230. 
9 Nico Randeraad, Het onberekenbare Europa: macht en getal in de negentiende eeuw, Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 2006, 51, 59. 
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de talrijkste en armste klassen” op als hét grote vraagstuk en als dé maatschappelijke 
uitdaging voor de negentiende eeuw.10 In 1877 verwoordde de Gentse liberaal Paul 
Fredericq het als volgt: 

Het vraagstuk der beschaving van onze werkersklas is het ernstige en moeilijkste 
der XIXe eeuw, die nochtans rijk is aan gevaarlijke toestanden en onrustwekkende 
vooruitzichten. Alle mannen van geest en hart zouden er hunne hoogste aandacht 
en hunne beste krachten moeten aan wijden.11 

De oproep van Fredericq op het einde van de jaren 1870 was pertinent, maar we 
mogen er niet uit afleiden dat er voorheen nog niet over dit maatschappelijk en sociaal 
onderwerp werd nagedacht.12 De bittere neveneffecten van de industrialisering en de 
urbanisering brachten reeds vanaf de jaren 1830 een stroom van publicaties en 
wetenschappelijke werken op gang.13 De verbetering van het lot van de arbeiders 
beroerde vele zielen en het onderwerp werd vaak besproken in salons, cafés en 
sociëteiten. Welgestelde burgers, intellectuelen en academici bestudeerden deze sociale 
vraagstukken, die ze steevast bundelden onder de noemer van de “sociale quaestie”.14 
Geleerde genootschappen en kunstkringen organiseerden lezingen en voordrachten 
over sociale thema’s. Academies en gemeentebesturen schreven prijskampen uit die 
wetenschappelijke studies over deze onderwerpen beloonden.15 In Gent werd er 
bijvoorbeeld vanaf 1872 om de vijf jaar een geldprijs van 10.000 Belgische frank 
uitgereikt aan “de auteur of het werk dat de stoffelijke en verstandelijke positie der 
werklieden in het algemeen en zonder onderscheid het best zou verbeteren”.16 De 

 
                                                        
10 Napoléon Destanberg, Samenspraken over het sparen. Vertaling van François Laurent La caisse d’épargne dans les 
écoles communales de Gand door een lid van de Maatschappij Callier, Gent, Rogghé, 1868, 174-175. 
11 Het Volksbelang, 28 juli 1877, 11e jaargang, nummer 30, 1-2. 
12 Al vroeger verschenen krantenartikelen waarin men de sociale kwestie besprak. Op 8 februari 1868 
verscheen een artikel in Het Volksbelang waarin stond dat “Het groote vraagstuk dat sedert een tiental jaren 
overal aan de dagorde is, is de verbetering van het lot van den arbeider”. 
13 P.D. ’t Hart, “Het Nut en de ‘sociale quaestie’”, in: Wijnandus Wilhelmus Mijnhardt, Antonius Johannes 
Wichers (red.), Om het Algemeen Volksgeluk: Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984: Gedenkboek ter gelegenheid 
van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij Tot Nut van’t Algemeen, Edam, Maatschappij tot Nut van’t 
Algemeen, 1984, 308. 
14 Ben Serge Chlepner, Cent ans d’histoire sociale in Belgique, Brussel, Editions de l’Université de Bruxelles, 1973; 
Floridus Van Oirschot, Beknopte geschiedenis der sociale kwestie: ontstaan en oplossingen, Roermond, Romen, 1950. 
15 Antoine van Kalmthout, Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, 
Hilversum, Uitgeverij Verloren, 1998. 
16 Op 28 mei 1867 overleed de arts en weldoener Guinard. Het Gentse stadsbestuur erfde de royale som van 
ongeveer 250.000 frank, in: “Prix Guinard”, in: Universiteitsbibliotheek Gent (UBG), Handschriftenleeszaal 
(HSLZ), Collectie Vliegende Bladen (VLBL), HFI. G.032.28, krantenknipsels uit Nouvelliste de Gand, 21 juni 1867. 
Een koninklijk besluit van 27 februari 1872 bepaalde dat een jury van vijf leden – gekozen door de koning – 
werd aangesteld om de Guinardprijs uit te reiken. Deze juryleden werden geselecteerd uit een 
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winnende studies van deze Gentse Guinardprijs zijn representatief voor het scala aan 
onderwerpen die onder de noemer van de negentiende-eeuwse sociale kwestie vielen. 
De liberaal en jurist François Laurent won in 1872 als eerste de prijs met zijn 
conferenties over het schoolsparen.17 De natuur- en scheikundige Louis Melsens was de 
tweede laureaat in 1877 met een werk over een ontsmettingsmiddel op basis van jodium 
dat succesvol kon worden ingezet om syfilis te bestrijden.18 In 1882 won Jean François 
Dauby met zijn werk Des grèves ouvrières. In 1887 was Ernest Gilon aan de beurt met 
Misères sociales: la lutte pour le bien-être. De hoofdinspecteur Frans Antoon Robyns was de 
winnaar in 1892 met zijn Sociétés scolaires de tempérance. Ook in 1897 won een werk dat 
kaderde in de anti-alcoholbeweging: de katholieke senator Jules Lejeune sleepte de prijs 
in de wacht met Pour l’oeuvre de la ligue patriotique contre l’alcoolisme.19 Tot slot werd de 
voorzitter van het Naamse Verbond van Christelijke Mutualiteiten – Edouard de Pierpont – 
in 1902 bekroond als stichter van de Fédération mutualiste de l’arrondissement de Dinant.20 
De negentiende-eeuwse sociale kwestie werd dus bestudeerd en becommentarieerd 
door een zeer heterogeen gezelschap, dat diverse thema’s en domeinen van zorg 
afbakende. In 1888 schreef de Nederlandse raadsman Pieter Van Bemmelen een boek 
met als titel La question sociale. Uit de introductie van dit werk blijkt nogmaals de 
veelzijdigheid én de hoogdringendheid van de sociale kwestie aan de vooravond van de 
twintigste eeuw. 

Mesdames et messieurs! Je vous parlerai de la question sociale. Le sujet est vaste! 
Notre siècle est celui des questions sociales. Nous avons la question politique, la 
question financière, militaire, scolaire, monétaire, etcetera. De plus il y a celle que 
l’on nomme par excellence ‘la question sociale’. C’est celle qui domine toutes les 
autres par son importance.21  

 
                                                                                                                                                                             
aanbevelingslijst van de Classes des Sciences et des Lettres van de Koninklijke Academie van België, in: Het 
Volksbelang, 9 maart 1872, 6e jaargang, nummer 10, 1.  
17 François Laurent, Conférence sur l’épargne. Rapport du jury chargé de décerner le prix institué par le docteur Guinard, 
Brussel, 3 februari, 1873, XII. 
18 Louis Melsens, Mémoire sur l’emploi d’iodure de potassium pour combattre les affections saturnines, mercurielles et les 
accidents consécutifs de la syphilis (1865). Melsens was doctor in de wetenschappen en lid van de Académie royale 
des sciences et belles-lettres de Belgique. Hij was bovendien professor in de chemie en fysica aan de Brusselse 
veeartsenijschool in Kuregem. Met het werk over de ontsmettende kracht van jodium won hij niet enkel de 
Guinardprijs maar ook de Prix Montyon aan de Parijse Académie des Sciences, zie: Emile Henriot, “Louis 
Melsens”, in: Biographie nationale de Belgique, Brussel, Bruylant, XXX, 1958, kolom 570-572. 
19 Stef Christiaensen, Tussen klassieke en moderne criminele politiek. Leven en beleid van Jules Lejeune, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 2004. 
20 UBG, HSLZ, VLBL, Brief van de bibliothecaris met inlichtingen over de Guinardprijs. 
21 Pieter Van Bemmelen, La question sociale, Leiden, Brill, 1888. 



 

 17 

De sociale kwestie was dus een containerbegrip voor alle ellende die gepaard ging 
met de industrialisering en met de ongebreidelde urbanisatie. De sociale kwestie had 
vele gezichten, gaande van prostitutie, drankmisbruik, sloppenwijken en verkrotting, 
epidemieën, ongezonde voeding, luchtverontreiniging, tot ongezonde en gevaarlijke 
arbeidsomstandigheden en werkloosheid.22 Maar ook de angst voor fysieke degeneratie, 
zedelijk verval, criminaliteit, krankzinnigheid en losbandigheid werden beschouwd als 
deelaspecten van de sociale kwestie.23 De sociale kwestie was bovenal een emotionele en 
normatieve vertaling van een bepaalde sociale situatie. Het was de omschrijving van een 
specifieke toestand in de woorden en op een niveau waarin een intellectuele 
middenklasse gewoon was te lezen, te spreken en te communiceren.24 Het was dus de 
manier waarop een bepaalde groep personen vanuit een elitaire positie over de sociale 
toestand debatteerde, reflecteerde en beraadslaagde.25 Kortom, de sociale kwestie was 
niet de sociale situatie an sich, maar de perceptie en framing ervan door zij die het 
fenomeen beschreven.26 De negentiende-eeuwse discussies, reflecties, onderzoeken, 
enquêtes, experimenten, monologen, conferenties, beraadslagingen, overlegmomenten 
en gedachtewisselingen over de sociale kwestie, vormen het vertrekpunt van deze 
studie. Zij zijn de basisgrondstoffen voor dit onderzoek. 

 
                                                        
22 Christophe Verbruggen, Stank bederft onze eetwaren. De reacties op industriële milieuhinder in het 19e-eeuwse Gent, 
Gent, Academia Press, 2002; Auke van der Woud, Koninkrijk vol sloppen: achterbuurten en vuil in de negentiende 
eeuw, Amsterdam, Bert Bakker, 2010; Sofie De Schaepdrijver, “Reglementering van prostitutie (1844-1877). 
Opkomst en ondergang van een experiment”, in: BTNG, 16 (3-4), 1985, 473-506; Catharina Lis, “Een politieel-
medische orde: de reglementering van prostitutie in West-Europa, in het bijzonder te Antwerpen, tijdens de 
eerste helft van de 19e eeuw”, in: Gemeentelijke initiatieven in België. Handelingen van het colloquium, Spa, 1984, 
559-579; Maartje Janse, De afschaffers: publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880, Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 2007. 
23 Kathleen Pittomvils, “Alledaagse arbeidsconflicten in de Gentse textielindustrie. De praktijk van de 
werkersraad in de eerste helft van de negentiende eeuw”, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XXI, 1995, 181-
211; Jo Tollebeek, Geert Vanpaemel, Kaat Wils (red.), Degeneratie in België 1860-1940: een geschiedenis van ideeën en 
praktijken, Leuven, Leuven University Press, 2003. 
24 Bert Wartena, H. Goeman Borgesius (1847-1917): vader van de verzorgingsstaat: een halve eeuw liberale en sociale 
politiek in Nederland, Amsterdam, Aksant, 2003, 372. 
25 Jo Deferme, Uit de ketens van de vrijheid: het debat over de sociale politiek in België, 1886-1914, Leuven, Leuven 
University Press, 2007. 
26 Wartena, H. Goeman Borgesius (1847-1917): vader van de verzorgingsstaat, 372. 
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1 .2  1848-1886:  Een l iberale winterslaap? 

De periode tussen de Franse Februarirevolutie (1848) en de zware stakingsgolf in België 
(1886), wordt in de historiografie vaak omschreven als een stille periode waarin de 
sociale problematiek nooit bovenaan de nationale politieke agenda stond.27 Het leek wel 
alsof men in de Kamer en in de Senaat op sociaal vlak een politieke winterslaap hield.28 
In dezelfde historische werken wordt de tweede helft van de jaren 1880 gezien als een 
belangrijk politiek en sociaal keerpunt. De eerste ommezwaai voltrok zich in 1884, toen 
de katholieken bij de nationale verkiezingen triomfeerden en ze het jarenlange liberale 
overwicht doorbraken.29 De tweede kentering kwam er toen men omstreeks 1886 
schoorvoetend de eerste wetten stemde die de positie van de arbeiders trachtten te 
verbeteren.30 Na jarenlange onverschilligheid negeerden de parlementsleden niet langer 

 
                                                        
27 Wie vandaag onderzoek doet over sociale politiek, over sociale wetgeving en over de wortels van onze 
welvaartstaat, botst vooral op historische studies die hun analyses starten in 1885 of later. Het ondertussen 
wat verouderde werk van Chlepner, Cent ans d’histoire sociale en Belgique (1856) biedt nog steeds het meest 
exhaustieve overzicht van sociale politiek in de negentiende eeuw. Daarnaast zijn er vooral 
gelegenheidspublicaties of casestudies over een bepaald onderwerp, zoals: Jo Deferme, “De schuld van het 
toeval. De Belgische wet op arbeidsongevallen (1903) als een breekpunt in het parlementaire sociale denken”, 
in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 27 (1), 57-76; Guy Vanthemsche, “De oorsprong van de 
werkloosheidsverzekering in België: vakbondskassen en gemeentelijke fondsen (1890-1914)”, in: Tijdschrift voor 
Sociale Geschiedenis, 11 (2), 1985, 130- 164; Griet Van Meulder, “Mutualiteiten en ziekteverzekering in België 
(1886-1914)”, in: BTNG, 27 (1-2), 1997, 83-134; Griet Van Meulder, “Vrouwenmutualiteiten of 
familiemutualiteiten? De betekenis van het mutualisme voor vrouwen rond de eeuwwisseling (1885-1914)”, in: 
Brood en Rozen, 3, 1997, 38-49; Els Deslé, “Een centrale schakel in de overgang van armenzorg naar 
werklozenzorg: de individuele arbeidsbemiddeling (1885/6-1914)”, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XVI 
(1), 1990, 1-17; Els Deslé, Arbeidsbemiddeling en/of werklozencontrole: het voorbeeld van de Gentse Arbeidsbeurs (1891-
1914), Brussel, Gemeentekrediet, 1991; Etienne Arcq, Pierre Blaise, “Politieke geschiedenis van de sociale 
zekerheid in België”, in: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 3, 1998, 489-746. 
28 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 70. 
29 Emiel Lamberts, Jacques Lory, De machtswisseling van 1884 in België, colloquium, Facultés universitaires Saint-
Louis, Brussel, 24 juni 1984. 
30 Op 15 april 1886 werd de Arbeidscommissie opgericht, op 16 augustus 1887 kondigde men de eerste sociale 
wet af die nijverheids-en arbeidsraden oprichtte. Deze instellingen werden belast met een raadgevende, maar 
bovenal een bemiddelende functie bij conflicten tussen de werknemer en – gever. In 1887 maakte men ook een 
definitief einde aan het trucksysteem, waardoor gedwongen winkelnering uit ten boze werd. In 1888 werd de 
wet op arbeidsinspectie uitgevaardigd, in 1889 werd vrouwen- en kinderarbeid in industriële ondernemingen 
ingeperkt en werd het beleid omtrent arbeidswoningen duidelijker gedefinieerd. In 1892 werd de vrijheid van 
arbeid en stakingen bij wet vastgelegd, in 1896 verscheen de wet op werkplaatsreglementen en in 1889 deze 
van de veiligheid op het werk. Ook over de rechtspersoonlijkheid van mutualiteiten verschenen in deze 
periode een aantal wetten (1894, 1898 en 1912). De negentiende eeuw werd afgesloten met een wet op het 
arbeidscontract en een wet op de arbeiderspensioenen. Of eerder, de twintigste eeuw werd ingezet met deze 
wetten, want de sociale regulering zal vanaf 1900 exponentieel toenemen (wetten op arbeidsongevallen, op 
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de sociale kwestie. De stakingsgolf van 1886 had het Belgische establishment eindelijk 
wakker geschud!31 

Het is niet omdat het sociale vraagstuk pas rond de eeuwwisseling een juridisch 
kader kreeg, dat er voorheen geen aandacht aan geschonken werd. Dat de sociale 
kwestie ook vòòr 1886 de geesten beroerde, bleek onder andere uit wedstrijdkampen 
rond sociale thema’s zoals de Gentse Guinardprijs. Wanneer ik de winnaars van deze 
prijs overschouw, valt overigens op dat het onderwerp vanuit verschillende 
ideologische invalshoeken werd bestudeerd. Zowel antiklerikale liberalen zoals François 
Laurent als katholieke toppolitici zoals Jules Lejeune, schreven over sociale knelpunten. 
Vooral de bijdrage van liberale denkers in de zoektocht naar oplossingen voor de 
negentiende-eeuwse sociale vraagstukken is tot op vandaag onderbelicht gebleven.32 De 
betekenis van deze “deftige hervormers” – zoals Dirk Jan Wolffram (2010) ze benoemde 
– is fel onderschat.33 De tendens om het aandeel van de liberalen in de sociale 
geschiedenis te minimaliseren, heeft twee oorzaken. Ten eerste kan men het aantal 
sociale maatregelen uit de periode van 1847 tot 1884 – een periode waarin de liberalen 
op nationaal vlak bijna onafgebroken en alleen aan de macht waren – op één hand 
tellen.34 Ten tweede, de vaststelling dat de lawine van sociale wetgeving uit de periode 

 
                                                                                                                                                                             
zondagsrust, schoolplicht, achturenwerkdag, pensioenregulering, vakantiegeld, kinderbijslag, collectieve 
arbeidsovereenkomsten, werkloosheidsverzekeringen…), in: Dirk Luyten, “Tussen staat en zuil. Vijfendertig 
jaar Belgisch onderzoek over sociale beleid”, in: Guy Vanthemsche, Jean-Claude Burgelman, Machteld de 
Metsenaere (red.), De tuin van heden: dertig jaar wetenschappelijk onderzoek over de hedendaagse Belgische 
samenleving, Brussel, VUBpress, 2007, 359; Deferme, Uit de ketens van de vrijheid: het debat over de sociale politiek in 
België, 23. 
31 Gita Deneckere, “Straatagitatie, een versluierde geschiedenis. Het oproer van 1886 ander bekeken”, in: BTNG, 
20 (1-2), 1989, 254. 
32 Pierre Rion, “Het sociale vraagstuk”, in: Adriaan Verhulst, Hervé Hasquin (red.), Het liberalisme in België. 
Tweehonderd jaar geschiedenis, Brussel, Paul Hymanscentrum-Liberaal Archief, 1989, 175; Dirk Luyten, “Jasmien 
Van Daele. Van Gent tot Genève. Louis Varlez, een biografie”, in: Brood en Rozen. Tijdschrift voor de Geschiedenis 
van Sociale Bewegingen, Gent, 3, 2003, Gent, 91-97; Eliane Gubin, Jean-Paul Mahaux, Jean Puissant, “Question 
sociale et libéralisme. L’exemple de l’Association Générale Ouvrière (1858-1920)”, in: Luc Pareyn, Adriaan 
Verhulst (red.), Huldeboek prof. dr. Marcel Bots: een bundel historische en wijsgerige opstellen, Gent, Liberaal Archief, 
1995, 143-144.  
33 Dirk Jan Wolffram, “Deftige hervormers. Internationale congressen van statistici en hygiënisten in de 19e 
eeuw”, in: Marcel Broersma, Joop W. Koopmans (red.), Identiteitspolitiek. Media en de constructie van 
gemeenschapsgevoel, Hilversum, Velden, 2010, 112. 
34 Er was wel een kort unionistisch intermezzo van maart 1855 tot oktober 1857 en van juli 1870 tot juni 1878 
namen de katholieken het roer over. De liberale regeringen stemden voor 1886 zes sociale wetten: op 8 mei 
1850 werd de lijfrentekas opgericht. Met de wet van 3 april 1851 konden de mutualiteiten een beperkte 
rechtspersoonlijkheid verkrijgen. Op 18 maart 1865 werd de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) 
opgericht. Op 31 mei 1865 werd het coalitieverbod afgeschaft. Op 18 mei 1873 werd een wet getekend 
waardoor coöperaties een meer wettelijk kader kregen. Op 10 juli 1883 werd het werkboekje facultatief 
gemaakt (voorheen was dergelijk boekje een controle- en drukkingsmiddel, het was verplicht bij aanwerving, 
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1884-1914 net samenviel met een dertigjarige nationale oppositiekuur van de Liberale 
Partij. Daardoor zou het beeld kunnen ontstaan dat de Belgische liberalen nauwelijks 
aandacht hadden voor sociale problemen, dat deze vrijgevochten individualisten alleen 
oog hadden voor het economisch laisser-faire principe.35 Het klassieke beeld van de 
negentiende-eeuwse liberale nachtwakersstaat is hier een directe afgeleide van. 
Bovendien wordt de periode 1848-1886 vaak beschreven als een prelude op de sociale 
wetgeving, als een verplicht voorspel zonder eigen dynamiek.36 

In mijn studie ga ik op zoek naar het engagement en de sociale interventies van 
liberale vrijdenkers uit deze vroege periode zonder daarbij door de teleologische 
verrekijker te kijken die me zicht geeft op de explosie van sociale wetten op het einde 
van de negentiende eeuw. Dat laat me toe de ontwikkeling van de prille 
verzorgingsstaat te zien als een trage, vaak wisselvallige evolutie op middellange 
termijn, als een proces van trial and error waar ook liberalen een rol in hebben 
gespeeld.37  Welk ideeëngoed dook op, welke initiatieven werden er in de periode 1848 
tot 1886 genomen om de positie van de arbeidende klasse te verbeteren? En welk bont 
gezelschap van liberale wereldverbeteraars nam het voortouw? 

In mijn zoektocht naar deze sociale initiatieven van liberalen in de negentiende eeuw 
kwam ik steevast uit bij figuren die gecategoriseerd worden als “progressisten” of als 
“vooruitstrevenden liberalen” en die, in een klassieke tweedeling, geplaatst werden 
tegenover de “doctrinairen” of “conservatieven”.38 De Belgische geschiedschrijving 

 
                                                                                                                                                                             
daarin konden vorige werkgevers aangeven of de arbeiders hun plichten naar behoren hadden uitgeoefend) 
en werd artikel 1781 van het Burgerlijk Wetboek (een artikel waardoor de werkgever bij elke discussie haast 
buiten schot stond en de arbeiders juridisch machteloos stonden) afgeschaft, in: Deferme, Uit de ketens van de 
vrijheid: het debat over de sociale politiek in België, 1886-1914, 10; Willy Van Eeckhoutte, Sociaal compendium. 
Arbeidsrecht, Mechelen, Kluwer, 1991, 4.  
35 Eliane Gubin merkte op dat de traditionele geschiedschrijving teveel de nadruk legt op de dichotomie tussen 
liberalisme en paternalisme en 1886 teveel ziet als een breuk in de ontwikkeling van sociale politiek, zie: 
Eliane Gubin, “Liberalisme economique et paternalisme en Belgique au 19e siècle”, in: Erik Aerts, Claude Beaud, 
Jean Stengers (red.), Liberalism and paternalism in the 19th century. Proceedings Tenth International Economic History 
Congress, Leuven, 1990, 82. 
36 Deze vroege periode werd vaak afgeschreven als “voorbereidingsperiode op de staatsbemoeiing” en slechts 
oppervlakkig behandeld zoals in: André Cordy, “De grote ontwikkelingsstadia van de sociale wetgeving” (1866-
1966), in: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1967, 931, 935.  
37  Joop M. Roebroek, Mirjam Hertogh, De beschavende invloed des tijds: twee eeuwen sociale politiek, verzorgingsstaat 
en sociale zekerheid in Nederland, VUGA, Den Haag, 1998, 8. 
38 Dhondt, “De sociale kwestie in België”, 323; Eliane Gubin, Jean-Pierre Nandrin, “Het liberale en burgerlijke 
België (1846-1878)”, in: Els Witte, Eliane Gubin, Jean-Pierre Nandrin (red.), Nieuwe Geschiedenis van Belgie: 1830-
1904, Tielt, Lannoo, 2005, 239–440; Els Witte, “Scheuring in het Brusselse liberalisme: de krachtmeting van 9 
Maart 1847 tussen doctrinairen en radicalen”, in: Handelingen van de maatschappij voor geschiedenis en 
oudheidkunde te Gent, 22, 1968, 227-250; Dirk Luyten, Politieke machtsverhoudingen binnen de “Vereenigde liberalen 
van Antwerpen” in de periode 1870-1884, licentiaatsverhandeling, Gent, RUG, 1983; Wim De Mulder, Eenheid en 
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hinkt achterop in vergelijking met Nederland waar er al veel onderzoek werd verricht 
naar deze sociaal liberalen.39 In de Belgische historiografie duiken de sociaal liberalen 
slechts sporadisch, fragmentarisch en in zeer algemene termen op. Naar deze figuren 
wordt vaak in de rand verwezen omdat ze in het oprichtingsmanifest van de Liberale 
Partij in 1846, het historische zespuntenprogramma, lieten stipuleren dat de Liberale 
Partij ook moest ijveren voor “de stoffelijke en de geestelijke opbeuring van de 
arbeidersklasse”.40 Vaak passeren deze Belgische sociaal liberalen de revue als men wil 
beklemtonen dat er bij de liberalen nooit sprake was van een strakke partijdiscipline, 
dat dergelijke figuren het levende bewijs zijn van het individualisme en het 
vrijheidsprincipe, twee basisingrediënten van het liberalisme. Deze progressisten 
werden soms met de vinger aangewezen als provocateurs binnen de jonge partij, als 
grafdelvers van een noodzakelijke liberale frontvorming tegen de katholieke 
tegenstanders.41 Het amalgaan van sociaal liberalen stond steeds in de schaduw van de 
meer conservatieve groep die de politieke macht in handen had en die haar 
afgevaardigden naar de Kamer en de Senaat stuurde. Deze groep beheerste de 
negentiende-eeuwse liberale politieke cultuur die gekenmerkt werd door een 
atomistische inspiratie.42 Het was deze machtige fractie die verantwoordelijk was voor 
de asociale beeldvorming over de negentiende-eeuwse liberalen die geen aandacht 
hadden de sociale kwestie, die de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke 

 
                                                                                                                                                                             
verdeeldheid binnen de gelederen van de Gentse Association Libérale, 1878-1890, licentiaatsverhandeling, Gent, RUG, 
1979; Marc Mayné, ‘De hoeder des volks. Doctrinairen en progressieven ten tijde van Frère-Orban’, in 
Tijdschrift van het Gemeentekrediet, 195, 1996; Bert Margot, Stijl en standpunt. De strijd tussen de Belgische 
doctrinairen en progressisten in de tweede helft van de negentiende eeuw, licentiaatsverhandeling, Leuven, KUL, 
2002-2003.  
39 In Nederland spelen de sociaal liberalen tot op vandaag een grotere rol. Ze hebben er zelfs een eigen liberale 
partij, D66. Het hoeft niet te verwonderen dat historici daarom al veel meer aandacht hebben besteed aan deze 
politieke groep, zie: Carl Willem De Vries, Van gunst tot recht: een studie over de verschijningsvormen van het 
liberalisme ten aanzien van de steunverlening aan behoeftigen, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1963; Gerrit Taal, 
Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901, Den Haag, Nijhoff, 1980; Siep Stuurman, Wacht op onze daden. Het 
liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat, Amsterdam, Bakker, 1992; Stefan Dudink, Deugdzaam 
liberalisme: sociaal-liberalisme in Nederland (1870-1901), Amsterdam, Stichting Beheer IISG, 1997, 16; Mart Rutjes, 
“Kleine staat, iets grotere staat: liberalisme en de sociale kwestie in Nederland, 1848-1874”, in: Skript Historisch 
Tijdschrift, 27 (1), 2005, 21-26. 
40 Adriaan Verhulst (red.), De liberalen van 1846 tot 1996, Brussel, Paul Hymanscentrum, 1996; Johan Basiliades, 
“De lotgevallen van het radicalisme in België. Het ontstaan, de opkomst en de nederlaag van een negentiende-
eeuwse links-liberale stroming”, in: Sven Gatz, Patrick Stouthuysen (red.), Een vierde weg? Links-liberalisme als 
traditie en als oriëntatiepunt, Brussel, VUB Press, 2001, 45. 
41 Patrick Stouthuysen, “Liberalisme. Het primaat van de individuele autonomie”, in: Luk Sanders, Carl Devos, 
Patrick Stouthuysen (red.), Politieke ideologieën in Vlaanderen, Antwerpen, Standaard, 2008, 138. 
42 Jo Deferme, “Uit de ketens van de vrijheid. Wetenschappelijke en politieke debatten over sociale wetgeving 
in België (1886-1914)”, in: BTNG, 34 (2), 2004, 318. 
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problemen bij de arbeiders zelf legden en die het non-interventionisme predikten. Dit is 
een veralgemening en een historisch onrecht. Want in de negentiende eeuw leefden ook 
sociaal bewogen liberalen die het niet kunnen vonden dat “het lot van ons land in 
handen ligt eener kortzichtige minderheid bij wie eigenbaat luider spreekt dan het 
volksbelang.”43 Deze figuren erkenden dat de industrialisering niet alleen vooruitgang 
maar ook sociale problemen veroorzaakte, toestanden die niet te rijmen vielen met de 
liberale principes en de Verlichtingsideeën. Maar deze figuren waren geen crypto-
socialisten die het hele maatschappelijke bestel en het eerste dogma van het vrije 
initiatief overboord gooiden. Ze bleven vasthouden aan het eigendomsprincipe en ze 
stelden de kapitalistische economie niet in vraag. Enkel de ergste excessen van het 
economisch liberalisme werden aan de kaak gesteld.44 Ze wilden dat er acties 
ondernomen werden om de sociale problemen in te perken of om ze in de toekomst te 
voorkomen.45  

Il y avait chez ces jeunes des désirs, d’élever le niveau moral et intellectuel de la 
population ouvrière, de combler les fossés qui séparaient les classes, et d’unir les 
membres de la communauté en un faisceau solide, ardent pour le bien et pour le 
progrès.46 

De negentiende-eeuwse Franstalige pers sprak over “la jeune gauche libérale”, “les 
radicaux”, “les libéraux progressistes”. Aan Vlaamse zijde werden deze figuren 
omschreven als “vooruitgaande liberalen”, “radicaal liberalen” of als “progressisten”.47 
Deze termen waren uiterst vage categorieën die men naar eigen behoefte kon invullen. 
Ik verwijs naar een citaat van Multatuli die laconiek stelde dat het schuiven met 
woorden niet prioritair was.48  

Wat heden liberaal heet, zal weldra behooren tot den oude pruikentijd. En wat 
conservatief genoemd wordt, was nog kort geleden, ultra-radicaal. Niet alleen in 

 
                                                        
43 Het Volksbelang, 28 december 1867, 1e jaargang, nummer 51, 1. 
44 Johan Basiliades, Sven Gatz, Patrik Vankrunkelsven, Het blauwe boekje: tweespraak over links-liberalisme, 
Leuven, Van Halewijck, 2003, 20; Luyten, Politieke machtsverhoudingen binnen de “Vereenigde liberalen van 
Antwerpen” in de periode 1870-1884, 182. 
45 Gubin, Mahaux, Puissant, “Question sociale et libéralisme. L’exemple de l’Association Générale Ouvrière 
(1858-1920)”, 143-144. 
46 Jacques Lory, “Les sociétés d’education populaire de tendance libérale, 1860-1880”, in: BTNG, 10 (1-2), 1979, 
227.  
47 Basiliades, Gatz, Vankrunkelsven, Het blauwe boekje: tweespraak over links-liberalisme, 19. 
48 “En wat conservatief genoemd wordt, was nog kort geleden, ultra-radicaal. Niet alleen in het schuiven met 
die woorden ligt de roeping den staatsmans. De vraag zij niet, wat nieuw is, en wat oud?...”, in: FRJ, 0043 G, 
Gustave Rolin-Jaequemyns, Ma correspondance avec Douwes Dekker, brief van Douwes Dekker uit Keulen op 26 
oktober 1867. 
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het schuiven met die woorden ligt de roeping den staatsmans. De vraag zij niet, 
wat nieuw is, en wat oud? Niet of een denkbeeld pas geknipt is voor het lijfje van 
de speelpop, eenen clique? Niet of te behagen zal aan A en B? Of te sluiten zal in’t 
lijstje van Y en Z? De vraag zij, wat waar is? Alles is onwaar. Zelfs de naam der 
partijen is een leugen! Wie zich vrijzinnig noemt en liberaal, is vaak – en niet als 
mensch alleen - maar ook juist in zijn zoogenaamde staatsmanskunst – zóó 
vastgeroest en stram, zóó onvrijzinnig, bekrompen, en onliberaal, dat hij den 
ramp der zaak, nog de ironie van’t woord haar bijtend gif in de open wonde spuit, 
en ’t arme volk, al dankend voor ’t genot van’t liberaliserend hongerlijden, met 
smart doet uitzien naar de rampen van’t behoud. Welnu, ’t Behoud dan? Ha, ha, 
ha! Behouden? Conserveren? Wat?... Het oude? Volstaat niet. Ook dit woord is 
leugen. Wat wordt behouden? Eigen geld en goed. Gewoonte is een giftig kruid dat 
zelf geen vruchten draagt.49 

De figuren die zich in de periode 1846-1886 toespitsen op het zoeken naar 
oplossingen voor de sociale kwestie vormden nooit een coherente groep.50 Sociaal 
liberale initiatieven en ideeën waren quasi altijd een zaak van enkelingen en in de 
voorgestelde oplossingen voor de sociale kwestie werden steeds opnieuw persoonlijke 
accenten gelegd.51 De sociaal liberalen waren een bont gezelschap die in hun geschriften 
soms cassant uit de hoek kwam en hard taalgebruik niet schuwde.  

Van groot belang is het zoeken naar oplossingen voor de sociale kwestie. Het Volk 
verkeert in een stoffelijk, zedelijk en verstandelijk ellendigen toestand en dit is 
vooral te wijten aan de heersende machthebbers die zijn verantwoordelijkheid 
niet opneemt. Weg met parlementaire, ministerieele leugens! Wij eischen brood, 
vleesch, uitspanning, genot, levensgeluk voor het volk… De ellende des volks moet 
worden uitgeroeid!52 

Soms ontmoetten deze figuren elkaar op lokaal niveau, tijdens meetings en 
probeerden ze losse samenwerkingsverbanden uit te bouwen, maar die waren meestal 
weinig succesvol. De mislukking van de Gentse Progressistenkring (1874-1876) – een 
initiatief van Paul Voituron (1824-1891) – is tekenend voor het onvermogen van de 

 
                                                        
49 Familiearchief Rolin-Jaequemyns in Gomzé (FRJ), 0043 G, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Ma correspondance avec 
Douwes Dekker”, brief van Douwes Dekker uit Keulen op 26 oktober 1867. 
50 De eerste nationale Progressistische Partij werd pas in 1887 gesticht door de Brusselse advocaat Paul Janson, 
zie: Basiliades, “De lotgevallen van het radicalisme in België. Het ontstaan, de opkomst en de nederlaag van 
een negentiende-eeuwse links-liberale stroming”; Basiliades, Gatz, Vankrunkelsven. Het blauwe boekje. 
Tweespraak over links-liberalisme, 21. 
51 Christianne Smit (red.), Fatsoenlijk vertier: deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870, Amsterdam, Bakker, 
2008, 242-243. 
52 Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Multatuli over de sociale kwestie, Amsterdam, Fonds tot verspreiding der 
denkbeelden van Multatuli, 1910, 43. 
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sociaal liberalen om het politiek apparaat diepgaand te beïnvloeden. Deze Gentse 
casestudy toont ook aan welke agendapunten de progressieve figuren nastreefden.  

Het verhaal van de liberale verdeeldheid in de Arteveldestad ontspon zich als volgt. 
Na de nederlaag van de liberalen tijdens de wetgevende verkiezingen in 1874 verweet 
Paul Voituron zijn conservatieve partijgenoten – die volgens hem meer van macht 
hielden dan van vooruitgang – dat zij verantwoordelijk waren voor de electorale 
afgang.53 Omdat het “libéralisme s’est endormi au pouvoir” vond Voituron dat het hoog 
tijd was dat de de progressisten het heft in handen namen.54 Samen met Henri De 
Brouckère (1834-1891) richtte hij op 3 juli 1874 de Progressistenkring op. Deze organisatie 
opereerde niet als autonome kiesvereniging maar als fractie binnen de Gentse Liberale 
Grondwettelijke Associatie, naast gelijksoortige groeperingen zoals de Vlaamse Liberale 
Vereniging.55 Tijdens de bestuursverkiezingen in augustus 1874 vormden de 
progressisten en de Vlaamsgezinden een coalitie waardoor de conservatieve liberalen in 
de Genste Associatie hun jarenlange meerderheid verloren.56 Voituron en twee andere 
progressisten werden verkozen om in het bestuur van de Associatie te zetelen, tot groot 
ongenoegen van de conservatieve leden. Zij vonden Paul Voiturons progressistisch 
zestienpuntenprogramma te radicaal en te revolutionair. Via hun persorgaan, de Journal 
de Gand, gingen ze frontaal in de aanval.  

Le nouveau Cercle se place non seulement en dehors de l’Association libérale et en 
hostilité avec elle et ses principes, mais en outre en révolte contre le bon sens et le 
sens commun… car l’Association libérale n’est ni révolutionnaire ni socialiste, elle 
est constitutionnelle.57  

De verregaande democratische en sociale maatregelen die in het 
Progressistenprogramma werden voorgesteld, waren Voiturons intellectuele erfenis als 

 
                                                        
53 UBG, HSLZ, Correspondances sur Manuel du liberalisme, “Brief van Paul Voituron uit Gent aan E. Paris, advocaat 
aan het hof van Beroep in Limoges”, 21 oktober 1876. 
54 UBG, HSLZ, Paul Voituron, Avant et après les elections de Gand du 9 Juin 1874. Etudes politiques, 1874, 101; UBG, 
HSLZ, Paul Voituron, La situation du parti libéral à propos des élections de Gand, 1874, 2. 
55 Elke Decruynaere, De Progressisten in Gent, 40; Rudi De Meulemeester, Paul Voituron (1824-1891). Het politiek-
maatschappelijk ideeëngoed van een Gents radicaal-liberaal, licentiaatsverhandeling, Leuven, KUL, 1982, 3-6, 36-37. 
56 De Genste bestuursverkiezingen verliepen in augustus 1874 voor de tweede keer via het Hare-systeem 
waardoor ook minderheden zich konden laten vertegenwoordigen. De conservatieven behaalden 6 zetels, 
terwijl de progressisten en de Vlaamsgezinden samen 8 zetels behaalden, zie:  Carmen Van Praet, Bart 
D’hondt, “Paul Voituron (1824-1891) en zijn denktank. Levensschets en progressief gedachtegoed van een 
Gentse liberaal”, in: HMGOG, 66, 2012, 184. 
57 UBG, HSLZ, Journal de Gand, 22 augustus 1874. 
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secretaris van de Société Huet.58 Voor Paul Voituron was ongelijkheid de oorzaak van alle 
sociale problemen.  

L’inégalité est la source du paupérisme actuel. Ne pas y toucher c’est éviter le 
cœur de la question, c’est rester à la surface du problème.59 Que voyons-nous 
ajourd’hui? Les uns, souvent les mieux doués, naissent pauvres: ils doivent végéter 
dans la société, peut-être même mourir de faim… Les autres, tristes médiocrités, 
naissent riches, à eux tous les honneurs, à eux la puissance, toutes les jouissances 
du monde, sans qu’il aient en d’autre peine à se donner que celle de naître.60 

Voituron vond dat iedereen gelijke kansen moest krijgen en de vrijheid om zichzelf 
te ontplooien, alleen zo konden de fundamentele ongelijkheden binnen de samenleving 
worden weggewerkt. Maar Voiturons ideeën over een verregaande sociale emancipatie 
waren voor vele partijgenoten een brug te ver.61 Ze struikelden vooral over het eerste 
artikel van het programma waarin Voituron het algemeen stemrecht eiste voor 
iedereen die kon lezen en schrijven geëist.62 Deze claim druiste volgens de conservatieve 
liberalen in tegen de Belgische grondwet en ze vreesden vooral dat deze uitbreiding van 
het stemrecht ten goede zou komen van de katholieken.  

Bovendien bevatte het programma van Voituron ook een aantal beschuldigingen aan 
het adres van zijn partijgenoten. Hij stelde dat er een einde gemaakt moest worden aan 
het tijdperk van cameraderie en van vriendjespolitiek.63 Favoritismus en nepotismus bij 
het opmaken van de kieslijsten of bij het verdelen van ambten moest plaats maken voor 
een rechtvaardiger systeem op basis van bekwaamheid en verdiensten.64 Voituron 
hamerde ook op de oneerlijkheid van de “bloedbelastingen” en van het 
lotelingensysteem, waardoor rijke jongelingen hun militaire dienstplicht konden 
afkopen.65 De Gentse progressisten wilden ook de onderwijswet van 1842 herzien en 

 
                                                        
58 Brief van de weduwe van Huet in de jaren 1870 naar Voituron schrijft: “Je vous garde une grande estime et 
une vraie gratitude pour votre fidélité à la mémoire de mon cher et vénéré mari et pour le travail honnête, 
sincère consciencieux qui honore votre vie, in: UBG, HSLZ, Voituron, Correspondance sur Manuel du Libéralisme. 
59 UBG, HSLZ, VLBL, Progressistes. Articles de Guiquier et de Voituron pour le Libéral Progressiste. 
60 UBG, HSLZ, Paul Voituron, Le libéralisme progressiste à la commune, manuscript, 8 april 1882. 
61 Van Praet, D’hondt, “Paul Voituron (1824-1891) en zijn denktank”, 187. 
62 Artikel 1. De toekenning van het stemrecht in het algemene-, provinciale- en gemeenteverkiezingen, aan elk 
die meerderjarig is en lezen en schrijven kan en in het bezit zijner burgerrechten is, in: Paul Voituron, Het 
programma van de Progressisten-Kring van Gent met uitleggingen door Paul Voituron, Gent, De Busscher, 1875, 7. 
63 UBG, HSLZ, Paul Voituron. Avant et après les elections de Gand du 9 juin 1874. Etudes Politiques, 1874, 58-90. 
64 Het tweede artikel van het zestienpuntenprogramma stipuleerde dat minderheden ook vertegenwoordigd 
moesten worden, zie: Voituron, Het programma van de Progressisten-kring van Gent, 51-52. 
65 Voituron, Het programma van de Progressisten-kring van Gent, 63.  
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verplicht hoger onderwijs invoeren.66 Ze hadden een groot geloof in de kracht van 
coöperatieve bewegingen die spaarzin en zelfhulp aanmoedigden.67 Bovendien 
schaarden zich ook achter de Vlaamse zaak en wilden ze het belastingstelsel hervormen 
door een inkomstenbelasting in te voeren. Op vlak van politiek bestuur pleitte Voituron 
in zijn programma voor een administratieve decentralisatie en voor meer macht voor 
de gemeenten.68 Hij wilde ook een absolute scheiding tussen Kerk en Staat doorvoeren 
en hij verweet de liberale regeringen dat ze op vlak van secularisatie niet krachtdadig 
optraden. De laïcisering van de wetgeving rond studiebeurzen werd niet doorgedrukt en 
ook de voorstellen om de overheid inspraak te geven in de kerkfabrieken en in het 
beheer van kerkhoven, sneuvelden uit schrik voor massaal katholiek protest.69 De 
progressieve eis voor de verplichte ontkerkeling van het privéleven was zelfs voor een 
vooruitstrevende liberaal als Gustave Rolin-Jaequemyns (1835-1902) – die nochtans 
voorstander was van een heleboel artikels van het zestienpuntenprogramma – een stap 
te ver. Hij haakte af toen Voituron uitdrukkelijk stelde dat het ongehoord was dat vele 
liberalen de eucharistievieringen bleven bijwonen, zich lieten begraven in gewijde 
grond en hun kinderen naar katholieke scholen stuurden.70 In de negentiende eeuw 
waren veel liberalen op politiek vlak duidelijk antiklerikaal maar in de privésfeer 
praktiserende christenen.71  

Het programma van de Progressistenkring bevatte ook een artikel dat direct aansloot 
bij de sociale kwestie: men wilde de arbeiders meer waarborgen geven en hun leef- en 
werksituatie verbeteren. Maar ook deze eis was voor een meerderheid van de Gentse 
liberalen te “nevelachtig” en men las er een poging in om arbeiders op te ruien, ja zelfs 

 
                                                        
66 In 1842 had een unionistische regering deze wet gestemd waarin gestipuleerd stond dat elke gemeente 
verplicht was om een lagere school in te richten of om een bestaande school officieel te erkennen, maar deze 
wet werd vooral door de katholieke Kerk gebruikt om haar eigen scholennet te privilegiëren en verder uit te 
bouwen.  
67 Voituron, Het programma van de Progressisten-kring van Gent, 82. 
68 Voituron, Het programma van de Progressisten-kring van Gent, 9, 91-94, 106. 
69 Patrick Lefèvre, “Grootheid en verval. 1847-1914”, in: Verhulst (red.), De liberalen van 1846 tot 1996, 136. 
70 FRJ, 0043 D, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Discours prononcées par M. Rolin-Jaequemyns à la séance du 16 
novembre 1874 de l’association constitutionelle de Gand”, 8. 
71 Dat Rolin-Jaequemyns een praktiserend christen was blijkt uit zijn geschriften waarin hij Bijbelse 
terminologie gebruikte om zijn standpunten kracht bij te zetten. Toen Rolin-Jaequemyns in 1871 in zijn 
Voordrachten over de grondwet pleitte om volksbanken op te richten in Vlaanderen en België, voegde hij aan 
deze boodschap toe dat de initiatiefnemers wel veel geduld en ijver zullen moeten tonen. Hij verwees letterlijk 
naar de volgende Bijbelse passage: “Herinnert u hetgeen gij misschien in het Oud Testament gelezen hebt. Eer 
het volk van Israël uit Egypte trok naar het land van belofte, gebood Mozes aan iedereen zijn avondmaal 
staande en met den reisgordel rondom de lenden te gebruiken. Omgordt u ook de borst met moed en 
standvastigheid. Onder deze voorwaarde durf ik u den schitterendsten uitslag voorspellen”, in: Rolin-
Jaequemyns, Voordrachten over de grondwet: het grondgebied, de grondwettelijke vrijheden, 146. 
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aan te zetten tot revolutie.72 De bom barstte tijdens de algemene vergadering van de 
Liberale Associatie op 16 november 1874. De liberale tenoren vonden dat Voituron – die 
zich volgens hen ook in de gemeenteraad profileerde als “vervelende dwarsligger” – uit 
de Associatie moest worden gezet. Paul Voituron deed nog een verwoede poging om het 
tij te doen keren en om zijn uitsluiting aan te vechten.73 Maar de Gentse liberale pers 
rapporteerde dat Voituron geen groot redenaar was en tijdens de algemene vergadering 
een belachelijk figuur sloeg.74 

De Progressisten, die zulke groote programmamakers zijn, zulk een armzalig 
figuur te zien maken en zich in zulk klein getal bevinden dat niet alleen niemand 
getracht heeft hen te verdedigen… nooit waren wij getuigen van zulk een 
vernedering.75  

De oproep om Voituron en zijn medestanders te excommuniceren werd door een 
grote meerderheid aanvaard.76 De drie progressisten die in Associatie zetelden, moesten 
hun mandaat afstaan en zodoende herwonnen de conservatieven terug de meerderheid 
in de Associatie.77 Ze hadden de Gentse progressisten letterlijk monddood gemaakt en 
hielden geen rekening met hun vooruitstrevende eisen. In 1876 werden de progressisten 
dan wel weer officieel toegelaten tot de Gentse Liberale Grondwettelijke Associatie.78 
Hetzelfde jaar schreef Voituron zijn Manuel du Libéralisme, een boek over liberalisme in 
België waarin hij pleitte voor een hereniging en een bundeling van de liberale krachten. 

Le parti libéral ne saurait vaincre l’ennemi de la raison et de nos institutions libres 
que par l’union, la persistance dans l’action et l’enthousiasme pour le progrès.79 

 
                                                        
72 Het Volksbelang, 21 november 1874, 8e jaargang, nummer 48, 2. 
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november 1874. 
74 Het Volksbelang, 21 november 1874, 8e jaargang, nummer 48, 1. 
75 UBG, HSLZ, De Stad Gent, 18 november, 1874. 
76 601 leden namen deel aan de stemming, 543 stemden voor, 54 tegen en 4 stemden ongeldig, zie: Kathleen 
Devolder, Gij die door ’t volks gekozen zijt… De Gentse gemeenteraad en haar leden, 1830-1914, Gent, 
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77 Liberaal Archief, Liberale Grondwettelijke vereeniging van Gent, Bestuurswerking 1874; Frida Martens, Politiek en 
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(1824-1891) en zijn denktank”, 198-199. 
79 UBG, HSLZ, VLBL, Paul Voituron, losse documenten. 
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De antiklerikale-klerikale machtstrijd bereikte op het einde van de jaren 1870 een 
hoogtepunt waardoor de verschillende liberale strekkingen hun verschillen aan de kant 
schoven om hun katholieke tegenstanders te verslaan.80  

Voiturons pamflet en de Gentse casestudy zijn een goede graadmeter voor de 
vooruitstrevende ideeën, maar ze blijven slechts één facet van de vooruitstrevende 
stroming in het negentiende-eeuwse liberalisme. In hoofdtoon vormden deze figuren 
nooit een georganiseerde politieke partij en kenden ze een zwakke organisatiegraad. Dit 
maakte dat de studie van de Belgische sociaal liberalen een echte queeste was. Er bestaat 
in België nu eenmaal geen omvangrijk en goed omsloten archief over de sociaal 
liberalen. Het zou trouwens een historische vertekening zijn, om te willen vertrekken 
vanuit een georganiseerde en centraal georkestreerde groep progressieve liberalen. In 
de periode 1846-1886 moeten we vanuit de individuen vertrekken, met hun karakters, 
hun persoonlijke denkkader, hun onderlinge relaties.81 Ik wil en kan deze boeiende 
figuren niet in één politiek hok duwen, het zou een kooi zijn waar ze nooit in leefden. 
Elke categorisering is kunstmatig en niet in overeenstemming met de negentiende-
eeuwse realiteit.82 Fleur de Beaufort en Patrick van Schie (2014) verwoordden het recent 
als volgt:  

Etiketten werken verwarrend omdat iedereen er weer iets anders mee bedoelt. 
Bovendien zijn er zoveel etiketten – links-, rechts-, progressief-, conservatief-, 
sociaal-, klassiek-, of vooruitstrevend-liberaal – dat het niet eenvoudig is hier 
ordening in aan te brengen. Lang niet iedereen past in een ideologisch hokje en 
dat hoeft natuurlijk ook niet.83 

Het is niet de bedoeling om een chronologische geschiedenis te schrijven over “het” 
sociaal liberalisme. Ik wil evenmin een losse opsomming geven van biografieën van 
progressieve voormannen, of liberale figuren manu militari in een vakje duwen dat in 
de eenentwintigste eeuw werd bedacht.84 Anderzijds kan niet ontkend worden dat 
sommige van de bestudeerde personen een belangrijke rol zullen spelen in mijn 
historisch verhaal. Vooral brokers of bemiddelaars – de sociaal-liberale actoren die de 
theorie in praktijk probeerden om te zetten – spelen een belangrijke rol.85 Hun 
levensloop, hun opleiding, hun maatschappijvisie, hun lidmaatschap van talloze 
verenigingen, hun netwerken en bovenal, hun politiek engagement, zijn allen sleutels 
 
                                                        
80 FRJ, 0043 D, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Discours prononcé par M. Rolin-Jaequemyns à l’Assemblée dans 
l’Association libérale constitutionelle de Gand”, 31 mei 1878, 10-11. 
81 Taal, Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901, 2. 
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83 Fleur de Beaufort, Patrick van Schie, Sociaal-liberalisme, Amsterdam, Boom, 2014, 8-9. 
84 Peter Van Rooden, “Nut en Nadeel van de biografie”, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 15, 1989, 66–73. 
85 Nico Randeraad, Mediators between state and society, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 1998. 
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die helpen om hun drijfveren te doorgronden.86 Actoren en verenigingen zullen centraal 
staan zonder de contextuele factoren en het politieke klimaat te negeren of te 
geringschatten. Ik zal aan de hand van een aantal microgeschiedenissen, gebaseerd op 
origineel bronnenonderzoek, streven naar een kwalitatieve sociale geschiedenis waarbij 
vooral de ideeën en de initiatieven van een aantal sociaal bewogen liberale figuren 
diepgaand onderzocht worden.87 Hoe definieerden liberale actoren de sociale kwestie, 
welke oplossingen stonden ze voor en welke ideale maatschappij probeerden ze 
hiermee op te bouwen, dat zijn de hoofdvragen van dit onderzoek.  

1 .3  Bondgenoten in de stri jd 

1.3.1  Intellectuele denktanks  

Dans tous les pays civilisés on voit fleurir, avec ou sans 
l’appui des gouvernements, des sociétés, instituts, 
académies, ayant pour but le développement de 
quelqu’une des connaissances humaines. 88 

De eerste liberale hoofdrolspelers in dit verhaal waren sociaal bewogen academici, 
intelligentsia of geëngageerde geleerden. Zij hadden de tijd en de professionele 
mogelijkheden om na te denken over de sociale kwestie, zij kaartten de 
maatschappelijke problemen niet enkel aan, ze definieerden ze ook.89 Het waren 
allrounders met kennis van zaken en met een zeer uiteenlopende achtergrond.90 Pieter 
Van Bemmelen bijvoorbeeld – de schrijver van La question sociale (1888) – was niet alleen 
doctor in de rechtsgeleerdheid maar ook geschoold in de botanie, zoölogie, 
natuurkunde, taalkunde en wijsbegeerte.91 Hij was een typische negentiende-eeuwer 
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met een eclectische wereldvisie, beïnvloed door verschillende intellectuele 
stromingen.92 Deze groep actoren benaderde de sociale thema’s vooral vanuit een 
theoretische invalshoek. Remieg Aerts (1997) karakteriseerde ze als “letterheren” met 
een politieke roeping en met een sociaal engagement, als keurige negentiende-eeuwers 
die in hun studiekamers en in de deftige salons reflecteerden over filosofie, slavernij, 
kolonialisme, wetenschap, algemeen kiesrecht en over de sociale kwestie.93  

De Société Huet, een vooruitstrevende, Gentse studiekring kan gelden als prototype 
van dit soort negentiende-eeuwse intellectuele denktanks. Dit filosofisch gezelschap 
werd op 13 juni 1846 gesticht door professor François Huet (1814-1869). Huet, van 
oorsprong een Fransman, was in 1835 op jonge leeftijd benoemd tot professor in de 
filosofie aan de Gentse universiteit. Hij was in de ban geraakt van vooruitstrevende 
ideeën en zijn cursus was een opeenstapeling van verschillende denkbeelden en 
theorieën met een grote nadruk op het positivisme. Huet was een charismatisch figuur 
en al snel groeide een cenakel van (oud)-studenten en mede-professoren rond hem 
heen. Vanaf de zomer 1846 organiseerde hij met zijn medestanders bijeenkomsten, 
meestal bij hem thuis, waar men vrijer kon discussiëren en waar men niet gebonden was 
aan de strakke regels van een universitaire cursus. Het doel van de studiekring was het 
bestuderen van actuele filosofische, politieke en sociale problemen. De leden van de 
Société Huet deelden hun kritische maatschappijvisie op pauperisme, de 
vrouwenemancipatie, de verbetering en de veralgemening van het basisonderwijs, het 
instellen van een progressieve belasting en het algemeen stemrecht.94 Met hun 
pacifistische geloof in de vooruitgang en hun sociale bewogenheid was de Société Huet 
een utopisch socialistisch gezelschap.95 Filosofen als Fourier en Proudhon werden 
grondig bestudeerd. De Société Huet was echter geen lang leven beschoren. In de 
rumoerige periode rond 1848 wekten de bijeenkomsten ten huize Huet achterdocht op. 
De activiteiten van deze kring bloedden geleidelijk aan dood, onder zachte dwang van 
de overheid werd de Société in 1850 ontbonden en Huet werd – na amper 15 jaar 
lesgeven – aangeraden om op pensioen te gaan.96 Hij keerde terug naar Frankrijk maar 
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het zaad van zijn progressief ideeëngoed en van zijn sociaal-economische doctrine 
gefundeerd op de gelijkheid van alle burgers, was gezaaid.  

De Société Huet liet een diepe indruk na en leefde verder in de geesten van 
verschillende Gentse universiteitsprofessoren. Ook deze figuren hadden een heel 
verschillend en een eclectisch profiel. Figuren zoals rechtsgeleerde François Laurent, 
professor politieke economie en natuurrecht Hubert Brasseur, professor Latijnse en 
Griekse letterkunde Auguste Wagener, onderwijsschepen Gustave Callier en professor 
geneeskunde, tevens hoofdchirurg van het Burgerlijk Hospitaal De Bijloke Adolphe 
Burggraeve, allen engageerden zich om de sociale kwestie te bestuderen en zo mogelijk 
op te lossen. Ook andere prominente, Gentse figuren zoals Charles Leirens, Prosper De 
Paepe, Emile de Laveleye, Paul Voituron en Charles Waelbroeck werden beïnvloed door 
het gedachtegoed van de vooruitstrevende Société Huet. De studiekring hield dan wel op 
met bestaan, maar deze geletterde gelijkgezinden vonden elkaar al snel terug in de 
Société littéraire de Gand, oorspronkelijk een neutrale vereniging die literatuurstudie en 
onderwijs wilde bevorderen.97 Vanaf het midden van de negentiende eeuw werd de 
Société littéraire een Gents trefpunt voor jonge, vrijzinnige en progressieve academici, 
een debatclub die wekelijks bijeenkomsten organiseerde en waar vooraanstaande 
sprekers zoals Henri Moke, Pascal Duprat, Jules Simon, Emile de Laveleye en Hendrik 
Conscience voordrachten hielden. Men besteedde aandacht aan wetenschappelijke 
werken over een breed scala aan onderwerpen, over letterkunde, handelsrecht, filosofie 
en geschiedenis.98  

Daarnaast waren ook socio-culturele verenigingen, zoals het Gentse Willemsfonds, 
intellectuele broedplaatsen. Het Willemsfonds werd in 1851 gesticht met als hoofddoel de 
Nederlandse taal te promoten.99 Via volkslezingen en publicaties werd deze culturele 
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vereniging de perfecte spreekbuis voor de Gentse sociaal liberalen. Het overzicht van 
een aantal boeken met een sociale insteek die het Willemsfonds uitgaf tussen 1862-1897, 
vormt een mooie staalkaart van de onderwerpen waar men aandacht aan besteedde.100 
In 1863 werd De kleine economist, een vertaling van het Petit manuel d’économie politique 
van de ingenieur Le Hardy de Beaulieu uitgegeven.101 In 1866 verscheen Help u Zelf! 
Proeven van geestkracht en volharding uit het leven van beroemde mannen, geschreven door 
de Engelsman Samuel Smiles.102 In 1867 werden de Voordrachten over de grondwet van 
Gustave Rolin-Jaequemyns uitgegeven. In 1868 volgden Het handboek van gezondheidsleer 
voor alle standen van Caesar Fredericq en het werk Samenspraken over het sparen, een 
vertaling van het werk van François Laurent. In 1870 werd een vertaling van John Stuart 
Mills On Liberty (1859) uitgegeven, een werk dat een grote inspiratiebron was voor veel 
liberalen met een sociaal hart.103 In 1893 werden de Maatschappelijke vraagstukken van 
Pieter Geiregat uitgegeven, een verzameling van de denkbeelden van een aantal liberale 
figuren zoals Emile de Laveleye. En in 1894 verscheen een overzichtswerk van Hubert 
Langerock over De arbeiderswoningen in België. Het Willemsfonds gaf dus werken uit die 
nauw aansloten bij de sociale kwestie. Op die manier wou men een aantal instrumenten 
– zelfhulp, sparen, huisvesting, hygiënisme, grondwettelijke vrijheden – aanreiken, die 
moesten worden ingezet om de sociale problemen op te lossen. De publicaties werden in 
het Nederlands geschreven en hadden tot doel een breed publiek te bereiken. De 
intellectuelen in de denktanks zaten dus niet in een ivoren toren, ze wilden hun ideeën 
onder “het volk” verspreiden. En met hun academische en wetenschappelijke kennis 
fungeerden ze bovendien als een soort van onzichtbare macht die een invloed 
probeerde uit te oefenen op het politiek establishment.104  
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1 .3.2  Filantropische fabrieksbazen en welgestelde 
weldoeners 

Er waren ook practici, zoals liberale ondernemers, die op kleine schaal concrete 
initiatieven namen om de sociale problemen te verzachten. Ze zetten zich in om het lot 
van hun arbeiders te verbeteren, vaak uit eigenbelang omdat ze zelf een aantal 
negatieve gevolgen ondervonden. Fabriekseigenaars wilden geen dronken, losbandige 
of zieke werkkrachten want – om het in hun woorden te stellen – dat zou de 
productiviteit van hun onderneming schaden. Maar deze captains of industry namen ook 
sociale maatregelen uit vrees voor een “rode” revolutie. Ze wilden de arbeiders via 
sociale voorzieningen niet enkel aan hun bedrijf binden, maar hen ook in toom houden. 
Veel van deze projecten vertrokken dus vanuit een charitatief, paternalistisch en 
filantropisch ideaal maar toch werden een aantal projecten opgezet door ondernemers 
die oprecht geloofden in en streefden naar sociale emancipatie.105 In deze sociale 
projecten, gepatroneerd door fabriekseigenaars, was de grens tussen liefdadigheid, 
weldadigheid en ontvoogding altijd flinterdun.106 Elke filantropishe onderneming had 
ook altijd te maken met macht en met het opleggen van een toekomstig 
maatschappijbeeld.107 Sandrine Kott (1987, 1991) stelde dat de Franse industriëlen vooral 
tijdens de periode van het Tweede Keizerrijk (1852-1871) sociale initiatieven 
ontplooiden om te vermijden dat de gecentraliseerde staat zich met hun zaken zou 
moeien. Als er dan toch vanuit de overheid werd ingegrepen, stonden deze 
fabriekseigenaars op de eerste rij als “interlocuteurs” en traden ze op als brokers zodat 
ze hun eigen vrijheid en belangen konden garanderen.108  

In België hebben vooral de Waalse steenkool- en staalmagnaten sociale activiteiten 
ontplooid. Veel van hen bouwden heuse arbeiderswijken, vaak omdat de mijnsites in 
afgelegen gebieden lagen en men er dus alles aan wou doen om de werkkrachten aan 
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het bedrijf te binden.109 Deze projecten waren paternalistisch maar de arbeiders die in 
deze buurten woonden hadden het wel beter dan hun lotgenoten in overbevolkte 
steden.110 De arbeiders van de mijnsites konden gebruik maken van de openbare 
voorzieningen, van wasplaatsen en van coöperatieve winkels die door de industriëlen 
werden uitgebouwd. De staalbaron John Cockerill bijvoorbeeld was niet enkel een 
pionier van de industriële revolutie, hij was ook één van de eerste die een heuse 
arbeiderswijk uitbouwde en verbruikscoöperaties met volkskeukens oprichtte waar zijn 
arbeiders een dagschotel konden nuttigen.111 Tot op vandaag is ook de historische 
mijnsite van de Grand Hornu in de Borinage een versteende getuigenis van het feit dat de 
Bergense industriëlen aandacht besteedden aan sociale voorzieningen voor de 
arbeiders. In de Grand Hornu werden arbeiderswijken, een hospitaal en scholen 
gebouwd.112 Het merendeel van deze sociaal ondernemende fabriekseigenaars waren 
verlichte liberalen, maar dat nam niet weg dat ze soms ook praktiserende christenen 
waren. In sommige arbeiderswijken richtte men kapellen op zodat de arbeiders van de 
steenkoolput naar de mis konden.113 

De industriëlen die sociale voorzieningen voor hun arbeiders bouwden, vormden 
geen afgesloten kaste. Ze gingen de dialoog aan met intellectuelen, soms om aan te 
tonen dat de oplossingen die men in de denktankts voorstelde, economisch gezien niet 
haalbaar waren. In 1845 formuleerde Charles De Brouckère (1796-1860), directeur van de 
zinkfabriek S.A. La Vieille Montagne een antwoord op het werk Sur la condition des 
laboureurs et des ouvriers belges et sur quelques mesures pour l’améliorer van Jean 
Arrivabene.114 Jean Arrivabene, Italiaan van afkomst, was een typisch negentiende-
eeuwse liberale intellectueel die onderzoek had gedaan naar de situatie van de 
arbeidersklasse. Hij werd in de Revue Nationale de Belgique omschreven als een filantroop 
– “sans autre mobile que l’amour du bien public” – die de arbeiderswijken en de 
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fabrieksateliers bezocht, waar hij zowel de arbeiders als de industriëlen bevroeg om 
vervolgens de resultaten van zijn onderzoek openbaar te maken en oplossingen voor te 
stellen. Volgens Arrivabene waren vrijhandel en onderwijs de basisinstrumenten om de 
situatie van de arbeiders te verbeteren.115116 Vanuit zijn praktijkervaring trachtte 
fabriekbaas De Brouckère, die een cité ouvrière met de nodige medische, sociale en 
openbare voorzieningen had gebouwd voor de 800 arbeiders van zijn bedrijf, de 
theorieën van Arrivabene te doorgronden, aan te vullen en waar nodig bij te sturen.117 
De wisselwerking tussen deze twee figuren, en meer in het algemeen tussen 
intellectuelen en practici, kon er toe bijdragen dat zij samen een “betere” samenleving  
creëerden.  

Ces communications d’idées entre les philanthropes, les industriels et la société 
tout entière, doivent tourner au profit de celle-ci. Il serait à désirer que d’autres 
industriels suivent cet exemple et apportassent au débat les lumières de leur 
expérience. Il naîtrait ainsi une sorte d’émulation entre les établissements 
manufacturiers, en faveur des mesures utiles à la classe ouvrière. Les 
philanthropes se maintiendraient plus aisément dans la voie des améliorations 
réalisables. Contrôlés par la pratique, ils seraient en même temps encouragés par 
elle, en voyant que leur efforts ne restent point stériles. La classe ouvrière, 
finissant par apprécier ce qui se fait dans son intérêt, suivrait plus aisément les 
bons conseils et s’unirait aux fabricants par des liens plus sympathiques.118 

1 .3.3  Hygiënisten 

Naast de academici die in hun studiekamer over deze thema’s filosofeerden, en de 
ondernemers die op bedrijfsniveau vooral naar praktische oplossingen zochten, waren 
er ook “les hygiènistes” die zich opwierpen als woordvoerders van de sociale kwestie. 
Het was een nieuwe, jonge generatie van artsen, geneesheren, apothekers, architecten, 
statistici, ingenieurs en juristen, die vanaf de jaren 1830 vanuit hun eigen professionele 
achtergrond en in een medische terminologie over de sociale kwestie reflecteerden.119 
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Ze noemden zichzelf hygiënisten en werden later ook zo door historici gecategoriseerd 
omwille van het belang dat ze hechtten aan de openbare hygiëne.120 Het waren 
professionals of ook wel etnologen, demografen en sociologen avant-la-lettre.121 Terwijl 
aan het begin van de negentiende eeuw artsen de epidemieën en hun hoge menselijke 
tol nog beschouwden als onvermijdelijke restproducten en stoornissen van de inherent 
“zieke” stad, geloofde deze nieuwe generatie niet langer dat vooruitgang onvermijdelijk 
ziekten voortbracht. In tegenstelling tot hun oudere collega’s, meenden de hygiënisten 
dat de arbeiders met hun onbeschaafde levensstijl en hun armoedig bestaan an sich niet 
de oorzaak waren van besmettelijke ziektes zoals pokken, cholera of tyfus. Door een 
aantal empirische vaststellingen waren ze tot het besluit gekomen dat de verspreiding 
van epidemieën en het ontstaan van bepaalde ziektesymptomen samenhing met socio-
economische factoren.122 Ze predikten dan ook dat de sociale problemen konden worden 
opgelost en dat men de maatschappij kon “genezen”.123 De traditionele armenzorg en de 
goedbedoelde filantropie volstonden niet langer om de maatschappelijke problemen te 
counteren. Infrastructurele maatregelen om de leefomstandigheden van de arbeiders te 
verbeteren – zoals het aanleggen van rioleringen of waterleidingen en het bouwen van 
gezonde en lichtrijke woningen – drongen zich op. In de visie van de hygiënisten 
kwamen deze maatregelen de hele maatschappij ten goede want daardoor werd het 
aantal dodelijke slachtoffers en het aantal besmettelijke ziekten ingeperkt. De 
geneeskunde en de medische wetenschappen hadden volgens hen een duidelijk doel: 
“het bestrijden van het menselijk leed, het voorkomen van ziekte en het bevorderen van 
geluk en welzijn.”124 De hygiënisten predikten dat openbare hygiëne in de negentiende 
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eeuw aan een nieuw tijdperk begon, dat het een machtig wapen was, dat klaar stond om 
zich op alle terreinen te bewijzen. 125 

Hygiène prend aujourd’hui un essor et une extension qu’elle n’a connus à aucune 
autre époque. Profitant des progrès incessants des sciences physiques et 
naturelles, ainsi que du concours que lui apportent la statistique, l’économie 
politique et l’administration, l’hygiène marche vers une ère toute nouvelle. 126 

De ontwikkeling van openbare hygiëne was slechts het startschot in de zoektocht 
naar structurele oplossingen voor de sociale kwestie.127 De hygiënisten hadden naast een 
medische ook een morele en een politieke agenda.128 Ze ontdekten de macht van het 
getal en wisselden statistische informatie uit om hun standpunten politiek hard te 
maken.129 De gezondheidsproblemen, en meer algemeen de sociale kwestie, waren 
volgens hen een collectief probleem. Deze visie, die het lot van de lagere standen 
relateerde aan de samenleving als geheel, getuigt van een nieuwe mentaliteit en sloot 
aan bij het utilitaristisch gedachtegoed van Jeremy Bentham, David Hume en John 
Stuart Mill.130 Het was een levensbeschouwing waarin een handeling met het grootste 
geluk voor het grootste aantal mensen als moreel goed werd beschouwd.131  

Door het schrijven van rapporten over de hygiënische omstandigheden in 
verschillende steden, nam hun maatschappelijk engagement én hun invloed geleidelijk 
aan toe. Ze onderzochten de woonomstandigheden van de arbeiders en stelden 
enquêtes op vanuit de achterliggende gedachte dat men eerst de maatschappelijke 
problemen in kaart moest brengen alvorens men ze kon oplossen. Deze enquêtes waren 
vooral gericht op de levensomstandigheden van de industriële arbeidersklasse, en 
onthulden slechts weinig over de situatie van andere groepen loonafhankelijken.132 
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Bovendien gaven ze door het formuleren van voorschriften mee vorm aan de 
maatschappij, die ze vervolgens controleerden door na te gaan of hun richtlijnen wel 
werden gevolgd en toegepast.133 Het waren maatschappelijke topografen die een 
segment van de bevolking doorlichtten en aandacht hadden voor de natuurlijke 
omgeving van de arbeiders om zodoende het fysische en menselijke milieu in relatie te 
brengen met pathologische verschijnselen en ziektes.134 Tegelijkertijd was er sprake van 
wederkerigheid: de formulering van een nieuwe middenklasse-identiteit beïnvloedde de 
medische discipline en maakte dat de artsen in de tweede helft van de 19e eeuw andere 
handelingen troffen.135 Bovendien werden de doktersrapporten over de fysieke en 
morele degeneratie van de arbeidersklasse door de intellectuelen en de 
fabriekseigenaars gebruikt als breekijzers om hun maatschappijbeeld en de sociale 
maatregelen die ze voorschreven, te legitimeren.136 

1 .3.4  De hommes-orchestres  en hun burgerli jk 
beschavingsoffensief  

De negentiende eeuw wordt ook gekarakteriseerd als de eeuw van het moralisme.137 De 
drie bondgenoten – academici, liberale ondernemers, en hygiënisten – wilden vanuit 
ideologisch en politiek opzicht de maatschappij hervormen.138 Hun discours overlapte 
met dat van de sociaal liberalen. Al deze actoren wilden iets doen aan de leef- en 
woonomstandigheden van de armste bevolkingslagen om zodoende de maatschappij in 
zijn geheel te verbeteren. Men argumenteerde reeds dat deze figuren geloofden in de 
maakbaarheid van de samenleving en zich engageerden in een “burgerlijk 
beschavingsoffensief”.139 Ze wilden de arbeiders moraliseren door hun eigen waarden en 
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normen inzake wonen, gezin, arbeid, hygiëne, sparen en onderwijs, op leggen als de te 
volgen gedragsregels.140  

The working classes were expected to “level up” into the mainstream of bourgeois 
society.141 

Christianne Smit (2008) benadrukte dat “deze golf aan initiatieven om fatsoenlijk te 
leven en de vrije tijd deugdzaam door te brengen” pasten binnen het civilisatieproces, 
zoals door Norbert Elias beschreven. Via een “trickle-down-proces” moest de moraal en 
de gedragsregels van de elite doorsijpelen naar de midden- en arbeidersklassen die 
vanuit economisch en politiek oogpunt steeds meer afhankelijk werden van de 
maatschappelijke toplaag.142 Deze bovenlaag had een behoorlijke verschillende 
achtergrond. Het waren politici, intellectuelen, industriëlen, journalisten, 
wetenschappers en hygiënisten die met elkaar in contact stonden en verder bouwden 
op elkaars gedachten en ervaringen.143 Hun houding ten opzichte van de “armen” werd 
door Abram De Swaan (1989) verklaard door de “verschuivingen in de balans van 
onderlinge afhankelijkheden die het resultaat waren van de vorming van nationale 
staten en de opkomst van het kapitalisme.”144 

Ik breng deze figuren samen onder de noemer hommes-orchestres: het waren letterlijk 
duizendpoten die zich bezighielden met diverse sociale thema’s en die de samenleving 
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wilden orkestreren.145 Ze wilden de arbeidersklasse kneden tot – in hun ogen – moreel 
volwaardige burgers en ze zodoende integreren in de burgerlijke maatschappij.146 De 
hommes-orchestres ontpopten zich als brokers of bemiddelaars tussen de staat en het 
dagelijkse leven. Het waren intermediaire figuren die hun handen durfden vuil maken, 
soms letterlijk wanneer ze naar de “vieze krochten” trokken om enquêtes af te nemen 
en zich zodoende blootstelden aan de besmettelijke ziektes die er “broeiden”. Of 
wanneer ze met eigen middelen coöperatieve verenigingen uit de grond stampten, 
wanneer ze lezingen en voordrachten hielden en boeken aankochten voor 
volksbibliotheken.  

De hommes-orchestres waren progressief omdat ze vernieuwende ideeën of utopische 
idealen probeerden in de praktijk om te zetten. Ze gebruikten sociaal-utopische en 
democratische inzichten in hun analyses en lieten zich inspireren door sociaal-
theoretici zoals Claude Henri de Saint-Simon, Robert Owen en Charles Fourier.147 Maar 
het waren zeker geen radicalen want ze wilden de maatschappij en de bestaande 
machtsverhoudingen niet omvergooien.148 Ze vonden de breuk tussen het kapitaal en de 
arbeiders zoals gepromoot in sociaal-utopische denkbeelden te vergaand, ja zelfs 
gevaarlijk. 
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Mais que d’utopies sur ce terrain! Combien n’en avons-nous pas vues, avancées 
même par des esprits éminents? Certes, parmi ces utopies il y eut des erreurs 
économiques dont les conséquences auraient pu être graves, mais il y en eut aussi 
de généreuses et de belles, que le passé regrette et que l’avenir ramènera, car 
l’utopie n’est le plus souvent que la réalité de l’avenir. 149 

De hommes-orchestres ijverden net voor meer samenwerking tussen de twee 
maatschappelijke groepen: kapitaal en arbeid dienden samen te werken en verzoend te 
worden om de maatschappij harmonieus te laten evolueren. Ze wilden de kapitalistische 
maatschappij niet omverwerpen maar verzachten.150 Want volgens de hommes-orchestres 
waren de arbeiders niet verantwoordelijk voor hun armoedige en ellendige situatie 
maar lagen er socio-economische mankementen aan de basis. Rampspoed kon elke 
arbeider treffen, zo stelde de liberaal Gustave Rolin-Jaequemyns. 

Ziedaar hetgeen men de schoone zijde der medalje noemen kan. Maar er is eene 
keerzijde, eene treurige keerzijde, waarvoor het even dwaas als onvoorzichtig 
ware de oogen te sluiten. Het ware tijdverlies te willen bewijzen, wat het 
tegenwoordig lot der arbeiders nog te wenschen laat. De werkelijkheid, die ons 
omringt, spreekt hier luider en beter dan de krachtigste woorden. En hoevelen er 
ook zijn mogen, die maar aan hunne eigene onvoorzichtigheid of kwade driften 
hun ongeluk te wijten hebben, - menigeen is er toch ook, die geheel zijn leven met 
moed, deugd en verstand tegen den rampspoed worstelt en ten slotte nog in 
zijnen kamp bezwijkt. 151 

De geschiedenis van deze hommes-orchestres, is dus een geschiedenis van bovenaf, een 
topdown-verhaal. Men conceptualiseerde sociale interventies voor de arbeiders, maar 
het waren geen initiatieven die werden genomen door de arbeiders.152 Andreas Stynen 
(2010) concludeerde zelfs dat deze stedelijke middenklasse met hun stadsplanning en 
hun proeftuinen voor burgerlijkheid, vooral bezig waren met zichzelf en niet met de 
arbeiders, dat het eigenbelang vaak de grootste stimulans was om sociale initiatieven te 
nemen.153 Ik treed deze stelling voorzichtig bij, maar wil ook onderzoeken of deze 
figuren andere motieven hadden. Daarom zal ik in deze studie focussen op de morele 
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categorieën van de hommes-orchestres en nagaan hoe zij hun sociale interventies 
legitimeerden.154 

Het begrip hommes-orchestres maakt dat mijn verhaal vooral een geschiedenis van 
mannen zal worden. Ook daar volg ik noodgedwongen de context en de realiteit van de 
negentiende eeuw: femmes-orchestres waren een zeldzaam fenomeen en ze doken zeer 
uitzonderlijk op in het bronnenmateriaal. Het negentiende-eeuwse betoog was 
burgerlijk en mannelijk en weerde de vrouwen uit het publieke leven. In dat discours 
hoorde een vrouw aan de haard als echtgenote en als moeder, ze was de engelbewaarder 
van de goede zeden in de familie.155 Dronkenschap en alcoholisme was in die redenering 
niet de schuld van de man die op café ging, maar van de vrouw die geen goede thuis 
garandeerde. Ondanks dit dominante discours dat de vrouw zich enkel in de private 
sfeer mocht bewegen, waren er in de negentiende eeuw wel vrouwen die een rol 
gespeeld hebben in de ontwikkeling van de sociale politiek.156 Zo rapporteerde Gustave 
Rolin-Jaequemyns (1862) over de Britse National Association for the Promotion of Social 
Science: 

Un trait distinctif des séances de l’association, c’est la part active qu’y prennent 
les dames. Non seulement elles assistent aux réunions, mais plusieurs y lisent des 
rapports.157 

In Groot-Brittanië bijvoorbeeld waren burgervrouwen actief in private 
liefdadigheidsverenigingen en in de Franse modelarbeiderswijk van Mulhouse 
engageerden rijke vrouwen zich voor de private armenzorg.158 Jan De Maeyer (2001) 
heeft aangetoond dat er ook in België dames d’oeuvres waren die zich actief engageerden 
in filantropische werken.159 Naast dit caritatief optreden engageerden deze vrouwen, die 
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stuk voor stuk afkomstig waren uit de rijkere klassen, zich vooral in het 
volksonderwijs.160 Zo was er barones Ida de Crombrugghe, een rijke weduwe die vanaf 
vanaf 1862 volksvoordrachten en zondagscursussen voor vrouwen organiseerde in de 
Brussele randgemeente Sint-Joost-ten-Node.161 Het was geen feministe avant-la-lettre 
want de Crombrugghe hanteerde hetzelfde moraliserende discours als de liberale 
hommes-orchestres uit haar omgeving: de meisjes moesten opgevoed worden als 
deugdzame en morele dames. Bovendien was ze net als de hommes-orchestres niet alleen 
actief in Sint-Joost-ten-Noode, ze participeerde ook aan internationale congressen en 
hield er zelfs voordrachten. Dat brengt me naadloos bij het vernieuwende 
onderzoeksterrein van deze studie. Ik trek de zoektocht naar de oplossingen voor de 
sociale kwestie in de periode 1848-1884 open en betrek verschillende analytische 
schalen in mijn studie. Het nationale kader is niet langer dominant en ik onderzoek 
initiatieven en ideeën van hommes-orchestres die manoeuvreerden tussen het lokale en 
internationale veld. 

1 .4  Tussen lokaal  en internationaal 

In de negentiende eeuw was het lokale niveau de habitat van de sociale activiteiten. 
Vooral in de industriesteden waar de sociale problemen zich het hardst lieten voelen, 
werd koortsachtig gezocht naar passende antwoorden.162 Stedelijke elites – die op 
politiek vlak vaak liberaal geörienteerd waren – namen initiatieven om publieke 
voorzieningen, openbare hygiëne en onderwijs op lokaal niveau uit te bouwen. Deze 
figuren bekleedden in de negentiende eeuw op stedelijk niveau politieke, economische 
en culturele machtsposities.163 Het primaat van de sociale politiek lag vooral op lokaal 
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vlak.164 De sociale politiek ontstond daar waar de problemen zich voordeden, zo stelde 
Abram De Swaan (1989). 

De ontwikkelingen van sociale politiek waren krachtmetingen tussen elites over 
de manieren waarop men diende om te gaan met de indirecte effecten van 
armoede en ziekte, eerst op stedelijk niveau en pas daarna, op het einde van de 
negentiende eeuw, op nationale schaal.165 

De studie van het stedelijke niveau opent interessante perspectieven omdat er in 
deze context meer ruimte was voor vooruitstrevende ideeën.166 Daarom zal in mijn 
studie over de vooruitstrevende hommes-orchestres eerst het lokale niveau centraal 
staan.167 Het werk van de sociaal liberale hervormers was vooral zichtbaar en tastbaar 
op het lokale niveau.168 De lokale sociabiliteitsverenigingen en socio-culturele 
verenigingen waren ultieme ontmoetingsplaatsen, fabrieksbazen namen maatregelen in 
de lokale fabriekscontext en ook de hygiënisten verwezen in hun studies naar de wijken 
die ze persoonlijk hadden bezocht.169 De stedelijke verenigingen en de burgerlijke 
instellingen waren in de periode voor 1886 immers de arena’s waarin men streed voor 
sociale hervorming.170 Verenigingen waren de geschikte instrumenten om “het volk” te 
bereiken in een “strijd om de moderniteit”.171 Het lokale niveau was ook een belangrijke 
kweekplaats van ideeën, kleine laboratoria waar men experimenten inzake sociale 
interventies kon uitvoeren.172 

Maar de sociale kwestie was bovendien ook een internationaal fenomeen, soms 
letterlijk wanneer pandemische ziekten zich over de grenzen heen verspreidden en in 
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verschillende landen slachtoffers maakten.173 In verschillende Europese steden werd 
men met dezelfde sociale kwesties geconfronteerd. Op zich was de internationale 
communicatie over deze vraagstukken geen nieuw fenomeen. Al eeuwen werden ideeën 
via persoonlijke contacten verspreid en schreven intelligentsia brieven om hun 
ervaringen te delen. Sommigen ondernamen een tour d’études en bezochten 
verschillende buitenlandse universiteiten tijdens of na hun studies om hun buitenlands 
netwerk uit te breiden en om expertise op te bouwen.174 Maar in de negentiende eeuw 
kregen de ideeën “vleugels”. Ze reisden significant sneller, vaker én verder dan 
voorheen.175 De uitwisseling van ideeën over de landsgrenzen heen nam exponentieel 
toe, enerzijds door de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen en door de 
uitbouw van een dicht Europees spoorwegnetwerk, maar anderzijds vast en zeker ook 
door de genese van internationale congressen en wereldtentoonstellingen.176 De 
internationale bijeenkomsten waren een manifestatie van de opkomende expertise en 
pasten binnen de toenemende verwetenschappelijking en rationalisering van de 
samenleving.177 Deze congressen vonden plaats terwijl verschillende wetenschappelijke 
disciplines geïnstitutionaliseerd en gestandardiseerd werden en ze oefenden ook een 
invloed uit op dit proces.178 Via internationale kanalen werd technische expertise en 
kennis verspreid. Dergelijke vroege internationale vervlechtingen zijn een belangrijk 
onderdeel van wat Pierre Yves Saunier (2008) de eerste “régimes circulatoires du 
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domaine social” heeft genoemd.179 Op het einde van de negentiende eeuw kwamen deze 
strengen vervolgens samen een wat Christian Topalov (1999) “la nébuleuse 
réformatrice” heeft genoemd: een internationaal netwerk van sociale 
hervormingsbewegingen die ingrepen in de burgerlijke maatschappij om de sociale 
kwestie op de politieke agenda te zetten.180 Ook Christianne Smit (2008) stelde vast dat 
er rond de eeuwwisseling een “inspirerend netwerk van relaties en vriendschappen van 
sociale hervormers” definitief vorm kreeg. 181 

De vroege periode werd gekarakteriseerd door het uitwisselen van ideeën en 
praktijken, met als doel om de sociale problemen die voortsproten uit de 
industrialisering en urbanisering op te lossen, te ondersteunen en te veranderen.182 
Gustave Rolin-Jaequemyns – een tijdgenoot die alles vanop de eerste lijn meemaakte –
beschreef deze evolutie als volgt. 

Plus récemment le progrès des communications a facilité la tenue de congrès 
périodiques, où des hommes voués à l’étude d’une science déterminée profitent 
des avantages qu’assure un échange personnel et immédiat d’idées.183 

De hommes-orchestres traden op als bemiddelaars – brokers – tussen het stedelijke 
liberale verenigingsleven en de nieuwe, internationale netwerken. Ze erkenden de 
kracht van het internationale niveau en stapten voorop in de internationaliseringsmars 
die vanaf de jaren 1850 een succesnummer werd.184 De eerste internationale 
bijeenkomsten waren de vredesonderhandelingen die plaatsvonden vanaf 1843 en 
waarop men spelregels – die er voor moesten zorgen dat de oorlogsvoering in de 
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toekomst “humaner” zou verlopen – in conventies vastlegde.185 Vrij snel werd het 
vredesdiscours tijdens deze internationale bijeenkomsten verbreed naar andere sociale 
thema’s zoals anti-slavernij186, anti-alcohol187 en vrijhandel188 en werden er over deze 
onderwerpen tal van internationale bijeenkomsten georganiseerd of universele 
spelregels uitgevaardigd. 189 

Vanaf de jaren 1850 organiseerde men ook hygiënische congressen. Tijdens de 
internationale sanitaire congressen debatteerden medici over de wetenschappelijke 
grondslag en de uitoefening van hun vak.190 Bovendien probeerden de internationale 
spelers draaiboeken op te stellen om de verspreiding van besmettelijke ziekten over de 
landsgrenzen in te dammen en zo mogelijk te voorkomen.191 In 1851 en 1852 was Brussel 
het epicentrum van twee zeer algemene hygiënecongressen, gevolgd door een aantal 
hygiëne- en demografiecongressen in Parijs, Turijn, Geneve en Den Haag.192 Daarnaast 
werden er vanaf 1856 ook internationale weldadigheidscongressen georganiseerd. Deze 
congrès internationale de bienfaisance zijn voor mijn onderzoek zeer interessant omdat 
men er debatteerde over de vele tentakels van de sociale kwestie.193 Deze internationale 
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weldadigheidscongressen legitimeerden zichzelf door te stellen dat de sociale 
problemen “schreeuwden” om internationale samenwerking.  

Les misères mêmes, que la solidarité des peuples avait créées, démontraient la 
nécessité de s’unir pour y checher des remèdes.194  

Congresgangers uit alle hoeken van Europa ontmoetten elkaar op deze internationale 
trefdagen waar ideeën en praktijken werden uitgewisseld of toch minstens met elkaar 
werden gedeeld.195 Tijdens de bijeenkomsten werd het “samenhorigheidsgevoel” onder 
deze relatief beperkte elite van congresgangers versterkt en hun persoonlijk netwerk 
uitgebreid.196 Informatie werd verzameld in een proces van trial and error, want hoe meer 
ervaringen er gedeeld werden, hoe sneller het einddoel kon worden bereikt: een 
deugdzame samenleving met deugdzame burgers.197 Tijdens de 
weldadigheidscongressen werden lokale succesverhalen naar voren geschoven als 
universele oplossingen voor de sociale problemen, als te volgen modellen of 
ideaaltypes.198 Men streefde naar universele kennis over bepaalde maatschappelijke 
kwesties met als doel het creëren van algemeen aanvaarde modellen en praktijken.199 
Maar ook de fiasco’s passeerden de revue om er “internationale” lessen uit te trekken. 

Les congrès de bienfaisance peut être envisage comme une réunion de famille où 
s’échangent les renseignements, où se rendent les comptes, et où chacun puise au 
contact de tous les lumières nécessaires pour faire le bien et la force qui triomphe 
du mal.200 

Volgens sommige deelnemers aan deze weldadigheidscongressen moest men er naar 
streven om per land een soort van “museum over de sociale kwestie” op te richten.201  
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Je propose au congrès de déclarer l’utilité d’établir dans chaque pays, et même 
dans les principaux centres de population, une collection aussi complète que 
possible, sorte de Muséum, où seraient réunis les modèles, plans, échantillons de 
matériaux, etc., qui intéressent les améliorations et le progrès hygiènique.202 

De translokale uitwisseling van praktische informatie en vernieuwende ideeën over 
sociale hervorming was één van de belangrijkste drijfveren achter deze internationale 
bijeenkomsten.203 Toch vonden sommige deelnemers, zoals de Belgische liberaal Gustave 
Rolin-Jaequemyns, dat er op de weldadigheidscongressen te weinig ruimte was voor 
discussie.204 In 1862 lag Rolin-Jaequmeyns, samen met een aantal andere Europese 
liberalen en republikeinen, mee aan de basis van de Association pour le Progrès de Sciences 
Sociales (APSS).205 Dit was het resultaat van een nieuwe democratische wind die vanaf de 
jaren 1860 door Europa waaide. 206 De actoren van de APSS stelden zich tot doel om 
sociale vooruitgang te promoten. Ze geloofden in de definitieve overwinning van de 
liberale ideeën. 207 

Dans le domaine de la politique comme dans celui de l’économie sociale, le 
libéralisme avait triomphé. Partout on s’efforçait d’améliorer les lois dans la 
direction d’une plus grande liberté de l’individu. Ceux qui commençaient alors 
leur carrière étaient plein d’enthousiasme pour l’idée du progrès par la science et 
par la liberté.208 

De internationale APSS-vereniging organiseerde tussen 1862 en 1865 in totaal vier 
congressen (Brussel, Gent, Amsterdam en Bern), met als doel de studie van de sociale 
wetenschappen te bevorderen en het lot van de arbeiders te verbeteren.209 In 

 
                                                        
202 Dit voorstel deed de Britse architect Henry Roberts tijdens het internationale hygiënecongres in Brussel 
(1852) en het internationale weldadigheidscongres in Londen (1862), in: Congrès général d’hygiène de Bruxelles. 
Compte rendu des séances, Brussel, 1852, 205; Congrès de bienfaisance, Londen, 1862, 347-348. 
203 Carmen Van Praet, Christophe Verbruggen, “‘Soldiers for a joint cause’. A relational perspective on local 
and international educational leagues and associations in the 1860s”, in: BMGN, 130 (1), 2015, 4. 
204 FRJ, 0043 D, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Copies d’articles fait par Gustave Rolin-Jaequemyns pour L’Echo du 
Parlement”, brief uit Londen op 27 juni 1862. 
205 Vooral de Franse liberale republikeinen Eugène Desmarest en Louis-Antoine Garnier-Pagès, de Iers-
Belgische Michel Corr van der Maeren en de Belgische liberalen Edouard Ducpétiaux en Auguste Couvreur 
speelden een rol bij de oprichting, zie: Congrès international de bienfaisance, Compte rendu des séances, Brussel, 
1856, 116-119. 
206 Chlepner, Cent ans d’histoire sociale en Belgique, 1856. 
207 FRJ, 0043 D, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Copies d’articles fait par Gustave Rolin-Jaequemyns pour L’Echo du 
Parlement”, brief uit Londen op 6 juni 1862. 
208 FRJ, “Notes et souvenirs par Asser à la funéraille de Gustave Rolin-Jaequemyns”, in: Extrait de la revue de droit 
international et de législation comparée, 2e série, IV, Brussel, 1902, 29. 
209 Maarten Van Dijck, De wetenschap van de wetgever, 64. 



 

50 

tegenstelling tot de weldadigheidscongressen werden de APSS-congressen 
georganiseerd volgens het principe van vrije discussie.210 Het concept van John Stuart 
Mill van open debat over vooraf gepubliceerde vragen en besluiten bij meerderheid van 
stemmen, werd gevolgd.211 Men wilde op die manier elkaar niet het zwijgen op leggen, 
maar elkaar overtuigen en de beste modellen laten zegevieren.212 Vrije 
onderhandelingen en discussies werden gezien als de beste manier om “dé waarheid” te 
vinden in de sociale kwestie.213 Toen deze APSS-congressen in België plaatsvonden, 
werden ze duidelijk niet gesmaakt door de katholieke Kerk. Na het APSS-congres in Gent 
(1863) leidde de lokale bisschop Louis-Jospeh Delebecque acht dagen lang een mis in de 
Sint-Anna kerk, om de stad te “zuiveren” van de blasfemie en van de liberale 
voorstellingen die tijdens het congres werden gemaakt.214 

Ook deze APSS-congressen zijn voor mijn onderzoek van groot belang. Ze vormden 
de kern van een internationaal netwerk waarin ideeën over de sociale kwestie rijpten en 
verspreid geraakten. De APSS-congressen waren een soort van laboratorium, een 
discussieplatform waar personen met verschillende achtergronden elkaar ontmoetten 
om er te discussiëren over de sociale kwestie.215 Op de internationale congressen gold 
een universalistische cultuur die nauw verbonden was met het verlichtingsideaal. 
Technische kennis, pragmatiek en meer abstracte filosofische ideeën over sociale 
thema’s verrijkten de debatten.  Op deze congressen zette men ook – weliswaar voor 
korte tijd – de nationale oogkleppen af en had men ook oog voor buitenlandse 
ontwikkelingen. 

À côté des idiomes nationaux qui isolent les hommes et donnent lieu à des 
préjuges regrettables, il faut l’idiome international qui rapproche les peuples et 
fait disparaître les idées étroites.216 
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Het was echter niet de bedoeling om de geest van het nationalisme – die sterk 
aanwezig was in de negentiende eeuw – af te zwakken. Men streefde dan wel naar de 
grootst mogelijke vrijheid, toch propageerden de deelnemers vaak hun eigen nationale 
modellen als de enige en ideale oplossingen. Men wou vooral de obstakels die de vrije 
ontwikkeling en vooruitgang belemmerden doen verdwijnen. De internationale 
congressen waren zowel een podium voor maatschappelijke vernieuwing, als een 
strijdtoneel van de nationale tegenstellingen. De nationale belangen zetten druk op de 
ketel, ook bij de behandeling van “universele thema’s”.217 

Ecarter autant que possible les obstacles résultant des lois et des institutions 
hostiles au libre développement des rapports internationaux, sans affaiblir l’esprit 
national, qui est la force des peuples. 218 

De nadruk leggen op het internationale niveau in dit onderzoek betekent niet dat het 
nationale niveau wordt miskend of uitgeschakeld. Integendeel, het wil een extra 
dimensie toevoegen en de natiestaat en de internationale congressen laten coëxisteren. 
In de negentiende eeuw werden veel lokale praktijken en ideeën over sociale 
hervormingen eerst op internationaal niveau besproken, alvorens ze op nationaal 
niveau en door nationale regeringen werden geïmplementeerd.219 

De studie van deze congresverslagen is des te interessanter omdat de 
vertegenwoordigers van de natiestaten de internationale congressen bovendien 
gebruikten als fora om hun lokale modellen te promoten en om meer legitimiteit op te 
bouwen. Het hoeft niet te verwonderen dat sommige projecten tijdens de congressen 
erg rooskleurig en met een gouden strik werden voorgesteld, om indruk te maken op de 
buurlanden. Tijdens deze congressen deden de hommes-orchestres parallel twee dingen: 
men wisselde kennis uit en profileerde zich.220 De congressen waren belangrijke 
informatie- en inspiratiebronnen voor maatregelen die men kon nemen om het welzijn 
van fabrieksarbeiders, en meer algemeen van de bevolking, te verbeteren. Daarnaast 
waren ze ook een netwerkvormend ontmoetingsmoment van onder andere sociale 
hervormers, liberale politici, medici, ingenieurs en ambtenaren.221 Bovendien werden 
tijdens de internationale debatten niet alleen de maatschappelijke oplossingen 
geformuleerd, maar ook de sociale problemen an sich werden gedefinieerd in een 
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internationaal discours.222 Deze congressen waren trefpunten waar men de bestaande 
ideeën kon vulgariseren.223 

Sans doute ce serait exagérer singulièrement le rôle et la portée de ces réunions 
que d’en attendre un grand nombre d’idées neuves, de progrès intrinsiques pour 
la science. Leur mission semble être de vulgariser plutôt que de créer. C’est même 
avec justice que l’on a pu reprocher à certaines d’entre elles, soit de se laisser 
envahir par des médiocrités prétentieuses, soit de se passionner pour des théories 
plus brillantes que solides, soit de disperser leur attention sur un programme mal 
défini, au lieu de la concentrer sur quelques question essentielles.224 

De internationale congressen vormden knopen – hubs – in een diffuus en 
ongestructureerd netwerk van Europese sociale hervormers.225 Dat erkenden ook 
tijdgenoten. De Britse pers bijvoorbeeld citeerde André-Napoléon Fontainas, de liberale 
burgemeester van Brussel en het administratief hoofd van de APSS, die stelde dat 
internationale congressen de processen van de lokale kringen konden verbinden en 
versnellen. 

The work of civilisation at other times proceeds slowly in a local circle, and one 
fatally limited. Today, thanks to you, thanks to the prodigies of modern science, 
that progress is extending itself and accelerating its pace. Distance is no longer an 
obstacle to these solemn assizes, where all the nations of the earth are as it were 
in close communion together, with the view of realising a great and fruitful 
thought for the well-being of the future.226 

We onderzoeken in deze studie hoe de hommes-orchestres op deze congressen aan de 
hand van verschillende betogen, onderbouwd met wetenschappelijke expertise en 
lokale praktijkvoorbeelden een middenklasse-identiteit opbouwden. Hoe men in deze 
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internationale arena’s en denkplatformen een “ideal bourgeois society” ontwikkelde en 
hoe deze moderne, liberale maatschappij er uit moest zien.227  

Naast deze liberale en universalistische congressen vonden in dezelfde periode ook 
internationale statistische congressen plaats, waar men de sociale kwestie op een meer 
neutrale en wetenschappelijke weg trachtte te bespreken.228 Maar ook deze congressen 
hadden een moraliserende onderstroom. De statistische categorieën en classificaties 
construeerden een nieuwe werkelijkheid, waarin arbeiders en hun levenswijze als 
“bedreigingen” werden geclassificeerd. Dat liet toe om de sociale interventies te 
verantwoorden.229 De kracht die uitging van de sociale enquêtes was ongezien, ze gaven 
de sociale kwestie mee vorm.230 In de tweede helft van de negentiende eeuw speelde 
België, met zijn Commission centrale de statistique, een voortrekkersrol op vlak van 
statistiek.231 Louis Wolowski (1874), lid van de Société de statistique de Paris, omschreef 
België als “un laboratoire d’idées nouvelles”.232 Hoewel velen die op zoek gingen naar 
een antwoord op de sociale kwestie deelnamen aan verschillende soorten internationale 
congressen, was niet iedereen voorstander van deze statistische congressen.233 Rolin-
Jaequemyns schreef vanuit Den Haag (1869) dat er wel heel veel internationale 
geleerden de statistische congressen bijwoonden, maar dat de statistische wetenschap 
te veel in categorieën dacht en daardoor niet open stond voor nieuwe ideeën en 
stromingen. 

En général tous ces statisticiens sont laids et mal faits. Je suis sûr que la statistique 
appliquée à l’étude de la statistique démontrerait qu’il n’y a pas d’occupation qui 
tende au même point à faire dévier l’expire dorsale.234  
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Naast deze stroom van internationale congressen werden er vanaf 1851 ook 
wereldtentoonstellingen georganiseerd. Deze bijeenkomsten vonden meestal plaats in 
een Europese hoofdstad – die zich dan even het centrum van de wereld waande.235 De 
wereldtentoonstellingen worden door historici niet alleen beschouwd als indicatoren 
van de negentiende-eeuwse vooruitgangsgedachte, de “fleeting cities” die werden 
gebouwd zodat het event kon plaatsvinden, waren ook katalysatoren en agents van de 
moderniteit.236 De eerste wereldexposities waren nauw verbonden met de 
weldadigheidscongressen, zo vonden in 1862 de twee evenementen gelijktijdig plaats in 
Londen.237 Tijdens de wereldtentoonstellingen kreeg elke natie de kans om zijn best 
practices uit de doeken te doen, men promootte er vrijhandel en een pacifistich 
vooruitgangsideaal. De sociale kostprijs van de industrialisering en urbanisering was op 
deze internationale bijeenkomsten veel minder zichtbaar. Deze bijeenkomsten genoten 
veel faam en lokten miljoenen bezoekers uit alle hoeken van de wereld. Succesformules 
werden geëtaleerd om zo andere naties te kunnen inspireren, maar vooral om ze te 
kunnen overbluffen.238 

Een internationale transfer van ideeën en praktijken botste vaak op de grenzen van 
traditie, normen en waarden en ook op nationalistische terughoudendheid voor 
“buitenlandse” ideeën en concepten.239 Op de wereldtentoonstellingen werden de 
bestaande machtsrelaties bestendigd en zelfs versterkt.240 De wereldtentoonstellingen 
werden door historici daarom getypeerd als prototypes van Revels jeux d’échelles, als 
plaatsen waar verschillende schalen samenkwamen. Enerzijds namen 
vertegenwoordigers van de natiestaten deel aan deze bijeenkomsten om bij te leren van 
andere landen, anderzijds wilden ze ook hun eigen verwezenlijkheden aan de wereld 
tentoonspreiden en als derde drijfveer zochten ze op deze bijeenkomsten naar 
aanknopingspunten voor internationale samenwerking.241  
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Afbeelding 1: “de door koorden weerhouden luchtbol van de Carrouselplaats”, een nieuwe 
vernuftigheid tijdens de wereldtentoonstelling in 1878 te Parijs242 
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Dat de wereldtentoonstellingen daarnaast ook bijdroegen tot natievorming en het 
versterken van de nationale identiteit kan niet worden ontkend. Dit blijkt ook uit de 
troonrede van Leopold II bij de opening van het parlementaire jaar in 1878.  

Nos arts et nos industries ont pris une part brillante à l’exposition universelle de 
Paris, les nombreuses récompenses decernées à nos nationaux, à nos 
administrations publique prouvent qu’aucune forme d’activité utile n’est 
étrangère à notre laborieuse population.243 

Deze studie onderzoekt hoe de sociale kwestie in de periode 1848-1884 op internationale 
congressen en op wereldtentoonstellingen werd geframed en hoe dit proces verliep op 
verschillende schalen: lokaal, nationaal, internationaal. Daarbij heb ik vooral aandacht  
voor de manier waarop deze verschillende ruimtes met elkaar vervlochten waren in een 
proces waarin een middenklasse-idenditeit vorm kreeg. Door te focussen op de 
interactie of wisselwerking tussen het lokale (i.e. stedelijk liberale verenigingsleven), het 
nationale (i.e. wetgeving en besluiten) en het internationale niveau (i.e. transnationale 
netwerken en internationale congressen) in de zoektocht van de hommes-orchestres naar 
oplossingen voor wat in de negentiende eeuw werd gedefinieerd als de sociale kwestie, 
surf ik mee op één van de belangrijkste golven of turns in de eenentwintigste 
historiografie.244 

1 .5  De transnational  turn 

Het schrijven van “transnationale geschiedenissen” die de grenzen van de natiestaten 
doorbreken, is vandaag bon ton onder historici.245 Deze ommekeer of transnational turn 
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kwam er na de vaststelling dat de traditionele historiografie te veel focuste op de 
natiestaten waardoor er minder of geen aandacht werd besteed aan internationale 
beïnvloedingen.246 Heel wat studies over de ontwikkeling van de sociale politiek in de 
negentiende eeuw zoomden lange tijd in op nationale casestudies en bestudeerden de 
totstandkoming van nationale sociale wetten. Aiqun Hu en Patrick Manning (2010) 
stelden deze lacune vast en meenden dat Heclo (1974) en Rodgers (1998) pioniers waren 
omdat zij als eersten het belang van internationale beïnvloedingen in de ontwikkeling 
van de sociale zekerheid benadrukten.247 Op die manier werd een extra 
verklaringsfactor – de transnationale beïnvloeding – toegevoegd aan de literatuur over 
de ontwikkeling van de welvaartstaat.  

Voorheen waren er reeds drie “nationale” argumenten populair. Ten eerste volgden 
vele auteurs het functionalisme van Durkheim en lanceerden ze een 
moderniseringstheorie waarin de industrialisering als hoofdmotor van de ontwikkeling 
van de welvaartstaat werd aangestipt. Ten tweede werd er een heleboel literatuur 
opgesteld vanuit de klasse- en sociale ongelijkheidstheorie van Max Weber. Deze 
werken schreven een grote rol toe aan arbeiders- en middenklasseverenigingen. Tot slot 
waren er studies die de rol van de staat en van de politieke structuren benadrukten bij 
de ontwikkeling van de sociale zekerheid. Naast deze drie “nationale” 
verklaringsfactoren hebben ook internationale organisaties en transnationale actoren 
een invloed gehad op de ontwikkeling van de sociale zekerheid. Hu en Manning spreken 
van een “global insurance movement” die in de negentiende eeuw ontstond en ze 
onderscheiden twee manieren waarop de transnationale beïnvloeding kon 
plaatsgrijpen: via (1) policy learning, waarbij men over de grenzen keek naar goede 
voorbeelden en via (2) policy emulation, waarbij de wederzijdse rivaliteit de nationale 
actoren aanzette tot actie.248 In mijn onderzoek volg ik Hu en Mannings analytische 
kader van interactive diffusion en vertrek ik vanuit de hypothese dat de transnationale 
beïnvloeding een multidimensionaal, synergetisch en wederkerig proces was.  

In deze studie staan de negentiende-eeuwse internationale congressen centraal als 
kruispunten waar actoren uit verschillende naties elkaar letterlijk ontmoetten en waar 
ze elkaar ongetwijfeld ook hebben beïnvloed, zowel vanuit de idee om te leren van 
elkaar als vanuit een soort rivaliteit. Zoals aangegeven in de voorgaande paragraaf 
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waren deze internationale meetings niet alleen plaatsen van uitwisseling, maar ook 
laboratoria voor sociale ideeën en brandpunten in een diffuus en ongestructureerd 
netwerk.249 De rapporten en verslagen van deze internationale bijeenkomsten vormen 
een belangrijke bron voor mijn onderzoek waardoor deze studie schatplichtig is aan de 
transnational turn. In deze congresverslagen ga ik op zoek naar het “burgerlijk 
verlangen” naar sociale en politieke beheersing. Hoe profileerden de hommes-orchestres 
zich op deze bijeenkomsten als de bouwheren van sociale oplossingen? Konden ze door 
de uitwisseling van ideeën hun expertise en hun legitimiteit vergroten en bestendigen? 
De bijzondere aandacht voor het internationale niveau betekent echter niet dat de 
andere schalen – lokaal en nationaal – in de schaduw komen te staan. Het is net 
interessant om op zoek te gaan naar de circulatie van ideeën tussen de verschillende 
niveaus, des te meer omdat onderzoek reeds aantoonde dat de grenzen tussen het 
internationale, het nationale en lokale schalen “poreus” en “doorlaatbaar” waren. Door 
aandacht aan deze verschillende niveaus te besteden, toonden Solomon, Murard en 
Zylberman (2008) aan dat sociale hervormers en gezondheidsexperts soms verschillende 
“identiteiten” omhelsden.250  

… figures were often playing on two tables, counting international patrons to 
advance domestic agendas, or using local demonstrations to make a case in the 
global arena.251 

De aanwas van “transnationale geschiedenissen” in het eerste decennium van de 
eenentwintigste eeuw ging hand in hand met de zoektocht naar nieuwe methodes om 
met dit transnationale bronnenmateriaal aan de slag te gaan. Historici speelden 
leentjebuur bij sociale en politieke wetenschappers en adopteerden nieuwe aanpakken 
zoals comparatieve geschiedenis252 of concepten zoals politieke en culturele transfers.253 
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Anno 2015 is de methode van histoire croisée – zoals naar voren geschoven door Werner 
en Zimmerman – naar mijn mening één van de meest geïntegreerde aanpakken.254 En ik 
ben niet de enige die dit standpunt verdedigt.255 Volgens de Nederlandse historicus 
Peter Van Dam laat het schrijven van een “vervlochten” of “gekruiste” geschiedenis 
historici toe om het beste van twee werelden – namelijk de verworvenheden van de 
comparatieve methode (die enkel nationale casussen vergelijkt) en deze van de transfer-
aanpak (het reizen van concepten en ideeën van land tot land) – te combineren. Toch 
relativeert Van Dam de vernieuwende kracht van Werner en Zimmermans 
methodologie. Ik ben het met hem eens wanneer hij stelt dat histoire croisée geen nieuw 
wondermiddel is maar een hedendaagse methode die oudere werkwijzen samenbrengt 
en synthetiseert.  

Histoire croisée is een programmatische combinatie van bestaande 
onderzoekstradities met inzichten van de reflexive turn… het bouwt deels voort 
op de bestaande praktijk waarin het verschil tussen heden en verleden, 
bronnenkritiek, de constructie van denkkaders uit het verleden, en de vraag naar 
machtsverhoudingen centraal stonden. Histoire croisée maakt ook gebruik van 
recente inzichten waarin meer nadruk wordt gelegd op botsende denkkaders en 
op het perspectief van de onderzoeker zelf.256 

In deze studie zal het concept van histoire croisée worden ingezet als een handig 
analyse-instrument om waar nodig – i.e. waar het onderzoeksobject dat zelf deed – de 
link te leggen met andere regio’s en landen, en om na te gaan hoe personen, objecten of 
ideeën zich aanpasten in geval van contact. Ik zal niet enkel de nadruk leggen op de transfer 
van sociale concepten en ideeën over de grenzen van de natiestaten heen, maar ook 
stilstaan bij de reflexibiliteit, bij wederzijdse beïnvloedingen en bij kruisbestuivingen. Dit 
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werk is bovendien geen louter vergelijkend onderzoek maar een studie naar 
transnationale interactie.257  

Ten tweede moedigt de histoire croisée historici aan om de onderzoeksobjecten zoveel 
mogelijk vanuit hun eigen context te benaderen zonder ze in voorafgaande categorieën 
te stoppen. Werner en Zimmerman noemen deze handelswijze pragmatic induction.258 Het 
grote pluspunt hierbij is dat het vertrek- en het eindpunt van historisch onderzoek 
daardoor niet a prioiri vastliggen.259 Ik probeer zoveel mogelijk deze werkwijze te 
volgen, al moet ik met grif toegeven dat ik voor de flow van het historische verhaal er 
toch voor geopteerd heb om een categorie als de hommes-orchestres te gebruiken om de 
negentiende-eeuwse actoren enigszins te kunnen vatten. Deze aanpak laat met toe om 
niet a priori te vertrekken vanuit vastgeroeste categorieën en dichotomieën zoals 
progressief/doctrinair, emancipatorisch/paternalistisch en sociaal/liberaal. Door zoveel 
mogelijk los te komen van deze relatieve begrippen, wil ik in mijn onderzoek ruimte 
geven aan de verschillende nuances in de negentiende eeuw en voor de individuele 
bewegingsruimte die de hommes-orchestres hadden.260 

Daarnaast past mijn onderzoek perfect binnen wat politieke en sociale 
wetenschappers en historici vandaag de studie van de civil society noemen.261 De vele 
theoretische discussies over dit begrip nemen stilaan de omvang van een labyrinth aan 
en ook het concept civil society heeft intussen vele betekenislagen. Kort samengevat is de 
civil society – letterlijk de burgerlijke samenleving – een soort ongrijpbaar 
maatschappelijk middenveld tussen de staat en het private gezinsleven.262 Een grijze 
zone – die overlapt met Habermas’ publieke sfeer – waarin men politieke activiteiten 

 
                                                        
257 Defoort, Werklieden bemint uw profijt, 28. 
258 Werner, Zimmermann, “Beyond comparison: histoire croisée and the challenge of reflexivity”, 47. 
259 Marjet Brolsma, “Cultuurtransfer en het tijdschriftenonderzoek”, in: COnTEXTES (online), 4, 2008. 
260 Carl Devos, Hilde van Liefferinge, Dries Verlet, Op het kruispunt van de politiek. Links en rechts in Vlaanderen, 
Gent, Academia Press, 2006, 14. 
261 Marlies Glasius, Mary Kaldor, Helmut K. Anheier, Global civil society, New York, Oxford University Press, 2001; 
John Keane, Global civil society?, Cambridge, University Press, 2003; Thomas Adam, Philanthropy, patronage and 
civil society. Experiences from Germany, Great-Britain and North-America, Bloomington, Indiana University Press, 
2004; Graeme Morton, R.J. Morris, Boudien de Vries (red.), Civil society, associations, and urban places: class, nation, 
and culture in nineteenth-century Europe, Aldershot, Ashgate, 2006; Stefan-Ludwig Hoffmann, Civil society: 1750-
1914, Bakinstoke, Palgrave Macmillan, 2006; Manuel Castells, “The new public sphere: global civil society, 
communication networks, and global governance”, in: The Annals of the American Academy of Politica land Social 
Science, 78 (616), 2008, 78-93; Arnd Bauerkämper, Christoph Gumb (red.), Towards a transnational civil society: 
actors and concepts in Europe from the late eighteenth to the twentieth century, Discussion paper, Berlijn, 2010. 
262 Hegel legde de grondslag voor dit moderne begrip van de civil society in zijn Rechtsphilosophie waarin hij 
spreekt van de bürgerliche Gesellschaft, zie: Coen Brummer, De filosofie van het schimmenrijk. Een politiek-filosofische 
analyse van het spanningsveld tussen pauperisme, civil society en democratie in de 19e eeuw, masterthesis, Utrecht, 
Universiteit Utrecht, 2011, 13. 
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ontplooit, zonder dat het over politieke besluiten an sich gaat.263 De civil society wordt ook 
omschreven als “the arena of uncoerced collective action around shared interest, 
purposes and values”.264 De civil society is het geheel van verenigingen en instituties die 
los van de staat functioneren en berusten op particulier initiatief.265 De internationale 
congressen en het stedelijk verenigingsleven – de twee belangrijkste 
onderzoeksterreinen van deze studie – waren dergelijke strijdperken, zeker wanneer we 
ook de intellectuele discussies als een actievorm beschouwen. In Nederland werd de 
periode 1849-1889 door Dudink (1997) gekenmerkt als de periode waarin men zocht 
naar sociaal liberale oplossingen voor de sociale kwestie vanuit de civil society.266 Een 
periode waarin vooral verenigingen, coöperaties en andere lokale instellingen een 
belangrijke rol speelden in de zoektocht naar oplossingen voor de sociale kwestie. 
Dudink stelde vervolgens vast dat deze politiek in de jaren 1870-1880 niet succesvol was 
en dat de staat daarom overschakelde naar dwang, met andere woorden dat rond de 
eeuwwisseling sociale praktijken een vertaling vonden in sociale wetgeving. 

Het centrale uitgangspunt van deze studie zijn de negentiende-eeuwse debatten 
gevoerd door een liberale elite. Deze maatschappelijke toplaag opereerde in het veld 
van de civil society en raakte via de internationale congressen al snel vervlochten in een 
transnationaal netwerk. Ik ga op zoek naar negentiende vooruitstrevende figuren die ik 
categoriseer als hommes-orchestres en onderzoek hun manieren waarop zij hun “ideale” 
en “burgerlijke” samenleving wilden vestigen. Omdat ook de sociale kwestie zelf vele 
invullingen kende en over verschillende onderwerpen handelde, kies ik in mijn studie 
drie grote thema’s. Elk thema is een rechtstreekse afspiegeling van een bepaald 
“maatschappelijk probleem” en de “burgerlijke oplossing” voor dit probleem: (a) 
hygiëne, huisvestingsproblemen en modelwijken, (b) armoede, sparen en volksbanken, 
(c) degeneratie en onderwijs. Deze studie bestaat dus uit drie thematische delen die elk 
op zich worden onderverdeeld in drie delen: (1) diagnose, (2) oplossingen en (3) 
reflectie.  

Bij elk thema sta ik in het eerste deel (1) stil bij de manier waarop de negentiende-
eeuwse actoren een sociaal probleem diagnosticeerden en defineerden. De ideeën over 
de sociale kwestie waren immers niet alleen het resultaat van externe, economische en 
sociale krachten maar vormden ook een afspiegeling van het discours van de elite.267 Om 

 
                                                        
263 Jaap Gruppelaar, Machiel Karskens (red.), Burgers en hun bindingen, Budel, Damon, 2000, 11. 
264 Maartje Janse, “Towards a history of civil society”, in: De Negentiende eeuw, 32 (2), 2008, 104-105. 
265 Brummer, De filosofie van het schimmenrijk. Een politiek-filosofische analyse van het spanningsveld tussen 
pauperisme, civil society en democratie in de 19e eeuw, 20. 
266 Dudink, Deugdzaam liberalisme: sociaal-liberalisme in Nederland, 304. 
267 S. Kott, ‘“Une communauté épistémique” du social? Experts de l’OIT et internationalisation des politiques 
sociales dans l’entre-deux-guerres’, Genèses 71:2 (2008) 27. 
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het met Bourdieus woorden te zeggen: via de taal drukte de elite haar stempel op de 
realiteit. Door het problematiseren van sociale situatie versterkte dezelfde toplaag 
bovendien haar machtspositie in de maatschappij en probeerde ze de sociale 
werkelijkheid te beïnvloeden en te structureren.268 De taal waarin de sociale kwestie 
werd gesteld en opgelost was dus historisch specifiek.269 De sociale kwestie en sociale 
problemen waren subjectieve categorieën in de geest van de mensen die hierover 
nadachten.270 Kortom, de definiëring van een sociaal probleem was dus de eerste manier 
van een top-down interventie.  

De termen waarin een bepaald sociaal probleem wordt gesteld, geven de richting 
aan die de interveniërende groep noodzakelijk acht. Het sociaal probleem bestaat 
niet objectief, maar slechts in haar politiek-ideologische definitie.271 

In het tweede deel (2) zal ik per thema telkens onderzoeken welke modellen en 
ideeën er transnationaal circuleerden als mogelijke oplossingen voor de sociale 
problemen. In eerste instantie analyseer ik de internationale debatten en discussies over 
huisvesting, sparen en onderwijs en vervolgens ga ik na of bepaalde modellen, ideeën, 
instellingen of verenigingen ook internationaal verspreid werden als ideaaltype. Ik ga 
na hoe de transfer verliep en heb ook aandacht voor de transformatie van de 
ideaaltypische modellen aan de lokale context. Dit deel weegt in mijn onderzoek het 
zwaarste door en is telkens gebaseerd op nieuw empirisch onderzoek. Voor het 
huisvestingsthema bezocht ik de archieven in Mulhouse, een Franse stad waar er in de 
negentiende eeuw een “modelwijk” werd gebouwd. Ik volgde dus – zoals de histoire 
croisée-aanpak het voorschrijft – het onderzoeksobject over de nationale grenzen heen 
en ik probeerde de conceptie van het modelstatuut en de internationale uitwisseling 
van het Mulhouse-model te doorgronden. In het thematische deel over sparen ga ik na 
hoe een internationaal model van Schulze-Delitzsch Volksbanken in België werd 
toegepast en aangepast. Meer specifiek onderzoek ik de Gentse casus aan de hand van 
egodocumenten van Gustave Rolin-Jaequemyns, voorzitter van de Gentse Volksbank en 
prominent liberaal. Aan de hand van deze figuur reflecteer ik over de categorie “sociaal-
liberaal” en ga ik na hoe men de sociale kwestie ook verbond met het politieke debat 

 
                                                        
268 Pierre Bourdieu, Matthew Adamson, Gina Raymond, John B. Thompson, Language and symbolic power, 
Cambridge, Polity Press, 1992; Marc Jacobs, “Gereedschapskisten en cultuur. Repertoires, netwerken en 
praktijken”, in: Jan Art, Bart De Nil, Marc Jacobs (red.), Een mens leeft niet van brood alleen. Bouwstenen voor een 
culturele arbeidersgeschiedenis (1800-1940), Gent, Amsab-ISG, 2005, 36. 
269 Stefan Dudink, Deugdzaam liberalisme, 19. 
270 Jan Dhondt, “De sociale kwestie in België”, in: Algemene geschiedenis der Nederlanden, 1840-1885, deel 10, 
Utrecht, De Haan, 1955, 315. 
271 Catharina Lis, Hugo Soly, Dirk Van Damme, Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa (1450-1914), Leuven, 
Kritak, 1985, 11-12. 
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over de democratisering van het kiesrecht. Kon een arbeider die zich ontwikkelde tot 
“morele burger” stemrecht krijgen en wie moest een rol spelen in deze ontwikkeling. 
Het waren vragen die de Belgische liberalen verdeelden en die vaker wel dan niet 
persoonlijk werden ingekleurd. In het thematische deel over onderwijs sta ik stil bij de 
ontwikkeling van de Belgische Ligue de l’enseignement, een liberale vereniging die pleitte 
voor gratis, verplicht en wereldlijk onderwijs. Aan de hand van de correspondentie van 
deze vereniging ga ik na hoe ver het internationale netwerk van deze Belgische 
onderwijsbond reikte en onderzoek ik of er sprake was van een Europees netwerk van 
liberale onderwijshervormers. In dit deel onderzoek ik ook welke rol de staat te spelen 
had inzake onderwijs en hoe de visies van verschillende liberale hommes-orchestres al 
dan niet met elkaar contrasteerden.  

In het derde en laatste deel (3) van elk thema reflecteer ik telkens over de 
negentiende-eeuwse categorieën en probeer ik de diagnose en de oplossingen van de 
sociale kwestie in een ruimer tijdsperspectief te plaatsen. In dit deel laat ik me 
inspireren door Foucault en kijk ik verder dan het emancipatorische karakter van 
bepaalde initiatieven. Ik focus niet alleen op het positief proces dat aan veel initiatieven 
was verbonden, maar ook op de repressieve kant en op het machtselement dat 
verscholen lag in de sociale projecten.272 Ik onderzoek hoe huisvesting, sparen en 
onderwijs een instrumentarium waren om een elitair maatschappijbeeld door te 
drukken en hoe deze praktijken deel uitmaakten van een beheersstrategie. In concreto 
ligt de nadruk op het controlerende, onderdrukkende en beheersende aspect dat al dan 
niet aanwezig was bij bepaalde initiatieven en ideeën.273 De historicus en socioloog 
Marco Van Leeuwen stelde een model op waarin hij achter de beheersstrategie van deze 
elites vijf motieven zag: (1) economische regulering van de arbeidsmarkt, (2) controle 
van de sociale orde, (3) voorkomen van politieke onrust, (4) medisch inperken van 
besmettingsgevaar en (5) de arbeiders moreel beschaven. Deze elementen speelden 
afhankelijk van de context en met wisselende prioriteiten een rol, zo argumenteerde 
Van Leeuwen.274 De reflexieve aanpak van histoire croisée indachtig probeer ik het 
burgerlijk beschavingsoffensief van de hommes-orchestres open te trekken en zoveel 
mogelijk rekening te houden met verschillende motieven die achter de projecten 
scholen. 

 
                                                        
272 Dirk Luyten, “Tussen staat en zuil. Vijfendertig jaar Belgisch onderzoek over sociaal beleid”, 348. 
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 1  Inleiding 

Het onderwijs der kinderen. Maar ouders moeten helpen, 
en hoe zullen zij het doen, indien zij geen bewoonbaar 
huis hebben? Den werktijd verkorten! Maar waar zullen 
de werklieden loopen, indien het huis onaangenamer dan 
de werkplaats is? De volksbibliotheken aanmoedigen! 
Maar waar zal men lezen indien men het geleend boek 
niet ‘s avonds in den warmen hoek van eenen lachenden 
haard lezen mag? Het vraagstuk der werkmanswoningen 
is dus een der gewichtigste die zich opdoen.1 

Het nijpend huisvestingsprobleem was één van de grootste en meest tastbare uitwassen 
van de industrialisering en urbanisering. Tot op vandaag spreken de beschrijvingen 
over de negentiende-eeuwse metropolen, met hun stijgende woonconcentratie en met 
het uitbreken van epidemieën, tot de verbeelding van velen. Wie denkt aan 
negentiende-eeuwse industriesteden, ziet beelden opduiken van smalle straatjes, 
donkere krotten, overbevolkte wijken, vervuilde grachten en sloten, en associeert ze 
met smerigheid en met een absoluut gebrek aan hygiëne. Openbare voorzieningen, zoals 
drinkwaterleidingen en rioleringen, bestonden niet. Zodoende kregen epidemische 
ziektes vrij spel, konden ze zich razendsnel verspreiden en vele slachtoffers maken. 
Cholera, tyfus, pokken, syfilis, dysenterie en andere besmettelijke ziektes waren voor de 
bevolking in de negentiende eeuw ernstige bedreigingen.2 Het woningenvraagstuk was 
van meet af aan de kern van een breder sociaal vraagstuk en het was nauw verweven 
met andere maatschappelijke problemen. Velen waren net als Gustave Rolin-
Jaequemyns – de auteur van het openingscitaat van dit deel – van mening dat vooraleer 
men nieuwe stappen kon zetten op het vlak van onderwijs, arbeidsduurbeperking of 
 
                                                        
1 Gustave Rolin-Jaequemyns, “Over de toepassing van het coöperatief stelsel tot het bouwen van 
werkerswoningen. Voordracht gehouden in het Van Crombrugghes Genootschap”, in: Het Volksbelang, 21 
november 1868, 2e jaargang, nummer 47, 2-3. 
2 Isabelle Devos, Allemaal Beestjes. Mortaliteit en Morbiditeit in Vlaanderen, 18de-20ste eeuw, Gent, Academia Press, 
2006. 
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volksbibliotheken, men eerst moest zorgen dat de arbeiders in “deftige en gezonde” 
woningen woonden. Een goede woning stond garant voor een goede gezondheid, en 
volgens deze geletterde elite uit de negentiende eeuw zou het bovendien de goede 
zeden onder de arbeiders stimuleren. Ze geloofden en “predikten” dat gezonde en goede 
huisvesting een positieve invloed uitoefende op de moraal van de arbeiders. 

La maison propre et commode, c’est le commencement de la vie bien ordonnée, 
c’est le premier attrait du foyer, c’est la sauvegarde de la famille.3  

Bovendien zou een goede thuissituatie de arbeiders ook weghouden uit verderfelijke 
plaatsen. 

Il suffit d’assainir et d’égayer les habitations des petits locataires, pour que le 
cabaret cesse d’être le salon, le casino du pauvre.4  

In hun denken leverde een betere arbeidershuisvesting meervoudige win-
winsituaties op: niet alleen voor de arbeiders, die beter gehuisvest werden, ook voor de 
maatschappij die minder moest uitgeven aan zieke en arme arbeiders. Bovendien 
konden de kapitalistische ondernemers hierdoor rekenen op gezonde en productieve 
werklieden.5 Kortom, een hygiënische woning was in hun filosofie een noodzakelijke 
eerste stap voor de algemene verbetering van de openbare hygiëne, een conditio sine 
qua non om maatschappelijke problemen op te lossen. Dat was althans de mening van 
twee belangrijke Belgische denkers in dit domein – Edouard Ducpétiaux (1804-1868) en 
Auguste Visschers (1804-1874). In 1855 publiceerden ze een toonaangevend rapport. 

La construction d’habitations saines, commodes et économiques, est l’un des 
moyens les plus puissants de venir en aide aux classes ouvrières.6  

Ik volg de redenering van de Amerikaanse historica Ann-Louise Shapiro (1985) die 
stelde dat de hervormingen op vlak van huisvesting een goede toetsteen vormen voor 
de bredere processen van politieke en sociale aanpassing in de negentiende eeuw, en 
begin deze studie met dit thematisch onderdeel. 

 
                                                        
3 Menu de Saint-Mesmin, in: Léon d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières de la Belgique, Brussel, 
Lebègue, 1871, 66. 
4 François Lebon, Des habitations ouvrières à Nivelles. Moyen pratique de faciliter aux classes laborieuses l’accès du 
capital et de la propriété, Nijvel, Guignardé, 1878, 12-13.  
5 Christopher Hamlin, “Edwin Chadwick. Mutton medecine and the fever question”, in: Bulletin of the History of 
Medecine, 70 (2), 1996, 234. 
6 Auguste Visschers, Edouard Ducpétiaux, Rapport de la commission permanente des sociétés de secours mutuels sur 
les combinaisons ayant pour but de faciliter aux ouvriers l’acquisition d’habitations convenables, Brussel, Lesigne, 1855, 
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All aspects of ‘the social question’ seemed to converge in the issue of the worker’s 
foyer.7 

Tot nog toe focust de historiografie over de ontwikkeling van de sociale huisvesting 
in België vooral op breukmomenten die vervolgens worden beschouwd als 
katalysatoren voor nationale probleemoplossende maatregelen. Historici uit de jaren 
1960 en 1970, zoals  Léon De Saint Moulin, Juul Hannes en Catharina Lis, onderzochten 
arbeidershuisvesting als een graadmeter voor sociale hiërarchie.8 Marcel Smets focuste 
in zijn doctoraatstudie uit 1977 op de ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België 
vanuit historisch-architecturaal perspectief.9 Smets legde een duidelijke link tussen 
huisvesting en hygiëne en beschouwde de uitbraak van epidemieën, zoals bijvoorbeeld 
de choleraplagen van 1852 en 1866, als katalysatoren voor acties die later uitmondden in 
wetgeving over huisvesting. Ook sociale oprispingen, zoals het revolutiejaar 1848 of de 
bloedige opstanden van 1886, zijn belangrijke verklarende elementen in zijn analyse van 
de ontwikkeling van sociale huisvesting. Ook Catharina Lis (1977) benadrukte het jaar 
1886 als een breukmoment in de evolutie van arbeidershuisvesting als een vorm van 
controle naar een vorm van sociale integratie. Vooral het element van 
eigendomsverwerving dat met de huisvestingswet van 1889 structureel werd ingevoerd, 
betekende volgens haar een belangrijke overgang. In de periode ervoor werden 
arbeiderwijken, volgens Lis vooral gebouwd om een permanent toezicht te hebben op de 
arbeiders en om hen te disciplineren.10 Luc Goossens volgde de vaststellingen van Smets 
en Lis en voegde daar in 1982 een historisch-sociologische analyse van het sociaal 
huisvestingsbeleid in België aan toe. Hij schetste een portret van de 
woonomstandigheden van de gemiddelde negentiende-eeuwse werkman: meerdere 
gezinnen zaten opeengepropt in kleine ruimtes, in onhygiënische gangen en beluiken, 
en ze betaalden te hoge huurprijzen. Prostitutie, incest en alcoholisme waren eerder 
regel dan uitzondering. Goossens analyseerde het huisvestingsprobleem bijgevolg niet 
enkel als een hygiënisch probleem, maar ook als een sociaal, een stedelijk en een 
integratieprobleem. Hij stelde dat het huisvestingsvraagstuk sterk gekleurd werd door 
de maatschappelijke context en dat de beeldvorming rond arbeiderswoningen slechts 
 
                                                        
7 Shapiro, Housing the poor of Paris, XIV, XVII. 
8 Léon De Saint Moulin, La construction et la propriété des maisons, expressions des structures sociales: Seraing depuis le 
début du 19e siècle, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1969; Jules Hannes, Catharina Lis, “De sociale 
hiërarchie in de woningbouw. Antwerpen omstreeks 1834”, in: BTNG, 1 (1) 1969, 86-92; Jules Hannes, 
“L’habitation, phénomène économique et social”, in: BTNG, 2 (1), 1970, 123-144; Jules Hannes, “De woning als 
statussymbool. Een bespreking”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 84 (1), 1971, 361-364. 
9 Marcel Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België: een overzicht van de Belgische volkswoningbouw in 
de periode van 1830 tot 1930, Brussel, Mardaga, 1977, 19.  
10 Catharina Lis, “Proletarisch wonen in  West-Europese steden in de negentiende eeuw: van wildgroei naar 
sociale controle”, in: BTNG, 8 (3-4), 1977, 325-366. 
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een onderdeel was van een bredere visie op sociale politiek en hervorming. Daarnaast 
legde Goossens ook op Foucaultiaanse wijze de machtsverhoudingen bloot die in het 
huisvestingbeleid verscholen lagen.11  

 
De vaststellingen van Smets, Lis en Goossens zijn correct, het huisvestingsprobleem 

was breder dan een hygiënisch probleem, het was een sociaal probleem. Daarenboven 
klopt het zeker dat een aantal sleuteldata in de ontwikkeling van de sociale huisvesting 
parallel liepen met maatregelen die werden genomen door de nationale overheid. De 
Hoge Gezondheidsraad van België – een nationaal orgaan dat moest toezien op de 
hygiëne in de arbeiderswoningen – werd niet toevallig opgericht na het revolutiejaar 
1848. Ook de eerste nationale huisvestingswet in 1889 moet worden begrepen in het 
licht van de bloedige opstanden die België in 1886 op zijn kop zetten. Toch kunnen deze 
breukmomenten slechts een deel van de verklaring geven. De wet die in 1889 werd 
uitgeschreven kon bogen op een lange traditie van reflectie en uitwisseling van ideeën 
over arbeidershuisvesting. Hier speelden andere schalen dan enkel de nationale habitat 
een rol. In tegenstelling tot de beslissingen die de Belgische regeringen in de 
negentiende eeuw namen in een reactie op de breukmomenten, kunnen we op lokaal en 
internationaal vlak een belangrijke evolutie ontwaren. Er werd op lokaal en 
internationaal niveau op een structurele manier over arbeidershuisvesting nagedacht, 
gereflecteerd en geëxperimenteerd.12 De aanwas vanaf de jaren 1830 van het aantal 
publicaties over dit onderwerp weerspiegelt de groeiende belangstelling van de  
negentiende-eeuwse intelligentsia. Ook de toename van het aantal congressen over 
gerelateerde en/of overkoepelende thema’s wijzen in die zin.13 De figuren die bijdroegen 
aan deze ontwikkeling op lokaal en internationaal niveau zijn grotendeels dezelfde 
spelers die zich manifesteerden op nationaal niveau en daar naar erkenning zochten. Op 
internationaal en lokaal niveau breidde men de kennis uit, experimenteerde men met 
bepaalde modellen en theorieën, en ontwikkelde men technische kennis over dit 
 
                                                        
11 Luc Goossens, Het sociaal huisvestingsbeleid in België. Een historisch-sociologische analyse van de maatschappelijke 
probleembehandeling op het gebied van wonen, doctoraatsverhandeling, Leuven, KUL, 1982, 1.2., 4-6. 
12 Over lokale negentiende-eeuwse huisvestingsprojecten verschenen in het themanummer van het BTNG in 
1977 (8e jaargang, nummer 3-4) een aantal interessante bijdragen: Jos De Belder, “De behuizing te Antwerpen 
op het einde van de 18e eeuw”; Willy Steensels, “De tussenkomst van de overheid in de arbeidershuisvesting: 
Gent, 1850-1904”; André-Claude Content, “L’habitat ouvrier à Bruxelles au XIXe siècle”; Christiane Pierard, 
“Les logements sociaux à la fin du 19e siècle et la cité Hoyaux à Mons (Cuesmes)”; E. Henderyckx-Rigo, René 
Leboutte, “Une solution originale au logement des houilleurs: L’Hôtel Louise à Micheroux (1872)”. 
13 In 1889 stelde de Franse ingenieur en arbeidershuisvestingexpert Emile Cacheux vast dat er reeds meer dan 
800 publicaties over het specifieke onderwerp van “petit logements” voor de arbeiders bestonden en dat het 
aantal exponentieel bleef toenemen, in: Emile Cacheux, Etat des habitations ouvrières à la fin du 19e siècle suivi du 
compte rendu des documents relatifs aux petits logements qui ont figuré à l’Exposition universelle de 1889, Parijs, Baudry, 
1891, 83. 
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onderwerp. Internationale congressen waren steeds meer en vaker de ideale 
broedplaatsen om efficiënt ideeën te verkondigen, te bediscussiëren en uit te wisselen.14 
Op nationaal niveau kregen deze intermediaire figuren pas in tijden van zware crisis 
voldoende macht en invloed om hun ideeën uit te testen, te legitimeren en in wetgeving 
te vergrendelen. Deze logica volgend is de impact van deze opvallende breukmomenten 
of cesuren minder groot op het lokale en het internationale niveau. Om die reden 
verdienen deze duurzame ontwikkelingen over arbeidershuisvesting mijn aandacht. 
Bovendien is de bestaande historiografie over sociale huisvesting vooral geschreven 
vanuit nationale perspectieven en focust men op individuele gevallen door een 
verschillend tempo van industriële vooruitgang en stedelijke ontwikkeling.15 Maar het 
probleem van onhygiënische huizen trof verschillende industriële steden tegelijkertijd 
en respecteerde de grenzen van de natiestaat niet.16  

In het eerste deel zal worden nagegaan welke negentiende-eeuwse tijdgenoten zich 
inlieten met de aanwas van de confronterende hygiënische problemen en epidemische 

 
                                                        
14 Stijn Van de Perre, “These mutual lessons of nation to nation. The international philantropic congresses of 
1856, 1857 and 1862”, Conference paper VAHS Liverpool, 2008, 1. 
15 John Burnett, A social history of housing, 1815-1970, Londen, Methuen, 1980; John Nelson Tarn, Working-class 
housing in 19th-century Britain, Londen, Lund Humphries for the Architectural Association, 1971; Anthony S. 
Wohl, The eternal slum: housing and social policy in Victorian London, Londen, Arnold, 1977; Joseph Melling, 
Housing, social policy and the state, Londen, Croom Helm, 1980; Richard Rodger, Housing in urban Britain, 1780-1914, 
Cambridge, University Press, 1995; Gwendolyn Wright, Building the dream: a social history of housing in America, 
Cambridge, Mass, 1985; Richard Plunz, A history of housing in New York City: dwelling type and social change in the 
American metropolis, New York, Columbia University Press, 1990; Jean-Marc Stébé, Le logement social en France 
(1789 à nos jours), Parijs, PUF, 1998; Jean-Paul Flamand, Loger le peuple: essai sur l’histoire du logement social en 
France, Parijs, La Découverte, 1989; Geneviève Heller, “Propre en ordre”. Habitation et vie domestique 1850-1930: 
l’exemple vaudois, Lausanne, Editions d’en-bas, 1979; Roger-Henri Guerrand, Les origines du logement social en 
France, Parijs, Les éditions ouvrières, 1967; Chevallier, Le Paris moderne: histoire des politiques d’hygiène, (1855-
1898); Shapiro, Housing the poor of Paris, 1985; van der Woud, Koninkrijk vol sloppen: achterbuurten en vuil in de 
negentiende eeuw; Wouter Beekers, Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland, 
Amsterdam, Boom, 2012; Christianne Smit, “Symbols and Images of the Amsterdam Housing Issue”, in: Ilja van 
den Broek, Christianne Smit, Dirk Jan Wolffram (red.), Imagination and commitment. Representations of the social 
question, Leuven, Peeters, 2010;  Luc Joos, Geert van Doorne, Marie-Louise Bisschop (red.), Volkshuisvesting in 
Gent. Tentoonstelling naar aanleiding van 80 jaar Gentse maatschappij voor de huisvesting, Gent, Stad Gent, 1984; 
Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België, 1977; Myriam Cassiers, Michel De Beule (red.), Bruxelles, 
150 ans de logements ouvriers et sociaux, Brussel, Dire, 1989; Colette Huberty, Marijcke Hoflack, Philippe 
Moureaux (red.), 100 ans de logement social à Molenbeek: bilan et perspecives d’avenir, Brussel, Le logement 
molenbeekois, 2000; Annelies Tollet, Piet Janssens, Vilvoorde City, meer bepaald in de Far-West: sociale huisvesting 
in Vlaams-Brabant, Leuven, Peeters, 2009. 
16 Patricia Van den Eeckhout schreef twee bijdragen over het Brusselse en Belgische huisvestingsbeleid in de 
negentiende eeuw voor comparatieve studies over arbeidershuisvesting in Europa, zie: Patricia Van den 
Eeckhout, “Brussels”, in: Martin Daunton, Housing the workers (1850-1914). A comparative perspective, Londen, 
Leicester University Press, 1990, 67-106; Patricia Van den Eeckhout, “Belgium”, in: Colin Pooley, Housing 
strategies in Europe (1880-1930), Londen, Leicester University Press, 1992, 190-220. 
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ziektes in de industriesteden. Er wordt een selectie gemaakt van een aantal vroege 
enquêtes over de leefomstandigheden van de arbeiders, die verbonden zijn aan het 
proces van definiëring van het huisvestingsprobleem. Wie stelde een diagnose van de 
samenleving, wie nam sociale enquêtes af en wie legitimeerde op proefondervindelijke 
manier de analyses?  

In het tweede deel wordt gefocust op de volgende stap die werd gezet en die heel 
nauw vervlochten was met het stellen van de diagnose, namelijk het aanreiken van 
mogelijke oplossingen voor de gedefinieerde probleemsituatie. Voor de bestrijding van 
de toenemende ziekten en hygiënische problemen werden concrete en praktische 
oplossingen naar voren geschoven zoals het uitbouwen van publieke 
nutsvoorzieningen, het aanleggen van gas-, water-, elektriciteits-, en 
rioleringssystemen. Vooral het bouwen van exhaustieve arbeiderswijken met 
modelhuizen en de nodige publieke nutsvoorzieningen, werd gezien als een afdoende 
oplossing voor dit probleem. Hoe deze arbeiderswijk eruit kon zien, varieerde 
naargelang de ideologische achtergrond van de schrijvers. Op internationale congressen 
werd over deze modellen gereflecteerd en gedebatteerd. Ik bespreek in dit deel een 
model dat internationaal een hoge status verwierf, namelijk het Mulhouse-model. Lis en 
Soly (1985) suggereerden reeds dat “de initiatieven van de fabrikanten uit Mulhouse op 
het vlak van arbeidershuisvesting een inspirerende invloed hebben uitgeoefend op de 
sociaal-politieke opvattingen van de elites in alle West-Europese landen”.17 Ik onderzoek 
welke impact het Mulhouse-model had in België en selecteer een aantal lokale 
casestudies om de hypothese dat het model dominant was, te testen. Ik bestudeer 
initiatieven uit Nijvel, Verviers, Antwerpen, Luik en Gent en concentreer me op lokale 
factoren die de plaatselijke verschillen kunnen verklaren.  

In het derde deel zal vervolgens nagedacht worden over de mogelijke drijfveren 
achter deze huisvestingsprojecten. Ik maak een overzicht van een aantal exemplarische 
projecten op internationaal vlak, wat me toe laat om langer stil te staan bij de 
verschillende ideologische achtergronden. Ik spiegel het project van Mulhouse aan 
sociaal-utopische modellen over huisvesting, zoals de familistère van Godin in Guise en 
aan kapitalistische initiatieven zoals de Pullmantown in Chicago. Ik stel in dit deel vast 
dat op het einde van de negentiende eeuw, en spijts een breed pleidooi voor het 
coöperatieve gedachtengoed, het toch vooral fabrieksbazen waren die initiatieven 
namen die modelwijken bouwden voor modelarbeiders en als dam tegen het socialisme. 

 
 

 
                                                        
17 Lis, Soly, Van Damme, Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa (1450-1914), 135. 
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 2  Diagnose  

2 .1  Mareska,  Heyman, Chadwick en Villermé 

In 1838 verscheen een rapport van Edouard Ducpétiaux, Joseph Moeremans en Jacques 
Louis Charles Spaak1 over de woonomstandigheden in verschillende Brusselse wijken.2 
De drie Brusselse notabelen, respectievelijk jurist, arts en architect, drongen diep door 
in de arbeiderswijken en deden er allesbehalve rooskleurige vaststellingen: de wijken 
die zij hadden bezocht waren nog “smeriger dan modderpoelen” en er was een “totaal 
gebrek aan ruimte en frisse lucht”.3 Hun rapport was voor België het eerste officieel 
onderzoek naar de openbare hygiëne in arbeiderswijken en het legde meteen de nadruk 
op drie elementen die in de negentiende eeuw centraal zouden blijven staan in het 
gezondheidsbeleid: (1) het belang van riolering en zuiver drinkwater, (2) de noodzaak 
van voldoende ruimte en licht en (3) aandacht voor de vereiste hoeveelheid frisse lucht. 
Door het opstellen van dit rapport en door het voorstellen van mogelijke oplossingen 
oefenden deze heren een dubbele invloed uit: enerzijds definieerden ze de 
woningsituatie van de arbeiders als een maatschappelijk probleem of als een sociale 

 
                                                        
1 Louis Charles Spaak was de overgrootvader van de bekende politicus Paul Henri Spaak. 
2 De enquête werd uitgevoerd onder toezicht van het Brusselse Comité central de la salubrité publique, een 
tijdelijke en lokale commissie die specifiek werd opgericht om epidemieën tegen te gaan. In de Koninklijke 
Bibliotheek (KB) worden een aantal verslagen van de Conseil central de salubrité publique de Bruxelles bewaard 
uit de periode 1841 tot 1850. Daarnaast bewaart de KB ook een aantal bijdragen van Joseph Dieudonne: Compte 
rendu des travaux du Conseil central de salubrité publique à Bruxelles de 1836 à 1839 (1839) en Annales du Conseil central 
de salubrité publique de Bruxelles (1841). 
3 KB, Rapport de la commission nommée par le Conseil central de salubrité publique, pour vérifieur l’état des habitations 
de la classe ouvrière de Bruxelles, et pour proposer le moyens de l’améliorer, lu dans la séance du 6 février 1838, Brussel, 
Delevingne-Calewaert, 1841, 20. 
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kwestie. Anderzijds kleurden ze het begrip “openbare hygiëne” in door concrete 
maatregelen voor te stellen die pasten in het beeld van hun “ideale” maatschappij.4 

Dit Brusselse rapport is exemplarisch voor een fenomeen dat wijdverspreid was 
onder de hogere klasse anno 1830. De angst voor de verspreiding van besmettelijke 
ziekten bestond en vanuit deze onrust werden initiatieven genomen om de situatie in 
kaart te brengen.5 Geëngageerde intellectuelen en artsen trokken geregeld naar de 
arbeiderswijken in de industriesteden met als doel het stellen van een 
wetenschappelijke diagnose die hen vervolgens zou toelaten de epidemieën “op te 
lossen”. Ze praktiseerden slumming nog voor het woord bestond en bezochten de 
“smerige krotten en de vervallen stadswijken” om informatie te verzamelen en de 
“mensonterende toestand” in kaart te brengen.6 De Engelse arts en sociale filantroop –
Anthony Ashley Cooper (1801-1885) – beter bekend als Lord Shaftesbury – was volgens 
Rolin-Jaequemyns een dergelijke slummer.7  

Encore jeune, il s’est mis un beau jour à parcourir les plus abominables quartiers 
de Londres, ces repaires de misère, de vice et de crime où la police elle-même a 
peur de pénétrer. Il pensait que le médecin doit sonder les plaies qu’il veut guérir.8  

Deze artsen trokken als eerste aan de alarmbel en formuleerden voorstellen om in te 
grijpen in het ongezonde stadsleven. Ze meenden dat zowel privépersonen als de lokale 
overheden maatregelen konden én moesten nemen om de leefomstandigheden van de 
arbeiders te verbeteren.  

 
Het nationaal onderzoek naar de algemene toestand van de arbeidende klasse dat bij 

koninklijk besluit van 7 september 1843 werd bevolen, moet in dat licht worden 
 
                                                        
4 Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840-1890, 19. 
5 Irwin W. Sherman, The power of plagues, Washington, ASM Press, 2006. 
6 De praktijk van ‘slumming’ wordt vooral verbonden aan de jaren 1880, toen mannen en vrouwen uit de 
gegoede middenklasse naar de arbeiderswijken trokken onder het mom van liefdadigheid, sociologisch 
onderzoek, christelijke hulp, sociaal werk of onderzoeksjournalistiek. Ze werden door de achterbuurten 
aangetrokken vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid naar de leefomstandigheden van de armen, maar ook 
vanuit een bepaalde drang naar exotisme. In de jaren 1890 vermeldden de reisgidsen over het Victoriaans 
Londen niet alleen klassieke trekpleisters zoals monumenten, kerken, theaters of winkels, er werden ook 
‘voyeuristische’ excursies georganiseerd naar de verpauperde achterbuurten. ‘Slumming’ was aan het einde 
van de negentiende eeuw een wijdverbreid fenomeen. Meer nog, iedereen die rond de eeuwwisseling met een 
bepaalde autoriteit iets wou zeggen over de sociale en maatschappelijke problemen, werd geacht zich te 
kunnen beroepen op ervaringen uit de eerste hand, zie: Seth Koven, Slumming: sexual and social politics in 
Victorian London, Princeton, University Press, 2004, 1-9. 
7 Rolin-Jaequemyns ontmoette Lord Shaftesbury tijdens het weldadigheidscongres in Londen (1862), waar deze 
laatste optrad als voorzitter van het congres. 
8 FRJ, 0043 D, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Copies d’articles fait par Gustave Rolin-Jaequemyns pour L’Echo du 
Parlement”, brief uit Londen op 27 juni 1862. 
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begrepen. De indirecte inspirator van dit besluit was koning Leopold I die, in zijn 
troonrede bij de opening van het parlementaire jaar en in reactie op de onlusten en 
klachten over de slechte woon- en werkomstandigheden van arbeiders, aankondigde dat 
hij de kinderarbeid wou reglementeren. Volgens de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken, de gematigde liberaal en pragmaticus Jean-Baptiste Nothomb 
(1805-1881), stonden de industriëlen in België niet meteen te springen voor een 
staatsinterventie. Hij bepleitte dat men eerst een beter zicht moest krijgen op de 
situatie.9 Nothomb wou wel een nationale enquête starten om de leefomstandigheden 
van arbeiders te bestuderen, maar meteen concrete maatregelen afkondigen was in zijn 
ogen een te radicale beslissing die veel tegenwind zou krijgen van de economische elite. 
Dit overheidsinitiatief was dus eerder een retorische manier van schadebeperking 
waarbij vooral het probleem in kaart werd gebracht maar niet werd aangepakt.10  

De nationale enquêtecommissie die werd opgericht moest in de eerste plaats de 
misbruiken inzake vrouwen- en kinderarbeid onderzoeken, maar ook de algemene 
woontoestand van de arbeiders kwam in de rapporten uitvoerig ter sprake. Het centrale 
orgaan deed een beroep op en vroeg adviezen aan bedrijfsleiders, aan kamers van 
koophandel, aan mijningenieurs en aan lokale medische genootschappen. Ze delegeerde 
het onderzoek en liet vooral lokale actoren rapporten schrijven omdat die een beter 
zicht hadden op de werkelijke situatie. Hoewel deze enquêtes nationaal gedirigeerd 
werden, waren de eindresultaten vooral afhankelijk van de wil en de daadkracht van de 
lokale medische genootschappen.11 Het rapport van Daniel Joseph Mareska en Julien 
Heyman, twee Gentse artsen die in opdracht van de Société de Médecine de Gand een 
onderzoek startten binnen het kader van de nationale enquête, is tot op vandaag één 
van de belangrijkste bronnen om een goed inzicht te krijgen op de leef- en 
werkomstandigheden van arbeiders in een Belgische industriële stad uit de vroege 
negentiende eeuw.12  

 
                                                        
9 Bruno Debaenst, Een proces van bloed, zweet en tranen! Juridisering van arbeidsongevallen in de negentiende eeuw in 
België, doctoraatsverhandeling, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en 
Kunsten, 2011, 35-36.  
10 Christopher Hamlin, “Edwin Chadwick. Mutton medecine and the fever question”, 235.  
11 Vandendriessche, Wils, “Een traject van onderhandeling. Hygiënisme als wetenschap”, 7.  
12 Debaenst, Een proces van bloed, zweet en tranen, 35-36; Guido Deseijn, “De Société de Médecine en de Gentse 
arbeidersklasse”, in: Tijdschrift voor Industriële Cultuur, 21 (77), 2002, 30-48. 
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Afbeelding 2: enquête van de Gentse artsen Mareska en Heyman 
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De artsen namen in de Arteveldestad rigoureus de enquête af en publiceerden hun 
resultaten in 1845. Hieruit blijkt hoe penibel ze de woonsituatie van de toenmalige 
Gentse arbeiders inschatten: 

L’ouvrier est mal logé. Dans sa demeure il respire un air vicié et impropre à la 
sanguification. Le défaut d’une alimentation convenable, les vices du logement, la 
longue durée des travaux et l’irrégularité des moeurs doivent être considérés 
comme les causes principales de la dégénération physique de la classe ouvrières 
des grandes manufactures.13 

Slechte huisvesting, eenzijdige voeding en lange werktijden ondermijnden volgens 
Mareska en Heyman de gezondheid van de Gentse arbeiders.14 Het feit dat men in 
medische termen over de fysieke degeneratie van de arbeiders sprak, typeert deze 
periode waarin de sociale kwestie vooral als een hygiënisch en medisch probleem werd 
gedefinieerd, en waarbij men geloofde in het feit dat men de maatschappij kon genezen 
door de “juiste” moraal en de “juiste” zeden aan te leren. Uit de publicatie van Mareska 
en Heyman blijkt hoe krachtig men het begrip openbare hygiëne kon inkleuren en welk 
belang er werd gehecht aan een goede huisvesting als eerste stap in dit proces.15  

De inspirator en motivator van Mareska en Heyman voor het opstellen van hun 
enquête was hun Belgische generatiegenoot Edouard Ducpétiaux die in zijn De la 
condition physique et morale des jeunes ouvriers, et des moyens de l’améliorer (1843) liet 
opmerken dat er in België nog niet veel onderzoek was gedaan naar de 
leefomstandigheden van de arbeiders.16 Ducpétiaux schreef deze invloedrijke studie 

 
                                                        
13 Daniel Joseph Mareska, Julian Heyman, Enquête sur le travail et la condition physique et morale des ouvriers 
employés dans les manufactures de coton à Gand, Gent, Imprimerie de F. et E. Gyselynck, 1845, 247. 
14 Tijdens hun inspecties in Gentse fabrieken stelden Mareska en Heyman vast dat er smerige en giftige 
producten werden gebruikt, dat de temperaturen er zeer hoog waren, dat de lucht ongezond was en dat 
gevaarlijke machines soms slachtoffers maakten. Veel ateliers en fabrieken – waar de arbeider soms meer dan 
12 uren achter elkaar doorbracht – waren ronduit gevaarlijk en ongezond. De twee Gentse artsen hamerden op 
de nodige ventilatie en verluchting en wilden het gevaar van explosies van machines inperken. De risico’s op 
de werkvloer waren dus groot en bovendien was de arbeider er nauwelijks tegen beschermd. Een fabrieksbaas 
trok bij een arbeidsongeval meestal aan het langste eind en de arbeiders waren nauwelijks beschermd tegen 
de gevaren en kon bij een ongeval niet rekenen op een compensatie of schadevergoeding. De lokale 
negentiende-eeuwse kranten pulkten uit met tragische arbeidsongevallen die lazen als een bloederig 
kortverhaal. Mareska en Heyman legden de schuld van de ongevallen enerzijds bij de onvoorzichtigheid van 
de arbeiders, maar – en dit was een vernieuwende gedachte – volgens hen droegen de werkgevers ook een 
verantwoordelijkheid, zie: Debaenst, Een proces van bloed, zweet en tranen, 38-39. 
15 Herman Balthazar, Frank Uytterhaegen (red.), Onderzoek naar de Gentse beluiken. Bouwfysische, sociologische, 
historische en kunsthistorische evaluatie, Gent, RUG, 1978, 12.  
16 “Monsieur Ducpétiaux, dans un ouvrage remarquable sur la condition physique et morale des jeunes 
ouvriers, a réuni et apprécié tous les documents importants qui ont été publiés sur cette matière dans les 
différents pays de l’Europe. En plusieurs endroits de son livre, il exprime le regret de ne pouvoir donner aucun 
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over de fysieke en morele toestand van de arbeiders overigens in 1843, dus op een 
moment waarop België niet geteisterd werd door een bedreigende ziekte.17 In dit 
driedelige werk legde Ducpétiaux de nadruk op een aantal elementen die hij als 
belangrijk beschouwde voor de uitbouw van de openbare hygiëne. Het boek is dus 
resultaat van een proces waarin Ducpétiaux nadacht over wat openbare hygiëne was en 
het concept vervolgens ook inkleurde.18 Ducpétiaux constateerde in zijn studie dat de 
miserie van de Engelse en Franse arbeiders, die overigens sterk geleek op de ellende in 
België, enkel kon worden opgelost door een samenwerking en een “triple concours à 
l’oeuvre commun” tussen de overheid, fabrieksbazen en arbeiders om de fysieke, 
intellectuele en morele conditie van deze laatste groep te verbeteren.19  

De twee Gentse artsen gebruikten – net als Ducpétiaux – inzichten uit het buitenland 
en ze refereerden naar tijdgenoten die met vergelijkbare onderzoeken bezig waren 
zoals Edwin Chadwick (1800-1890), een Brits advocaat die vandaag door historici wordt 
beschouwd als de architect van de sociale geneeskunde.20 Chadwick publiceerde in 1842 
een Report on the sanitary condition of the labouring population21 met de resultaten van een 
grootschalige enquête over hygiëne die hij in 1839 had gevoerd in Britse industriesteden 
zoals Londen, Manchester, Leeds en Liverpool.22 Chadwicks uitgebreide rapport werd 
door sommige tijdgenoten gezien als een wervend manifest dat de nadruk legde op de 
noodzakelijkheid van een proactief in plaats van retroactief gezondheidsbeleid en 

 
                                                                                                                                                                             
renseignement pour la Belgique”, zie: Mareska, Heyman, Enquête sur le travail et la condition physique et morale 
des ouvriers employés dans les manufactures de coton à Gand, 8. 
17 Cholera-epidemieën braken in België uit in 1832-1833, 1849, 1853-1854, 1859 en 1866-1867, daaraast waren er 
vanaf 1847 steeds meer gevallen van tyfus en waren ook er ook uitbraken van pokken, in: Jan De Maeyer, Karel 
Velle (red.), Er is leven voor de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, Pelckmans, 1998. 
18 In het eerste boekdeel gaf Ducpétiaux een overzicht van de fysieke toestand van de arbeiders en hun 
kinderen in relatie tot de industrieën en arbeidstakken waarin ze tewerkgesteld werden. In het tweede 
boekdeel onderzocht hij vooral de intellectuele en morele toestand van de arbeiders. Het laatste deel is het 
meest interessante omdat Ducpétiaux daarin een overzicht maakt van de mogelijke remedies voor de door 
hem gedefinieerde sociale problemen uit de eerste twee boekdelen. Ducpétiaux reikt zo een aantal definities 
en mogelijke oplossingen aan voor een fenomeen dat hij zelf heeft beschreven. 
19 Edouard Ducpétiaux, De la condition physique et moral des jeunes ouvriers et des moyens de l’améliorer, Brussel, 
Meline-Cans, 1843, 260-261. 
20 Mareska en Heyman maakten gebruik van de enquête opgesteld door de Londense commissie die onderzoek 
deed naar kinderarbeid, zie: Second report on children’s employment (1843); Christopher Hamlin, Public health and 
social justice in the age of Chadwick: Britain, 1800-1854, Cambridge, University Press, 1998.  
21 Hoewel de Britse politici en ambtenaren niet meteen stonden te springen om maatregelen te nemen, leidden 
Chadwicks analyses en zijn vele publicaties toch tot de Public Health Act van 1848. Op lokaal niveau werden 
Public Health Boards ingesteld en op landelijk niveau oefende een centrale General Board of Health controle uit op 
de openbare hygiëne, in: Paul den Hoed, Anne-Greet Keizer, Jan Buevink (red.), Op steenworp afstand: op de brug 
tussen wetenschap en politiek, Amsterdam, University Press, 36.  
22 David Gladstone, Edwin Chadwick, Edwin Chadwick: nineteenth-century social reform, Londen, Routledge, 1997. 
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waarbij preventie belangrijker werd geacht dan genezing.23 Naast deze belangrijke 
Engelse inspiratiebron, verwezen Mareska en Heyman ook naar een studie uit 1840 van 
de Franse arts Louis René Villermé (1782-1863) die onderzoek deed in de arme wijken 
van een aantal belangrijke Franse industriesteden zoals Amiens, Lille, Lyon, Mulhouse, 
Nîmes, Parijs, Roubaix en Rouen.24 Dit hygiënistisch manifest van de eerste orde werd 
gespijsd met statistisch materiaal – als wetenschap van de sociale feiten – om de zaak 
nog meer kracht bij te zetten.25 De vroege slummingtrend en de definiëring van het 
huisvestingsprobleem voltrokken zich dus niet enkel gelijktijdig in verschillende 
landen, maar bovendien zocht een bont gezelschap van artsen en sociaal geëngageerde 
intellectuelen over de landsgrenzen heen contact met elkaar om hun bevindingen over 
openbare hygiëne uit te wisselen. De maatschappelijke ziektesymptomen waren 
gelijklopend en kunnen vandaag worden gekarakteriseerd als een transnationaal 
probleem. Ook in zijn omvangrijke werk De la condition physique et moral des jeunes ouvriers 
maakte Ducpétiaux een overzicht van verschillende buitenlandse enquêtes en verwees 
hij bijvoorbeeld naar het onderzoek van de Britse politiek econoom John Bowring (1792-
1872) in Bolton, gelegen in het noordwesten van Engeland vlakbij de industriestad 
Manchester.26 Bowring had goede contacten met Edwin Chadwick en beide heren 
behoorden tot het persoonlijke netwerk van de Engelse filosoof Jeremy Bentham (1748-
1832).27 Bentham en Bowring onderhielden een oprechte en diepe vriendschap en de 
jonge Chadwick was zelfs een aantal jaar de secretaris van Bentham. 28 Jeremy Bentham 
was naast David Hume (1711-1776) en John Stuart Mill (1806-1873) één van de 
protagonisten van het utilitarisme, een levensvisie waarin een handeling met het 

 
                                                        
23 Christopher Hamlin, “Edwin Chadwick. Mutton medecine and the fever question”, 234. 
24 Villermé bundelde zijn vaststellingen in het Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les 
manufactures de coton, de laine et de soie (1840). Hij speelde net als Chadwick voor Engeland in Frankrijk een rol 
bij de oprichting van het Franse Comité consultatif d’hygiène publique in 1848, in: Ann Elizabeth Fowler La Berge, 
Mission and method: the early nineteenth-century french public health movement, Cambridge, University Press, 2002, 
94. 
25 Randeraad, Het onberekenbare Europa: macht en getal in de negentiende eeuw, 67-68, 70. 
26 De Britse politiek-econoom Bowring pleitte als parlementslid onder andere voor sociale hervormingen en de 
uitbouw van volksonderwijs. Ducpétiaux haalde zijn citaten over Bolton wellicht uit één van de speeches van 
Bowring voor het parlement dat in 1841 werd gepubliceerd, zie: Ducpétiaux, De la condition physique et moral des 
jeunes ouvriers et des moyens de l’améliorer, 252-256.  
27 George F. Bartle, “Jeremy Bentham and John Bowring: a study of the relationship between Bentham and the 
editor of his Collected Works”, in: Bhikhu Parekh, Jeremy Bentham. Critical assessments, Londen, Routlegde, 1993, 
223-230. 
28 De anektdote wil dat Bentham in 1832 in de armen van Bowring stierf en Bowring de taak kreeg om al het 
werk en de papers van Bentham te bundelen. In 1842 verscheen het elfdelige Collected works of Jeremy Bentham. 
In theorie werd dit werk opgesteld door Bowring, maar in de praktijk bleek dat vooral een assistent van 
Bowring – die toen heel veel buitenlandse missies had – de bundel samenstelde, zie: Paul Spicker, Stigma and 
social welfare, Londen, Croom Helm, 1984. 
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grootste geluk voor het grootste aantal mensen als moreel goed werd beschouwd.29 
Chadwick en andere sociaal bewogen figuren gebruikten dit liberaal moreel denkkader 
om hun positie in de samenleving te legitimeren: hun medische en wetenschappelijke 
kennis was door de veranderende maatschappelijke omstandigheden noodzakelijk 
geworden om het grootste geluk en welzijn van zoveel mogelijk mensen te 
garanderen.30 Ze waren overtuigd van hun deskundigheid en van de superioriteit van 
hun kennis en wierpen zich op als dé architecten van een betere samenleving.31  

Ook het rapport van Mareska en Heyman draagt een utilitaristische stempel. De twee 
artsen stelden dat overheidsinterventie noodzakelijk was in het algemeen belang maar 
dat bepaalde grenzen niet mochten worden overschreden. De tussenkomst moest zich 
beperken tot “une protection bienveillante” waardoor “l’indépendance des convictions 
et l’exercise légitime de l’industrie” gerespecteerd bleef.32 De overheid en de industriële 
fabriekseigenaars moesten volgens Mareska en Heyman maatregelen nemen om de 
gezondheid en de moraliteit van de arbeiders te beschermen tegen de negatieve 
invloeden van de industrialisering en de verstedelijking.33 Overheidsinterventie voor 
een betere huisvesting en voor strengere arbeidsvoorwaarden zou volgens de artsen het 
algemeen belang ten goede komen en losbandigheid en ondankbaarheid wegnemen.34 
Mareska en Heyman verwierpen dus het strikte laisser-faire principe maar ze waren 
realistisch en erkenden dat de sociale maatregelen (hogere lonen, kortere arbeidstijd, 
geen kinderarbeid, geen nachtarbeid) een negatieve invloed konden hebben op de 
concurrentiekracht van de bedrijven. Daarom pleitten ze voor het opstellen van 
sectorale én internationale reglementen en stelden ze voor om inspecteurs aan te 
stellen die nagingen of de werkgevers zich wel aan deze voorschriften hielden, dit 
allemaal om een eerlijke concurrentie te waarborgen.35 De werkgevers speelden in de 
visie van Mareska en Heyman trouwens een belangrijke rol in het “opvoeden” van hun 
jonge werknemers. Het was één van hun belangrijkste taken om de adolescenten te 

 
                                                        
29 Philip Schofield, Bentham: a guide for the perplexed, Londen, Continuum, 2009; Philip Schofield, Utility and 
democracry. The political thought of Jeremy Bentham, Oxford, Oxford University Press, 2009; Frederick Rosen, 
Classical Utilitarism from Hume to Mill, Londen, Routledge, 2003. 
30 Jean-Baptiste Fressoz, “Beck back in the nineteenth century: towards a genealogy of risk society”, in: History 
and Technology, 23 (4), 2007, 342. 
31 Velle, De nieuwe biechtvaders: de sociale geschiedenis van de arts in België, 38-39.  
32 Mareska, Heyman, Enquête sur le travail et la condition physique et morale des ouvriers employés dans les 
manufactures de coton à Gand, 255-256. 
33 Mareska, Heyman, Enquête sur le travail et la condition physique et morale des ouvriers employés dans les 
manufactures de coton à Gand, 118, 253. 
34 Ze bewezen dit aan de hand van statistieken van veroordeelden door het Hof van Assisen die opmerkelijk 
meer uit “onhygiënische” buurten en uit de “slechte” werkplaatsen kwamen. 
35 De Société industrielle de Mulhouse heeft inspecteurs aangesteld om het toezicht op kinderarbeid te 
controleren, zie: Jean Weber, Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, Mulhouse, s.n., 41, 1871, 77, 244. 
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ondersteunen in hun strijd tegen “les passions de leur âge” en hen te beschermen tegen 
slechte voorbeelden door disciplinering en het opstellen van strikte interne 
ordereglementen. Mareska en Heyman werden dus niet enkel geïnspireerd door 
Bentham maar ook door de sociaal-utopist Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825). In 
het saint-simonisme kreeg de werkgever een grote rol toebedeeld om de 
maatschappelijke orde te waarborgen. De overheid speelde in deze visie slechts een 
beperkte maar belangrijke rol door het aanstellen van technische inspecteurs die 
nagingen of de fabriekseigenaars de regels naleefden.36 
 

De goed uitgewerkte en gedetailleerde enquête van Mareska en Heyman en hun 
bijhorende maatschappijvisie die een grote rol voor de werkgevers en een 
ondersteunende rol van de overheid voorzag, bleek een uitzondering te zijn. De lokale 
enquêtes in uitvoering van het koninklijk besluit van 7 september 1843 werden niet 
nationaal gecoördineerd waardoor de aanbevelingen en bevindingen zeer uiteenlopend 
waren. In tegenstelling tot het Gentse rapport waren de verslagen van de medische 
commissies van Brussel, Antwerpen en Luik summier. Het rapport uit Brussel werd 
opgesteld door dokter E. Sélade, een lid van de commision médicale locale de Bruxelles. Zijn 
diagnose was gelijklopend met die van andere artsen in industriesteden.  

De arbeiders hokten uit economische overwegingen samen in de goedkoopst 
mogelijke woningen en daarom waren zij verplicht in stegen en straatjes te 
huizen, waarin een zonnestraal met moeite binnendringt, waarin de lucht niet 
zuiver mag heeten en een vuile, meest altijd vochtige straatvloer allerlei slechte 
geuren of dampen doet opstijgen.37  

Sélade prees als oplossing voor het probleem dat hij gediagnosticeerd had de 
oprichting van coöperatieve verenigingen aan. In eerste instantie moest het 
coöperatieve principe worden toegepast bij de aankoop van levensmiddelen, zodat de 
producten aan een voordelige prijs konden worden aangeboden.38 Maar het 
coöperatieve initiatief kon verder worden uitgebreid naar het in het groot aankopen 
van stoffen voor de confectie van kledij en naar de aankoop van kolen om de huizen te 

 
                                                        
36 Mareska, Heyman, Enquête sur le travail et la condition physique et morale des ouvriers employés dans les 
manufactures de coton à Gand, 255-256. 
37 Hubert Langerock, De arbeiderswoningen in België, Gent, Vuylsteke, 1894, 25-26.  
38 KB, E. Sélade, Rapport sur le travail des enfants et la condition des ouvriers de la capitale, Brussel, Commission 
médicale de Bruxelles, 1847. Daarnaast publiceerde Sélade vooral wetenschappelijke werken over 
besmettelijke ziektes: Mémoire sur la nature et le traitement de la syphilis (1842), Mémoire sur le typhus (1843), 
Mémoires sur le typhus, les préparations martiales et la chlorose (1846), Considérations sur un nouveau mode de 
traitement de l’épilepsie en développant une fièvre intermittente artificielle (1846). 
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verwarmen.39 Uit het rapport van de geneeskundige maatschappij van Antwerpen blijkt 
dan weer welke negatieve gevolgen slechte huisvesting volgens de geneesheren kon 
hebben. 

De ongezonde huizen joegen kinderen en mannen de straat op, hetgeen voor de 
eersten op onzedelijkheid voor de tweede op gezuip en vertier uitliep.40  

Antwerpen en Brussel hadden met Gent het gebrek aan reglementering gemeen: er 
werd geen toezicht uitgeoefend op de huisvesting van de arbeiders waardoor speculatie 
mogelijk was en er bijvoorbeeld ook gebrekkige kelderkamers werden bewoond.41 De 
vaststellingen die werden gemaakt in de verschillende steden en de diagnose die werd 
gesteld, was tamelijk gelijklopend. De verschillende personen die hiervoor 
verantwoordelijk waren, maakten echter nooit deel uit van één afgebakende groep of 
beweging. Het was eerder een los en ongestructureerd netwerk van gelijkgezinden dat 
werd uitgebouwd via persoonlijke correspondentie en via het uitwisselen van brochures 
en boeken. Deze personen waren niet partijgebonden, maar zeker is dat hun 
bevindingen indirect het politieke landschap beroerden. De resultaten van de nationale 
enquête werden ongeveer gelijktijdig bekendgemaakt met de teksten van het eerste 
liberale congres dat plaatsvond in april 1846. Het voornemen van de pas opgerichte 
Liberale Partij om de levensomstandigheden van de arbeiders en de armen te 
verbeteren – het zesde artikel dat op het congres werd opgesteld – moet binnen deze 
context worden begrepen.42 Toch kregen het nationale onderzoek en de lokale 
bevindingen geen tastbaar antwoord in de vorm van wetgeving. In de Kamer werd wel 
kort gereflecteerd en gedebatteerd over arbeidershuisvesting toen de liberale 
volksvertegenwoordiger Armand De Perceval (1818-1869) een aantal vragen over de 
bekendgemaakte feiten tot de minister van Binnenlandse Zaken – Notomb – richtte. 
Tijdens de Kamerzitting van 21 september 1847 stelde de conservatieve liberaal Hubert 
Josephe Walthère Frère-Orban (1812-1896) zelfs dat: 

…het uur geslagen was, waarop de gansche staatkunde bestaan zou in het 
bevorderen van den zedelijken en stoffelijken toestand der werkende klas.43 

 
                                                        
39 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 39. 
40 Langerock, De arbeiderswoningen in België, 26-27. 
41 Enkel in Luik waren er in 1843 reeds bepalingen en verordeningen over het bouwen van woningen. Het 
gemeentebestuur van Luik had via een besluit van 30 augustus 1839 de hoogte van huizen vastgelegd. In 1847 
werd daaraan toegevoegd dat de werklieden die van het weldadigheidsbureel hulp ontvingen, verplicht waren 
om ongezonde huizen te verlaten op straffe van hen de toegekende sommen te ontnemen. 
42 Stouthuysen, “Liberalisme. Het primaat van de individuele autonomie”, 119. 
43 Langerock, De arbeiderswoningen in België, 28-29. 



 

 83 

Maar deze woorden bleken een lege doos. Op het einde van de negentiende eeuw 
merkte Hubert Langerock in een overzichtswerk over arbeidershuisvesting, uitgegeven 
door het Willemfonds, op dat de Belgische regering al snel in beslag genomen door “een 
prangerder probleem”.44 Tot 1889 werd er vanuit de nationale overheid weinig of niets 
gedaan aan het huisvestingsprobleem. 

 
                                                        
44 Langerock, De arbeiderswoningen in België, 29. 
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 3  Oplossingen  

Gedurende veertig jaar (1849-1889) was het huisvestingsthema voor de Belgische 
overheid geen primaire bekommernis en werden er op nationaal niveau geen 
structurele maatregelen genomen om de woonomstandigheden van de arbeiders te 
verbeteren.1 Toch is het interessant om de periode tussen de oprichting van de Hoge 
Gezondheidsraad (1849) en de eerste nationale huisvestingswet (1889) te bestuderen, 
maar dan met een focus op de synchrone evolutie op het lokale en het internationale 
niveau. Op het internationale niveau werden een heleboel mogelijke oplossingen 
besproken, sommige daarvan waren gebaseerd op succesvolle lokale projecten, andere 
waren eerder hypothetische ideeën die nog moesten worden uitgetest. Het stond niet in 
de sterren geschreven dat de Loi sur les habitations ouvrières et institutions de comités de 
patronage in 1889 zou focussen op het eigendomsbezit van arbeiders en op het oprichten 
van huisvestingsmaatschappijen. De wet was het resultaat van een lang proces waarbij 
internationale congressen en lokale projecten fungeerden als laboratoria voor nieuwe 
ideeën en praktijken.2 Ik ga op zoek naar oplossingen voor het huisvestingsprobleem 
vanuit de civil society binnen een transnationaal netwerk. Meer specifiek zal worden 
nagegaan welke rol de burgerlijke maatschappij speelde bij het uitbouwen van 
arbeidershuisvesting. Waar, wanneer en door wie werd er over arbeidershuisvesting 
gereflecteerd en welke mogelijke oplossingen werden naar voren geschoven? 

 
                                                        
1 H.-J. Speltincx, Geschiedkundig overzicht van de Belgische wetgeving betreffende de sociale huisvesting, Brussel, 
Nationaal Instituut voor de Huisvesting, 1981. 
2 Wolffram, “Deftige hervormers. Internationale congressen van statistici en hygiënisten in de 19e eeuw”, 122. 
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3 .1  Brussel  als  epicentrum van de 
hygiënecongressen 

3.1.1  Nationaal hygiënecongres 1851 

 
The board of Public Health in Brussels has decided 
on the holding of a hygienic congress in the Belgian 
capital. This congress, to which, besides several 
notabilities, the delegates of the committees of 
public health are invited, has for its object to 
determine the most necessary work for the salubrity 
of the towns and rural districts, and to point out 
pratical and efficacious means for putting into 
practice the intentions of government.3 

Tussen 22 en 25 september 1851 vond in de grote zaal van de Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde in Brussel een nationaal hygiënecongres plaats. Deze bijeenkomst was een 
belangrijke stap in de bewustmaking rond het belang van openbare hygiëne en het was 
een uniek Belgisch evenement waarover uitgebreid werd gerapporteerd in de 
buitenlandse pers.4 Charles Rogier (1800-1885), de liberale minister van Binnenlandse 
Zaken, was de drijvende kracht achter dit initiatief. Rogier had in reactie op het woelige 
jaar 1848, een aantal omzendbrieven verstuurd en kredieten vrijgemaakt om 
arbeiderswoningen te saneren en om infrastructurele werken uit te voeren, zoals het 
aanleggen van waterleidingen en rioleringen.5 Rogier zag een dubbel economisch 
 
                                                        
3 “Sanitary Movement in Belgium”, in: Falkirk Herald, 25 september 1851, 4. 
4 “Verslag van het hygiënecongres. Wat in België gedaan wordt ter verbetering van den algemeenen 
gezondheidstoestand”, in: Groninger courant, 10 oktober 1851, 110e jaargang, nummer 81. 
5 Op 18 april 1848 slaagde Rogier er in het parlement een buitengewoon krediet te laten stemmen voor de 
sanering van arbeiderswoningen. In navolging hiervan stuurde Rogier een omzendbrief waarin hij lokale 
intermediaire instellingen (Bestendige Deputaties, arrondissementscommissarissen, de administratie van 
bruggen en dijken) verzocht om een advies te geven in verband met de saneringen. Op 12 december 1848 
verplichtte Rogier iedere gemeente om een Comité de salubrité publique op te richten, dat over de hygiënische 
toestand in hun gemeente moesten rapporteren aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het lokale 
gezondheidscomité bestond idealiter uit één of meerdere artsen, een apotheker, een architect en een lid van 
de Commissie voor Burgerlijke Godshuizen of een weldadigheidsbureau. De keuze voor deze samenstelling 
werpt een licht op wie in 1848 bekwaam werd geacht voor deze opdracht, welke beroepsgroepen geschikt 
bevonden werden om zich tot experts inzake hygiëne te ontpoppen. Bovendien stelde Rogier in 1848 een 
ontwerp op om de onteigeningswetgeving te wijzigen waarbij eigenaars van armenwoningen een eerlijke 
vergoeding konden krijgen van de staat, wanneer die wou overgaan tot sanering van de buurten. Het dient 
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voordeel: in gesaneerde buurten waren de arbeiders minder ziek waardoor de 
industriëlen konden rekenen op gezonde werkkrachten, en de lokale 
weldadigheidsbureaus hadden minder kosten te dragen.6 Rogier was ook de oprichter 
van de Belgische Hoge Gezondheidsraad (1849) naar het model van de Britse General 
Board of Health en het Franse Comité consultatif d’hygiène publique.7 Dit nationaal 
adviserend comité liet zich in met openbare hygiëne, met het bestrijden van 
besmettelijke ziekten en met afval- en drainageproblemen in de steden.8 De eerste taak 
 
                                                                                                                                                                             
evenwel vermeld te worden dat het Rogier te doen was om dat gedeelte van de krotten die aan straatzijde 
gelegen waren. Het was dus vooral de bedoeling om de buurten proper te maken, om de wegen te bestraten in 
dichtbevolkte buurten, en om de afbraak van ongezonde woningen te bespoedigen. Hoe de woning er van 
binnen aan toe was, daar had men minder aandacht voor. Maar er kwam scherp protest tegen Rogiers poging 
om het eigendomsrecht te beknotten en het wetsontwerp werd door het parlement verworpen. Op 5 april 
1849 verzond Charles Rogier opnieuw een omzendbrief waarin hij de lokale besturen aanmoedigde om 
publieke werken uit te voeren in samenwerking met particuliere eigenaars, in: Elisabeth Bruyneel, De Hoge 
Gezondheidsraad (1849-2009). Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid, Leuven, Peeters, 2009, 23-25. 
6 “Concours des particuliers pour l’exécution de travaux d’assainissement. Associations particulières pour la 
construction de maisons d’ouvriers”, in: Ministerie van Binnenlandse Zaken (MBZ), Amélioration des habitations 
d’ouvriers. Circulaires du gouvernement. Résolutions et propositions du Congrès d’hygiène de 1852, Rapports du conseil 
supérieur d’hygiène et de la commission permanente des sociétés de secours mutuels, Brussel, Weissenbruch, 1855, 15. 
7 Bij de oprichting van deze Britse en Franse equivalenten van de Belgische Hoge Gezondheidsraad hadden 
respectievelijk Chadwick en Villermé een belangrijke rol gespeeld. In Duitsland werd in 1849 ook een Comité 
central allemand pour le bien-être des classes ouvrières opgericht die enquêtes en praktische studies uitvoerde, in: 
de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 24; Karel Velle, “De Centrale Gezondheidsadministratie in 
België voor de oprichting van het eerste ministerie van volksgezondheid (1849-1936)”, in: BTNG, 21 (1-2), 1990, 
165-166; Goossens, Het sociaal huisvestingsbeleid in België, 1.2., 8; Rita Schepers, De opkomst van het medisch beroep 
in België: de evolutie van de wetgeving en de beroepsorganisaties in de 19e eeuw, Amsterdam, Rodopi, 1989. 
8 De Hoge Gezondheidsraad werd bij koninklijk besluit van 15 mei 1849 opgericht en had vooral als doel om de 
gemeenten meer ondersteuning te bieden. Voor het oprichten van de Hoge Gezondheidsraad waren er wel 
reeds de provinciale medische commissies die waakten over de gezondheidstoestand en die adviezen maakte 
ter bestrijding van besmettelijke ziekten. In de jaren 1830 toen een cholera-epidemie België teisterde, werden 
ook tijdelijke commissies opgericht zoals de Conseil supérieur de Santé, die vanaf 7 april 1831 als 
overheidsorgaan maatregelen tegen cholera nam. Het was een tijdelijke commissie die op 19 november 1841 – 
na het verdwijnen van de epidemie – werd afgeschaft. Vanaf 1841 werd de Académie Royale de Médecine de 
Belgique – de Koninklijke Academie voor Geneeskunde – opgericht, een nationaal adviserend orgaan dat zich ook 
met wetenschappelijke taken bezighield. In 1845 werd ten slotte een Service de Santé et de l’Hygiène opgericht, 
die een jaar later – via koninklijk besluit van 10 juni 1846 – één van de zes afdelingen van het Bestuur van 
Gemeentelijke en Provinciale Zaken zou vormen. Die afdeling controleerde de toepassing van de wetgeving in 
verband met de uitoefening van de geneeskunde en was verantwoordelijk voor het sanitaire toezicht op 
havens en kusten. Bovendien coördineerde de dienst de uitgevaardigde maatregelen ter verbetering van de 
hygiëne van bedrijven, woningen, voeding en milieu. Hij moest er tevens voor zorgen dat de subsidies van de 
overheid nuttig werden besteed. De samenstelling van de Hoge Gezondheidsraad is interessant omdat de 12 
prominente leden typische voorbeelden zijn van de hierboven beschreven hommes-orchestres. De voorzitter 
van de Hoge Gezondheidsraad was de liberaal gezinde provinciegouverneur van Brabant, Charles Liedts. 
Secretaris was Nicolas Theis, inspecteur van de dienst gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven. Drie 
raadsleden hadden een medische achtergrond: Victor Uytterhoeven (Brussels heelkundige en 
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van de Hoge Gezondheidsraad was het verzamelen van rapporten van de lokale 
gezondheidscomités en nagaan of de lokale overheden hun subsidies wel aanwendden 
voor de meest noodzakelijke saneringswerken. In het tweede jaar na haar oprichting en 
vooral onder impuls van Rogier organiseerde de Hoge Gezondheidsraad in 1851 haar 
eerste nationaal hygiënecongres te Brussel. Het opzet van dat hygiënecongres 
weerspiegelde Rogiers mening over staatsinterventie op het vlak van openbare hygiëne: 
de centrale overheid had een delegerende verantwoordelijkheid en het waren vooral de 
lokale besturen die initiatieven moesten nemen om de leefomstandigheden van de 
arbeidersklasse te verbeteren en hiervoor moesten ze samenwerken met particulieren.9 
Vanuit deze centrale gedachte werden hoofdzakelijk afgevaardigden van de lokale 
gezondheidsraden uitgenodigd, want uiteindelijk waren zij het die de besluiten van de 
bijeenkomst op lokaal niveau in praktijk moesten brengen.10 Als erevoorzitter van het 
congres sprak Rogier tijdens de openingsrede hoopvolle woorden uit over het 
huisvestingsvraagstuk. Hij hoopte vurig dat “door vereenigde pogingen binnen twintig 
jaren tijds, allerwege in België eene geheele verandering zou tot stand gebragt zijn”.11 
De liberale gouverneur en volksvertegenwoordiger Charles Liedts (1802-1878), 
voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad en tevens congresvoorzitter, beschreef de 

 
                                                                                                                                                                             
provincieraadslid van Brabant), Jean-François Vléminckx (hoofdarts van het Belgisch leger en voorzitter van 
de Koninklijke Academie voor Geneeskunde) en de arts Joseph Dieudonné (lid van de Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde). Daarnaast zetelden ook figuren zoals graaf Jean Arrivabene, Auguste Visschers (voorzitter van 
de Mijnraad), Dieudonné Sauveur (hoofd van de gezondheidsdienst van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken), Jean Servais Stas (vooraanstaand professor scheikunde aan de Militaire school) en twee architecten 
Armand Demanet en Jean-Pierre Cluysenaer. Edouard Ducpétiaux was het meest gemotiveerde raadslid. Deze 
twaalf raadsleden waren bovendien lid van lokale gezondheidscomités in de grootste Belgische steden en 
zaten ook in tal van lokale comités, wat duidt op een duidelijke vervlechting van het lokale en het nationale 
niveau. Door de samenstelling van de Hoge Gezondheidsraad, de leden waren namelijk vaak academisch actief, 
werd er in de commissies vele belang gehecht aan recente wetenschappelijke inzichten. De raad beoordeelde 
de bouwplannen van ziekenhuizen, kerkhoven, de schoolhygiëne, gasthuizen, weeshuizen en 
arbeiderswoningen, en controleerde of deze instellingen en gebouwen aan de hygiënische normen voldeden. 
Daarnaast onderzocht ze klachten in verband met gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven, in: 
Bruyneel, De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009). Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid, 21-27, 29, 32, 52, 58. 
9 Ministeriële omzendbrief van Rogier op 5 april 1849 waarin hij pleit voor een privaat-publieke 
samenwerking, zie: “Circulaire du ministre de l’Intérieur aux gouverneurs des provinces”, in: MBZ, 
Amélioration des habitations d’ouvriers. Circulaires du gouvernement. Résolutions et propositions du Congrès d’hygiène de 
1852, Rapports du conseil supérieur d’hygiène et de la commission permanente des sociétés de secours mutuels, 5. 
10 In de vroege jaren 1850 speelde de Hoge Gezondheidsraad een actieve rol, maar de opvolgers van Rogier – de 
liberaal Ferdinand Piercot en de katholiek Pierre de Decker – draaiden de subsidiekraan dicht en wentelden 
zich in het conservatieve dogma dat de centrale overheid niet moest tussenkomen in zaken van 
volksgezondheid, in: Bruyneel, De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009). Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid, 
42-45. 
11 “Verslag van het hygiënecongres. Wat in België gedaan wordt ter verbetering van den algemeenen 
gezondheidstoestand”, in: Groninger courant, 10 oktober 1851, 110e jaargang, nummer 81. 
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bijeenkomst in Brussel als een “réunion philanthropique” met als doel de zoektocht 
naar middelen om de saneringswerken in steden te vereenvoudigen en om 
wetenschappelijke, hygiënische verbeteringen in de arbeiderswijken door te voeren.12 

De deelnemerslijst van het nationale hygiënecongres geeft een goede 
dwarsdoorsnede van het profiel van de hommes-orchestres. In totaal namen 129 personen 
deel aan de debatten tijdens het congres. Deze “specialisten in de volksgezondheid” 
hadden veelal een medische achtergrond, maar er waren bijvoorbeeld ook architecten 
en landbouwingenieurs aanwezig wiens technische achtergrond een belangrijke 
meerwaarde gaf aan de discussies.13 Tijdens het congres werden een reeks maatregelen 
ter preventie van epidemieën bestudeerd. Drie thema’s weerspiegelen de toenmalige 
kerngedachten op vlak van openbare hygiëne: (1) aandacht voor de omgang met afval, 
smerige producten en feces; (2) het belang van gezonde leefomstandigheden en 
voldoende frisse lucht en zonlicht; (3) gezond drinkwater, de constructie van 
waterputten en een uitgebouwd rioleringssysteem.14 De gesprekken in Brussel kunnen 
beschouwd worden als een informatieve, sensibiliserende bijeenkomst waar men de 
lokale overheden wees op hun verantwoordelijkheden inzake openbare gezondheid.15 

In de slotvergadering formuleerde men een aantal aanbevelingen inzake 
arbeidershuisvesting. De congresleden verlangden dat er “gezonde, goedkope 
woningen” werden gebouwd, men moest het verhuren van kelders en ongezonde 
woningen verbieden, nauwe en “bedompte” straten verruimen, de straatverlichting 
verbeteren en – waar dit nog niet het geval was – de straten betegelen. Bovendien 
pleitte men voor een ophaalsysteem van het huishoudelijk afval en van de menselijke 
uitwerpselen.16 Vooral het lokale gezondheidscomité moest toezicht houden op de 
hygiëne van de arbeiderswoningen. De congresleden stelden voor dat deze instantie 
netheidsprijzen kon uitreiken om zodoende – conform hun ideologie – de zindelijkheid 
en de zelfwerkzaamheid bij de armen en arbeiders te bevorderen. Daarenboven moesten 
de gemeenten investeren in openbare was- en badplaatsen, in verluchtingssystemen 
van openbare gebouwen, scholen, kazernes, en in het saneren van arbeiderswijken. De 
nationale overheid, de provincie en liefdadigheidsinstellingen moesten volgens de 
congresleden de gemeenten bijstaan met subsidies, adviezen, modelplannen en 

 
                                                        
12 Congrès d’hygiène publique. Compte rendu des séances, Brussel, 1851, 7-8. 
13 Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België, 22. 
14 “Verslag van het hygiënecongres. Wat in België gedaan wordt ter verbetering van den algemeenen 
gezondheidstoestand”, in: Groninger courant, 10 oktober 1851, 110e jaargang, nummer 81. 
15 Bruyneel, De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009). Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid, 36-38. 
16 Armand Demanet, Jean Servais Stas, Auguste Visschers, Jean-François Vléminckx, Edouard Ducpétiaux, 
“Rapport sur la suite à donner aux résolution adoptée par le congrès d’hygiène publique dans sa séance de 
1851”, in: Deuxième rapport général sur les travaux du conseil supérieur d’hygiène publique (15 mei 1850 - 1 januari 1852), 
Brussel, 1852, 50. 
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kostprijsberekeningen. Het nationale congres adviseerde overigens dat lokale 
bijstandsorganisaties zoals het weldadigheidsbureau – bureau de bienfaisance – 
financiële middelen ter beschikking moesten stellen voor de bouw van gezonde 
arbeiderswoningen in combinatie met het afbreken van ongezonde woningen.17 Het 
merendeel van de congresleden was het eens dat de lokale weldadigheidsbureaus niet 
alleen de miserie moesten oplossen, maar ook een preventieve taak te vervullen 
hadden.18 

Inzake de huisvesting besloot het congres dat het bouwen van goede en gezonde 
arbeiderswoningen een eerste prioriteit was. In een tweede fase moest men het mogelijk 
maken dat arbeiders eigenaar konden worden van hun woning. Men verwees naar de 
Britse Benefit building-societies en naar een recent opgerichte vereniging in Luik die 
statutair voorzag dat de arbeider, door het betalen van een klein surplus op de huur, na 
verloop van tijd via een afbetalingssysteem eigenaar kon worden van de woning. 19 De 
achterliggende idee wat men labelt als “conservatief-burgerlijk”. Als arbeiders eigenaar 
van hun woning werden, zou dat de maatschappelijke orde verstevigen en de onrust 
onder de arbeidersklasse temperen.  

L’ouvrier appelé desormais à participer du bénéfice de la propriété, serait 
directement intéressé par là même à la défense de l’ordre sur lequel elle repose.20  

De adviezen die op het eerste hygiënecongres werden gestemd, kregen echter geen 
omzetting in Belgische wetgeving. Rogier stuurde wel een omzendbrief naar de 
gemeenten om hen aan te manen de adviezen van het hygiënecongres op te nemen in 
gemeentelijke reglementen, maar de weerslag hiervan bleef eerder beperkt.21 Tijdens 
het congres werd wel een commissie opgericht die een tweede Congrès général d’hygiène 
moest organiseren waarop men zowel Belgische als buitenlandse hygiëne-specialisten 
moest uitnodigen.22 

 
                                                        
17 Het lokale weldadigheidsbureau stond in de voor onderstand en medische hulp. Het bureel was ook 
verantwoordelijk voor wezen of verwaarloosde kinderen. Daarnaast bestonden ook de Burgerlijke Godshuizen 
die belast werden met de zorg voor armen, bejaarden, arbeidsongeschikten, vondelingen en wezen die geen 
plaats vonden in gestichten, in: Gilberte Pieters, Historiek van de openbare onderstand, licentiaatsverhandeling, 
Gent, RUG, 1973, 59. 
18 Jean-Pierre Cluysenaar, Armand Demanet, Edouard Ducpétiaux, Auguste Visschers, Victor Uytterhoeven, 
“Rapport sur les mesures proposées et adoptés par le congrès d’hygiène publique de 1851. Assainissement des 
quartiers et amélioration des habitations affectés à la classe ouvrière”, in: Deuxième rapport général sur les 
travaux du conseil supérieur d’hygiène publique (15 mei 1850 - 1 januari 1852), 28-32. 
19 Demanet, Visschers, Ducpétiaux, Uytterhoeven, Cluysenaar, ibidem, 33. 
20 Demanet, Visschers, Ducpétiaux, Uytterhoeven, Cluysenaar, ibidem, 32-33. 
21 Bruyneel, De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009). Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid, 40. 
22 Demanet, Stas, Visschers, Vléminckx, Ducpétiaux, “Rapport sur la suite à donner aux résolution adoptée par 
le congrès d’hygiène publique dans sa séance de 1851”, 54. 
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3.1.2  Internationaal hygiënecongres 1852 

Een jaar na de hoopvolle eerste bijeenkomst riep men in Brussel de specialisten opnieuw 
samen. Het tweede congres van september 1852 kende een grotere opkomst: men telde 
ongeveer 300 Belgische en 57 buitenlandse deelnemers. Tijdens het congres werden een 
heleboel vragen over openbare hygiëne geformuleerd. Men dacht na over het nut van 
openbare baden en wasplaatsen, en over het belang van degelijke arbeidershuisvesting 
en van hospitalen. Er werden ook meer technische aspecten besproken zoals de uitbouw 
van waterleidingen, ventilatiesystemen, rioleringen en latrines. Ten slotte reflecteerde 
men ook over een breed gamma van sociale problemen zoals gevaarlijke manupilatie 
van voeding, ongezonde en hinderlijke bedrijven, arbeidsongevallen, kinder- en 
vrouwenarbeid en prostitutie. De deelnemers hadden een medische achtergrond, of 
waren ingenieurs, architecten, chemici en juristen.23 De leden van de Belgische Hoge 
Gezondheidsraad vormden de spil in de debatten.24 Maar ook buitenlandse specialisten, 
zoals de Franse gezondheidsadviseur Villermé, lieten hun stem horen. De Britse 
gezondheidsspecialist Chadwick was zelf niet aanwezig op het congres maar liet zich 
vertegenwoordigen door de liberaal Hugh Fortescue – beter gekend als Viscount 
Ebrington (1818-1905), de secretaris van de Poor Law Board.25  

Inzake arbeidershuisvesting formuleerde men tijdens het congres duidelijke 
doelstellingen. De wetgevende macht moest ingrijpen en een aantal wetten laten 
stemmen om: (1) het onteigenen van ongezonde woningen in privébezit te 
vereenvoudigen, (2) ondernemers die arbeiderswoningen bouwden vrij te stellen van de 
grondbelasting, en (3) de inkomstenbelasting van lening voor de bouw van een eigen 
woning fiscaal aftrekbaar te maken.26 De nationale overheid mocht dus enkel een 
ondersteunende rol spelen door het laten stemmen van deze wetten.27 Net zoals tijdens 
het vorige hygiënecongres benadrukte men de rol die gemeentelijke en andere lokale 
overheden moesten spelen in het onteigenen, saneren en aanbieden van gezonde 
woningen. De lokale administraties moesten toezien op de naleving van de 
 
                                                        
23 Congrès général d’hygiène de Bruxelles. Compte rendu des séances, Brussel, 1852, 1-17. 
24 Deze leden waren: Jean-François Vléminckx, Jean Arrivabene, Jean-Pierre Cluysenaar, Armand Demanet, 
Edouard Ducpétiaux, Jean Servais Stas, Victor Uytterhoeven, Auguste Visschers, Nicolas Theis en Charles 
Liedts. 
25 De Poor Law Board werd in 1847 opgericht als opvolgend orgaan van de Poor Law Commission en deze instelling 
moest er op toezien dat de armenwet van 1834 werd nageleefd. Deze wet stipuleerde onder andere dat elke 
gemeente verplicht was om een workhouse in te richten en dat bedelarij verboden was.  
26 “Mesures à prendre pour l’assainissement des quartiers et l’amélioration des habitations occupés par la 
classe ouvrière et indigente, tant dans les villes que dans les campagnes. Règles à suivre pour la construction 
de ces habitations”, in: MBZ, Amélioration des habitations d’ouvrières, Circulaires du gouvenement. Résolutions et 
propositions du congress d’hygiène de 1852, 18, 220-230.  
27 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 45. 
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voorschriften en reglementen van de Hoge Gezondheidsraad. De lokale 
liefdadigheidsinstellingen konden volgens de deelnemers aan het congres ook worden 
ingezet in het proces om de arbeiders beter te huisvesten: ze moesten erop toezien dat 
de huizen die ze verhuurden aan armen en behoeftigen voldeden aan de hygiënische 
voorschriften, en ze konden met hun kredieten leningen verstrekken zodat men 
geoptimalisteerde arbeiderswoningen kon bouwen en er vervolgens op toezien dat in 
deze nieuwe woningen de regels strikt werden nageleefd.28 

Tijdens de discussie werden ook een aantal basisvoorwaarden voor goede 
arbeiderswoningen geformuleerd. De woningen moesten voldoende verlicht en verlucht 
kunnen worden. Ze moesten gebouwd worden op droge terreinen en liefst zo ver 
mogelijk weg van de schadelijke fabrieksdampen. Idealiter werden de woningen 
zuidoostelijk ingeplant, had elke woning een tuintje of koertje, en was er stromend 
water aanwezig. De woningen moesten ook aangesloten zijn op een rioleringssysteem 
en de hoogte van de huizen mocht niet hoger zijn dan de breedte van de straten. 
Daarnaast hamerde men op het belang van aparte slaapruimtes voor ouders en 
kinderen, en liefst ook nog een aparte slaapkamer voor de kinderen van een 
verschillend geslacht. Bovendien besprak men tot in de details welke materialen – 
deuren, ramen, trappen, verwarming – het best konden worden gebruikt om de 
woningen te bouwen.29  

Als algemeen besluit formuleerden de congresleden dat de nationale overheid studies 
moest stimuleren, dat men reglementen en programma’s voor architecten moest 
opstellen en op zoek moest gaan naar bouwmodellen. Toch was niet iedereen het eens 
met deze beperkte adviserende rol van de nationale overheid. De republikein Pascal 
Pierre Duprat (1815-1885) uitte zijn ongenoegen over deze beperkte rol als volgt.  

Inviter le gouvernement à faire des études seulement, permettez-moi de le dire, 
c’est mutiler son rôle. Sans doute, il faut que le gouvernement, par ses académies, 
par ses institutions scientifiques, par ses congrès, éclaire les esprits. Mais ce n’est 
là qu’un côté de son rôle… Les gouvernements ne doivent pas être des académies, 
ni des congrès: quelle que soit la haute estime que je professe pour les congrès, les 
gouvernements sont quelque chose de plus; ils sont un pouvoir, ils doivent agir. 30 

Volgens Duprat kon en moest, naast de individuele acties en de handelingen van 
verenigingen of van lokale overheden, ook de nationale overheid een “grande, 
puissante, énergique, généreuse et féconde” rol spelen in het huisvesten van arbeiders. 
De overheid kon meer bepaald het stichten van huisvestingsmaatschappijen – in eerste 

 
                                                        
28 Congrès général d’hygiène de Bruxelles. Compte rendu des séances, Brussel, 1852, 45-47. 
29 Congrès général d’hygiène de Bruxelles. Compte rendu des séances, Brussel, 1852, 48-52. 
30 Congrès général d’hygiène de Bruxelles. Compte rendu des séances, Brussel, 1852, 60. 
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instantie financieel – aanmoedigen, dat was Duprats mening. 31 Na deze discussie 
kwamen nog een aantal andere interessante actoren aan het woord zoals de Londense 
architect Henry Roberts. Ducpétiaux vatte Roberts uiteenzetting samen en dit werd 
toegevoegd in een bijlage van de congresresoluties.32 

Tot slot belastte het internationale congres de Hoge Gezondheidsraad met een 
specifieke opdracht. De Hoge Gezondheidsraad moest een speciale commissie in het 
leven roepen die zich exclusief zou buigen over het huisvestingsvraagstuk.33 In 1852 
werden Armand Demanet (1808-1865), Jean-Pierre Cluysenaar (1811-1880), Auguste 
Visschers en Edouard Ducpétiaux als leden van de Commission des sociétés de secours 
mutuels aangesteld. Drie jaar later rapporteerden Ducpétiaux en Visschers hoe de 
arbeiders volgens hen het best konden worden gehuisvest en op welke manier ze 
eigenaar van een woning konden worden.34 Het rapport is typerend voor de aanpak van 
toen: Ducpétiaux en Visschers verzamelden zoveel mogelijk informatie over bestaande 
projecten in andere landen, projecten die ze bovendien ter plaatse hadden bezocht. 
Door te focussen op succesvolle buitenlandse praktijken van woningbouw voor 
arbeiders hoopten de commissieleden om in eigen land een stap verder te kunnen gaan 
dan de tot dan toe vrijblijvende theoretische discussies.35 Vertrekkend vanuit hun 
overzicht van verschillende initiatieven trachtten ze de beste aanpak inzake 
arbeiderswoningen te achterhalen om vervolgens gratis modelplannen, 
kostenramingen en tekeningen van arbeiderswoningen te verspreiden.36  

Ducpétiaux en Visschers concentreerden zich op de beste voorbeelden uit Groot-
Brittannië, Duitsland en Frankrijk. Ze lieten zich lovend uit over de Benefit building 
societies uit Groot-Brittanië, een soort van bouwverenigingen die kapitaal 
samenbrachten en die voor hun leden huizen bouwden. Het waren friendly societies – 
verenigingen voor onderlinge bijstand – met twee soorten leden: de ene waren 

 
                                                        
31 Congrès général d’hygiène de Bruxelles. Compte rendu des séances, Brussel, 1852, 61-62. 
32 Ook de initiatieven van twee Britse verenigingen – de Société pour l’amélioration de la condition des classes 
laborieuses en de Société métropolitaine pour l’amélioration des habitations de la classe laborieuse – werden uitvoerig 
besproken. Ook Ducpétiaux’ bijdrage, met als titel Résumé des instructions du conseil général de santé d’Angleterre 
relatives au drainage et au nettoyage des villes et de l’intérieur des habitations, waarin hij heel nauwkeurig de 
technische aspecten van arbeiderswoningen uit Engeland uiteenzet, werd als appendix toegevoegd, zie: “De 
l’amélioration des habitations de la classe ouvrière en Angleterre par Ducpétiaux d’après des documents 
communiques par M. Henry Roberts”, zie: Congrès général d’hygiène de Bruxelles. Compte rendu des séances, Brussel, 
1852, 304-362. 
33 Reeds tijdens het eerste hygiënecongres was dit voorstel geopperd maar het was zonder resultaat gebleven. 
34 Visschers, Ducpétiaux, Rapport de la commission permanente des sociétés de secours mutuels, 4. 
35 Visschers, Ducpétiaux, Rapport de la commission permanente des sociétés de secours mutuels, 1-2. 
36 Demanet, Visschers, Ducpétiaux, Uytterhoeven, Cluysenaar, “Rapport sur les mesures proposées et adoptés 
par le congrès d’hygiène publique de 1851. Assainissement des quartiers et amélioration des habitations 
affectés à la classe ouvrière”, 29. 
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aandeelhouders die op die manier kapitaal konden beleggen (de interest bedroeg 4%, 
wat hoger was dan de meeste Engelse spaarkassen), de andere leden waren arbeiders die 
het kapitaal konden lenen en na een afbetalingsplan eigenaar werden van de woningen. 
Deze Engelse bouwverenigingen plukten de vruchten van l’esprit d’association tussen 
beide “klassen”, zo stelden Ducpétiaux en Visschers. Met de financiële inbreng van de 
burgerlijke maatschappij en via patronage door de kapitaalkrachtige klasse, konden de 
arbeiders eigendom verwerven. Daarnaast verwezen Ducpétiaux en Visschers ook naar 
de Duitse Gemeinnützige Baugesellschaft. Deze Berlijnse bouwvereniging, opgericht in 
1847, stelde huizen ter beschikking van de arbeiders en maakte het mogelijk dat de 
huurders op termijn eigenaar van hun woningen werden. Als nadeel van het project 
stipten Ducpétiaux en Visschers aan dat de huurder als lid van de Genossenschaft geen 
eigenaar werd van een individuele woning, maar slechts van een deel van een groter 
gemeenschapshuis. Het compact groepswonen in grote woonkazernes had volgens de 
verslaggevers als nadeel dat er sneller conflicten tussen de verschillende bewoners 
ontstonden. Vanaf de jaren 1850 bestond er een tendens om te pleiten voor individuele 
wooneenheden. Toch bood het Duitse bouwmodel volgens Ducpétiaux en Visschers ook 
een aantal niet te versmaden voordelen zoals onderlinge hulp bij ziekte en het 
coöperatief aankopen van levensmiddelen. Voor Frankrijk verwezen Ducpétiaux en 
Visschers naar de nationale decreten van 22 januari en 17 maart 1852 die een stimulans 
betekenden voor de bouw van arbeiderswoningen. De nationale regering maakte een 
som van 10 miljoen Franse frank vrij om lokale bouwprojecten financieel te 
ondersteunen. Daarnaast verwezen Ducpétiaux en Visschers in de marge naar een 
aantal projecten in Parijs37, Lille, Marseille en Rouen, maar ze besloten al snel dat:  

…de toutes ces combinaisons, celle qui a été réalisée à Mulhouse nous paraît offrir 
l’exemple le plus intéressant et le plus complet.38  

Ducpétiaux had de stad bezocht en onderhield persoonlijk contact met de 
belangrijkste actoren die het huisvestingsmodel van Mulhouse gestalte gaven.39 In 1854 
kreeg hij van dokter Achilles Penot (1801-1886) uit Mulhouse het rapport over de cité 
ouvrière opgestuurd.40 Wellicht gebruikte hij dit rapport als inspiratiebron voor zijn 
eigen verslag aan de Commission des sociétés de secours mutuels, waarin hij uitgebreid 

 
                                                        
37 Ze gingen kort in op de Cité Napoleon en op de activiteiten van de Société de bienfaisance pour l’amélioration et le 
bon marché des logements d’ouvriers. 
38 Visschers, Ducpétiaux, Rapport de la commission permanente des sociétés de secours mutuels, 2-13. 
39 Visschers, Ducpétiaux, Rapport de la commission permanente des sociétés de secours mutuels, 4, 43-44. 
40 Archives Municipales de Mulhouse (AMM), Fonds Société Industrielle de Mulhouse (SIM), 94 B 187, 
Correspondance, “Registre de copier de lettres (1852-1857)”, brief van Achille Penot aan Edouard Ducpétiaux, 
1854. 
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stilstond bij de statuten en de werkwijze van de Société mulhousienne des cités ouvrières.41  

In het volgende deel staat het project in Mulhouse centraal en wordt er dieper ingegaan 
op de verschillende facetten die dit model typeerden. Er wordt ook onderzocht met 
welke andere modellen het Mulhouse-model moest concurreren. Met andere woorden 
zal ik nagaan welke andere types van arbeidershuisvesting er werden besproken op de 
internationale congressen en waarom Mulhouse in die dagen de status van beste aanpak 
kreeg. Vervolgens zal worden onderzocht of het model van Mulhouse ook in België werd 
toegepast. 

3 .2  De ideale oplossing uit  Mulhouse? 

3.2.1  Dynamische ondernemers:  Société Industrielle de 
Mulhouse 

Mulhouse is een Franse stad in Elzas-Lotharingen die kan bogen op een rijke 
geschiedenis. Tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw groeide de stad uit tot 
één van de meest geïndustrialiseerde centra en werd het in de buitenlandse pers het 
Manchester van Frankrijk genoemd.42 Het economische leven in Mulhouse werd 
gedomineerd door een aantal grote textiel- en metaalfabrieken. Door deze 
aantrekkelijke economische situatie, groeide de bevolking exponentieel aan.43 Beide 
factoren – de industrialisatie en de bevolkingstoename – hadden een grote invloed op de 
leef- en woonomstandigheden van de arbeiders en volgens de geleerde tijdgenoten werd 
de stad “geteisterd” door een aantal sociale en hygiënische problemen, zoals 
delinquentie, alcoholmisbruik en seksueel wangedrag. Ook de Franse arts Villermé 
diagnosticeerde tijdens zijn bezoeken aan Mulhouse (1835-1836) dat de slecht verluchte, 
smerige en overbevolkte wijken broeihaarden waren voor besmettelijke ziekten zoals 
tyfus, tuberculose, en cholera. 44 

 
                                                        
41 Visschers, Ducpétiaux, Rapport de la commission permanente des sociétés de secours mutuels, 2, 18. 
42 Northern Star, 3 juli 1847, 8. 
43 In minder dan vijftig jaar tijd verdrievoudigde de bevolking van 10.000 naar 30.000 inwoners. Deze groei 
werd enerzijds veroorzaakt door een natuurlijke bevolkingsgroei, maar anderzijds vooral door een 
arbeidsimmigratie naar deze regio, zie: Arthur Borghese, “Industrialist paternalism and lower-class agitation. 
The case of Mulhouse, 1848-1851, in: Histoire Sociale, 13 (25), 1980, 57-58. 
44 Louis René Villermé, De la santé des ouvriers employés dans les fabriques de soie, de coton et de laine, Parijs, 
Renouard, 1840. 
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Een dertigtal fabrieksbazen en grote industriëlen zocht naar oplossingen voor wat ze 
de “erbarmelijke leef- en werkomstandigheden van hun werknemers” noemden.45 Vanaf 
1832 bundelden zij hun krachten in de Société Industrielle de Mulhouse (SIM) omdat ze er 
van overtuigd waren dat dit hun “marche dans la voie toujours difficile du progrès” 
extra slaagkansen gaf.46 Via verschillende comités probeerde de SIM de paternalistische 
leuze – dat een baas aan zijn arbeiders meer verschuldigd was dan loon – in daden om te 
zetten. Men sponsorde actief liefdadigheidswerken, gaande van subsidies voor 
kinderopvang of bejaardentehuizen, tot het uitbouwen van publieke baden. Net zoals in 
andere geïndustrialiseerde landen waren deze traditionele vormen van liefdadigheid 
een geschikt instrument om controle uit te oefenen op de werknemers.47 In 1835 
bouwde de Mulhouse-ondernemer André Koechlin (1789-1875) als eerste een reeks 
huurwoningen voor zijn werknemers.48 Zijn voorbeeld kreeg snel navolging. De 
fabriekseigenaars beseften dat de huurprijzen in Mulhouse torenhoog en niet in 
proportie met de reële lonen waren. Door het aanbieden van betaalbare 
(huur)woningen hoopten ze dat hun arbeiders niet zouden uitwijken naar het 
omliggende platteland en hoopte men de arbeiders aan hun bedrijf te binden. 
Bovendien wilden de industriëlen in Mulhouse op die manier verhinderen dat de 
nationale staat direct zou ingrijpen.49  

De industriëlen van de SIM waren tamelijk progressief voor hun tijd en in hun 
maatschappijvisie was het huisvestingsthema nauw vervlochten met een ander aspect 
van de sociale kwestie, namelijk de regulering en de beperking van kinderarbeid, 
gekoppeld aan het onderwijs van jonge arbeiders. Wanneer Ducpétiaux in zijn studie De 
la condition physique et moral des jeunes ouvriers (1843) beklemtoonde dat ook de Belgische 
industriesteden nood hadden aan een reglementering van kinderarbeid, verwees hij 
expliciet naar het voorbeeld van Mulhouse. De SIM had namelijk luid en duidelijk 
geprotesteerd toen ze vaststelde dat de Franse wet op kinderarbeid uit 1841 dode letter 

 
                                                        
45 Le Travailleur Associé. Propagateur international des doctrines coopératives, 15 december 1866, 1e jaargang, 
nummer 5, 143. 
46 De SIM was georganiseerd in een aantal comités die elk reflecteerden over verschillende thema’s: 
mechanica, chemie, handel, papierindustrie, geschiedenis, statistiek en het algemeen belang, zie: AMM, Fonds 
SIM, 94 B 188, Correspondance, “Registre de copier de lettres (1857-1861)”, brief op 4 maart 1861; Société 
industrielle de Mulhouse, Règlement de la Société industrielle de Mulhouse, Mulhouse, Baret, 1842.  
47 Roebroek, Hertogh, De beschavende invloed des tijds: twee eeuwen sociale politiek, verzorgingsstaat en sociale 
zekerheid in Nederland, 33-34. 
48 Borghese, “Industrialist paternalism and lower-class agitation”, 80-81.  
49 Sandrine Kott, “La Haute-Alsace: une région modèle en matière d’habitat ouvrier (1853-1914)”, in: La revue de 
l’economie, januari 1988, 34. 
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bleef.50 Ze stuurde een petitie naar de Franse Kamer van Volksvertegenwoordigers en 
pleitte voor een striktere toepassing van de wet. Ducpétiaux oordeelde dat de 
industriëlen van Mulhouse sociaal bewogen waren en hun arbeiders niet louter als een 
productiemiddel beschouwden. Meer nog, de Elzas-ondernemers zetten zich actief in 
om de sociale positie van de arbeidende massa te verbeteren. 

Plusieurs fabricants sont déjà entrés spontanément dans cette voie de progrès. 
Cessant de considérer les travailleurs comme des instruments, de simples 
accessoires de leurs machines, ils ont fait tous leurs efforts pour améliorer leur 
position. Ils ont créé des écoles, des caisses d’épargne, de secours mutuels en leur 
faveur, et l’on a vu récemment en France une société presque exclusivement 
composée de manufacturiers, la société industrielle de Mulhouse, prendre 
l’initiative pour démontrer la nécessité et provoquer la confection d’une loi 
protectrice du travail des enfants. 51 

De SIM participeerde bovendien aan internationale bijeenkomsten. Zo stuurden ze in 
1851 een delegatie naar de wereldtentoonstelling van Londen. De afgevaardigden 
bezochten in Hyde Park een modelwijk met arbeidershuizen, gebouwd door de Society 
for Improving the Condition of the Laboring Classes of London (SICLC) volgens de 
bouwplannen van Henry Roberts, die ere-architect was van deze vereniging. Dit project 
kreeg in eigen land nationale erkenning, want het was officieel goedgekeurd en 
gesponsord door Albert, de Prins-gemaal van koningin Victoria, die tevens voorzitter 
van de SICLC was.52 De afgevaardigden uit Mulhouse namen gretig de brochure over dit 
project mee naar hun thuisstad.53 Uit deze bron blijkt dat de modelwoningen van Hyde 
Park doelbewust werden gebouwd om de bezoekers van de wereldtentoonstelling te 
inspireren, om hen praktische informatie over de bouw en het concept van 
arbeiderswoningen te verschaffen.54 

His Royal Highness with the desire of conveying practical information calculated 
to promote the much needed improvement of the dwellings of the Working 
Classes, and also of stimulating visitors to the Exhibition, whose position and 

 
                                                        
50 In de debatten over deze wet op de kinderarbeid werd het werk van de Franse arts Louis René Villermé 
veelvuldig geciteerd door de voorstanders, in: Randeraad, Het onberekenbare Europa: macht en getal in de 
negentiende eeuw, 72. 
51 Ducpétiaux, De la condition physique et moral des jeunes ouvriers et des moyens de l’améliorer, 262. 
52 Shapiro, Housing the poor of Paris, 163. 
53 AMM, Fonds SIM, 02 B 31, Brochure du model houses for four families at the Great Exhibition, erected at the cavalry 
barracks in Hyde Park, 1. 
54 Henry Roberts deelde bewust tijdens de internationale weldadigsheidscongressen in Brussel (1856) en 
Londen (1862) naast deze brochure nog andere van zijn publicaties over arbeidershuisvesting uit om andere 
hervormers te inspireren. 
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circumstances may enable them to carry out similar undertakings, and thus 
without pecuniary sacrifice, permanently to benefit those who are greatly 
dependent on others for their home and family comforts.55 

Het project van Roberts in Hyde Park verschilde van zijn eerdere projecten. 
Voorheen ontwierp Henry Roberts vooral grote appartementblokken zoals in twee 
Londense wijken, Clerkenwell (1845) en Streatham Street (1849-1850). Deze 
appartementsblokken met verschillende verdiepingen werden gekenmerkt door 
winkeltjes op het souterrain en door de aanwezigheid van vele families die onderdak 
vonden in een individuele flat met een eigen leefruimte, twee slaapkamers en een 
keuken.56 Na vele studiereizen op het Europese continent en veldwerk in andere 
industriesteden, paste Roberts zijn visie over arbeidershuisvesting aan. In zijn essays uit 
de jaren 1850 – zoals het werk The dwellings of the laboring classes – blikte Roberts terug op 
zijn buitenlandse ervaringen en besprak hij de voor- en nadelen van verschillende 
bouwmodellen.57 De grote, goedkope appartementsgebouwen of kazernewoningen 
hadden als grootste nadeel dat de bewoners te dicht op elkaar leefden, wat vaak 
resulteerde in protesten, ruzies en relletjes. De concentratie van een groot aantal 
mensen op een te kleine oppervlakte en in de directe fysieke nabijheid, veroorzaakte 
ongemakken zoals bijvoorbeeld promiscuïteit.58 Daarom pleitte Roberts voor het 
bouwen van individuele familiewoningen gegroepeerd in blokken van 4, 6 of 8 huizen, 
ook wel het Engelse cottagesysteem genoemd. Het was zo een model van groepswonen 
dat Roberts in 1851 liet bouwen naar aanleiding van de wereldtentoonstelling en 
waardoor de vertegenwoordigers in Mulhouse geïnspireerd geraakten.59 Door meerdere 
gezinnen onder één dak te huisvesten konden de kosten gedrukt worden, leefden de 
arbeiders samen met hun gezin en werd hun privacy gerespecteerd. Via een centrale 
trap aan de buitenzijde konden de woningen worden bereikt. In een toelichtende 
brochure werd op een zeer gedetailleerde manier de bouwkenmerken, de materialen en 
de constructievoorwaarden beschreven. Op de onderstaande afbeelding kan men 
bijvoorbeeld zien dat elke woning één leefruimte, een aparte toiletruimte, een 
bijkeuken, een hal en drie slaapkamers had.60 De plannen voorzagen nadrukkelijk in een 

 
                                                        
55 AMM, Fonds SIM, 02 B 31, Brochure du model houses, 1-2. 
56 Graham Towers, Building democracy. Community architecture in the inner cities, Bristol, UCL Press, 1995, 10. 
57 Sharon Marcus, Apartment stories: City and home in nineteenth-century Paris and Londen, Berkeley, University of 
California Press, 1999, 234-235. 
58 Norfolk New, 20 oktober 1866, 5. 
59 In Hyde Park bouwde Roberts een woonblok met vier gegroepeerde huizen, twee op de benedenverdieping 
en twee op de bovenverdieping. 
60 De plannen van Roberts uit Hyde Park werden nadien uitgebreid gebruikt bij de uitbouw van een 
gelijkaardig project in Windsor. 
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aparte slaapkamer voor de ouders, wat volgens de bedenkers van deze plannen bijdroeg 
tot een goede moraal en fatsoen.  

 
Afbeelding 3: plannen van de modelwoningen in Hyde Park61 

Het Britse Hyde Parkmodel bood ook technische oplossingen voor de drie knelpunten 
die Ducpétiaux reeds in zijn eerste onderzoek over arbeiderswoningen in 1838 
aanhaalde: (1) het belang van riolering en zuiver drinkwater, (2) de noodzaak van 
voldoende ruimte en licht en (3) aandacht voor de vereiste hoeveelheid frisse lucht. Elke 
slaapkamer had een raam naar buiten wat zorgde voor een goede ventilatie, de huizen 
beschikten over voldoende vers water via een ingenieus systeem met een cisterne op 
het dak. Bovendien werden de muren gebouwd met holle bakstenen om het huis beter 

 
                                                        
61 AMM, Fonds SIM, 02 B 31, Brochure du model houses, 1. 
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te verluchten en om het te beschermen tegen vochtigheid. De ouders hadden vanuit de 
leefruimte ook zicht op de kinderkamers, zodat ze deze konden controleren en zodat de 
kinderen niet steeds in de leefruimte moesten vertoeven.62 Dit controle-element was 
een afgeleide van het panopticum van Bentham, een architectonisch principe dat zeer 
populair was in het negentiende-eeuwse gevangeniswezen, maar dus ook werd 
toegepast in arbeiderswoningen en -wijken.63 

In september 1851, dus meteen na de thuiskomst van de afgevaardigden en duidelijk 
geïnspireerd door wat ze hadden gezien tijdens de wereldtentoonstelling, organiseerde 
de SIM een wedstrijd voor het bouwen van betaalbare en degelijke arbeiderswoningen.64 
De industriëlen uit Mulhouse voelden zich persoonlijk aangesproken om ook in eigen 
streek initiatieven te nemen zoals blijkt uit hun jaarrapport van 1851:  

… ont pu voir les louables efforts qu'on a fait de l'autre côté de la Manche, pour 
procurer aux ouvriers des logements convenablement vastes, propres, 
suffisamment inondés de lumière, à l'abri de toute humidité, et présentant tout le 
confort nécessaire, afin que l'ouvrier se plaise dans son intérieur, et aime à s'y 
trouver avec sa famille. Ceux de nos collègues que cette amélioration considérable 
du sort des classes laborieuses ont le plus frappé, ont pensé que notre pays devait 
s'empresser à suivre un si bel exemple.65 

De vaststelling dat de wereldtentoonstelling van Londen in 1851 een forum was voor 
een internationale uitwisseling van vernieuwend gedachtegoed, lijkt op het eerste 
gezicht tegenstrijdig met de wijdverspreide opvatting onder historici, die 
wereldtentoonstellingen vooral beschouwen als een exponent van het negentiende-
eeuwse proces van natievorming.66 Het klopt dat Engeland tijdens de eerste 
wereldtentoonstelling haar industriële voortrekkersrol koppelde aan de algemene 

 
                                                        
62 AMM, Fonds SIM, 02 B 31, Brochure du model houses, 2-3. 
63 Frank Adriaensen, Dr. Adolphe Burggraeve: arbeider als patiënt, stad als panoptikum, in: Tijdschrift voor de 
geschiedenis van de techniek en de industriële cultuur, 9 (4), 1991, 7-11. 
64 Weber, Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, 116 (24), 1851, 135. 
65 Weber, Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse,  116 (24), 1851, 131. 
66 Benedict, “International exhibitions and national identity”, in: Anthropology Today, 7 (3), 1991, 5-9; Jeffrey A. 
Auerbach, Peter H. Hoffenberg, (red.), Britain, the Empire, and the world at the Great Exhibition of 1851, Aldershot, 
Ashgate Publishing Limited, 2008; Wolfram Kaiser, “Vive la France! Vive la République? The cultural 
construction of French identity at the World Exhibitions in Paris, 1855-1900”, in: National Identities 1 (3), 1999, 
227-244; Elfie Rembold, “Exhibitions and national identity”, in: National Identities, 1 (3), 1999, 221-226; Kirsten 
Orr, “A force for urbanism and national identity: the evolution and impact of the nineteenth-century 
Australian international exhibitions”, in: Volker Barth (red.), Identity and Universality. A commemoration of 150 
years of universal exhibitions, Parijs, Bureau International des Expositions, 2002; Riccarda Torriani, “The 
dynamics of national identity: a comparison of the swiss national exhibitions of 1939 and 1964”, in: Journal of 
Contemporary History, 37 (4), 2002, 559-573. 
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“ontwikkeling” van de natie en dat men de bezoekers overblufte met nieuwe 
economische en industriële snufjes om zo haar superieure positie op moreel en 
cultureel vlak aan te tonen.67 De wereldtentoonstelling was een soort “opvoering van de 
“ideale” Engelse industriële wereld met al haar machines, plannen, modellen en 
concepten” waardoor de eigen natie verheerlijkt werd. Tegelijkertijd trok de 
wereldtentoonstelling veel bezoekers uit andere landen aan en droeg ze bij tot de 
internationalisering van de sociale kwestie en het zoeken naar oplossingen voor dat 
vraagstuk. Wat de buitenlandse bezoekers beschouwden als “goede ideeën” namen ze 
mee naar hun thuisland om ze daar, aangepast aan de lokale sociale, economische en 
culturele eigenheden, uit te proberen. De casus van de SIM die inspiratie vond bij de 
SICLC, is een typevoorbeeld. Ze namen het Engelse model niet klakkeloos over, maar 
schreven zelf een wedstrijd uit die werd gewonnen door de Franse architect en 
burgerlijk ingenieur Emile Muller (1823-1889).68 Muller tekende een arbeiderswijk met 
afzonderlijke, grote en gezonde huizen waar de privacy van het huisgezin centraal 
stond. Er waren verschillende modellen van huizen, en één type was duidelijk 
schatplichtig aan het project van Roberts: de kleine huizen stonden per vier 
gegroepeerd, twee op het gelijkvloers, twee op de eerste verdieping.69 De Franse keizer 
Napoleon III (1808-1873) had er immers op aangedrongen om het essay van Roberts over 
huisvesting te laten vertalen in Des habitations des classes ouvrières, een werk dat Muller 
met grote interesse las in de bibliotheek van de SIM.70 Muller ontkende niet dat hij zich 
had laten inspireren door de projecten van Roberts. Tijdens het internationale 
weldadigheidscongres van 1856 raadde hij The dwellings of the laboring classes aan als een 
richtinggevend vademecum, als een goede gids voor iedereen die bezig was met de 
verbetering van huisvesting. De appreciatie was wederzijds want tijdens zijn 
openingsrede op deze bijeenkomst zei Roberts dat hij in de weken die voorafgingen aan 
het congres de Franse stad Mulhouse had bezocht. Hij was tevreden om…  

…d’y rencontrer l’application de toutes les utiles mesures que vient d’énumérer 
l’honorable préopinant. 71 

In Roberts publicatie van 1855 over The physical condition of the labouring classes werd 
het project van Mulhouse aangeprezen als hét te volgen model.72 Op het internationaal 

 
                                                        
67 Louise Purbrick (red.), The Great Exhibition of 1851. New interdisciplinary essays, 3. 
68 Robert Fox, “Presidential addres: science, industry, and the social order in Mulhouse (1798-1817)”, in: The 
British Journal for the History of Science, 17 (2), 1984, 153. 
69 AMM, Fonds Engel-Dollfus, 95 A 1138, notice sur les cités ouvrières de Mulhouse. 
70 Robert Fox, “Presidential addres: science, industry, and the social order in Mulhouse, 153. 
71 Congrès international de bienfaisance, Brussel, 1856, 100, 457. 
72 Towers, Building democracy. Community architecture in the inner cities, 10. 
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weldadigheidscongrescongres van 1862 te Londen prees de Britse architect nogmaals 
het project uit Mulhouse.  

Il existe des cités ouvrières à Paris, et dans d’autres villes, mais celles de Mulhouse 
sont supérieures à toutes.73  

De internationale congressen waren overduidelijk bijeenkomsten waar het 
Mulhouse-project legitimiteit kreeg. Maar tijdens deze encyclopedische meetings werd 
er ook over andere huisvestingsprojecten gepraat. Het is interessant om kort in te gaan 
op de besproken alternatieven. Zo kan worden nagegaan waarom de hommes-orchestres 
er naar streefden om net van de arbeiderswijk in Mulhouse een rolmodel te maken.  

3 .2.2  Dynamiek op internationale congressen: Mulhouse als  
model  

Na de succesvolle hygiënecongressen bleek Brussel in september 1856 opnieuw een 
goede ontmoetingsplaats te zijn voor de hommes-orchestres. Het eerste internationale 
weldadigheidscongres koos voor de Belgische hoofdstad omdat de metropool “sur le 
chemin de tout le monde” lag.74 Brussel was niet alleen aantrekkelijk als geografisch 
middelpunt van Europa. Door de nieuwe liberale grondwet van 1830 heerste er in België 
ook een klimaat van vrijheid van meningsuiting.75 Het weldadigheidscongres was het 
directe resultaat van de wereldtentoonstelling van Parijs (1855), waar een aantal 
“zelfverklaarde” experts in de sociale kwestie besloot om in de toekomst internationale 
filantropische congressen te organiseren.76 Deze vergaderingen moesten fungeren als 
“familiebijeenkomsten” waar gelijkgezinden op zoek gingen naar de beste modellen en 
organisaties om de sociale problemen op te lossen.  

Bienfaisance of weldadigheid was een zeer ruim begrip. Tijdens het congres werden 
technische kennis en praktische ervaringen over een gevarieerd aantal thema’s en 
problemen over de grenzen heen uitgewisseld. De internationale kopstukken die eerder 
al hadden gepubliceerd over hygiëne en huisvesting ontbraken niet op de 
aanwezigheidslijst van het weldadigheidscongres. Naast de Britse en Franse 
gezondheidsspecialisten Chadwick en Villermé, namen ook Belgische actoren zoals 
Ducpétiaux, Visschers en Rogier deel aan het congres. Bovendien waren de architecten 

 
                                                        
73 Congrès international de bienfaisance, Londen, 1862, 346. 
74 Congrès international de bienfaisance, Brussel, 1856, 377. 
75 Chevallier, Le Paris moderne: histoire des politiques d’hygiène (1855-1898), 44. 
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Roberts en Muller ook aanwezig. Op het congres waren ook een aantal actoren van de 
SIM – de founding father van de arbeiderswijk Jean Dollfus (1800-1887) en de prominente 
arts uit Mulhouse Achille Penot van de partij. Meer nog, deze laatste twee actoren 
werden zelfs expliciet door het organiserend comité van het congres uitgenodigd om 
hun projecten en bevindingen over arbeidershuisvesting uit de doeken te doen. Het 
weldadigheidscongres versterkte de bestaande relaties tussen vernieuwende denkers. 
Het ongestructureerde netwerk van specialisten in sociale huisvesting kreeg stilaan 
vorm. Bovendien werden tijdens de informele momenten nieuwe banden gesmeed. 

Ce temps sera consacré à renouer des relations anciennes ou à établir des relations 
nouvelles.77  

Tijdens de openingssessie van 15 september 1856 herhaalde men de besluiten van de 
vorige Belgische hygiënecongressen. In tegenstelling tot deze eerste twee Brusselse 
congressen, toen vooral de besluiten van de Hoge Gezondheidsraad werden toegelicht, 
was er tijdens dit weldadigheidscongres ook plaats voor een echte discussie en een 
debat over de voorgestelde projecten. In totaal werden zes stedelijke 
huisvestingsprojecten voorgesteld uit Rijsel, Bergen, Luik, Groningen, Kopenhagen en 
Mulhouse. 

De Rijselse katoenfabrikant Jules Emile Scrive (1837-1899) rapporteerde over de 
sociale projecten die hij organiseerde, over de hulp- en pensioenkassen die hij had 
opgericht en over de gratis medische hulp die hij aan zijn arbeiders bood. Hij beschreef 
op een vrij sobere manier de extra voorzieningen die hij uitbouwde voor zijn arbeiders, 
zoals een bakkerij, een gemeenschapskeuken, publieke baden, scholen, en 
arbeidershuizen. Al deze maatregelen konden volgens Scrive de levensomstandigheden 
van de arbeiders verbeteren. Daarnaast organiseerde Scrive ook culturele activiteiten: 
jaarlijkse feesten, optredens van een muziekkorps, een rooklokaal, een biljartzaal… Door 
deze evenementen en gebouwen wilde Scrive het leven van zijn arbeiders “mooier” 
maken.78  

Een vergelijkbaar project werd door de Bergense fabrikant Emile Rainbeaux (1804-
1861) voorgesteld.79 Het complex van de Grand Hornu wordt in België nog steeds 
beschouwd als het bekendste en vroegste voorbeeld van een “sociale” arbeiderswijk.80 
Het was de Henegouwse industrieel Henri De Gorge-Legrand (1774-1832) die in de 
nabijheid van de mijnsite van de Borinage vanaf 1819 arbeiderswoningen had gebouwd. 
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78 Congrès international de bienfaisance, Brussel, 1856, 93-95. 
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Rainbeaux was mede-eigenaar en het hoofddoel van beide ondernemers was de 
kapitalistische exploitatie van steenkool. De mijnen lagen vrij ver van de bestaande 
woonkernen zodat de ondernemers op een creatieve manier op zoek moesten naar 
werkvolk. Om werknemers aan de steenkoolmijnen te binden, bouwden ze daarom 
arbeiderswoningen en boden ze extra sociale en medische faciliteiten aan.81 In 1832 
telde de arbeiderswijk van de Grand Hornu reeds 440 arbeiderswoningen, elk met een 
kleine tuin. De woningen voldeden aan een aantal hygiënische voorwaarden en werden 
goed verlucht.82 De Bergense mijnmagnaten hechtten ook belang aan onderwijs als 
hefboom om de arbeiders moreel en zedelijk te vormen en bijgevolg zo bij te dragen tot 
de oplossing van de sociale problemen. Ze ondersteunden het onderwijs voor de 
arbeiderskinderen –zowel jongens als meisjes – door het salaris van de onderwijzers te 
betalen, door de gas- en elektriciteitsrekeningen van de scholen te betalen en door de 
leslokalen te onderhouden. 83  

Louis Alexandere Saint-Paul de Sinçay (1815-1890), een zink- en loodindustrieel uit de 
provincie Luik, stelde tijdens het weldadigheidscongres de sociale voorzieningen van 
zijn bedrijf – de Société anonyme des usines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne – voor.84 

Depuis son origine, la Société de la Vieille-Montagne s’est préoccupée du sort de 
ses ouvriers et a cherché, par différentes institutions et mesures réglementaires, à 
améliorer leur condition matérielle et à seconder leur avancement moral.85  

Net als in Rijsel en Bergen bouwde deze Luikse industrieel in de jaren 1840 huizen in 
de buurt van zijn ondernemingen en sites. La Vieille-Montagne was niet één centrale 
fabriek of mijn, maar bezat zowel in het stedelijk gebied van Luik als in de meer 
landelijke regio errond een aantal sites. In totaal had het bedrijf maar liefst 16 
afdelingen, waarvan er enkele op buitenlandse bodem – in Duitsland, in Frankrijk en in 
Zweden – lagen.86 La Vieille-Montagne werkte op twee manieren om de arbeiders te 

 
                                                        
81 In het complex was een beenhouwerij, een bakkerij en een centraal magazijn waar kledij en verschillende 
consumptiegoederen werden verkocht aan een redelijke prijs. Daarnaast richtte men ook bijstand- en 
hulpkassen op en werden publieke baden en wasplaatsen gebouwd. Een zieke arbeider in het complex kon 
rekenen op gratis doktersconsultatie en medicatie en in het geval dat de familie hem/haar niet kon 
ondersteunen op een verblijf in het gasthuis voor oude en gekwetste arbeiders, in: de Royer de Dour, Les 
habitations ouvrières en Belgique, 191. 
82 Woningen werden verhuurd via huurcontracten zodat er geen langdurige verplichtingen waren, noch voor 
de arbeiders, noch voor de werkgever. 
83 Ducpétiaux, De la condition physique et moral des jeunes ouvriers et des moyens de l’améliorer, 261. 
84 Op 31 augustus 1846 was Charles de Brouckère afgetreden als directeur van La Vieille-Montagne. Hij werd 
opgevolgd door Louis Alexandre Calley Saint Paul de Sinçay, in: Marcella Colle-Michel, Les archives de la Société 
des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne, Leuven, Nauwelaerts, 1966, 12. 
85 Congrès internationale de bienfaisance, Brussel, 1856, 28. 
86 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières de la Belgique, 118-119.  
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huisvesten: ofwel bouwde de maatschappij zelf huizen die ze vervolgens verkocht aan 
de arbeiders, ofwel verkocht men een braakliggend stuk grond en leverde men 
goedkope bouwmaterialen aan de arbeiders zodat die zelf een woning konden bouwen. 
Via een afbetalingssysteem konden de arbeiders van La Vieille-Montagne eigenaar 
worden van de woning, waarbij er een spaarkas werd opgericht om dit aan te moedigen. 
Bovendien stimuleerde La Vieille-Montagne ook particuliere bouwaannemers om, met 
eigen middelen en op eigen risico, huizen te bouwen voor de arbeiders. La Vieille-
Montagne gaf de ondernemers wel de garantie dat het bedrijf de huizen voor een aantal 
jaren zou huren, om ze vervolgens onder te verhuren aan haar arbeiders. De huur werd 
dan (half)maandelijks van de lonen afgehouden. Het huurcontract legde een aantal 
verplichtingen op aan de arbeiders: men mocht het pand niet onderverhuren, men 
mocht het huis niet inrichten als een kroeg of café en men moest de huizen goed 
onderhouden. Wanneer men deze regels niet naleefde, kon La Vieille-Montagne de 
huurder ontslaan. Enkele ploegbazen en arbeiders vormden samen een “commission 
permanente de l’établissement” en hielden hierop toezicht.87 Maar er waren nog meer 
sociale voorzieningen die werden uitgebouwd door La Vieille-Montagne, want het bedrijf 
wou zijn arbeiders bijstaan van wieg tot graf.88 Naast de arbeiderswoningen stichtte La 
Vieille-Montagne ook onderlinge hulp- en bijstandskassen, met als doel hulp te bieden 
aan de arbeider en zijn familie.89 Deze kassen werden gespijsd met een deel van de lonen 
van de arbeiders en kregen ook overheidssteun. Ten slotte organiseerde en beheerde La 
Vieille-Montagne winkels – een slagerij, een bakkerij en een kruidenier – waar de 
arbeiders tegen een redelijke prijs voeding konden kopen.90 

Afkomstig uit het noorden van Nederland nam Willem De Sitter (1820-1889), advocaat 
bij het Provinciaal Gerechtshof te Groningen, deel aan de discussie over 
arbeiderswoningen.91 Hij stelde het project van de filantropische vereniging Algemeen 
diakengezelschap der Nederduitse hervormde gemeente voor. Deze duidelijk religieus 
geïnspireerde vereniging had reeds in 1845 oude huizen afgebroken en 100 nieuwe 
woningen gebouwd. Deze huizen werden ter beschikking gesteld van de diaconie (i.e. 
een protestants college van diakens belast met de zorg voor hulpbehoevenden) die 

 
                                                        
87 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 165-166. 
88 Het bedrijf werd tijdens de wereldtentoonstellingen van 1867 en 1889 in Parijs bekroond met medailles voor 
hun sociale voorzieningen, zie: Jean-Jacques Heirwegh, “Le sermon de la vieille-montagne. Institutions 
patronales et paternalisme dans l’industrie du zinc en Belgique au 19e siècle”, in: Erik Aerts, Claude Beaud, 
Jean Stengers (red.), Liberalism and paternalism in the 19th century, 105-107. 
89 “La Société Anonyme de la Vieille-Montagne”, in: Le Travailleur Associé, 15 juni 1867, 2e jaargang, nummer 6, 
142-143. 
90 Congrès international de bienfaisance. Annexes, Brussel, 1856, 34-37. 
91 Willem De Sitter was ook auteur van het werk De armenverzorging in Nederland en het verschaffen van werk aan 
behoeftigen beschouwd, Groningen, Wilkens, 1851. 
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vervolgens elke woning toewees aan arme, oude of invalide arbeiders en aan weduwen 
zonder kinderen. Tijdens het weldadigheidscongres bleek dat dit model van wonen niet 
echt geschikt was voor grote arbeidersgezinnen. De huizen waren te klein en ook niet 
100% hygiënisch.92 Nochtans, vier jaar eerder – tijdens het internationale 
hygiënecongres van 1852 in Brussel – liet De Sitter zich nog positief uit over het relatief 
laag aantal doden tijdens een cholera-epidemie. In de 100 huizen van de vereniging lag 
het sterftecijfer significant lager. 93 Statistische gegevens werden tijdens internationale 
congressen gretig gebruikt om aan te tonen dat een project succesvol was, of niet. Meer 
specifiek werden de gegevens over het aantal doden tijdens epidemieën vaak geciteerd 
als graadmeter. Een grote epidemie was ook vaak de aanleiding om concrete 
maatregelen te nemen.  

Een afgevaardigde van de Deense overheid, C.N. David, stelde tijdens het 
weldadigheidscongres twee projecten uit Kopenhagen voor. In de noordelijke wijk 
Christianshavn had men in 1851 een modelarbeiderswijk gebouwd met hygiënische en 
sanitaire voorzieningen. De wijk was opgebouwd rond twee grote appartementsblokken 
en telde in totaal 40 wooneenheden, die volgens David erg in trek waren bij de 
arbeiders. In een oostelijke wijk van Kopenhagen had men na de cholera-epidemie in 
1853 een arbeiderswijk gebouwd met in totaal 8 huizenblokken, samen goed voor 31 
wooneenheden. De initiatiefnemers van deze Deense projecten waren artsen. Zij 
rekenden op de generositeit van de rijken uit de stad om de arbeiderswijken te helpen 
financieren. De nieuwe arbeiderswijk had een aantal hygiënische voordelen: ze was 
gebouwd op een gedraineerd terrein, er was zuiver water, de huizen werden goed 
geventileerd en er waren gemeenschappelijke washokken. Maar toch besloot David zijn 
presentatie als volgt. 

On ne peut nullement prétendre que cet établissement soit une cité modèle, ou 
que sa construction réalise toutes les améliorations que l’hygiène et l’architecture 
moderne recommandent pour les logements d’ouvriers. Mais, d’une part, 
l’urgence de pourvoir aux besoins de la classe ouvrière si cruellement éprouvée 
par l’épidémie de 1853; de l’autre, la modicité relative des ressources dont on 
pouvait disposer à cet effet, n’ont pas permis d’adopter un plan qui eût été plus 
convenable mais aussi beaucoup plus coûteux. 94 

De initiatiefnemers uit Mulhouse – het zesde huisvestingsproject dat tijdens het 
weldadigheidscongres in Brussel (1856) aan bod kwam – waren daarentegen wel 
overtuigd dat hun plannen een voorbeeldfunctie konden vervullen. Achille Penot – vice-

 
                                                        
92 Congrès international de bienfaisance. Annexes, Brussel, 1856, 177-179. 
93 Congrès général d’hygiène de Bruxelles. Compte rendu des séances, Brussel, 1852, 56-57. 
94 Congrès international de bienfaisance. Annexes, Brussel, 1856, 180, 183. 
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voorzitter van de SIM – stelde met veel vuur en overtuiging het project uit Mulhouse 
voor en Emile Muller, de architect van de modelwijk, ging tijdens de debatten dieper in 
op de technische en praktische kanten van de zaak. Ondanks de vele gelijkenissen met 
de projecten uit Rijsel, Bergen, Luik, Groningen en Kopenhagen, onderscheidde 
Mulhouse zich door een combinatie van twee specifieke kenmerken: het project werd 
opgestart door een groep industriëlen die zich verenigd hadden in een 
huisvestingsmaatschappij en men streefde er naar om de arbeider eigenaar te laten 
worden van de woning. Zo verwierf het project in Mulhouse legitimiteit en groeide het 
uit tot een internationaal rolmodel. Door de positieve reacties in Brussel waren de 
initiatiefnemers van Mulhouse extra gemotiveerd om hun project verder uit te bouwen 
en werd het model nog succesvoller. 

3 .2.3  C’est le contraire de l ’enfer du Dante95 

Een der merkwaardigste uitslagen die men te Mulhouse 
bekomen heeft, is dat bijna ieder huis in eigendom aan 
zijne bewoners toebehoort. Men dacht met recht dat de 
aanmoediging tot het eigenaar worden, het beste middel 
was om het gevoelen van orde, zuinigheid en 
welvoegelijkheid bij den arbeider te ontwikkelen. 96 

In 1868 uitte Gustave Rolin-Jaequemyns zijn grote appreciatie voor het model van 
Mulhouse. Volgens hem was het meest vernieuwende aspect van dit huisvestingsproject 
dat de arbeiders na een aantal jaren ook eigenaar konden worden van hun woning. 
Bovendien stelde Rolin-Jaequemyns dat het project zo succesvol was omdat een aantal 
“volksvrienden” uit Mulhouse hun krachten hadden gebundeld. De arbeidershuizen in 
Mulhouse waren niet gebouwd door één fabriekseigenaar, maar door een groep van 
“verlichte” industriëlen die zich vanaf 1853 hadden verenigd in een 
huisvestingsmaatschappij: de Société Mulhousienne des Cités Ouvrières (SOMCO).97 In totaal 
waren er twaalf stichtende leden en aandeelhouders die een startkapitaal van 300.000 

 
                                                        
95 FRJ, 0043 D, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Correspondance de Londres. Congrès international de bienfaisance”, 
brief uit Londen op 10 juli 1862. 
96 Rolin-Jaequemyns, “Over de toepassing van het coöperatief stelsel tot het bouwen van werkerswoningen. 
Voordracht gehouden in het Van Crombrugghes Genootschap”, in: Het Volksbelang, 21 november 1868, 2e 
jaargang, nummer 47, 2-3. 
97 De huisvestingsmaatschappij SOMCO werd beheerd door een comité van vier leden en stond onder het 
voorzitterschap van de ondernemer Jean Dollfus. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering kregen alle 
participanten een overzicht van de activiteiten en van de lopende projecten, zie: Janet Polasky, Reforming 
urban labor: routes to the city, roots in the country, Ithaca, Cornell University Press, 2010, 48. 
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Franse frank samenbrachten.98 Daar bovenop kreeg de pas opgerichte bouwvereniging, 
als gevolg van de decreten van 22 januari en 17 maart 1852, van de Franse staat een 
eenmalige startsubsidie van 300.000 Franse frank voor het aanleggen van wegen, 
trottoirs, fonteinen en voor het aanplanten van bomen.99 De huisvestingsmaatschappij 
was een winstgevende onderneming, zo bleek ook uit de boekhouding. Maar de 
meerwaarde moest opnieuw worden geïnvesteerd in huisvestings- en sociale projecten. 
Elke vorm van persoonlijke verrijking was uitgesloten en de jaarlijkse rente op de 
aandelen bedroeg niet meer dan 4%.100  
 

 
Afbeelding 4: de eerste arbeidershuizen gebouwd door de SOMCO hadden een burgerlijke 

uitstraling101 

 
Het project in Mulhouse groeide al snel uit tot een heuse cité ouvrière en men slaagde 

er in om de theorie op grote schaal in de praktijk om te zetten.102 In 1864, twaalf jaar na 
de bouw van de eerste huizen en een investering van ongeveer twee miljoen Franse 

 
                                                        
98 Jean en Mathieu Dollfus waren aandeelhouders voor een bedrag van respectievelijk 175.000 en 50.000 Franse 
frank, in: AMM, Fonds Engel-Dollfus, 95 A 1138, Notice sur les cités ouvrières de Mulhouse. 
99 Achille Penot, Les cites ouvrières de Mulhouse et du department du Haut-Rhin. Nouvelle edition augmentée de la 
description des bains et lavoirs établis à Mulhouse, Mulhouse, Bader, 1867, 12. 
100 AMM, Fonds Engel-Dollfus, 95 A 1138, Notice sur les cités ouvrières de Mulhouse. 
101 AMM, Fonds SOMCO, A 1420, Photos des maisons construite par les cites ouvrière 1853-1922. Rapports sur les 
logements et construits, “Vue sur Strassburger Strasse, 1853”. 
102 Towers, Building democracy. Community architecture in the inner cities, 10. 
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frank later, had de SOMCO al 616 individuele huizen en één groot gemeenschapsgebouw 
met individuele kamers voor de vrijgezellen onder de arbeiders gebouwd.103 Op 30 juni 
1864 had de maatschappij al 552 huizen verkocht, een aantal dat steeg naar 599 in 1865 
en 633 in 1866. De onderneming bloeide en het idee om de arbeider eigenaar te maken 
kende succes.104 De methodiek van deze eigendomsverwerving was vrij simpel: de 
huisvestingsmaatschappij SOMCO kocht bouwgrond aan en bouwde er huizen op. Door 
de grote schaal konden de kosten worden gedrukt.105 Vervolgens konden de huurders 
die eigenaar wilden worden een eerste betaling aan de SOMCO doen ter waarde van 250 
à 300 Franse frank (afhankelijk van de grootte van het huis), gevolgd door een afbetaling 
van het hypothecair krediet over een periode van vijftien jaar. In de praktijk kwam dit 
neer op een maandelijkse afbetaling van ongeveer 18 tot 25 Franse frank. Bovendien 
waakte de maatschappij erover dat het maandelijks afbetalingsbedrag niet hoger lag dan 
de gangbare huurprijzen.106 De arbeider ontving een schriftje waarin de maatschappij de 
reeds betaalde sommen opschreef. Daarnaast kreeg de arbeider jaarlijks een interest van 
5% op de gespaarde bedragen, waardoor het systeem dus feitelijk ook als een spaarkas 
werkte.107 De arbeiders die in het project wilden instappen, moesten dus wel eerst een 
kleine som geld bijeen gespaard hebben. Uit een verslag in 1867 van de initiatiefnemer 
Jean Dollfus, vormde dit echter geen financiële barrière.108 

Cet empressement à acheter nos maisons, qui augmente toujours, indique 
assurément mieux que tout ce qui pourrait être dit, combien nous améliorons le 
bien-être de notre population en rendant nos ouvriers propriétaires, les mettant à 
même de posséder une maison commode, bien saine et qu’ils paient facilement au 
moyen de bien petites sommes qu’ils on à verser chaque mois. 109 

Het model van Mulhouse had als onderliggende doelstelling om de verschillende 
klassen in de maatschappij te verenigen en de machtsbalans te bestendigen door de 

 
                                                        
103 Fox, “Presidential addres: science, industry, and the social order in Mulhouse, 153. 
104 AMM, Fonds SOMCO, A 1421, Etats des constructions des cités et extraits des rapports Jean Dollfus (1854-1875, 1869-
1881), “Extrait du rapport annuel fait par le président de la Société des cités ouvrières sur les opérations du 
comité pendant l’exercice du 30 juin 1865 au 30 juin 1866”. 
105 London Daily News, 20 augustus 1867; Norfolk New, 20 oktober, 1866, 5. 
106 Het koopcontract vermeldde dat de arbeiders het pand niet mochten doorverkopen binnen de tien jaar na 
het verlijden van de akte en dat ze hun huis niet mochten onderverhuren tenzij ze hiervoor specifiek de 
toestemming hadden gekregen van de bouwmaatschappij, in: Le Travailleur Associé, 15 december 1866, 1e 
jaargang, nummer 5, 142. 
107 Shapiro, Housing the poor of Paris, 91; Congrès international de bienfaisance, Londen, 1862, 342. 
108 AMM, Fonds Engel-Dollfus, 95 A 1138, Notice sur les cités ouvrières de Mulhouse. 
109 AMM, Fonds SOMCO, A 1421, Etats des constructions des cités et extraits des rapport Jean Dollfus (1854-1875, 1869-
1881), “Société Mulhousienne des cités ouvrières assemblée générale des actionnaires, 14e exercice, 30 juin 1866 
au 30 juin 1867”. 
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arbeider spaarzaamheid en orde aan te leren. Door de arbeiders via een 
afbetalingssysteem eigenaar van hun woning te maken, hoopte men dat de arbeiders de 
bestaande machtsverhoudingen zouden respecteren en hun belangen ten opzichte van 
de maatschappij en de staat zouden verdedigen.110 Met andere woorden: een arbeider 
die eigenaar was van zijn woning, zou geen opstand of revolutie beginnen want hij had 
zijn eigendom te beschermen, zo was de kerngedachte. Toen er in de lente van 1867 in 
de Noord-Franse stad Roubaix zware opstanden uitbraken, werd het huisvestingsmodel 
van Mulhouse als remedie naar voren geschoven. Ook in de internationale pers prees 
men het klassebestendigende effect van de arbeiderswijken in Mulhouse.111  

In juni 1867 stelde Jean Dollfus, voorzitter van het bestuurcomité van de SOMCO, vast 
dat er in Mulhouse reeds 800 huizen waren gebouwd, waarvan er slechts 70 huizen nog 
niet waren verkocht.112 Hetzelfde verhaal lezen we in het rapport van 1869. Het project 
had volgens Dollfus een overweldigend succes en verbeterde het welzijn van de 
arbeidersbevolking. Er waren in 1869 in totaal al 892 huizen gebouwd, waarvan er 
slechts 48 nog niet verkocht waren. Toch plaatste Dollfus in 1869 ook een kanttekening 
bij het jaarverslag. Er werden namelijk steeds meer huizen door de SOMCO teruggekocht 
omdat de arbeiders ze door “omstandigheden” niet langer konden onderhouden. 
“Gelukkig vonden ze wel meteen weer een nieuwe koper waardoor de SOMCO geen 
verlies leed”, zo stelde Dollfus. Deze vaststelling maakte duidelijk dat de ondernemers 
een dubbele standaard hanteerden. Het is namelijk niet duidelijk of de 
woonmaatschappij zich verder bekommerde over de families die op straat kwamen te 
staan.113 

In 1881 meldde Jean Dollfus dat men in totaal 996 woningen had gebouwd waarvan er 
reeds 672 integraal afbetaald waren door arbeiders.114 In 1882 had de maatschappij 1016 
huizen gebouwd en 706 ervan waren in eigendom van arbeiders.115 De arbeiderswijk in 
Mulhouse werd een grootschalig project. 

 
                                                        
110 AMM, Fonds Engel-Dollfus, 95 A 1138, Notice sur les cités ouvrières de Mulhouse. 
111 Rotterdamsche courant, 21 maart 1867, nummer 70. 
112 Van deze verkochte huizen waren er een 300-tal volledig afbetaald. 
113 AMM, Fonds SOMCO, A 1421, Etats des constructions des cités et extraits des rapport Jean Dollfus (1854-1875, 1869-
1881), “16me rapport présenté à la société des cités ouvrières par M. Jean Dollfus, président, réunion du 13 
novembre 1869”. 
114 AMM, Fonds SOMCO, A 1421, Etats des constructions des cités et extraits des rapport Jean Dollfus (1854-1875, 1869-
1881), “Cités ouvrières de Mulhouse, Extrait du rapport de M. Jean Dollfus, président de la Société 
mulhousienne des Cités Ouvrières, à l’Assemblée générale des actionnaires, le 4 Octobre 1881”. 
115 AMM, Fonds SOMCO, A 1421, Etats des constructions des cités et extraits des rapport Jean Dollfus (1854-1875, 1869-
1881), “Extrait de l’Express de Mulhouse du 10 octobre 1882”. 
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Afbeelding 5: portret van Jean Dollfus, founding father van de arbeiderswijk in Mulhouse 
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Hierbij rijst de vraag of deze groei het gevolg was van het feit dat het internationaal 
naar voren werd geschoven als model waardoor de ondernemers in Mulhouse 
legitimiteit verwierven en hun plannen verder konden uitbreiden? Of werd het model 
van Mulhouse als internationaal rolmodel verspreid omdat het zo succesvol was? De 
waarheid ligt ergens tussenin. Het is zeker zo dat vanaf het weldadigheidscongres van 
1856 te Brussel het model steeds vaker internationaal werd voorgesteld en verspreid 
geraakte. Tijdens het weldadigheidscongres in Londen in 1862 presenteerde Jean Dollfus 
een lang en exhaustief rapport waarin hij alle bijkomende initiatieven opsomde die 
waren opgestart door de industriëlen uit Mulhouse. Het op die manier tentoonspreiden 
van de eigen verdiensten werd aangemoedigd door hommes-orchestres zoals Ducpétiaux. 

Il faut espérer aussi que dans les assemblées internationales d’autres fabricants 
éminents, comme M. Dollfus, promoteurs et soutiens d’œuvres utiles, viendront 
nous confier leur aspirations, nous initier à leurs travaux et inspirer à tous le désir 
de les imiter…116 

Ook wereldtentoonstellingen waren plaatsen bij uitstek om naamsbekendheid te 
verwerven. In 1851 pikten de industriëlen uit Mulhouse het cottagemodel van Roberts  
op tijdens de expositie in Hyde Park en later stuurden ze zelf afgevaardigden naar de 
wereldtentoonstellingen om hun eigen model internationaal aan te prijzen.  

Désireux de populariser sa création, Jean Dollfus fit construire pour l’Exposition 
Universelle de Paris de 1867 une maison modèle représentant dans tous ses détails 
celles des Cités de Mulhouse.117 

Tijdens de wereldtentoonstelling van 1867 te Parijs bouwde de SOMCO zelfs een 
aantal modelhuizen op de Champ-de-Mars. Het was een eclatant succes want de site van 
Mulhouse werd zeer gesmaakt en kende veel bezoekers.118 Tijdens dat internationaal 
treffen verspreidde men 15.000 exemplaren van een brochure over de arbeiderswijken 
in Mulhouse en kreeg men veel vragen over dit project. Naar aanleiding van deze 

 
                                                        
116 Congrès international de bienfaisance, Londen, 1862, 347-348. 
117 Fonderie Mulhouse, “Les créations de la société industrielleé”, in: Max Dollfus, André Favre, Centenaire de la 
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wereldtentoonstelling nam ook het aantal expedities en bezoeken aan de stad Mulhouse 
exponentieel toe.119  

De wereldtentoonstelling te Parijs, in 1867 gehouden, gaf een grooten stoot aan de 
zaak dier woningen, en een groot aantal boeken, brochures en plaatwerken is over 
de quaestie verschenen. De prins-gemaal Albert van Engeland ondersteunde de 
beweging zeer, evenals Napoleon III… In Duitschland ontging het groote belang 
der zaak de aandacht van Schulze-Delitzsch niet.120 

De SOMCO won een gouden medaille op de wereldtentoonstelling en de Mulhouse-
architect Emile Muller mocht een zilveren exemplaar in ontvangst nemen.121 De SIM 
deed actief aan imagebuilding en publiceerde een 35-delig werk dat een amalgaan was 
van interessante bijdragen over agricultuur, industrie, hygiëne, openbaar onderwijs, 
morele wetenschappen. Ook thema’s als de afschaffing van het lotelingensysteem, de 
reglementering van kinder- en vrouwenarbeid, het oprichten van hulp- en 
pensioenkassen, de noodzaak van een verbod op nachtarbeid, het belang van 
arbeidershuisvesting, de preventie van arbeidsongevallen en het nut maatschappijen 
van onderlinge bijstand, werden in deze encyclopedische boeken besproken.122 Kortom, 
de SIM had een maatschappelijke roeping. Met haar breed palet van ideeën en projecten 
wou men anderen inspireren. En in de negentiende eeuw waren het geschreven woord 
en de drukpers nog steeds de ideale manieren om internationale bekendheid na te 
streven. Dat de SIM in haar opzet slaagde blijkt o.a. uit het feit dat de modelwijk van 
Mulhouse ook doordrong tot in de fictie. Het hoofdpersonage in Tolstoys Anna Karenina 
(1877) bezocht bijvoorbeeld de arbeiderswijk van Mulhouse in zijn zoektocht naar een 
betere samenleving.123 

De SIM versterkte ook haar buitenlands netwerk door de uitwisseling van haar 
jaarrapporten met deze van andere verenigingen, zoals de Société d’encouragement de 
l’industrie et du commerce russe, de Société industrielle et commerciale de Verviers, en de 
Brusselse Commission permanente pour les sociétés de secours mutuels. Ze ruilden hun 
bulletin ook met edities van kranten zoals Le Moniteur industriel (Frankrijk), Practical 
 
                                                        
119 Achille Penot schreef speciaal het boek Les cites ouvrières de Mulhouse et du department du Haut-Rhin om een 
overzicht te geven voor de geïnteresseerden. Auguste Visschers had een exemplaar van La nouvelle edition 
augmentée de la description des bains et lavoirs établis à Mulhouse in zijn bibliotheek. 
120 “Iets over arbeiderswoningen”, in: Algemeen Handelsblad, 23 januari 1875, nummer 13686. 
121 AMM, Fonds SOMCO, A 1421, Etats des constructions des cités et extraits des rapport Jean Dollfus (1854-1875, 1869-
1881), “Société Mulhousienne des cités ouvrières, assemblée générale des actionnaires. 14e exercice: 30 juin 
1866 au 30 juin 1867”. 
122 AMM, Fonds SIM, 96 A 3398, Exposition Universelle de 1867, enquête ouverte par la réunion des bureaux du 10e 
groupe. Institutions créées par les chefs d’industrie et les ouvriers pour améliorer la condition morale et physique de la 
population, 22. 
123 Smit, “International reform literature. Indictment, guidance and inspiration”, 98. 
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Magazine (Groot-Britannië), De Volksvlijt (Nederland) en Du Progrès International, een krant 
met internationale ambities die in de jaren 1850 te Brussel werd uitgegeven.124 Reeds in 
april 1847 ontving de SIM een publicatie van twee Gentse artsen die lid waren van de 
Société de médecine de Gand: Mareska en Heyman.125 In de archieven van Mulhouse werd 
er ook een brochure uit 1861 met de reglementen van de Ecole industrielle de Gand 
teruggevonden.126 

Naast de deelname aan de congressen en de uitwisseling van documenten behandelde 
de Société Industrielle de Mulhouse regelmatig buitenlandse brieven vol praktische vragen. 
Gelet op het grote aantal vragen stelde de SIM in 1861 een informatiefolder samen die ze 
standaard kon terugsturen. Daarin werden de werking van de bouwmaatschappij en de 
gedetailleerde bouwgegevens van de arbeiderswijken nauwkeurig opgelijst.127 Vanuit 
Brussel ontving de SIM in december 1865 een brief van de Belgische advocaat en 
journalist Constant Leirens (1813-1886). Uit deze correspondentie blijkt dat Leirens een 
bezoek had gebracht aan Mulhouse en dat hij geïnteresseerd was in de brochure Les cités 
ouvrières.128 Leirens was in de jaren 1846 lid geweest van de Gentse Société Huet waarin 
gedebatteerd werd over de sociale kwestie en gereflecteerd werd over stromingen zoals 
het Fourierisme. Van 1848 tot 1859 was Leirens redacteur van de Nederlandstalige 
weekblad De Broedermin, waarin de ideeën uit de Société Huet werden neergeschreven. 
Leirens wordt beschouwd als een progressief liberaal figuur en hij maakte ook deel uit 
van de onderwijsbond in Brussel, de Ligue de l’enseignement.129 De ideeën van de Société 
Huet en vooral haar coöperatieve denkbeelden, zetten Leirens er toe aan om in de jaren 
1865 samen met Paul Voituron (1824-1891) een maandblad uit te geven over het 
coöperatieve thema.130 De brief die Leirens in 1865 richtte aan de initiatiefnemers in 
Mulhouse werd wellicht geschreven vanuit zijn hoedanigheid als redactielid van Le 
Travailleur Associé. 

 
                                                        
124 AMM, Fonds SIM, 94 B 188, Correspondance, “Registre de copier de lettres (1857-1861)”, brief 7 maart 1858, 
brief 18 januari 1859, brief 11 juni 1858; AMM, Fonds SIM, 96 B 1554, “Registres de copier de lettres (1865-
1877)”, brief 27 mei 1870, brief 28 maart 1873, brief 4 januari 1875, brief 31 januari 1875. 
125 De publicatie was het werk “Enquête sur le travail et la condition physique et morale des ouvriers employés 
dans la manufacture”, zie: AMM, Fonds SIM, 96 B 1553, Correspondance, “Registres de copier de lettres (1841-
1852)”, brief op 15 april 1846. 
126 AMM, Fonds SIM, 96 A 4443, Ecole industrielle de Gand, “Collection de réglements et des programmes des 
cours (1861)”. 
127 AMM, fonds Engel-Dollfus, 95 A 1138, Notice sur les cités ouvrières de Mulhouse. 
128 De brochure telde 8 pagina’s en werd uitgegeven door de SIM bij uitgever Baret, in: AMM, Fonds SIM, 96 B 
1554, Correspondance, “Registre de copier de lettres (1865-1877)”, brief 9 december 1865.  
129 De Spiegeleer, Een blauwe progressist: Charles Potvin (1818-1902), 106. 
130 Paul Delfosse (red.), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, Foundation rationaliste, 2005 245, 
288-289. 
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 In december 1866 verscheen in Le Travailleur Associé een uitgebreid artikel over het 
initiatief in Mulhouse dat men meende te kunnen bewonderen omwille van… 

… les résultats si remarquables et vraiment inespérés qu’on produit en peu 
d’années le dévouement et le désintéressement de quelques hommes animés du 
désir de bien faire et soutenus par la volonté énergique d’y réussir.131  

Deze vaststellingen werden gemaakt door de liberaal August Vergote (1818-1906), en 
waren gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken. Vergote was zelf naar Mulhouse 
geweest om daar ter plaatse vast te stellen dat men er nergens beter dan in Mulhouse in 
geslaagd was om het huisvestingsprobleem op een praktische en voldoening gevende 
manier op te lossen.132 Ongeveer vijftien jaar na de bouw van de eerste huizen in 
Mulhouse, werd dit project door zij die in België worden omschreven als progressief 
liberalen – Leirens, Voituron, Vergote – beschouwd als een utopisch mini-universum 
waar alles in het teken stond van de vorming van de “perfecte arbeider”. Ook de liberaal 
Rolin-Jaequemyns stelde dat de cité ouvrière van Mulhouse volgens ooggetuigen “eene 
der schoonste zichten in de wereld” was.133 Nadat Rolin-Jaequemyns de voordracht van 
Jean Dollfus tijdens het internationale weldadigheidscongres in Londen (juni 1862) had 
bijgewoond, prees hij met lovende woorden het project.  

Jean Dol[l]fus est un grand industriel qui a du coeur. M. Jean Dol[l]fus, est le 
fondateur à Mulhouse, de cette fameuse et charmante cité ouvrière,…, où le plus 
simple artisan trouve le plus grand bien-être qui soit compatible avec son modeste 
salaire, où il peut même s’éléver par degrés, rien qu’en payant son terme à la 
dignité de propriétaire. C’est le contraire de l’enfer du Dante. Espoir, redemption 
par le travail est la devise que l’on pourrait inscrire à l’entrée de ce lieu béni. Cela 
est beau comme une utopie, éloquent comme un fait.134 

In het volgend deel ga ik dieper in op de extra-sociale voorzieningen die in de 
arbeiderswijk van Mulhouse werden uitgebouwd. Deze voorzieningen tonen aan 
waarom de hommes-orchestres voorstanders waren van dit project. Het stimuleerde self-
help en het sociale probleem zou kunnen worden opgelost, niet door staatsinterventie 
maar door de uitbouw van de burgerlijke maatschappij. 

 

 
                                                        
131 Le Travailleur Associé, 15 december 1866, 1e jaargang, nummer 5, 143. 
132 Le Travailleur Associé, 15 december 1866, 1e jaargang, nummer 5, 141. 
133 Gustave Rolin-Jaequemyns, “Over de toepassing van het cooperatief stelsel tot het bouwen van 
werkerswoningen”, in: Het Volksbelang, 21 november 1868, 2e jaargang, nummer 47, 2-3. 
134 FRJ, 0043 D, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Correspondance de Londres. Congrès international de bienfaisance”, 
brief uit Londen op 10 juli 1862. 
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Afbeelding 6: zicht op de arbeiderswijk in Mulhouse 

3.2.4  Een utopisch mini-universum? 

Mulhouse, a dit un écrivain éminent, a taillé dans le grand et réalisé ce que 
d’autres rêvent … Comme chaque maison est entourée d’un jardin, l’oeil aperçoit 
de toutes parts des arbres et des fleurs; l’air est pur et circule aussi librement 
qu’en rase campagne… Sur la place Napoléon, située au centre, s’élèvent deux 
maisons plus grandes que les autres, et qui renferment, la première, les bains et 
lavoirs; la seconde, le restaurant, la boulangerie, la bibliothèque et le magasin; une 
salle d’asile très bien emménagée et très bien tenue est placée sur l’autre rive.135 

De eminente schrijver die in 1866 werd geciteerd in het Gentse coöperatieve maandblad 
Le Travailleur Associé was de Franse filosoof Jules Simon. Jules Simon (1814-1896) was zelf 
lid van de SIM en nam deel aan verschillende internationale congressen.136 Tijdens het 

 
                                                        
135 Le Travailleur Associé, 15 december 1866, 1e jaargang, nummer 5, 141, 143. 
136 Tijdens het APSS-congres (1862) in Brussel zat hij tijdens het diner in de zaal van de Cercle artistique et 
littéraire aan de ere-tafel samen met Désiré Vervoort (erevoorzitter van het congres), Adolphe Quetelet 
(secretaris van de Académie de Belgique), graaf Jean Arrivabene (voorzitter van de Sociétés d’économie politique 
van Brussel en Turijn), George W. Hastings en John Westlake (respectievelijk secretaris-generaal & secretaris 
van de National Association for the Promotion of Social Science), Louis-Antoine Garnier-Pagès, Eugène Desmarest, 
graaf Louis-Alexandre Foucher de Careil, Miroslas Henri Nakwaski, Willem Hendrik Suringar, Petrus Marius 
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APSS-congres in Gent (1863) stelde Simon dat hij zonder problemen in de arbeiderswijk 
van Mulhouse zou kunnen wonen, in tegenstelling tot veel andere arbeidersbuurten 
waarin hij geen voet wou neerzetten omwille van de smerigheid. Simon verkondigde dit 
idee passioneel en hield voordrachten over dit onderwerp bij lokale verenigingen, zowel 
in eigen land als in België.  

Partout on voudra m’ouvrir une sale ou une garage, je serai prêt à parler de cet 
intérêt de premier ordre.137  

Simon bezocht verenigingen in Brussel, Luik en Verviers en beïnvloedde op die 
manier wellicht vele Belgische vooruitstrevende liberalen. Tijdens zijn voordrachten 
voor de Gentse Société Littéraire inspireerde hij Paul Voituron. Meer nog, Voituron 
schreef recensies over Simons conferenties voor het weekblad Echo de Flandres.138 Tijdens 
zijn voordrachten propageerde Jules Simon het idee dat de arbeiderswijk van Mulhouse 
een belichaming was van een utopisch mini-universum, waar de grondslagen voor een 
nieuwe maatschappij werden gelegd. 

Dollfus a construit la cité ouvrière de Mulhouse et a jeté bases d’une 
transformation de la vie ouvrière en Europe. La cité ouvrière de Mulhouse est un 
plus grand champ de bataille à mes yeux.139 

De industriële stad in de Elzas werd gekenmerkt door nette huizenblokken, door 
woningen met een kleine afgesloten tuin en door goed verlichte en onderhouden 
straten. Kortom, de arbeiderswijk in Mulhouse moest modelarbeiders huisvesten in 
modelwoningen. Elk huis had een tuintje want dit had een ongeziene positieve invloed 
op de moraal van de arbeiders.  

Auparavant, les ouvriers, quand ils sortaient de leurs ateliers, allaient pour la 
plupart passer leur temps au cabaret; aujourd’hui, ils cultivent leur jardin; ils 
s’amusent à soigner leurs plantes; ils restent chez eux.140 

 
                                                                                                                                                                             
Gerardus Van Hees (secretaris-generaal van de Maatschappij Tot nut van’t algemeen), Mlle Clémence Royer, 
Charles de Kerchove de Denterghem (burgemeester van Gent), Pierre de Decker, Paul Joseph graaf de Smet de 
Naeyer, François Jean Tielemans, Jean-François Vléminckx, Gaston Bérardi (directeur van L’Indépendance belge) 
en twee leden van het stichtingscomité Corr Van der Maeren en Auguste Couvreur. Daarnaast nam Jules 
Simon ook deel aan het APSS-congres in Gent (1863), en aan het weldadigheidscongres in Londen (1862). 
Simon was mede-oprichter van de Parijse bibliotheekvereniging, de Société Franklin (1862). In zijn latere 
carrière was hij zelfs voorzitter van het Congrès internationale des oeuvres et institutions féminines in Parijs (1889) 
en erevoorzitter van het Congrès internationale des accidents du travail in Parijs (1889). 
137 Annales de l’APSS. Congrès de Gand, Gent, 1863, 574. 
138 UBG, HSLZ, dagboeken Paul Voituron, februari 1856 – maart 1857, maart 1863. 
139 Annales de l’APSS. Congrès de Gand, Gent, 1863, 587-588. 
140 Congrès international de bienfaisance, Brussel, 1856, 95-99. 
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 Om orde en regelmaat nog meer te stimuleren, reikte de SIM jaarlijks netheidsprijzen 
uit aan de arbeiders die hun huizen en hun tuintjes het best onderhielden. Bij de 
prijsuitreiking werd bovendien rekening gehouden met het feit of de arbeiderskinderen 
wel regelmatig naar school gingen.141 De arbeiderswijk in Mulhouse kende ook een 
aantal gemeenschappelijke gebouwen met een sociale functie: een kinderopvang, een 
rusthuis, een ziekenhuis voor gewonde arbeiders, publieke baden142, wasplaatsen, een 
zwembad en een gemeenschapsrestaurant.143 Er was een volksbibliotheek die tussen 
1855 en 1865 meer dan 75.000 volumes uitleende en die als doel had de smaak voor 
lectuur en onderwijs bij de arbeidersbevolking aan te wakkeren.144 De arbeiders konden 
in Mulhouse hun brood kopen in een goedkope bakkerij, gesteund door de SIM.145  

Voor de uitbouw van deze bakkerij vroeg dokter Penot in maart 1862 informatie aan 
de Gentse katoenfabrikant Joseph de Hemptinne (1822-1909). In Gent werd er immers 
volgens een nieuw procédé brood gebakken in een technisch hoogstaande oven 
waardoor men brood op een goedkopere manier kon produceren. Penot had deze 
informatie over Gent in Engeland verkregen en legde aan de Hemptinne een aantal 
praktische en technische vragen voor. De Hemptinne beantwoordde deze vragen met 
het opsturen van het technische plan van de “four à cuire le pain à la houille”.146 Het 
model van Mulhouse beïnvloedde dus niet alleen buitenlandse initiatieven, maar 
maakte zelf ook dankbaar gebruik van succesvolle buitenlandse technische innovaties. 

Het model van Mulhouse paste perfect binnen de opvatting van Jules Simon, die vond 
dat er inzake huisvesting geen directe staatstussenkomst nodig was.147 De staat kon wel 
hygiënische voorschriften uitschrijven of de meest weerzinwekkende huizen laten 
afbreken, maar de staat rechtstreeks eigenaar laten zijn van arbeiderswoningen was 

 
                                                        
141 AMM, Fonds SOMCO A 1421, Etats des constructions des cités et extraits des rapports Jean Dollfus (1854-1875, 1869-
1881), “Extrait du rapport annuel fait par le président de la Société des cités ouvrières sur les opérations du 
comité pendant l’exercice du 30 juin 1865 au 30 juin 1866”; Le Travailleur Associé, 15 december 1866, 1e jaargang, 
nummer 5, 142. 
142 Voor het gebruik van de baden moesten de arbeiders wel een kleine som betalen, in: Le Travailleur Associé, 15 
december 1866, 1e jaargang, nummer 5, 143. 
143 De gemeenschapskeuken was gesticht door Dollfus zelf en niet door de maatschappij en er werden aan een 
zeer lage prijs gezonde maaltijden verkocht, vooral aan vrijgezellen onder de arbeiders, in: Le Travailleur 
Associé, 15 december 1866, 1e jaargang, nummer 5, 143. 
144 AMM, Fonds SOMCO, A 1421, Etats des constructions des cités et extraits des rapport Jean Dollfus (1854-1875, 1869-
1881), “Société Mulhousienne des cités ouvrières, assemblée générale des actionnaires. 14e exercice: 30 juin 
1866 au 30 juin 1867”. 
145 Congrès international de bienfaisance, Brussel, 1856, 95-99. 
146 AMM, Fonds SIM, 94 B 189, Correspondance, “Registre de copier de lettres (1861-1862)”, brieven op 5, 21, 31 
maart 1862. 
147 Jules Simon was niet totaal afkerig van staatstussenkomst, inzake onderwijs vond hij wel dat de staat een 
rol te spelen had, zie: deel 3. 
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voor Simon een brug te ver. Simon behandelde het huisvestingsprobleem niet alleen als 
een actualiteitskwestie maar ook als een moreel en filosofisch vraagstuk. Net als de 
meeste hommes-orchestres stelde Simon vast dat de traditionele liefdadigheid armoede 
van generatie op generatie voortzette en een “dynastie van bedelaars” creëerde. 
Volgens Simon moesten privé-personen zich inzetten om de huisvesting van de 
arbeiders te verbeteren. Om dit financieel mogelijk te maken, konden de privé-personen 
zich best verenigen in een huisvestingsmaatschappij.148 

Uit het citaat van Simon wordt ook duidelijk dat de wijk in Mulhouse nog een aantal 
extra sociale troeven had. De bouwvereniging erkende het belang van proper water en 
startte vanaf 1867 met de distributie van zuiver water in de arbeiderswoningen.149 De 
SIM bouwde en financieerde ook een aantal fabrieksscholen.150 Een aantal fabrieken in 
Mulhouse hanteerden een systeem van dubbele kinderploegen, zodat de jonge 
werknemers de helft van hun werktijd naar school konden gaan. Het was een 
opmerkelijke maatregel om de kinderen tijdens schooluren een loon uit te betalen.151 De 
SIM was voorstander van dit idee omdat ze geloofden dat technische vorming tijdens 
betaalde werkuren op lange termijn vruchten zou afwerpen. 

On peut remarquer que le salaire s’accroit d’autant plus rapidement qu’on exige 
de l’ouvrier moins de force physique mais plus d’intelligence et de dextérité: ce 
qui fait puissamment ressortir la nécessité de l’instruire.152  

Bovendien vonden de ondernemers in Mulhouse het belangrijk om een onderscheid 
te maken tussen meisjes- en jongensonderwijs. Net zoals ze een idee hadden over de 
ideale verhoudingen arbeider-burger, hadden de ondernemers van Mulhouse ook een 
duidelijk beeld van de “ideale huisvrouw”. Er werden aparte scholen opgericht voor 
meisjes waar ze bijvoorbeeld konden leren naaien zodat ze, eenmaal getrouwd, in staat 
zouden zijn om de kledij van hun gezin in “behoorlijke orde te houden”.153 

Er waren in Mulhouse ook onderlinge hulpkassen waardoor de arbeiders tijdens hun 
ziekte 50% van hun loon verder uitbetaald kregen, samen met gratis medicatie en gratis 
doktersconsultaties. Sommige industriëlen in Mulhouse betaalden ook een soort van 
pensioensuitkering voor oude, zieke of invalide werknemers. In 1868 ging er een 

 
                                                        
148 Annales de l’APSS. Congrès de Gand, 576-577, 581-582. 
149 AMM, Fonds SOMCO, A 1421, Etats des constructions des cités et extraits des rapport Jean Dollfus (1854-1875, 1869-
1881), “Société Mulhousienne des cités ouvrières, assemblée générale des actionnaires. 14e exercice: 30 juin 
1866 au 30 juin 1867”. 
150 Achille Penot was de directeur van een dergelijke school, namelijk van de Ecole des sciences appliqués de 
Mulhouse. 
151 Nieuwe Rotterdamsche courant: staats-, handels, nieuws-, en advertentieblad, 19 september 1856. 
152 AMM, Fonds SIM, 96 A 3398, Note sur la situation à Mulhouse. 
153 Nieuwe Rotterdamsche courant: staats-, handels, nieuws-, en advertentieblad, 19 september 1856. 
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coöperatieve kruidenierswinkel in de arbeiderswijk open – de Société de consommation et 
d’approvisionnement – die kruiden, kledij, schoenen, meubels, huishoudvoorwerpen,… in 
het groot aankocht en de goederen doorverkocht aan de arbeiders tegen een zo laag 
mogelijke prijs. Alle goederen moesten direct en contant worden betaald, wat sommige 
consumenten verhinderde om aankopen te doen bij de vereniging. De SIM ondersteunde 
deze coöperatieve vereniging en verhuurde een magazijn tegen een billijke prijs. 154 

 
Afbeelding 7: resultaten van het eerste werkjaar van de coöperatieve vereniging in 

Mulhouse155 

Het was dan ook niet toevallig dat Jean Dollfus, één van de hoofdrolspelers, door de 
Engelse pers werd gekarakteriseerd als “the human employer”. In 1864 voerde Dollfus 
de maatregel in dat vrouwen tijdens hun zwangerschap en tot zes weken na de bevalling 
afwezig konden zijn zonder verlies van loon.156 Deze maatregel doet denken aan het 

 
                                                        
154 AMM, Fonds SOMCO, A 1421, Etats des constructions des cités et extraits des rapport Jean Dollfus (1854-1875, 1869-
1881), “16me rapport présenté à la société des cités ouvrières par M. Jean Dollfus, président, réunion du 13 
novembre 1869”. 
155 AMM, Fonds SOMCO, ibidem, “Extrait du rapport de M. Jean Dollfus, président de la Société mulhousienne 
des Cités Ouvrières à l’Assemblée générale des actionnaires, le 4 Octobre 1881”, brief waarin de Société 
d’approvisionnement des cités ouvrières de Mulhouse haar aandeelhouders op de hoogte brengt van de eerste 
activiteiten op 1 juli 1869. 
156 Het was een lokale vereniging – L’association des femmes en couches – die instond voor de praktische regeling, 
zie: Sandrine Kott, “Liberalisme economique et paternalisme en Belgique au XIXe siècle”, in: Erik Aerts, Claude 
Beaud, Jean Stengers (red.), Liberalism and paternalism in the 19th century. Proceedings Tenth International Economic 
History Congress, Leuven, 1990, 51-54. 
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huidige zwangerschapsverlof en was voor de tweede helft van de negentiende eeuw 
uitzonderlijk.157 Dollfus voerde deze maatregel in vanuit een sociale bekommernis en om 
het hoge sterftecijfer bij baby’s te verminderen.158 Dat Jean Dollfus een sociaal bewogen 
figuur was, blijkt ook uit het feit dat hij mede-oprichter was van het comité van de 
internationale en permanente Vredesbond.159 Deze vereniging werd in 1867 opgericht 
tijdens de wereldtentoonstelling van Parijs en wie zich bij de bond wou aansluiten 
moest zich wenden tot het “huis van de cités ouvrières de Mulhouse in het park der 
tentoonstelling”.160 Of hoe beide topics letterlijk met elkaar verweven waren. Zowel de 
arbeiderswijken in Mulhouse als de deelname aan de Vredesbond getuigen dan ook van 
het feit dat Dollfus geloofde in en streefde naar een ideale burgerlijke samenleving en 
dat hij zich inzette voor een pacifistisch ideaal. In zijn gedachtegoed was er geen plaats 
voor conflicten tussen arbeiders en kapitaal noch voor spanningen tussen verschillende 
naties. Jean Dollfus was een typevoorbeeld van een homme-orchestre die zich actief op 
verschillende terreinen inzette.  

Bovendien maakten de actoren van Mulhouse gebruik van het prestige en de 
internationale erkenning van de modelwijk om zich ook op andere vlakken als sociaal 
vooruitstrevend te profileren. De schoonzoon van Jean Dollfus – Frédéric Engel-Dollfus 
(1818-1883) – richtte op het einde van de jaren 1860 een vereniging op om 
arbeidsongevallen met fabrieksmachines te voorkomen. Ook hij was een homme-
orchestre met verschillende interessevelden en die zich liet beïnvloeden door het saint-
simonisme.161 Engel-Dollfus was de vice-voorzitter van een netwerk van 
volksbibliotheken – de Société des bibliothèques communale du Haut-Rhin – en hij was een 
militant van gratis, openbaar en gelaïciseerd onderwijs. Bovendien was hij ook de 
stichter van de Société pour l’encouragement à l’épargne.162  
  

 
                                                        
157 Congrès international de bienfaisance, Londen, 1862, 342-348. 
158 Manchester Courier, 20 december 1864. 
159 De leden en de stichters van de Vredesbond benoemden een internationaal comité dat te Parijs zetelde. Als 
doel had men om in verschillende Europese landen ook nationale comités op te richten, in: Utrechtsch 
provinciaal en stedelijk dagblad: algemeen advertentieblad, 04 juni 1867, nummer 131. Voor België zetelden Auguste 
Visschers (lid van de Mijnraad en voorzitter van het congres van Brussel in 1848 en vice-president van het 
congres van Parijs in 1849) en Auguste Couvreur (redacteur van L’Indépendance belge) als effectieve leden van 
het internationaal comité van de Vredesbond. 
160 “De Vredesbond”, in: Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad: algemeen advertentieblad, 25 juli 1867, nummer 
175. 
161 Jérôme Blanc, Frédéric Engel-Dollfus. Un industriel saint-simonien, Parijs, Editions Christian, 2003. 
162 AMM, Fonds Engel-Dollfus, 95 A 1938, Correspondance reçue par Frédéric Engel-Dollfus de Jean Macé, brief van 
Macé aan Engel-Dollfus op 6 november 1868. 
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Afbeelding 8: portret van Frédéric Engel-Dollfus163 

 
                                                        
163 Max Dollfus, André Favre, Centenaire de la société industrielle de Mulhouse 1826-1926 : la societe industrielle, son 
activité et ses créations de 1826 à 1926, Mulhouse, SIM, 1926, 120. 
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Toen Engel-Dollfus in 1868 een Salle de Réunion bouwde in Dornach – een wijk in 
Mulhouse – kwamen alle strengen van zijn sociale betrokkenheid samen onder één dak. 
Op de boekomslag van deze studie prijkt een tekening van een volksvoordracht in deze 
ontspanningsruimte. De Salle de Réunion moest een recreatieruimte worden waar de 
arbeiders in contact konden komen met meer “beschaafde” vormen van 
vrijetijdsbesteding. Er werden volksvoordrachten, wetenschappelijke conferenties, 
theatervoorstellingen en zang- en muziekavonden georganiseerd. Bovendien werd de 
Salle de Réunion ook de hoofdzetel van de krediet- en consumptiecoöperatie die Engel-
Dollfus had opgericht.164 Tot slot vond ook de lokale turnclub er onderdak. De Mulhouse-
ondernemer had dus niet alleen aandacht voor het “geestelijke” beschavingswerk maar 
ook voor de fysieke ontwikkeling van zijn arbeiders. De Salle de Réunion was een 
praktische ontmoetingsplaats en het steen geworden symbool voor Engel-Dollfus’ 
maatschappelijk engagement.165 Naast zijn actieve inzet in Mulhouse was Engel-Dollfus 
ook lid van de Parijse Société de protection des apprentis et enfants des manufactures en 
maakte hij deel uit van het comité ter preventie van arbeidsongevallen. Tijdens de 
Exposition internationale et congrès d’hygiène et de sauvetage in 1876 ontving zijn Association 
pour prévenir les accidents van Mulhouse een eervolle vermelding. Engel-Dollfus zelf kreeg 
een zilveren medaille voor zijn “sociale” prestaties.166 Engel-Dollfus nam in 1878 ook 
deel aan de wereldtentoonstelling in Parijs omdat hij geloofde dat hij op die manier zijn 
sociale ideeën nog meer zou kunnen verspreiden.  

Il m’a semblé que le concours international de 1878 m’offrirait une excellente 
occassion de répandre sous une forme tangible l’idée trop longtemps restée à 
l’état de lettre morte: qu’il est du devoir du fabricant de faire tous ses efforts pour 
préserver l’ouvrier de dangers inséparables de son travail et qu’il ne dépend pas 
de lui de conjurer d’une manière complète!167 

  

 
                                                        
164 Blanc, Frédéric Engel-Dollfus un industriel saint-simonien, 65. 
165 Christianne Smit, Dennis Bos, “Volkspaleizen voor Jordaan. ‘Hier wordt in betere dingen geloofd’”, in: 
Christianne Smit (red.), Fatsoenlijk vertier: deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870, Amsterdam, Bakker, 
2008, 173, 177, 179-180. 
166 AMM, Fonds Engel-Dollfus, 95 A 1151, Correspondance concernant la remise de médaille à Frédéric Engel-Dollfus et 
à l’Association pour prévenir les accidents de machines lors de l’Exposition internationale et congrès d’hygiène et de 
sauvetage, 1876. 
167 AMM, Fonds Engel-Dollfus, 95 A 1152, Note de Frédéric Engel-Dollfus sur la protection de l’ouvrier contre le danger 
des machines. 
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Buitenlands contact en erkenning was voor de hommes-orchestres uit Mulhouse 
duidelijk belangrijk ter legitimatie.168 Maar ze hadden ook zelf oog voor andere 
buitenlandse projecten. In 1878 bundelden twee technische speler uit Mulhouse – de 
architect Emile Muller en de ingenieur Emile Cacheux – hun kennis over dit onderwerp 
in Les habitations ouvrières en tous pays.169 Het boek was een direct resultaat van een actief 
proces van kennisuitwisseling en van wederzijdse beïnvloeding.170 Door het opsommen 
van ervaringen en door de observatie en analyse van bestaande projecten, zouden 
nieuwe ideeën worden gezaaid, dat was hun visie.171 Muller en Cacheux waren 
professionals met praktijkervaring: de eerste had de arbeiderswijk in Mulhouse 
gebouwd en was professor aan de technische scholen in de stad, de andere was de 
stichter van een bouwmaatschappij die verschillende arbeiderswoningen bouwde in 
Parijs.172 Allebei waren ze ook “transnationaal” actief: ze namen deel aan internationale 
congressen en bezochten persoonlijk arbeiderswijken in het buitenland.173 Op basis van 
hun oeuvre werd onderstaande kaart gemaakt: de rode stippen staan symbool voor 
huisvestingsprojecten die ze bezochten of waarvan ze informatie opgestuurd kregen 
van de initiatiefnemers. 

 
                                                        
168 Frédéric Engel-Dollfus correspondeerde met de Société industrielle de Verviers die het voorbeeld van 
Mulhouse volgde en ook een comité ter preventie van arbeidsongevallen oprichtte. 
169 Emile Cacheux was de verantwoordelijke voor het overzicht van arbeiderswoningen voor de sectie 
“economie sociale” van de wereldtentoonstelling in Parijs (1889). Voor meer informatie over de link met 
Saint-Simon en over de inkleuring van het begrip “economie sociale”, zie: Pascal Ory, ‘1889’ La mémoire des 
siècles. L’expo universelle, Parijs, Editions complexe, 1989. 
170 Ook latere auteurs over arbeidershuisvesting zullen dankbaar gebruik maken van dit overzicht. In 1887 
schreef Léon Van Den Bos – secretaris van het Gentse weldadigheidsbureau – een werk getiteld Du logement du 
l’ouvrier waarin hij haast alle projecten opsomde die reeds verzameld waren door Muller en Cacheux. 
171 De editie van dit boek uit 1878 werd door het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken rondgezonden 
naar de burgemeesters van verschillende grote steden, zie: Cacheux, Etats des habitations ouvrières à la fin du 19e 
siècle, 67-68.. 
172 Youri Carbonnier, Les premiers logements sociaux en France, Parijs, Documentation française, 2008, 4; Shapiro, 
Housing the poor of Paris, 99; Vincent Berdoulay, Paul Claval, Aux débuts de l’urbanisme français, Parijs, 
L’Harmattan, 2001, 73. 
173 Tijdens het weldadigheidscongres van 1856 had Muller ook een presentatie gegeven waarin hij een 
overzicht gaf van verschillende projecten. Voor dit overzicht van buitenlandse initiatieven had hij gebruik 
gemaakt van de vaststellingen en conclusies uit het rapport van Edouard Ducpétiaux en Auguste Visschers dat 
zij in 1855 hadden opgesteld voor de Belgische Commission permanente des sociétés de secours mutuels. 
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Afbeelding 9: overzicht arbeidershuisvestingsprojecten174 

 
                                                        
174 De stippen verwijzen naar volgende locaties in verschillende landen. Voor Frankrijk: de arbeidershuizen in 
Mulhouse, gebouwd door SOMCO, het project voor Franse kolonisten in Algerije in het stadje Azib-Zamoum, 
naar verschillende type woningen voor mijnwerkers in Anzin, naar een arbeiderswijk van Japy in Beaucourt, 
naar arbeidershuizen in Béthune, naar het project van de Compagnie des mines de Blanzy, naar de Cité Sainte-
Marie gebouwd door de Compagnie des mines de l’établissement du Creusot, naar de familistère in Guise van Godin, 
naar de arbeiderswoningen van de Compagnie des mines de Lens, naar de arbeiderswijken in Lille gebouwd door 
de Société immobilière de Lille, naar de cité Mirabeau in Marseille, naar de woningen voor de arbeiders van 
Menier Noisiel, naar de woningen van de Société coopérative immobilière des ouvriers  in Parijs, naar de plannen 
van huizen van de Société des immeubles industriels, naar het cité de Courlancy in Reims, naar het project van de 
arbeiderswijk in Le Havre. Voor Duitsland: naar de arbeidershuizen gebouwd door de Berliner Gemeinützige 
Baugesellschaft, naar de arbeiderswoningen van Krupp in Essen, naar de arbeiderswoningen van de Société de 
construction de Francfort, naar de arbeidershuizen van Imbach in Loerrach, naar de arbeiderswoningen van 
Staub in Kuchen, naar de arbeiderswoningen in de mijnen van Rudersdorff (bij Berlijn), naar de wijk in Rhein 
Elbe (bij Gelsenkirchen), naar het project in Alstaden in Oberhausen, het project van Hasenwinckel bij 
Dalhausen, naar het project in Bornicke, naar het project in Bornim en naar het project van baron van Behr 
(Vargratz). In Amerika: het project van huizen in Chicago, naar arbeidershuizen in New York, en naar een 
project in Brooklyn. Voor Engeland: naar het project van de Building Society van Halifax, naar de projecten van 
de Association métropolitaine de Londres, naar de woningen nabij Shaftesbury Park in Londen, naar de woningen 
van Henry Roberts. Voor Oostenrijk: het project van Bubna, verschillende types woningen in de kolonie van 
Marburg gebouwd door de Société I.R.P. des chemins de fer autrichiens, naar woningen in Wenen voor de arbeiders 
en bedienden van de Société I.R.P. des chemins de fer autrichiens. Voor België: de arbeiderswoningen gebouwd 
door het weldadigheidsbureau van Antwerpen, de huizen van het Cité Saint-Gilles bij Brussel, het project van 
woningen voor mijnwerkers van de Société du Grand Hornu, naar het Cité de Longdoz in Luik, naar de huizen 
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Het rijke oeuvre van Muller en Cacheux biedt geen exhaustief overzicht, maar het is 
een selectie van exemplarische projecten, zorgvuldig geselecteerd door deze experts. 
Het werk bevat ook technische illustraties van verschillende woonprojecten, aangevuld 
met gedetailleerde en praktische informatie, waardoor ik een aantal algemene 
vaststellingen kan maken over volkshuisvesting anno 1878. Uit de selectie van Muller en 
Cacheux blijkt dat er verschillende soorten actoren arbeiderswijken oprichtten: bouw- 
en vastgoedmaatschappijen, fabriekseigenaars, mijnondernemers, bouwcoöperaties, 
arbeidersverenigingen voor het bouwen van woningen, weldadigheidsbureaus en 
spaarkassen. Ten tweede onthullen de architecturale en technische tekeningen in het 
boek dat de bouwstijl van de woningen in zekere mate beïnvloed werd door lokale 
smaken en gebruiken. De lokale context was een doorslaggevende factor bij de 
constructie, alleen al bij de keuze van de bouwmaterialen. Dit erkende ook Frédéric 
Engel-Dollfus tijdens het Congrès scientifique international des sociétés de prévoyance in 1878.  

Dans la question des habitations ouvrières par exemple, après avoir cherché 
pendant longtemps un type qui pourrait pensait-on, servir de modèle unique à la 
plupart des constructions de ce genre on est arrivé à la conclusion qu’il fallait au 
contraire, le varier selon les habitudes ou les conditions particulières à chaque 
milieu.175 

Ten derde toont de kaart aan hoe ver het netwerk van de Franse 
huisvestingsspecialisten reikte. De congressen die georganiseerd werden in West-
Europa, trokken hoofdzakelijk experts uit eigen regio aan, of uit Noord-Amerika waar 
men in gelijke tred de industrialisering opvoerde. Uitwisseling van ideeën met verder 
afgelegen gebieden, bijvoorbeeld de verwijzing naar een project in Algerije, 
weerspiegelen de koloniale machtsrelaties. Meer nog, de actoren van Mulhouse 

 
                                                                                                                                                                             
gebouwd door de Société des habitations ouvrières de Liège, naar het project van de Société John Cockerill bij 
Seraing, naar de huizen van de Société des habitations ouvrières de Verviers. Voor Denemarken: naar de 
arbeiderswijk gebouwd door de fabriek van Burmeister en Wain in Kopenhagen. Voor Spanje: naar de 
arbeiderswoningen van de Constructora Benefica de Madrid. Voor Nederland: het project van de Société 
immobilière de d’Amsterdam, naar de woningen op het Essenplein in Haarlem, naar de kolonie in Frederiksoord 
en in Den Haag. Voor Italië: naar de projecten van de Sociétés immobilières de Florence et de Milan. Voor 
Noorwegen: naar de woningen gebouwd door de Société immobilière van Christiania. Voor Rusland: naar de 
arbeiderswoningen gebouwd door de grote textielfabriek van Krähnholm. Voor Zweden: naar de 
arbeiderswoningen gebouwd door de Sociétés Gamla en Saint-Eric in Stockholm, naar de woningen gebouwd met 
geld van de Caisse d’Epargne de Gothembourg in Stockholm. Voor Zwitserland: naar de woningen van de Société 
immobilière de Genève.  
175 AMM, Fonds Engel-Dollfus, 95 A 1127, Discours prononcé au Trocadéro le 1er juillet par Frédéric Engel-Dollfus, vice-
président de la SIM, délégué par cette société au Congrès scientifique international des sociétés de prévoyance, 1878. 
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bouwden in Algerije zelf een nieuwe arbeiderswijk.176 Tot slot had ook de publicatie van 
Muller en Cacheux ook zelf een internationale weerslag: tijdens de wereltentoonstelling 
van 1878 ontvingen de twee heren voor hun werk een gouden medaille. Het idee van 
modelwijken voor modelarbeiders borrelde in verschillende landen gelijktijdig op. Toch 
wilden Muller en Cacheux ook aantonen dat het dominante model van Mulhouse – met 
eensgezinswoningen met een tuintje – internationaal verspreid geraakte. In het 
volgende deel onderzoek ik of ook in België het Mulhouse-model werd toegepast. 

3 .3  Transfer en transformatie:  impact van de 
verspreiding van het Mulhouse-model 

Je suis heureux de pouvoir dire ici que ce que nous 
faisons à Mulhouse pour les cités ouvrières a déjà trouvé 
de nombreux imitateurs.177 

Tijdens het internationale weldadigheidscongres in London (1862) deelde Jean Dollfus 
trots mee dat de cité ouvrière van zijn stad in tal van steden werd nagebootst. Dollfus 
verwees naar initiatieven in het Franse departement de Haut-Rhin, maar stelde meteen 
dat ook andere Franse steden – zoals Le Havre, Bolbec, Rouen, Marseille, en Saint-
Quentin – met het Mulhouse-model hadden geëxperimenteerd.178 

Institutée dans le même but philanthropique que celle de Mulhouse, la société des 
cités ouvrières de Guebwiller a obtenu, sur une échelle moins large il est vrai, mais 
sans aucune intervention de l’Etat, des résultats non moins remarquables que 
ceux que peut enregistrer avec un légitime orgueil la société mulhousienne.179  

 
                                                        
176 In Algerije stichtte Jean Dollfus zelf een kolonie met katoenarbeiders en hij bouwde er arbeidershuisjes die 
samen de ‘Dollfusville’ vormden, zie: “Mémoire vives. Magazine du Documentation Historique de l’Algérie”, 
44, 2010, kolom 58. 
177 Congrès international de bienfaisance, Londen, 1862, 344. 
178 Cacheux, Etat des habitations ouvrières à la fin du 19e siècle, 79. 
179 Le Travailleur Associé, 15 december 1866, 1e jaargang, nummer 5, 144. 
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Het model van Mulhouse kende niet alleen verspreiding in eigen land. Ook in 
Nederland bijvoorbeeld kreeg het navolging.180 Zo werd in Amsterdam in december 1868 
een Bouwmaatschappij ter verkrijging van eigen woningen opgericht die huizen bouwden die  

…op dien voet verhuurd zullen worden dat de huurders langzamerhand eigenaars 
worden, op gelijke wijs als dat bij de groote fabrieken te Mulhouse het geval is.181 

Vanaf de late jaren 1850, en zeker in de jaren 1860, verkreeg het model van Mulhouse 
een internationale voorbeeldstatus en inspireerde het sociale hervormers over de 
grenzen heen. Voorstanders van dit model meenden zelfs dat het een rolmodel was dat 
overal ter wereld kon worden toegepast.  

The system now most approved by philanthropists and laborers is that of small 
dwellings, designed for the least possible number of households, in which privacy, 
as a rule, will predominate over a life in common. This is the system applied in the 
cités ouvrières of Mulhouse, in France, and which has been adopted by the building 
societies in England, and has served as a basis for institutions of alike nature in the 
different capitals of Europe. What most recommends this system to the favor of 
the working classes is the idea it holds out of each person becoming a 
proprietor.182 

Het model van Mulhouse met aparte familiehuizen gefinancierd door private 
ondernemers, gegroepeerd per vier, en met een tuin en de mogelijkheid om eigenaar te 
worden, werd een dominant voorbeeld.183 Ook de Belgische huisvestingsspecialist, 
Ducpétiaux, was een fervent voorstander. Hij hoopte dat deze succesformule overal 
navolging zou krijgen. 

C’est là, messieurs, un exemple qu’il importe de proposer à l’imitation de tous les 
pays du monde.184  

Ducpétiaux maakte deel uit van een speciale commissie die als uitvloeisel van de 
nationale hygiënecongressen van 1851 en 1852 door de door de Hoge Gezondheidsraad 
was aangesteld. Hij bestudeerde samen met Auguste Visschers, Armand Demanet, Victor 
Uytterhoeven en Nicolas Theis verschillende huisvestingsmodellen en zocht uit hoe 

 
                                                        
180 Maatschapij Tot Nut van’t Algemeen, De arbeiderwoningen in Nederland. Beoordelend overzicht samengesteld door 
de Commissie van onderzoek naar hetgeen in verschillende gemeenten des lands gedaan is ter verkrijging van verbeterde 
arbeiderswoningen, Amsterdam, s.n., 1890, V, 30-39. 
181 Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indië, 30 december 1868, 17e jaargang, nummer 
105. 
182 Morning Post, 1 november 1856. 
183 Shapiro, Housing the poor of Paris, 91. 
184 Annales de l’APSS. Congrès de Gand, 549. 
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men de theorie in de praktijk kon omzetten. De vraag die aan de orde was: wie moest er 
in België ingrijpen om de arbeidershuisvesting te verbeteren? Moest de overheid het 
initiatief nemen, of moest vooral het privaat initiatief worden gestimuleerd? Ducpétiaux 
en Visschers stelden bovendien een rapport op over de huisvestingsschema’s in 
verschillende Europese steden. Door naar “succesvolle” initiatieven in het buitenland te 
verwijzen, hoopten de actoren zo druk te kunnen uitoefenen om in België vergelijkbare 
initiatieven uit de grond te stampen. Om inlichtingen te verzamelen, trokken 
Ducpétiaux en Visschers naar Parijs, Berlijn, Londen en Mulhouse.185 In 1855 
concludeerden ze dat het project van Mulhouse het beste voorbeeld was.186 Om de 
arbeider eigenaar te kunnen maken, was er volgens Ducpétiaux en Visschers een 
combinatie nodig van “l’association avec le patronage”. Er moesten dus 
arbeidersverenigingen worden opgericht onder strak toezicht van bijvoorbeeld 
fabriekseigenaars of filantropen, van lokale armenbesturen of gemeentelijke 
overheden.187 Dit sloot aan bij Ducpétiaux’s ideeën uit de jaren 1843 waarin hij pleitte 
voor een “triple concours à l’oeuvre commun” tussen de overheid, de fabrieksbazen én 
de arbeiders om de fysieke, intellectuele en morele conditie van deze laatste groep te 
verbeteren.188  

Ducpétiaux had vanuit die gedachte in 1844 en 1846 gelijkaardige plannen voor 
modelwijken in de Brusselse rand gelanceerd.189 Deze voorstellen leken net als het 
model van Mulhouse fel op de projecten van de Britse architect Henry Roberts. In zijn 
publicaties verwees Ducpétiaux zelfs letterlijk naar het Engelse cottagesysteem.190 
Ducpétiaux wilde in Brussel een naamloze huisvestingsvereniging – association financière 
pour l’amélioration des habitations – oprichten. De aandeelhouders die in het project 
meestapten, zouden financiële winst uit het project kunnen halen, de arbeiders genoten 
op hun beurt van gezonde woningen.191 In de plannen van Ducpétiaux’ arbeiderswijken 
uit de jaren 1840 waren er ook een aantal gemeenschappelijke ruimtes – zoals een 
keuken, een wasplaats, een ziekenvertrek, een school, een bibliotheek, een crèche, en 

 
                                                        
185 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 43, 45. 
186 Visschers, Ducpétiaux, Rapport de la commission permanente des sociétés de secours mutuels, 4. 
187 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 46. 
188 Ducpétiaux, De la condition physique et moral des jeunes ouvriers et des moyens de l’améliorer, 184, 260-261. 
189 Ducpétiaux, Projet pour la construction, aux environs de Bruxelles, d’un quartier modèle spécialement destiné à des 
familles d’ouvriers (1844); Ducpétiaux, Projet d’association financière pour l’amélioration des habitations et 
l’assainissement des quartiers habités par la classe ouvrière à Bruxelles (1846). 
190 Tijdens de openingssessie van het weldadigheidscongres in Brussel (1856) deelde Ducpétiaux een 
honderdtal exemplaren van Roberts brochure over arbeidershuisvesting en sanitaire verbeteringen uit, zie: 
Congrès de bienfaisance, Compte rendu des séances, Brussel, 1856, 101. 
191 Langerock, De arbeiderswoningen in België, 32; Bruyneel, De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009). Schakel tussen 
wetenschap en volksgezondheid, 50. 
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een rustoord – voorzien en er zouden ook coöperatieve verbruiksverenigingen actief 
zijn. Ducpétiaux vond duidelijk inspiratie in sociaal-utopische modellen, maar hij paste 
ze toe binnen de grenzen van de burgerlijke samenleving. 192 Het radicale phalanstère-
model van Fourier – waarin men ijverde naar complete gelijkheid – wees Ducptéiaux 
af.193 In de modelwijken die Ducpétiaux in de Brusselse rand wou oprichten kon immers 
niet iedereen wonen: de huizen waren gereserveerd voor “modelarbeiders” met een 
kleine spaarboek en die zich aan strikte regels zouden houden. Ducpétiaux wilde dus 
niet enkel het lot van de arbeiders verbeteren, maar tegelijkertijd ook hun leefwereld 
aanpassen aan de burgerlijke normen en op die manier de maatschappelijke 
verhoudingen bestendigen. Bovendien was er in de plannen van Ducpétiaux ook sociale 
controle ingebouwd: de collectieve ruimtes en de centrale vergaderzaal – als panoptisch 
elementen in het midden van de wijk – weerspiegelden Ducpétiaux’ drang naar 
discipline, een principe dat hij ook veelvuldig toepaste in zijn ideeën over 
gevangenishervorming.194 Maar van Ducpétiaux’ plannen kwam in de realiteit niets in 
huis. Om die redenen benadrukte hij in het rapport met Visschers (1855) met aandrang 
dat er in België dringend concrete stappen moesten worden gezet.  

Le moment est venu de profiter des exemples recueillis à l’étranger et de tenter un 
essai décisif en Belgique, dans ce pays où les idées utiles sont toujours sûres d’être 
accueillis. 195 

Werd het eindadvies van Ducpétiaux en Visschers om te leren uit de buitenlandse 
voorbeelden – en dan meer specifiek uit het model van Mulhouse – gevolgd? En leidde 
het rapport uit 1855 tot concrete verwezenlijkingen in België? Daarover buig ik me in 
het volgende deel.  

3 .3.1  Een Belgisch model? Het weldadigheidsbureau van 
Nijvel  bouwt arbeiderswoningen 

Tijdens de raadszitting van 29 april 1859 besloot het weldadigheidsbureau van Nijvel om 
haar financiële reserves in te zetten voor de bouw van 12 gezonde arbeiderswoningen. 
Er werd expliciet gestipuleerd dat men de adviezen en voorschriften van de Brusselse 
hygiënecongressen zou volgen.196 De bezieler van dit project was de voorzitter van het 

 
                                                        
192 Goossens, Het sociaal huisvestingsbeleid in België, 1.2., 14, 15, 18, 19, 21. 
193 Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid. Stadsnatuur in negentiende-eeuws België, 339. 
194 Ghijsens, “Aanzetten tot sociale politiek vanuit de middenklasse”, 443-447. 
195 Visschers, Ducpétiaux, Rapport de la commission permanente des sociétés de secours mutuels, 4. 
196 UBG, HSLZ, VLBL, Bureau de bienfaisance de Nivelles: projet de logements destinés aux ouvriers, manuscript, 1859. 
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weldadigheidsbureau: de arts François Lebon (1807-1900) die in de jaren 1850 deze 
nationale congressen met grote interesse had bijgewoond.197 Lebon nam ook deel aan 
het internationale weldadigheidscongres in Brussel (1856) en geraakte ongetwijfeld 
geïnspireerd door de uiteenzettingen van de Mulhouse-actoren Penot, Dollfus en 
Muller. In 1859 gaf Lebon grif toe dat hij zijn inzichten uit het buitenland haalde.  

Le projet [de Nivelles]… s’il est nouveau pour la Belgique, n’en a pas moins obtenu 
depuis quelque temps la sanction et l’experience à l’etranger.198 

Lebon was een specialist terzake.199 Na de nationale congressen schreef hij een 
brochure over hygiëne in arbeiderswoningen en hij was ook lid van het lokale Comité de 
salubrité publique van Nijvel.200 

 

 
Afbeelding 10: Comité de salubrité publique de Nivelles201 

 
                                                        
197 De straat waar de 12 huizen werden gebouwd draagt tot op de dag van vandaag nog steeds de naam van 
Lebon. 
198 UBG, HSLZ, VLBL, Bureau de bienfaisance de Nivelles, 1859. 
199 Op het einde van zijn carrière – toen op 15 juli 1890 een koninklijk besluit werd uitgevaardigd voor de 
oprichting van regionale Comités de patronage des habitations ouvrières et des institutions de prévoyance” – werd 
Lebon voorzitter van dit comité voor het arrondissement Nijvel-Genappe, in: George Willame, François Lebon 
(1807-1900). Extrait du tome VII des annales de la Société archéologique de l’arrondissement de Nivelles, Nijvel, 1901, 2. 
200 Cluysenaer, Demanet, Ducpétiaux, Visschers, Uytterhoeven, “Rapport sur les mesures proposées et 
adoptées par le congrès d’hygiène publique”, in: Deuxième rapport général sur les travaux du Conseil supérieur 
d’hygiène publique (15 mei 1850 – 1 januari 1852), 32. Het lokale Comité de salubrité zette zich in de bestrijding van 
cholera. Naast Lebon zetelden ook de dokters François Dupuis en Elisée Hanon en de chirurg Dieudonné Bary 
in de raad. De Nijvelse apotheker Alexandre Lagasse was de voorzitter van deze raad. Het lokale 
gezondheidscomité bestond idealiter uit één of meerdere artsen, een apotheker, een architect en een lid van 
de Commissie voor Burgerlijke Godshuizen of een weldadigheidsbureau. De keuze voor deze samenstelling 
werpt een licht op welke beroepsgroepen in 1848 bekwaam werden geacht om deze functie te vervullen, in: 
Bruyneel, De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009). Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid, 24-25. 
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Bovendien had Lebon, net als Ducpétiaux, Villermé en Chadwick, actief meegeholpen 
bij de diagnose van de sociale problemen. In 1848 voerde hij in opdracht van het Nijvelse 
Comité de salubrité publique mee het onderzoek naar de toestand van de 
arbeiderswoningen uit. Lebon bezocht zelf 902 arme gezinnen en maakte een register op 
met hun beroepsgegevens, hun gezondheidstoestand en de staat van hun woning. 202 

Bij de uitvoering van het huisvestingsproject in Nijvel werd Raymond Carlier (1805-
1883) aangesteld als architect van het project.203 Zijn bouwplannen voldeden aan de 
hygiënische voorwaarden en bovendien raamde de bouwheer de kostprijs van het 
project op een haalbaar totaalbedrag van 18.000 Belgische frank. Het 
weldadigheidsbureau besliste ook dat, wanneer de 12 huizen bewoonbaar waren, men 
als compensatie 12 smerige huizen moest afbreken. Volgens het weldadigheidsbureau 
had de gemeente louter de taak de krotten te slopen, terwijl het Comité de salubrité – dat 
meer zicht had op de situatie – verantwoordelijk was voor de keuze van de 12 af te 
breken woningen.204 Met een koninklijk besluit uitgevaardigd op 11 december 1859 
kreeg het weldadigheidsbureau van Nijvel groen licht van de nationale regering om het 
project uit te voeren.205 Het hoeft niet te verwonderen dat de nationale overheid 
akkoord ging: sinds een decennium pleitte de Hoge Gezondheidsraad voor een actievere 
rol van de lokale weldadigheidsbureaus. Een advies dat overigens ook meermaals was 
geuit tijdens de Brusselse hygiënecongressen van 1851-1852. Vooral Charles Rogier was 
een actieve pleitbezorger voor de tussenkomst van de lokale weldadigheidsbureaus. In 
zijn hoedanigheid van minister van Binnenlandse Zaken en bij brief van 20 april 1849, 
adviseerde hij zijn minister van Justitie, François-Philippe De Haussy (1789-1869), om de 
weldadigheidsbureaus uit te nodigen hun financiële reserves te mobiliseren voor het 
bouwen van arbeiderswoningen.206 De Haussy sloot zich aan bij de visie van Rogier dat 
de armenbesturen hun werkterrein moesten uitbreiden en stuurde op 5 juli 1849 een 
omzendbrief naar de bestendige afgevaardigden van de provincies.  

Les bureaux de bienfaisance ne doivent pas se borner à des distributions 
d’aumônes, d’aliments, de vêtements et de chauffage; ils ont aussi à s’occuper des 

 
                                                                                                                                                                             
201 Dokter Lebon staat bovenaan rechts 
202 Willame, François Lebon (1807-1900), 8-9. 
203 François Lebon, Notice biographique sur l’architecte Raymond Carlier, Nijvel, Guignardé, 1891. 
204 UBG, HSLZ, VLBL, Bureau de bienfaisance de Nivelles, 1859. 
205 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 47, 113-114. 
206 “Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de minister van Justitie op 20 april 1849”, in: MBZ, 
Amélioration des habitations d’ouvriers. Circulaires du gouvernement, 7. 
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autres besoins des pauvres, et spécialement de l’amélioration de leur état 
sanitaire. 207  

De Haussy gaf in zijn omzendbrief bovendien mee dat de weldadigheidsbureaus die 
initiatieven inzake arbeidershuisvesting namen, konden rekenen op een bestuurlijke en 
geldelijke ondersteuning. De armenbesturen moesten hun werkterrein uitbreiden. Niet 
alleen De Haussy en Rogier waren voorstanders van deze actieve tussenkomst. Ook 
Ducpétiaux pleitte in zijn studies voor een “bienfaisance préventive”.208 

Rogier meende bovendien dat de weldadigheidsbureaus een superviserende rol 
konden spelen. Op 4 december 1849 stuurde hij een nieuwe omzendbrief naar de 
provinciegouverneurs waarin hij het idee van jaarlijkse “prix de propreté” en van 
“bonne tenue” in de arbeiderswijken en –straten voorstelde.209 De doelstelling van deze 
prijzen en de inspectie was het promoten van de burgerlijke levenstijl.210 Het 
gemeentebestuur en het lokale Comité de salubrité publique waren, samen met het 
plaatselijke weldadigheidsbureau, de geknipte instanties om deze prijzen uit te reiken. 
Hiervoor konden ze subsidies van de centrale overheid krijgen. Na twee jaar evalueerde 
Rogier dat het uitdelen van de netheidsprijzen goede resultaten opleverde. 

L’expérience acquise, me confirme dans l’opinion qu’elle constitue un des moyens 
les plus propres à développer les idées de propreté, d’ordre et de moralité au sein 
des familles pauvres.211 

Tijdens zijn ambtsperiode voorzag Rogier veel subsidies voor projecten die de woon- 
en leefomstandigheden van de arbeiders konden verbeteren. Zijn inspanningen waren 
echter van korte duur en niet structureel. Rogier was relatief kort en met teveel 
onderbrekingen minister van Binnenlandse Zaken en zijn opvolgers draaiden keer op 
keer de geldkraan opnieuw dicht.212 Op lange termijn echter mondden de pogingen van 
 
                                                        
207 “Circulaire van de minister van Justitie aan de permanente deputatie van de provincieraden op 5 juli 1849”, 
in: MBZ, Amélioration des habitations d’ouvriers. Circulaires du gouvernement, 9. 
208 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 129. 
209 Tijdens het weldadigheidscongres van Londen (1862) zal Auguste Visschers aan de internationale 
deelnemers de werking van deze netheidsprijzen voorstellen en tegelijkertijd ook verheerlijken. Ook Rolin-
Jaequemyns hield tijdens hetzelfde congres een redevoering over de toepassing van deze netheidsprijzen in 
Gent, zie: Gustave Rolin-Jaequemyns, “De la misère et de l’assistance à Gand: en temps ordinaire, pendant la 
crise actuelle”, in: Congrès international de bienfaisance, 1862, Londen, 97, 348. 
210 Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid. Stadsnatuur in negentiende-eeuws België, 342. 
211 “Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken op 6 september 1851”, in: de Royer de Dour, Les 
habitations ouvrières en Belgique, 42-43. 
212 Charles Rogier was minister van Binnenlandse Zaken in de periodes 1832-1834, 1847-1852 en 1857-1861. 
Daarnaast was hij van 1840-1841 minister van Openbare Werken. In de periode 1861-1868 was hij minister van 
Buitenlandse Zaken. Daarnaast was Charles Rogier provinciegouverneur van Antwerpen van 1831 tot 1832 en 
van 1834 tot 1840, in: Jeffrey Tyssens, “Liberaal en natievormer. Charles Rogier (1800-1885)”, in: Patrick van 
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Rogier wel uit in concrete initiatieven. Tijdens zijn derde ambtstermijn als minister van 
Binnenlandse Zaken besliste het weldadigheidsbureau van Nijvel om met eigen 
middelen arbeiderswoningen te bouwen. Niet iedereen was het eens met deze 
interveniërende rol. Charles Liedts – voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad – stond 
wel achter het idee, maar niet achter de methode. Hij was van mening dat de 
weldadigheidsbureaus niet mochten tussenkomen omdat ze een té grote concurrentie 
betekenden voor particuliere verhuurders.213 Liedts vond het een illusie dat het 
woningprobleem opgelost geraakte via de weldadigheidsbureaus, hij verkoos te 
focussen op een politiek van controle. Inspecteurs moesten actief de onhygiënische 
private woningen opsporen en onderzoeken. Volgens Liedts kon men met een streng 
toezicht van bovenaf de huiseigenaars onder druk zetten om de elementaire 
hygiënevoorschriften na te leven.214 Maar de voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad 
draaide schoorvoetend bij en 1860 kreeg het Nijvelse weldadigheidsbureau groen licht. 
Het uiteindelijke kostenplaatje van de twaalf woningen lag iets hoger dan de 
oorspronkelijke raming, namelijk 19.457 Belgische frank. De huizen hadden een 
technisch vernuftig ventilatiesysteem. Rondom de huizen werd een marmeren trottoir 
gemetseld om vochtigheid tegen te gaan. Het project in Nijvel was het eerste in België 
waar de theorie in de praktijk werd omgezet. Bovendien was het een lokale overheid die 
het initiatief had genomen, en ook dat was nieuw. Het is duidelijk dat Lebon kon 
terugvallen op ervaringen uit het buitenland en op praktische kennis die hij had 
verworven tijdens de internationale congressen. Wanneer ik de plannen van Nijvel 
vergelijk met deze van het woningproject in Mulhouse zie ik veel gelijkenissen: 
arbeiders werden gehuisvest in individuele woningen, de huizen waren verenigd in 
groepjes en elke wooneenheid had een tuintje. Toch was er een opmerkelijk verschil: in 
Mulhouse moest de arbeider vooraf gespaard hebben voor hij zich kon inkopen in de 
bouwvereniging. Het weldadigheidsbureau van Nijvel daarentegen wou ook 
eigendomsverwerving voor de armste arbeiders mogelijk maken.215 Via een bescheiden 
spaarplan kon de arbeider eigenaar worden van de woning. De arbeider betaalde een 

 
                                                                                                                                                                             
Schie (red.), Liberale leiders in Europa. Portretten van prominente politici in de negentiende en vroege twintigste eeuw, 
Amsterdam, Boom, 2008, 129-130. 
213 Liedts dacht dat wanneer weldadigheidsbureaus huizen zouden bouwen, de huurprijzen zouden dalen en de 
private eigenaars niet geneigd zouden zijn om hun huizen goed te onderhouden. Bovendien was Liedts van 
oordeel dat meer woningen nog meer arbeiders naar de stad zouden lokken. De leegstaande en ongezonde 
woningen zouden een nieuwe lichting kansarme huurders aantrekken en bijgevolg zou het 
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214 Charles Liedts, “Annexe C. Participation des bureaux de bienfaisance à l’oeuvre de l’amélioration des 
habitations de la classe ouvrière et indigente,” in: Deuxième rapport général sur les travaux du conseil supérieur 
d’hygiène publique (15 mei 1850 - 1 januari 1852), Brussel, 1852, 24-27. 
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maandelijkse huurprijs van 6 frank 50 centimes en droeg bovendien 4 frank bij aan de 
aan de lokale spaarkas.216 

En fixant à 4 francs seulement l’épargne mensuelle et en n’exigeant aucune mise 
de fonds préalable, le bureau de bienfaisance a voulu rendre la propriété 
accessible aux ouvriers les plus pauvres.217  

Hoewel het maar om 12 huizen ging was dit een vernieuwend, laagdrempelig 
initiatief want zelfs een arbeider zonder spaargeld kon meteen instappen in het project. 
Toch werd er op het geleende geld een interest van 4% aangerekend, dit om zelfhulp aan 
te moedigen. De huur- en aankoopprijs van de woningen in Nijvel mocht niet te laag 
liggen want dan zou de arbeider te veel rekenen op de hulp van het 
weldadigheidsbureau, met “luiheid en werkeloosheid als nefast gevolg”, zo oordeelde 
François Lebon.218 Het weldadigheidsbureau van Nijvel betaalde bovendien 
aanmoedigingspremies uit aan arbeiders met de juiste inzet en moraal. De gezinnen die 
werden geselecteerd als huurders van de modelwoningen onderscheidden zich door 
“une bonne réputation et l’amour du travail”.219 Ze moesten overigens een contract 
tekenen waarin hun gedrag verder werd gemoduleerd: artikel 4 stipuleerde dat de 
woning niet mocht worden onderverhuurd, artikel 5 stelde dat men geen café mocht 
houden in de woning en met artikel 7 behield het weldadigheidsbureau het recht om de 
huizen te inspecteren en te controleren.220  

In een brochure uit 1878 meldde Lebon trots dat alle twaalf huizen sinds 1861 
bewoond werden en dat de arbeiders zelfs in moeilijke tijden hun huur en spaarsom 
netjes betaalden. Na 18 jaar waren de huizen nog steeds in een goede staat want – zo 
stelde Lebon – de arbeiders die er woonden onderhielden zorgvuldig hun huizen alsof ze 
reeds eigenaar waren. Ook bleef de kleine Nijvelse arbeiderswijk beter gevrijwaard van 
epidemieën en het mortaliteitscijfer was er opmerkelijk laag. Maar niet alles verliep van 
een leien dakje. Twee gezinshoofden onder de huurders waren alcoholverslaafd en dit 
strookte niet met de visie van het weldadigheidsbureau. In het ene geval werden de 
constante verwijten van de “perfecte” buren te zwaar. De huurder in kwestie verliet tot 
grote spijt van Lebon zijn woning. In het tweede geval was het eindresultaat positiever: 
het gedrag van de buren inspireerde de alcoholieker, die er uiteindelijk in slaagde om 
ook een “modelarbeider” te worden. Op 26 oktober 1884 vond er in de erezaal van het 
stadshuis van Nijvel een opmerkelijke ceremonie plaats. Na ruim 23 jaar werden twaalf 
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gezinshoofden – via hard werken en sparen – eigenaar van hun citéwoning.221 Ook latere 
huisvestingsexperts vonden inspiratie in het Nijvelse project. In hun overzicht van 
geslaagde experimenten en ter voorbereiding van een internationaal congres over 
arbeidershuisvesting op het einde van de negentiende eeuw, verwezen de Franse 
specialisten Cacheux en Muller niet alleen naar het systeem van Mulhouse. Ook het 
Nijvelse model kreeg een warme aanbeveling omdat het één van de eerste keren was dat 
men op Belgische bodem het systeem van eigendomsverwerving door arbeiders 
invoerde.222 

Bovendien was Lebon een typische negentiende-eeuwse homme-orchestre en een 
sociale duizendpoot met vele lokale projecten. Hij was politiek actief in het 
weldadigheidsbureau en was de initiatiefnemer van een heleboel sociale projecten in 
Nijvel. Hij stond aan de wieg van een materniteit, een kleuterschool, een tekenacademie 
en een volksbibliotheek. Bovendien pleitte hij actief voor veralgemeend en verplicht 
lager onderwijs en hij promootte het schoolsparen. Lebon organiseerde ook lessen voor 
volwassenen en bekommerde zich over het lot van weeskinderen.223 Vanaf 1867 
stimuleerde Lebon de arbeiders om zich ook aan te sluiten bij een bijstandskas.224 
Daarnaast past Lebon ook in het plaatje van een typisch negentiende-eeuwse weldoener 
en filantroop. Jaarlijks organiseerde hij rond Sinterklaas een collecte onder de rijke 
burgerij en met deze giften kregen ook de arme kinderen een bezoekje van de 
goedheilig man. Na zijn dood in 1900 werd een deel van zijn erfenis – 10.000 Belgische 
frank – aan het weldadigheidsbureau geschonken, op voorwaarde dat men met dat geld 
jaarlijks een reis voor arme kinderen naar het door hem gestichte preventorium aan zee 
zou organiseren.225 Het organiseren van gezonde uitstapjes naar de zee was bovendien 
een typisch fenomeen uit deze periode.226 Om de fysieke degeneratie van de 
arbeiderskinderen tegen te gaan, oordeelden de hommes-orchestres dat het belangrijk 
was dat de kinderen uit de vervuilde steden en steenkoolmijnen er af en toe op 
uittrokken naar plaatsen waar ze “gezonde en frisse lucht” konden opsnuiven. 
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3 .3.2  Een transfer in het kwadraat? 

Hoewel het project in Nijvel op kwantitatief vlak niet veel voorstelde, vervulde het in 
België wel een voortrekkersrol. Niet toevallig ontving Lebon – net zoals de 
initiatiefnemers in Mulhouse – vanuit het binnen- en buitenland veel brieven met 
vragen om inlichtingen. Als antwoord stuurde Lebon een exemplaar van zijn brochure 
met alle technische en infrastructurele kenmerken van zijn project. Een soort 
handleiding die tot drie maal toe werd uitgegeven en dus een relatief grote verspreiding 
kende.227 Het model van Nijvel, dat zelfs op sympathie vanuit Mulhouse kon rekenen, 
kreeg navolging in tal van Belgische weldadigheidsburelen. Ik bespreek kort enkele 
exemplarische gevallen. Het eerste voorbeeld dateert uit 1860, toen het 
weldadigheidsbureau van Waver net zoals in Nijvel twaalf arbeiderswoningen bouwde 
waarvan de toekomstige bewoners eigenaar konden worden zonder dat zij een 
voorschot op tafel moesten leggen. Ook in Waver werd een afbetalingsplan opgesteld, 
maar volgens Lebon was het systeem in Waver minder duidelijk dan in Nijvel. De 
huurprijs was er veel hoger en de totale huurprijs tijdens het eerste afbetalingsjaar 
bedroeg maar liefst 10% van de bouwprijs van de woningen. Lebon was niet akkoord met 
de Waverse methode omdat deze financiële procedure de armste arbeiders uitsloot.228 
Op architecturaal vlak waren de woningen in Nijvel en Waver wel volgens hetzelfde 
principe gebouwd. De huizen hadden een kelder, twee kamers op het gelijkvloers, twee 
slaapkamers boven, een zolder en een apart stalletje met een toilet. De huizen hadden 
een aantal positieve resultaten.229 De secretaris van het weldadigheidsbureau van Waver 
constateerde dat de arbeiders die in deze woningen leefden een beter gezinsleven 
uitbouwden, een betere moraal ontwikkelden, een properder huis hadden en beter 
gevoed werden. Ze waren ook spaarzamer, ordelijker en netter, en hun kinderen werden 
beter opgevoed.230 Kortom, deze huizen konden van “verfoeilijke arbeiders, deftige 
burgers maken”. 
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Als tweede voorbeeld bouwden de Burgerlijke Godshuizen van Hoei tussen 1867 en 
1870 in totaal 39 arbeiderswoningen.231 Ook dit project was duidelijk geïnspireerd door 
het model van Nijvel. De huurders van deze eensgezinswoningen konden via een 
afbetalingsplan en tegen een interest van 4% eigenaar worden van de woning. In 1889 
waren er al 37 gezinnen eigenaar van de woning waarin ze leefden.232 Bij de bouw van 
deze woningen kreeg de administratie van de Burgerlijke Godshuizen wel adviezen van 
de Hoge Gezondheidsraad. Om een absolute hygiëne te waarborgen waren de straten in 
Hoei in feite te smal, zeker in combinatie met de hoge huizen.233 Het geven van 
inlichtingen en tips aan lokale weldadigheidsbureaus was overigens één van de 
kerntaken van deze nationale instelling. De Hoge Gezondheidsraad schreef tal van 
adviezen en onderzocht bij elk bouwproject of de voorgevel de juiste hoogte had, of de 
muren dik genoeg en de kamers groot genoeg waren. Ze verstrekte ook aanbevelingen 
over de afwatering, de ventilatie, de verlichting en de plaatsing van de beerputten of 
toiletten.  

Op het einde van de jaren 1860 boomde het model van Nijvel. In 1867 bouwde het 
weldadigheidsbureau van Melle twee arbeiderswoningen voor arme arbeiders, als een 
soort testcase.234 Het bureau van Jodoigne in Brabant bouwde in 1868 een aantal 
modelwoningen, de bureaus van Sleidinge en Zomergem deden hetzelfde in 1870, en in 
1873 volgden de bureaus van Morlanwelz (Henegouwen) en Blankenberge.235 Deze 
projecten hadden een aantal gemeenschappelijke kenmerken: een afbetalingsplan om 
de arbeiders eigenaar te maken, inspectie op orde en netheid door controleurs van het 
bureau, het verbod om in het huis een café te houden of om sterke dranken te verkopen, 
de aanwezigheid van een tuintje,… Het waren allemaal vrij kleinschalige initiatieven, die 
wel aantonen dat de overheid op lokaal vlak durfde in te grijpen inzake 
arbeidershuisvesting. Ook het weldadigheidsbureau van Antwerpen ontpopte zich al 

 
                                                        
231 De Burgerlijke Godshuizen waren gemeentelijke bureaus voor het bestuur van de hospitalen. De zorg voor 
zieken, wezen, vondelingen en zwakzinnige personen stond onder toezicht van deze instelling. Het bestuur 
van deze instelling werd verkozen door de gemeenteraad, zie: Hens, Meer dan een halve eeuw private liefdadigheid 
te Gent. “De Zonder Naam niet Zonder Hart” (1855-1914), licentiaatsverhandeling, Gent, RUG, 2002, 18. 
232 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 236-237. 
233 “Construction de maisons d’ouvrier à Huy”, in: MBZ, Rapporten van de Hoge Gezondheidsraad, 4e volume, 1867-
1873, Brussel, 175. 
234 “Construction de deux maisons pour pauvre à Melle. Séance du 28 novembre 1867”, in: MBZ, Rapporten van 
de Hoge Gezondheidsraad, 4e volume, 65. 
235 “Maisons d’ouvriers à Morlanwelz”, in: MBZ, Rapporten van de Hoge Gezondheidsraad, 4e volume, 561; 
“Construction de deux maisons de pauvres à Sleydinge”, in: MBZ, Rapporten van de Hoge Gezondheidsraad, 4e 
volume, 215-216; “Habitations de pauvres à Somerghem”, in: MBZ, Rapporten van de Hoge Gezondheidsraad, 4e 
volume, 254; “Construction d’habitations ouvrières à Jodoigne. Séance du 30 septembre 1868”, in: MBZ, 
Rapporten van de Hoge Gezondheidsraad, 4e volume, 65; “Maisons de pauvres à Blankenberghe”, in : MBZ, 
Rapporten van de Hoge Gezondheidsraad, 4e volume, 518-519. 
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snel tot een actieve speler op het veld van de arbeidershuisvesting. In 1864 bouwde het 
in de wijk Stuivenberg vier modelwoningen.236 Het was een succesvolle onderneming en 
het weldadigheidsbureau breidde haar activiteiten uit. Een decennium later bezat het 
bureau reeds 167 huizen.237 In 1881 telde de wijk bijna 200 eenheden: 118 
arbeiderswoningen, 50 burgerhuizen, 24 tweegezinswoningen, 5 winkelwoningen en 1 
bewaarschool. Na 1882 werden nog eens 379 arbeiderswoningen bijgebouwd.238 Toch 
meenden latere huisvestingsexperts dat de initiatieven van het bureau in Antwerpen 
niet konden vergeleken worden met de initiatieven in Nijvel of andere steden. Het 
verschil was dat het weldadigheidsbureau van de Scheldestad vooral “maisons 
bourgeoises” bouwde: grote burgerhuizen met handelszaken. Het idee om dit soort  
huizen te bouwen in de arbeiderswijk was ontstaan vanuit het volgende principe: men 
hechtte veel belang aan contact tussen de arbeiders en de “hogere” klassen. Deze laatste 
groep speelde een voorbeeldfunctie met hun “goed” gedrag en hun “nette” gewoontes. 
Daarnaast kon deze groep “controle” uitoefenen op de arbeiders. In de plannen van de 
Antwerpse wijken werd veel aandacht besteed aan open ruimtes en pleinen die ook een 
soort van sociale controle mogelijk maakten en die bovendien genoeg ruimte voorzagen 
en licht toelieten. Ook het panopitsche element was aanwezig.  De sociale interventies in 
het huisvestingsbeleid hadden duidelijk niet enkel emancipatorische maar ook 
repressieve doeleinden.239 Bij de bouw van de wijken in Antwerpen volgde men wel de 
resolutie van de hygiënecongressen uit de jaren 1851-1852 en de adviezen van de Hoge 
Gezondheidsraad op.240 Het bureau in Antwerpen voerde een afbetalingssysteem in, 
maar de interest overschreed de gangbare 4% en ook de huurprijzen waren relatief 
hoog. Huisvesting was voor het bureau in de Scheldestad dus eerder een commerciële en 
beleggingsactiviteit dan een “volkslievend” initiatief.241 Maar niet in elke stad nam de 
lokale overheid of het weldadigheidsbureau initiatief. In Gent bijvoorbeeld, speelden 
vooral particuliere personen op microniveau überhaupt een belangrijke rol in het 
uitbouwen van huisvestingsprojecten voor de arbeiders. Niet zelden lieten ook zij zich 
inspireren door het model van Mulhouse.  

 
                                                        
236 MBZ, Rapporten van de Hoge Gezondheidsraad, 3e volume, 1866, Brussel, 1867,  313, 344. 
237 Emile Muller, Emile Cacheux, Habitations ouvrières en tous pays situation en 1878, Parijs, Baudry, 1878, planche 
47. 
238 Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België, 37. 
239 Michel Foucault, Clasine P. Heering-Moorman, De orde van het vertoog, Meppel, Boom, 1976; Huguer C. 
Boekraad, Gabriel Van den Brink, Henk Hoeks, Foucault over macht, Nijmegen, Socialistische uitgevers, 1981. 
240 “Habitations ouvrières au Stuyvenberg à Anvers. Séance du 24 Septembre 1866”, in: MBZ, Rapporten van de 
Hoge Gezondheidsraad, 3e volume, 313; “Cité ouvrière à Anvers”, in: MBZ, Rapporten van de Hoge Gezondheidsraad, 
4e volume, 458-460. 
241 Langerock, De arbeiderswoningen in België, 34. 
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3 .3.3  Wat als de gemeente niet ingrijpt? De rol  van 
individuele actoren in Gent 

Het negentiende-eeuwse Gent was – net als Mulhouse – een dynamische textielstad die 
op korte termijn explosief was gegroeid. Gent was een typische industriële stad, 
tijdsgenoten rapporteerden dat de stad vervuild, overbevolkt en ongezond was. Ook de 
huisvesting was zeer slecht. Zelfs het middeleeuws kasteel het Gravensteen werd 
omgebouwd tot een textielfabriek, omgeven door kleine arbeidershuizen die werden 
aangebouwd op de originele vestigingsmuur.242 Tot 1886 nam de Gentse lokale overheid 
weinig initiatief om huizen te bouwen voor de arbeiders of om huisvestingsprojecten te 
ondersteunen.243 Toch betekende dit niet dat er geen enkele maatregel werd genomen 
om de woonsituatie van de arbeiders enigszins te verbeteren. In 1838 stemde de Gentse 
gemeenteraad een reglement waarin bepaald werd hoe breed de straten moesten zijn en 
hoe de hoogte van de arbeidershuizen zich hier tot moest verhouden.244 Maar uit het 
vernietigende rapport van Mareska en Heyman bleek dat dit deze reglement in 1845 
weinig of geen effect had. 

Net zoals elders in Europa namen een aantal Gentse ondernemers, gechoqueerd door 
de erbarmelijke huisvesting van de arbeidersklasse, zelf het roer in handen. Lieven De 
Vreese bouwde in 1848 een modelwerkmancité om de situatie van zijn arbeiders te 
verbeteren. Het De Vreesebeluik vertoonde veel gelijkenissen met het project in de Grand 
Hornu: het was een afgesloten arbeiderswijk met een slagerij, een bakkerij, een 
kruidenierszaak en een herberg. Maar het Gentse project was veel kleinschaliger en 
kreeg minder naamsbekendheid. De houding van het Gentse stadsbestuur tegenover dit 
project toont aan hoe weerhoudend de politieke meerderheid was: het stadsbestuur was 
geen voorstander van deze werkmanswijk omdat het de andere arbeiders zou 
confronteren met het feit dat zij in nog miserabelere omstandigheden leefden.245 Toen 
de Gentse stedelijke gezondheidscommissie zich in 1852 afvroeg of het stadsbestuur niet 
op een actievere manier kon tussenkomen met het oog op het verbeteren van de 
arbeidershuisvesting, kreeg ze het deksel op de neus. De stadsmagistraten herhaalden 
dat de bouw van arbeiderswoningen ook in de toekomst moest worden overgelaten aan 

 
                                                        
242 Bernard Van Causenbroeck, Rode daken. De goede werkmanswoning. 75 jaar, Gent, 1998, 9. 
243 Pas in 1886 nam het weldadigheidsbureau van Gent voor het eerst initiatief en bouwde het 24 
arbeidershuizen, geschikt voor een gezin van ambachtslieden of fabriekswerkers. Net als bij de andere 
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bewooners, de merkwaerdige gebouwen, Gent, Van Doosselaere, 1857, 327. 
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het privé-initiatief. De stad had volgens de commissie wel een rol te spelen in het 
ontwerpen van modelwoningen in de hoop dat particuliere bouwheren dat voorbeeld 
zouden volgen. Het bleef bij theoretische beschouwingen want deze modelwoningen 
kwamen er niet en de speculanten realiseerden hun projecten volgens eigen inrichten 
en wensen.246  

Omdat de lokale overheid inzake hygiëne en huisvesting tekort schoot, nam het 
Gentse medische genootschap de rol van toezichter op zich.247 Vooral Adolphe 
Burggraeve (1806-1902) – professor medische wetenschappen aan de Gentse universiteit 
en hoofddokter van het burgerlijke hospitaal De Bijloke – zette zich in om iets tastbaar te 
doen aan de leefsituatie van de arbeiders.248 Reeds in 1851 trachtte Burggraeve 
tevergeefs een huisvestingsmaatschappij in Gent op te richten: de Société Anonyme pour 
l’amélioration des démeures de la classe ouvrière. Zijn aanvraag bij het stadsbestuur voor een 
arbeiderswijk bleef zonder gevolg.249 Dit vroege pamflet van Burggraeve aan de 
gemeenteraad is interessant om na te gaan wat zijn visie op huisvesting was. Uit de tekst 
blijkt duidelijk dat hij het discours van de hommes-orchestres onderschreef: hij zocht en 
vond storende en ongezonde elementen in de natuurlijke omgeving van de arbeiders en 
verbond deze met de pathologische problemen binnen deze bevolkingsgroep. 
Burggraeve lijstte ook de “ongezonde wijken” van Gent op. Deze werden gekenmerkt 
door overbevolking, vervuiling en door de totale afwezigheid van frisse lucht en 
daglicht. Vervolgens toonde hij statistisch aan dat deze wijken vaker getroffen werden 
door infecties en dat epidemieën er meer slachtoffers maakten dan elders. Burggraeve 
ging verder dan het louter diagnosticeren van het probleem. Hij stelde ook een 
structurele oplossing voor: de ongezonde wijken moesten worden afgebroken om plaats 
te maken voor nieuwe en gezonde cités ouvrières modèles.250 In deze nieuwe 
arbeiderswijken zou er plaats zijn voor publieke baden, sanitaire installaties en 
waterpompen. Elk huis moest volgens Burggraeve een eigen, weliswaar kleine, tuin 
hebben.  

 
                                                        
246 Mem. Adm. VII, 1852, pp. 318-337, in: Balthazar, Onderzoek naar de Gentse beluiken,12. 
247 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 72. 
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Adriaensen, Dr. Adolphe Burggraeve: arbeider als patiënt, stad als panoptikum, 5-24; Patrick Viaene, “Le concept de 
“cité ouvrière” du chirurgien Adolphe Burggraeve (1806-1902) dans le cadre de l’amélioration des conditions 
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colloque international au Familistère de Guise, 16-17 oktober 1993, L’archéologie industrielle en France, 24-25, 1994,  
249 Visschers, Ducpétiaux, Rapport de la commission permanente des sociétés de secours mutuels, 2, 23. 
250 Adophe Burggraeve, Projet de cités d’ouvriers dans la ville de Gand, Gent, De Busscher, 1851, 7.  
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C’est-là encore, un moyen de moralisation, le jardinage offrant à l’ouvrier une 
distraction utile et une diversion contre les plaisirs énervants qui l’entraînent au-
dehors.251 

Ook een kinderopvang en een school maakten deel uit van Burggraeves modelplan. 
Kinderen waren volgens deze Gentse arts… 

…le premier lien qui doit unir tous les membres de la communauté, et le 
commencement de la moralisation que les cités sont appelées à exercer sur leurs 
habitants.252  

Kortom, een tuin zou de arbeiders weghouden van cafés of andere “immorele” 
plaatsen, en onderwijs zou de arbeiders al vanaf hun kindertijd moraliseren. Door de 
arbeiders onder te brengen in “burgerlijke droomwijken”, meende Burggrave “al het 
negatieve van de onderste strata van de gemeenschap te neutraliseren”.253 Maar de 
mooie plannen van Burggraeve kenden geen succes, zijn ideeën werden niet in de 
praktijk omgezet.254  

Hoewel er geen directe verwijzing is naar de Londense modelhuizen van Roberts, is 
het duidelijk dat ook Burggraeve werd beïnvloed door de transnationale trend om 
private huizen te bouwen voor de arbeiders zoals dit aangekaart werd op de 
wereldtentoonstelling van 1851. Burggraeve was ook gekant tegen grote 
appartementsblokken of “bataillons-carrés”, hij promootte losstaande, ruime en 
gezonde eengezinswoningen. Burggraeve nam deel aan het hygiënecongres van 1852 en 
in 1856 was hij aanwezig op het weldadigheidscongres. Tijdens deze internationale 
congressen te Brussel kwam Burggraeve in contact met de ideeën van Roberts en met 
het project van Mulhouse. In de jaren 1860 was Burggraeve ook een actief lid van de 
Association pour le progrès des Sciences Sociales.255 Op het congres in Brussel (1862) liet 
Burggraeve zich opmerken tijdens een discussie over voorzorg en sparen.  

Restaurer le foyer domestique, tel est donc le moyen de développer chez l’ouvrier 
l’idée de la prévoyance et de l’épargne.256 
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Afbeelding 11: in Burggraeves plannen voor een arbeiderswijk was het panoptische element 

aanwezig257 
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Burggraeve verbond het huisvestingsvraagstuk nadrukkelijk aan sparen en voorzorg 
en hij was voorstander van het Mulhouse-model. In een discussie tijdens het APSS-
congres in Gent (1863) argumenteerde Burggraeve dat er al voldoende rapporten over 
de Gentse situatie waren geschreven, maar dat zij die de macht hadden om iets aan het 
probleem te doen, niet in actie kwamen. Burggraeve stelde met stijgende 
verontwaardiging vast dat de Gentse arbeiderswijken nog steeds “bataillons de la 
maladie et de la mort” waren. Hij bleef ijveren voor de oprichting van een 
huisvestingsmaatschappij, deze keer gemodelleerd naar het voorbeeld van de cité 
ouvrière in Mulhouse.  

La société anonyme, qui se constituerait sur le modèle de celle de Mulhouse, 
construirait aux meilleures conditions possible, des maisons simples et 
confortables qu’elle revendrait aux ouvriers de la première catégorie, moyennant 
des retenues hebdomadaires ou mensuelles, et qu’elle louerait aux ouvriers de la 
deuxième catégorie, tout en leur ménageant le moyen de devenir eux-mêmes 
actionnaires dans la société, par l’émission d’actions ou de coupons d’actions… 
Dans ce système, la demeure serait pour l’ouvrier sa caisse d’épargne, en meme 
temps qu’elle lui donnerait le confort dans le présent.258 

Maar Burggraeve nam het model van Mulhouse niet kritiekloos over. Bij de transfer 
naar de Arteveldestad wilde Burggraeve het model aanpassen aan de lokale context. 
Gent telde heel veel fabrieksarbeiders die zeer arm waren en daarom maakte 
Burggraeve een duidelijk onderscheid tussen twee categorieën van arbeiders: de 
arbeiders-eigenaars (zoals ambachtslieden) en de arbeiders-aandeelhouders (zoals 
fabrieksarbeiders).259 De categorie van arbeiders-aandeelhouders sloten zich aan bij een 
anonieme bouwmaatschappij en huurden hun huis van deze vereniging. Maar ze kregen 
op hun aansluitingsbedrag wel een interest van 4% en een winstaandeel van 1%. 
Zodoende was de vereniging tegelijkertijd ook een spaarkas.260 Burggraeve geloofde 
namelijk niet dat het opportuun was om elke arbeider eigenaar van zijn huis te maken. 
Als de armste arbeiders die eigenaar zouden worden, werden ze te afhankelijk van de 
fabriekseigenaars. Bovendien bestond het risico dat ze een lening namen op het huis en 
afhankelijk werden van speculanten. Een ander ongemak was het feit dat de arbeider 
misschien niet genoeg financiële middelen had om de hoge onderhoudskosten te 
betalen.261 Bovenal vond Burggraeve de modellen van Mulhouse en van Roberts uit Hyde 
Park veel te duur en te luxueus. 262 
 
                                                        
258 Annales de l’APSS. Congrès de Bruxelles, 511. 
259 Adolphe Burggrave, Etudes sociales, Brussel, Lacroix, 1862, 262-265. 
260 “Quels sont les moyens de donner au peuple l’esprit de prévoyance et l’habitude de l’épargne”, in: Annales de 
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A Mulhouse, les maisons d’ouvriers se louent beaucoup trop cher. Aussi ne sont-
elles occupés que par des maîtres-ouvriers et les ouvriers d’une catégorie 
supérieure, quelques-unes même par des particuliers qui profitent à cette 
spéculation.263 

Ook volgens de Journal de Gand had het project van Buggraeve een aantal pluspunten 
en was het vooral beter aangepast aan de lokale context van de Gentse textielarbeiders.  

Je dois faire remarquer que l’idée de rendre l’ouvrier actionnaire n’est pas 
seulement neuve, mais qu’elle me parait excellente. A Mulhouse l’ouvrier peut 
devenir propriétaire de sa maison, mais pour cela il doit verser une somme 
mensuelle de 18 francs, somme que l’ouvrier gantois en général ne peut prélever 
sur son salaire. Et puis, une fois propriétaire, qui l’empêchera de vendre sa 
propriété, de transporter à un spéculateur quelconque les avantages créés pour lui 
et dans l’intérêt de la société?264 

Na het APSS-congres in Amsterdam (1864) bevestigde Burggraeve zijn ideeën in zijn 
boek Améliorations de la vie domestique de la classe ouvrière. Maar deze keer kreeg de 
vereniging een veel bredere opdracht. De vereniging zou niet alleen bezig zijn met 
gezonde werkmanswoningen, haar core business, ze zou ook – volgens de principes van 
een verbruikerscoöperatie – voeding in grote hoeveelheid aankopen en doorverkopen 
aan de aangesloten arbeiders tegen een verminderde prijs. De Société Gantoise moest ook 
publieke baden en toiletruimtes, een gezondheidscentrum, een kinderopvang, een 
avondschool en kassen van onderlinge bijstand en voorzorgkassen oprichten.265 
Burggraeve kende ook een rol toe aan de lokale overheid bij de uitbouw van dergelijke 
projecten. In 1866 publiceerde hij het Projet d’assainissement et d’embellissement de la ville 
de Gand, waarin hij stelde dat de lokale overheid verantwoordelijk was voor de sloop van 
smalle straten om ze nadien te vervangen door grote, brede boulevards. De lokale 
overheid moest ook instaan voor degelijke straatverlichting, gezond water voorzien en 
de luchtzuiverheid bewaken.266 De voorstellen uit Burggraeves boek sluiten 
overduidelijk aan bij de ideeën die na de hygiënecongressen opgang maakten. Vooral na 
de hevige cholera-epidemie in 1866 kwam de huisvestingskwestie op de agenda, zo 
rapporteerde ook het Gentse maandblad Le Travailleur Associé. 
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Les médecins sont unaninement d’avis qu’il convient d’en finir une bonne fois 
avec ces impasses malsaines qui, chaque fois que l’épidémie éclate, se 
transforment en autant de foyers pestilentiels d’où se propage la maladie jusque 
dans les quartiers les plus salubres. 267 

Het maandblad vroeg zich af of men aan de vooravond stond van de oplossing voor 
dit probleem.  

Sommes-nous à la veille de la solution de cette question vitale pour tous? Les 
sourds vont-ils ouvrir les oreilles et les aveugles les yeux?268  

Zouden de Gentse gemeenteraadsleden eindelijk hun ogen openen? Werd het niet tijd 
dat men het voorbeeld van het weldadigheidsbureel van Nijvel navolgde? Burggraeve 
riep op tot actie in de gemeenteraad en benadrukte de urgentie van de kwestie. Hij 
citeerde veelvuldig de praktische resultaten van verschillende weldadigheidsburelen.  

Il a préconisé une entente entre le bureau de bienfaisance, les hospices et la 
commune pour tâcher de hâter une solution réclamée par l’humanité et qui 
intéresse tous.269 

Maar Burggraeves ideeën werden niet omgezet in tastbare resultaten. Hij vond wel 
gehoor bij de Gentse liberaal Paul Voituron. De twee heren ontmoetten elkaar tijdens 
voordrachten, in het theater, in de lokale schietclub, tijdens familienamiddagen in de 
Gentse dierentuin of tijdens het flaneren in de stad. Beide deelden de visie dat de sociale 
positie van de arbeiders moest verbeterd worden en ze waren allebei ontgoocheld dat 
de gemeenteraad hun plannen en ideeën niet ondersteunde.270 Maar zowel Burggraeve 
als Voituron hadden te weinig macht om het politieke bestuur van de Arteveldestad aan 
te porren tot nieuwe, afdwingbare reglementering. Ook toen Burggraeve in 1887 
meedong naar de Guinardprijs, werd hij geen winnaar. Burggraeves plannen kregen pas 
– en dan nog gedeeltelijk – uitvoering na de huisvestingswet van 1889.  
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29 oktober 1864, 1 en 15 december 1864, 22 januari 1865, 4 februari 1865, 18 en 20 december 1865, 7 juni 1870. 
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3 .3.4  Defuisseaux’ frustratie:  de diepe kloof tussen theorie 
en praktijk 

Burggraeve was niet de enige die zich blauw ergerde aan de vaststelling dat de Gentse 
gemeenteraad zijn ideeën over arbeidershuisvesting niet in de praktijk omzette. Ook de 
Brusselse advocaat Ernest-Nicolas-Joseph Defuisseaux (1829-1886) stelde met veel 
ongenoegen vast dat – ondanks de oproep van Ducpétiaux en Visschers in 1855 – er een 
decennium later in België wel een heleboel theorieën circuleerden over 
arbeidershuisvesting maar dat er in de praktijk helemaal niets werd gedaan.  

En théorie, comme vous le verrez par les divers systèmes que je vais énoncer, nous 
sommes très-avancés, mais en pratique, en réalité, nous ne possédions rien. 271 

Deze vaststelling maakte Defuisseaux op 4 mei 1864 tijdens een conferentie over 
arbeiderswoningen voor de Association libérale et Union constitutionelle de Bruxelles.272 Hij 
beklemtoonde dat zowel de regering als de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de 
gemeentebesturen, de internationale congressen, de medische commissies, de openbare 
gezondheidsraden, de filantropen, de economen én de pers – “sans distinction de classes 
ni de partis” – het unaniem eens waren dat er stappen moesten worden gezet.273 In 
België werden wel verschillende modellen besproken en schoorvoetend uitgetest, maar 
na twintig jaar zat men in een impasse en was er geen sprake van een echte doorbraak. 
Het frustreerde Defuisseaux mateloos dat in België alleen cholera-epidemieën en 
oorlogen de “promoteurs pratiques des cités ouvrières” waren. Eenmaal de noodsituatie 
van de baan, smolten ook de goede voornemens als sneeuw voor de zon. Structurele 
hervormingen bleven uit en al snel ging men over tot de orde van de dag. Defuisseaux 
pleitte vurig voor een proactief beleid.  

Je voudrais qu’une voix ayant plus d’autorité que la mienne s’élevât et 
revendiquât pour nous l’honneur de donner une solution au problème des 
habitations ouvrières.274 

Defuisseaux was een interessant figuur, hij stamde uit een familie van edelsmeden uit 
Bergen en groeide op in een progressief milieu. Zijn vader – Nicolas-François-Joseph 
Defuisseaux (1802-1857) – werd omschreven als een “socialiste avant-la-lettre”, vooral 

 
                                                        
271 Ernest-Nicolas-Joseph Defuisseaux, Conférence du 4 mai 1864 sur les habitations ouvrières, Brussel, Decq, 1864, 
36. 
272 Deze Brusselse liberale vereniging had reeds “des associations pour garantir l’ouvrier de la sophistication 
des denrées alimentaires” gesticht die goed bleek te werken in 1864. 
273 Defuisseaux, Conférence du 4 mai 1864 sur les habitations ouvrières, 9. 
274 Defuisseaux, Conférence du 4 mai 1864 sur les habitations ouvrières, 13. 
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omdat hij zich actief inzette voor de veralgemening van het onderwijs.275 Ook 
Defuisseaux zelf – die in 1862 deelnam aan het APSS-congres in Brussel – verwoordde 
tijdens zijn lezingen over de huisvestingskwestie in 1864 behoorlijk vernieuwende  
ideeën. Bovendien bevestigden de carrières van Defuisseaux’ halfbroers dat deze 
Bergense familie een vooruitstrevend nest was. Zijn eerste halfbroer Léon Defuisseaux 
(1841-1906) – eveneens advocaat te Brussel – was liberaal volksvertegenwoordiger voor 
het arrondissement Bergen en ontving in 1874 een oproep van de Gentse liberaal Paul 
Voituron om samen een federatie van progressieve liberalen op te richten.276 Zijn 
tweede halfbroer Alfred Defuisseaux (1843-1901) was voorstander van het algemeen 
stemrecht en zijn Le cathéchisme du peuple werd op 300.000 exemplaren verspreid.277 

Tijdens zijn lezingen spitste Ernest Defuisseaux zich toe op Belgische instanties die 
hadden geprobeerd in te grijpen op de huisvestingskwestie, waarbij hij duidelijk 
sommige initiatieven hoger inschatte dan andere. De nationale regering had in maart 
1849 een wedstrijd uitgeschreven voor “la présentation d’un projet d’habitations 
modèles pour les ouvriers”, maar Defuisseaux was geen voorstander van directe 
staatsinterventie. Ook andere overheidsinstellingen, zoals de gemeenteraden, de 
Administrations des hospices et secours en de armenbesturen hoefden volgens Defuisseaux 
geen hoofdrol te spelen en moesten zich beperken tot het aanmoedigen van het 
particuliere initiatief, bijvoorbeeld door het uitreiken van subsidies. Toch was dat geen 
vrijgeleide om absoluut niets te doen. Indien deze lokale besturen vaststelden dat de 
lokale toestanden te schrijnend waren, zo stelde Defuisseaux, dan moesten ze toch actie 
ondernemen en het goede voorbeeld geven. 

 
                                                        
275 Nicolas-François-Joseph Defuisseaux was medestichter van een keramiekfabriek, liberaal provincieraadslid 
en senator voor het arrondissement Bergen (1838-1852). Hij was sinds 1828 ook lid van de vrijmetselaarsloge 
La Concorde in Bergen en sinds 1838 achtbare meester van La Parfaite Union. In 1842 werkte hij actief mee aan 
een project om in de provincie Henegouwen een voorzorgskas voor onderwijzers op te richten. In 1856 nam 
hij bovendien deel aan het internationale weldadigheidscongres te Brussel, zie: Marie Arnould, “Nicolas-
François-Joseph Defuisseaux”, in: Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts, Nouvelle 
Biographie Nationale, VII, 2003, kolom 94; Jules Delecourt, “Nicolas-François-Joseph Defuisseaux”, in: Biographie 
nationale de Belgique, Brussel, Bruylant, V, 1876, kolom 86-87. 
276 UBG, HSLZ, Correspondance du Cercle progressiste de Gand, 13 juin 1874 – 30 décembre 1875. Collection de lettres 
adressés à Paul Voituron; In 1891 schreef Léon het activistische pamflet over de Schanddaden van het kiesstelsel dat 
hij voorlegde aan de kamer van volksvertegenwoordigers. Op het einde van zijn carrière maakte Léon de 
switch naar de socialistische partij, toen duidelijk werd dat er binnen de Liberale Partij geen ruimte was voor 
zijn vooruitstrevende ideeën. Daarom kwam hij in 1894 op als kandidaat voor de socialistische partij en werd 
hij socialistische volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brussel tot 1900. 
277 Alfred Defuisseaux’ ideeën waren vrij radicaal, in 1887 was hij lid van de Parti socialiste Républicain, hij werd 
even uit de BWP gezet maar in 1889 werd hij terug in hun rangen opgenomen. 
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Afbeelding 12: in Frameries nabij Bergen werd een monument voor Léon Defuisseaux 

opgericht, vlabij het lokale Volkshuis 

 
Defuisseaux richtte zijn blik vooral op andere actoren. Een naamloze bouwvereniging 

stichten, zoals Ducpétiaux reeds in 1844 met de Association financière pour l’amélioration 
des habitations in Brussel had geopperd, was één optie, maar het statuut van naamloze 
vennootschappen werd toen nog niet toegekend aan verenigingen. Wat vooral 
vernieuwend was in de redevoering van Defuisseaux was dat hij pleitte voor het 
oprichten van arbeidersverenigingen die zelf woningen zouden bouwen. Geen sociale 
huisvesting voor de arbeiders maar door de arbeiders. In zijn discours stond ook het 
aanmoedigen van de spaarzaamheid bij de arbeiders centraal. 

Développer chez l’ouvrier l’esprit d’économie, faire fructifier des épargnes si 
chèrement acquises, sans agir autrement que par la persuasion, quel moyen est 
plus puissant pour développer les idées de propriété et de famille, ces deux bases 
de notre ordre social?278 

Defuisseaux was aanhanger van de idee dat de arbeider-eigenaar op die manier in 
gekanteld zou worden in de kapitalistische maatschappij en geen drang meer zou voelen 
voor een revolutionair avontuur. Hij verwees naar succesvolle internationale  
voorbeelden zoals de Engelse friendly societies en de Duitse volksbanken van Schulze-

 
                                                        
278 Defuisseaux, Conférence du 4 mai 1864 sur les habitations ouvrières, 32. 
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Delitzsch (cf. infra). Hoewel in België in de jaren 1860 een aantal voorzorgskassen en 
volksbanken werden opgericht, vroeg Defuisseaux zich openlijk af waarom er niet meer 
arbeidersverenigingen waren? België was toch een koploper wat betrof de industriële 
rijkdom? Moest het dan ook geen voortrekkersrol spelen op sociaal vlak?279 Defuisseaux 
erkende ook het belang van het Mulhouse-model. Maar – en dit is opmerkelijk – hij 
stelde dat de werking van het weldadigheidsbureau van Nijvel veel logischer en 
praktischer was. In Mulhouse moest de arbeider vooraf een startkapitaal gespaard 
hebben voor hij zich kon inkopen in de bouwvereniging. In Nijvel daarentegen wou men 
de eigendomsverwerving ook mogelijk maken voor de armste arbeiders en legde men 
een vaste maandelijkse spaarsom op zonder voorafgaand voorschot of waarborg. 280 De 
ideale combinatie was volgens Defuisseaux de methode van Nijvel, maar niet uitgevoerd 
door het armenbestuur maar door arbeidersverenigingen. In dit systeem zou de 
jaarlijkse winst worden verdeeld onder de meest verdienstelijke en ordelijke arbeiders, 
waardoor de arbeiders werden aangemoedigd om te sparen en waardoor de arbeider tot 
een “volwaardige burger” kon uitrijpen, aldus Defuisseaux.281 

3 .3.5  Ook in België speelden fabriekseigenaars een 
baanbrekende rol  

3.3.5.1  Le Dollfus belge se nommait De Gorge.282 

Niet alleen de initiatieven van de weldadigheidsbureau van Nijvel werden in 
Defuisseaux’ lezingen verheerlijkt. Ook de projecten van een aantal fabriekseigenaars en 
particulieren – die autonoom en zelfstandig projecten hadden opgestart – passeerden de 
revue. Defuisseaux omschreef deze projecten als een soort modelfabrieken waar de 
arbeiders ondersteund werden in elke levensfase via sociale voorzieningen zoals 
crèches, scholen, pensioenkassen, en voorzorgkassen.283 Net zoals in Mulhouse hadden 
ook Belgische industriëlen in La Vieille-Montagne en in de Grand Hornu uit België huizen 
voor hun arbeiders gebouwd.  
  

 
                                                        
279 Defuisseaux, Conférence du 4 mai 1864 sur les habitations ouvrières, 16-17, 20-21, 23. 
280 Defuisseaux, Conférence du 4 mai 1864 sur les habitations ouvrières, 5, 29; Lebon, Des habitations ouvrières à 
Nivelles, 12. 
281 Defuisseaux, Conférence du 4 mai 1864 sur les habitations ouvrières, 29-31. 
282 Annales de l’APSS. Congrès de Gand, 589.  
283 Defuisseaux, Conférence du 4 mai 1864 sur les habitations ouvrières, 11, 16, 18-19, 36. 
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Volgens Defuisseaux was het trouwens niet Dollfus uit Mulhouse maar De Gorge uit de 
Grand Hornu die in Europa de baanbrekende bedenker van de cité ouvrière was. Het 
Waalse project genoot op het einde van de negentiende eeuw ook bij andere Belgische 
auteurs veel aanzien. 

Nous possédons donc, quarante ans avant que Mulhouse jetât les fondements de 
ses premières maisons modèles, le premier type parfait de “cité ouvrière” créé en 
Europe.284  

 
Afbeelding 13: ansichtkaart met zicht op de arbeiderswijk van de Grand Hornu 

 
Ook Charles Potvin (1818-1902) had al tijdens het APSS-congres in Gent (1863) 

dezelfde appreciatie voor het project in de Grand Hornu geuit. 

Le Dollfus belge se nommait De Gorge.285  

België had volgens deze Brusselse liberaal een eigen huisvestingspionier die in de 
Grand Hornu veertig jaar vòòr de SIM in Mulhouse een arbeiderswijk had gebouwd.286  
  

 
                                                        
284 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 35, 191. 
285 Annales de l’APSS. Congrès de Gand, 589.  
286 Annales de l’APSS. Congrès de Gand, 589-590. 
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Het project van de Grand Hornu verwierf in België overigens ook een 
voorbeeldfunctie. Het was een inspiratiebron voor onder andere de staalfabrikant John 
Cockerill die in Seraing (Luik) een vergelijkbare arbeiderswijk uitbouwde.287 Potvin 
verheerlijkte tijdens de debatten zijn eigen nationale voorbeelden, een houding die de 
congresgangers wel vaker innamen in hun zoektocht naar internationale erkenning. 
Voor Potvin was het vrijgevochten België een lichtend voorbeeld op verschillende 
vlakken.  

J’entends souvent demander la liberté d’enseignement comme en Belgique. 
Messieurs, la Belgique, si modeste qu’elle soit, a donné de meilleurs exemples du 
monde. La Belgique a une université libre, la seule qui existe en Europe. Elle a 
l’Union du crédit qui a instituté le crédit de la petite bourgeoisie. Elle a fondé, par 
la main d’un ouvrier, le Mulhouse belge. C’est ainsi que la civilisation marche. Elle 
est comme un grand fleuve qui traverse les villes, emportant, dans ses flots 
puissants, les époues et les immondices ses flots montent, montent et roulent 
toujours. Elle a emporté les privilèges et les arbres. Elle emporte en Amérique 
l’esclavage. Elle emporatera bientôt en Europe la peine de mort. Souhaitons que le 
courant de XXe siècle emporte aussi la misère. 288 

Volgens Defuisseaux was er nog een tweede Belgisch huisvestingsproject 
vernieuwend. Hij stelde dat de idee om de arbeider eigenaar te maken van zijn woning, 
helemaal de verdienste was van Charles De Brouckère van de S.A. La Vieille-Montagne die 
huizen tegen aankoopprijs doorverkocht aan de meest ordelijke en kapitaalkrachtige 
arbeiders.289 Bovendien beklemtoonde Defuisseaux in de jaren 1860 dat er naast de 
Grand-Hornu en La Vieille-Montagne nog een heleboel andere Belgische fabrieksbazen een 
baanbrekende rol hadden gespeeld. Op kwantitatief vlak overklasten de 
huisvestingsprojecten van deze industriëlen de initiatieven van de lokale en nationale 
overheden.290 Al vroeg in de negentiende eeuw had ook Ducpétiaux vastgesteld dat een 
heleboel fabriekseigenaars “spontaan de weg van de vooruitgang waren ingeslagen”.291 
  

 
                                                        
287 Société anonyme John Cockerill, 110me anniversaire de la fondation des usines Cockerill 1817-1927: album 
commémoratif, 118. 
288 Annales de l’APSS. Congrès de Gand, 589-590. 
289 Defuisseaux, Conférence du 4 mai 1864 sur les habitations ouvrières, 15. 
290 Viaene, “Le concept de “cité ouvrière” du chirurgien Adolphe Burggraeve (1806-1902) dans le cadre de 
l’amélioration des conditions de logements des travailleurs à Gand (Belgique) au XIXe siècle”, 24-25. 
291 Ducpétiaux, De la condition physique et moral des jeunes ouvriers et des moyens de l’améliorer, 261. 
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3.3.5.2  Een eigen haard en gaard 

Uit een overzicht op het einde van de negentiende eeuw, bleek dat er in België door 
meer dan dertig industriëlen huisvestingsprojecten werden gerealiseerd. Deze 
fabriekswijken situeerden zich vooral in Wallonië omdat in de omgeving van de 
metaalindustrie en de steenkoolmijnen voor de arbeiders traditioneel minder 
faciliteiten aanwezig waren dan in de Vlaamse textielsteden. Een kort overzicht van 
deze projecten leert dat niet iedere industrieel op dezelfde manier tewerk ging. 
Sommige fabrikanten stelden gratis gronden ter beschikking van arbeiders, en 
gekoppeld aan een afbetalingssysteem, prefinancierden ze de bouw zodat de arbeider 
zelf een woning kon bouwen, zoals bij de Société de Mariemont-Bascoup.292 De grote 
meerderheid van de ondernemers bouwde zelf woningen die men vervolgens verhuurde 
of doorverkocht aan de arbeiders. Anderen gingen nog een stap verder en trokken een 
volledige uitgeruste arbeiderswijk op, inclusief openbare voorzieningen. De Vervierse 
textielfabrikant en liberaal senator Raymond de Biolley bouwde in 1833 bijvoorbeeld de 
arbeiderswijk Près Javais.293 Deze wijk telde 43 eengezinswoningen en was volledig 
afgesloten, de straten waren geplaveid, er werden bomen aangeplant om het straatbeeld 
te verfraaien.294  

Toch kwamen ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken aan de oppervlakte. De 
ondernemers streefden er één voor één naar om zoveel mogelijk aparte en private 
eengezinswoningen te bouwen (kolom A). Ze lieten zich inspireren door het type 
woningen zoals in de modellen van Roberts en Muller die internationaal circuleerden. In 
de projecten van Belgische ondernemers had een doorsneewoning één leefruimte, een 
aparte toiletruimte, een bijkeuken en twee slaapkamers: één voor de ouders en één voor 
de kinderen. In tegenstelling tot het ideaaltype van Mulhouse – waar de arbeider 
eigenaar werd van de woning – waren de Belgische fabriekseigenaars minder geneigd 
om hun woningen door te verkopen. In slechts ongeveer één op de drie gevallen konden 
de arbeiders hun huis kopen (kolom B en C). De aankoop van een huis was namelijk geen 
evidentie voor de doorsnee Belgische arbeider. 

Il est fort difficile à un ouvrier d’accumuler l’épargne nécessaire à la construction 
ou à l’achat d’une demeure, quelque modeste qu’elle soit; souvent il s’endette pour 
atteindre ce but… il n’est pa rare alors de voir des familles, qui se sont crues un 
instant propriétaires, ruinées par leurs créanciers.295  

 
                                                        
292 Liebin, “Les sociétés charbonnières de Mariemont et Bois-du-Luc”, 3. 
293 Visschers, Ducpétiaux, Rapport de la commission permanente des sociétés de secours mutuels, 2, 20. 
294 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 36, 197-198. 
295 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 168-169. 
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Overzicht bouwprojecten door fabriekseigenaars en de 
bijkomende voorzieningen296 

 A: individuele woningen    F: inspectie 
 B: woningen worden verhuurd   G: onderwijs 
 C: woningen worden verkocht   H: hulp- of spaarkassen 
 D: tuintje       I: medische voorzieningen 
 E: openbare hygiëne     J: coöperatieven, fabriekswinkels 

Project  A B C D E F  G H I  J  
Val Saint-Lambert 

(glas) x x x x x 
 

x x x x 
Ste-Marie d’Oignies 

(glas en chemische producten) x x x x  x x x x x 
Ougrée  

(ijzer) x x 
 

x x x x x x x 
Bosquet-Ville (Bois-du-Luc) 

(steenkool) x x  x x x x x x x 
Bleyberg 

(ertsen, zwavellood en blende) x  x x x  x x x x 
Grand Hornu 

(steenkool) x x  x x  x x x x 
Mariemont-Bascoup 

(steenkool) x x x x x 
 

x x 
 

x 
Marcinelle-Couillet 

(hoogovens, ijzer, steenkool) x x x x 
 

x x x x 
 Hasard 

(steenkool) x x 
 

x x x x 
  

x 
Vieille-Montagne  

(zink en lood) x x x x 
   

x x x 
De Naeyer 

(staal) x  x x x   x x x 
Grivegnée 

(hoogovens en ijzer) x x  x   x x x x 
Quenast 

(purpersteen) x x 
 

x 
  

x x 
 

x 
Six-Bonniers 

(steenkool) x x  x x   x  x 
Bois-de-Micheroux 

(steenkool) x x 
 

x 
 

x 
   

x 
Hornu-Wasmes 

(steenkool) x x 
 

x 
 

x 
  

x 
 Sclessin 

(hoogovens, ijzer, steenkool) x x  x   x x   
Marchienne 

(steenkool) x x x x 
     

x 

 
                                                        
296 Deze tabel werd opgemaakt aan de hand van het overzichtswerken van Léon d’Andrimont, Des institutions et 
des associations ouvrières de la Belgique (1871) en van Hippolyte de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en 
Belgique (1889). Dit laatste werk was een studie die alle projecten in België probeerde samen te vatten ter 
voorbereiding van de wereldtentoonstelling in Parijs. De tabel is fragmentarisch, maar laat niettemin toe om 
een aantal algemene vaststellingen te maken. 
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Cockerill 
(staal) x x x x      x 

Strépy-Bracquegnies 
(hoogovens en steenkool) x x x x 

      Près Javais 
(textiel)  x x 

 
x x 

     Grand-Buisson 
(steenkool) x x 

 
x 

  
x 

   Flénu 
(steenkool) x x 

 
x 

 
x 

    Providence 
(pletterij, hoogovens, smederij) x x 

   
x 

   
x 

Boussu 
(steenkool) x x 

    
x 

   Thy-le-Château 
(staal) x x 

 
x 

      La Haye 
(steenkool) x x 

 
x 

      Van Genechten 
(drukkerij) x x 

 
x 

      Rey 
(textiel) x x 

 
x 

      Warmifontaine 
(leisteen) x x 

 
x 

      Marihaye 
(steenkool) x  x  x      
Wygmael 

(zetmeel) x 
 

x 
    

x 
  Des Artistes 

(steenkool) x x 
        Stavelot 

(leerlooierij) x x 
         

 
De meeste Belgische ondernemers verkozen om hun arbeiderswoningen te verhuren, 

zoals bijvoorbeeld de Société anonyme des Charbonnages et Hautsfourneaux d’Ougrée. In de 
meeste fabrieken werd de huurprijs wekelijks of maandelijks van het loon van de 
arbeiders afgehouden. In het huurcontract werden een aantal algemene regels 
opgenomen. De potentiële huurders werden onderworpen aan een strenge selectie door 
de directie. Verschillende factoren – anciënniteit in het bedrijf, goed gedrag en 
spaarzaamheid – bepaalden of de arbeider in aanmerking kwam. Men wou de arbeiders 
het gevoel geven dat het überhaupt een gunst was dat ze in de huizen van de 
fabrieksbaas mochten wonen.297 De industrieel Rey uit Ruisbroek in de provincie 
Brabant bijvoorbeeld paste het arbeidsreglement van zijn fabriek toe op de bewoners 
van zijn huurwoningen. Zijn regels gingen zeer ver: ongehuwde zwangere meisjes 
werden ontslagen en als de mannelijke “verleider” gekend was, onderging hij hetzelfde 

 
                                                        
297 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 183-185. 
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lot.298 Gelijkaardige strikte voorwaarden werden geformuleerd bij de projecten waarin 
de arbeiders wel eigenaar van hun woning konden worden. Sommige fabriekseigenaars 
– zoals die van de Société anonyme de Marcinelle et Couillet – voerden speciale 
afbetalingssystemen om te vermijden dat de arbeiders hun lening niet zouden kunnen 
afbetalen.299 Net als bij de projecten waar de fabrikant huizen verhuurde, werden ook 
hier de aflossingen van het loon afgehouden.300 In de Société du Bleyberg en de Société de 
Mariemont-Bascoup ging men nog een stap verder en leende men geld aan de arbeiders 
maar zonder interest. Een arbeider die zich niet aan de regels hield, werd wel uit het 
huis gezet en verloor zijn job.301  

In Vlaanderen werd het principe van arbeider-eigenaar ingevoerd door E. Remy bij 
de oprichting van de Société anonyme de Wygmael. Op het einde van de jaren 1860 bouwde 
hij een arbeiderswijk nabij Leuven. De arbeiders konden via een afbetalingssysteem en 
via de spaarkas van het bedrijf eigenaar worden van de woningen. De onderneming 
rekende wel een interest van 5% door. Ook hier kwamen alleen “modelarbeiders” die de 
regels van het bedrijf naleefden en spaarzaam leefden in aanmerking om eigenaar te 
worden. Dit was ook zo voor het project van De Naeyer te Willebroek. De arbeiders die 
zich lieten opmerken door een goed gedrag en door een “geest van orde en economie”, 
konden eigenaar worden. Een commissie van meestergasten en fabrieksarbeiders – 
onder toezicht van De Naeyer – selecteerde de voorbeeldigste arbeiders die vervolgens, 
via een afbetalingssysteem en tegen een interest van 4%, eigenaar werden van een 
arbeiderswoning gebouwd door de fabrieksbaas. De arbeider ontving een notitieboekje 
waarin elke maand de afbetaalde sommen werden genoteerd zodat men zicht had op het 
nog af te lossen bedrag.302 

De arbeiderswijken van de industriëlen waren dus vooral bestemd voor en gericht op 
modelarbeiders. Wonen in nette huizen zou bijdragen tot het omvormen van de 
“hogere” arbeiders tot “volwaardige” burgers. Dit was bijvoorbeeld “gelukt” in de 
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Henegouwse arbeiderswijk Bosquet-Ville, gebouwd door de steenkoolmagnaten van Bois-
du-Luc. 

Tous ces institutions philanthropiques, amenant le bien-être moral et matériel, 
ont fait des ouvriers du Bois-du-Luc une classe d’élite dont la société a le droit 
d’être fière.303 

Ondanks het nobel streefdoel de arbeiders in betere omstandigheden te laten wonen, 
waren de meeste fabriekswijken in de kern dus paternalistisch. In haast alle projecten 
voorzagen de industriëlen een tuintje, het middel bij uitstek om de moraliteit van hun 
arbeiders op te krikken (kolom D). Voor de fabrieksbazen stond een eigen tuin symbool 
voor een hoger beschavingspeil. Een eigen gaard stimuleerde zuiverheid, harmonie en 
orde, wat de samenleving ook op andere vlakken ten goede kwam. Het zou bijvoorbeeld 
de arbeiders weghouden uit kroegen, cafés en andere “immorele” plaatsen.304 Soms ging 
men verder en voorzag men nog een extra stuk grond voor het telen van aardappelen of 
voor het houden van een moestuin, zoals in Warmifontaine en Bosquet-Ville.305 Deze 
moestuintjes hadden niet alleen een positieve invloed op de moraal van de arbeiders, ze 
droegen ook bij in het levensonderhoud en leverden een economisch voordeel op. Tot 
slot hadden de tuinen een afbakenende functie, wat bijdroeg tot de bescherming van de 
privacy van de verschillende gezinnen. In heel wat arbeiderwijken plantte men ook 
bomen, vanuit de idee dat openbare groenvoorzieningen een ideaal middel waren om 
het individu en de samenleving te perfectioneren.306  

Maar de Belgische industriëlen hielden zich niet alleen bezig met esthetische 
elementen in hun arbeiderswijken. Ze bouwden ook een heleboel sociale, hygiënische en 
medische faciliteiten uit. Niet elke ondernemer koos hetzelfde pad en elk project kende 
zijn eigen bijzonderheden, maar toch waren er zes courante kenmerken. Ten eerste 
bouwden de fabriekseigenaars extra voorzieningen uit om de openbare hygiëne te 
garanderen (kolom E). In Près Javais in Verviers was er een centraal plein met een 
waterpomp. In de Henegouwse Bosquet-Ville werd een ingenieus systeem van rioleringen 
en waterleidingen uitgebouwd, en in de wijken van de Société anonyme des Charbonnages 
de Mariemont en van de Société charbonnière de Bascoup waren er badplaatsen met warm 
water waar de arbeiders zich konden wassen na de arbeid in de mijnen. De administratie 
van beide bedrijven stond ook in voor gasvoorziening in de wijken, voor 
huisvuilophaling én voor het witten van de buitenmuren van de woningen.307 Ook in de 
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steenkoolmijn van Six-Bonniers bij Seraing werd er veel belang gehecht aan openbare 
hygiëne. Daar installeerde de gemeente was- en droogplaatsen en werden de 
werkplunjes van de kompels gratis door de firma gewassen. 308  

Om de hygiëne, orde en netheid in de arbeidersbuurten te garanderen stuurden de 
fabrieksbazen vaak agenten naar de huizen om ze te inspecteren, dit was het tweede 
kenmerk van vele projecten (kolom F). In de glas- en chemische fabriek te Oignies 
stuurde men inspecteurs rond die controleerden of de huizen wel proper en hygiënisch 
waren. Indien dit niet het geval was, konden deze inspecteurs een boete uitschrijven.309 
Andere fabrieken kozen eerder voor de positieve stimulans, in Ougrée reikte men 
ordeprijzen uit aan de arbeiders van de hoogovens en van de mijnen die hun huis goed 
onderhielden.310  

Ten derde zetten veel fabriekseigenaars zich ook in om basisonderwijs aan de 
arbeiderskinderen te verschaffen (kolom G). Vele sociale hervormers zagen immers de 
materiële en morele ontwikkeling van de arbeidersklasse als één en ondeelbaar: 

On ne réussira véritablement à améliorer le sort des travailleurs qu’en 
s’appliquant à changer les conditions matérielles de leur existence, en même 
temps que l’on s’efforcera de développer leurs aptitudes intellectuelles. Il y là un 
tout inséparable.311 

De steenhouwersmaatschappij van Quenast voorzag gratis onderwijs en ook de 
kinderen van Bosquet-Ville konden kosteloos naar school. In Boussu spendeerde de 
Société anonyme des charbonnages unis de l’Ouest de Mons jaarlijks 3000 frank aan het 
onderwijs van de arbeiderskinderen. De steenkoolmijn van de Société du Buisson in Hornu 
betaalde het loon van een onderwijzeres. De ijzerfabriek in Ougrée volgde het 
onderwijsmodel van de SIM uit Mulhouse en men werkte er volgens het systeem van 
dubbele kinderploegen. De kinderen gingen in twee shiften aan de slag: ze werkten 
halftijds in de fabriek en werden geacht om ook een halve dag naar school te gaan. Om 
hen extra te stimuleren kregen de kinderen die de lessen goed volgden een volledig 
dagloon uitbetaald.312 Naast scholen konden ook volksbibliotheken de moraal van de 
arbeiders positief beïnvloeden. In Bleyberg en in verschillende fabriekswijken van La 
Vieille-Montagne werden er leeszalen geopend waar men populaire brochures en kranten 
kon lezen.313 De glasfabriek van Val-Saint-Lambert had een zeer uitgebreid 
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onderwijsnet: er werden ook teken-, muziek-, gymnastiek- en zanglessen 
georganiseerd.314 Onderricht kon dus breed ingevuld worden. In heel wat mijnen en 
fabrieken waren er adultenscholen waar men na het werk avondonderwijs voorzag. En 
ook via ontspanningsverenigingen zoals harmonie-, toneel-, en koormaatschappijen 
probeerde men een goede moraal bij de arbeiders “in te planten”. Het waren overigens 
niet alleen antiklerikale liberale fabrieksbazen die dit soort initiatieven namen. In de 
steenkool van Bois-du-Luc verzorgden, naast de gelaïciseerde en gediplomeerde leraar, 
ook drie religieuzen het onderwijs. Ook in de hoogovens van Sclessin werd het 
meisjesonderwijs verzorgd door de zusters van het Saint Vincentius a Paologenootschap 
en het jongensonderricht was in handen van de plaatselijke paters. Het onderwijs werd 
overigens haast overal opgesplitst en er werden ook zeer gender-specifieke lessen 
gegeven. Jongens werden opgeleid tot technische ambachtslui of tot ploegbazen en de 
meisjes leerden naaien en werden opgeleid tot “goede huisvrouwen”.315 

Cafébezoek moest zoveel mogelijk worden vermeden want dat had een nefaste 
invloed op de moraal, daar waren bijna alle fabriekseigenaars het over eens. Daarom 
probeerde men als vierde punt in de arbeiderswijken ook spaarzaam- en 
vooruitziendheid te stimuleren. Heel veel fabriekseignenaars zetten zich al vroeg in om 
hulp- en spaarkassen op te richten (kolom H). De hulpkassen dienden vooral om de 
arbeiders in geval van ziekte of werkonbekwaamheid een verzekering van loon te 
kunnen bieden, maar deze kassen werden ook aangewend om pensioenen uit te reiken 
aan ouderen, wezen en weduwen. Deze kassen werden gespijsd met een percentage van 
het loon – dat in de meeste gevallen schommelde rond de 2 à 3% – en met financiële 
steun van de werkgever en de firma zelf.316 In sommige firma’s werden de kassen ook 
aangevuld met boetegeld, een som die de arbeiders moesten betalen bij een bepaalde 
overtreding zoals te laat op het werk verschijnen. In de hoogovens van Sclessin sprong 
de hulpkas ook bij om de begrafeniskosten van de arbeiders en van hun familie te 
bekostingen.317 Daarnaast werden er ook bedrijfsspaarkassen opgericht. In Bosquet-ville 
had deze kas als doel om de arbeiders te helpen om eigenaar te worden van hun 
woningen. In sommige hulp- en spaarkassen zetelden de arbeiders zelf in het bestuur, 
zoals in de afdelingen van La Vieille-Montagne, maar in de meeste gevallen werden de 
kassen beheerd door de werkgevers of door hoger opgeleid personeel.318 
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Het geld van de hulpkassen werd ook aangewend om de medische 
basisvoorzieningen, zoals een bedrijfsarts, te financiëren. De arbeiders die zich 
aansloten bij zo’n instellingen konden gratis op doktersconsultatie gaan en 
geneesmiddelen krijgen (kolom I). Dit was het vijfde kenmerk van veel arbeiderswijken. 
De meest uitgebreide medische voorzieningen vond ik terug in Bosquet-Ville. Daar werd 
er in 1863 een ziekenhuis opgericht met 7 dokters, 3 chirurgen en 5 apothekers. Maar 
ook in het project van De Naeyer in Willebroek werd een hersteloord gebouwd voor de 
zieke of de invalide arbeiders.319 In de hoogovens van Grivegnée waren er vier artsen 
aan het werk die door de firma betaald werden en hulp boden aan zieke en geblesseerde 
arbeiders. Sommige fabrieksbazen boden niet enkel medische hulp aan de arbeiders, 
maar ook aan de familie van de arbeiders. In Oignies bijvoorbeeld kregen de 
arbeidersvrouwen gratis hulp bij de bevalling.320 In Marcinelle en Couillet was er een 
hospitaal dat ondersteund werd door de Zusters van Liefdadigheid. De kosten van deze 
medische diensten werden meestal gedekt door de privé-hulpkas van het bedrijf, de 
arbeider moest dus geen geld uit zijn eigen zak op tafel leggen. Sommige 
fabriekseigenaars probeerden wel misbruiken van dit systeem te voorkomen. Zo werden 
in Ougrée de eerste vier ziektedagen niet uitbetaald, enkel langdurig zieken kregen een 
uitkering uitbetaald en steun in de vorm van kledij, dekens en voedsel. 321 

Tot slot, waren er in veel projecten kruideniers, slagers en bakkers aan de slag die 
werkten volgens het principe van een verbruikerscoöperatie (kolom J). De Société du 
charbonnage in Marchienne verkocht aan haar arbeiders bloem tegen inkoopprijs. In 
Bosquet-Ville322 verenigden de arbeiders zich om aardappelen en bloem in grote 
hoeveelheden aan te kopen, en was er ook een voordelige slager en brasserie aanwezig. 
De Société du Bleyberg opende een winkel waar voedingswaren tegen inkoopprijs werden 
verkocht.323 In Seraing, nabij Luik, stichtte een honderdtal werklieden in 1866 een 
verbruikscoöperatie. De maatschappij Cockerill liet het initiatief volledig over aan de 
arbeiders, maar stelde wel “grote, luchtige, wel verlichte en ’s winters goed verwarmde 
eetzalen” ter beschikking van haar arbeiders. De verbruikscoöperatie kon ook gebruik 
maken van een ruime keuken van het bedrijf en de leden van de maatschappij konden 
dagelijks een betaalbare dagschotel nuttigen, omdat de producten in het groot waren 
aangekocht. Het bestuur van de verbruikscoöperatie was in handen van “acht goede 
werklieden” van de maatschappij John Cockerill en de “keukens van Seraing” waren een 
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“schoon bewijs van hetgeen de vereeniging vermag”. Het project was succesvol, zo 
meldde Het Volksbelang in 1867, die overigens graag een gelijkaardig initiatief in Gent 
wou oprichten.324 De coöperatieve projecten waren vaak vervlochten met de hulpkassen. 
Zo werd in Sclessin de winst van de fabriekskruidenier gebruikt om de hulpkas te 
spijzen.325 

De huisvestingsprojecten van de industriëlen waren dus vooral gericht op een 
toplaag van de arbeiders, op een geprivilegieerde subgroep zoals mijnopzichters, 
mekaniekers, stokers, administratieve krachten of ambachtslieden. Bovendien waren de 
huizen gebouwd voor gezinnen en ongehuwden pasten niet in het profiel.326 Met hun 
tuin en hun typische architectuur ademden de fabriekswijken burgerlijkheid uit, de 
woningen weerspiegelden dus het doel van de fabrikanten: door de arbeiders goed te 
huisvesten en te laten deelnemen in verschillende sociale projecten wilde men hem een 
trede laten klimmen op de sociale ladder. De onzedelijke arbeiders moesten worden 
omgevormd tot productieve werkkrachten en moreel volwaardige burgers. Vanaf de 
jaren 1867 pleitten verschillende vooruitstrevende liberalen kranten – zoals Het 
Volksbelang en Le Journal Franklin – dat samenwerkende vennootschappen de rol van de 
fabriekseigenaars moesten overnemen en dat de nationale regering een aantal wetten 
moest stemmen zodat de arbeiders van onderuit zelf werkmanswoningen konden 
bouwen.327  

3 .3.6  Een frisse wind waait  door het parlement (1867) 

Op 20 juni 1867 stemde de Belgische regering een wet waardoor bouwmaatschappijen 
het juridisch statuut van een naamloze vereniging konden aannemen.328 Deze wet was 
een belangrijk keerpunt in het overheidsbeleid: ze bevorderde de verenigingsgeest 
tussen kapitaal en arbeid. Bovendien moedigde de wet ook het sparen bij de leden van 
de bouwmaatschappijen aan.329 De bouwmaatschappijen kregen dus niet alleen een 
wettelijke erkenning, ze werden ook gestimuleerd. Voorheen was de situatie volledig 
anders: ieder project moest een afzonderlijke goedkeuring van de nationale regering 
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krijgen. Het lot van de bouwmaatschappijen was afhankelijk van de grillen van de 
regering en ze botsten vaak op een hardnekkige terughoudendheid van de nationale 
overheid. 

In 1856 bijvoorbeeld wilde men in Brussel – in antwoord op het rapport van 
Ducpétiaux en Visschers – een vereniging opstarten die tot doel had de 
arbeiderswoningen te verbeteren. Deze vereniging spiegelde zich aan de 
bouwmaatschappij van Mulhouse, maar in Brussel waren het niet fabriekseigenaars 
maar prominente notabelen – zoals de hertog van Brabant (cf. de latere koning Leopold 
II) – die de vereniging zouden patroneren. De pas opgerichte Brusselse bouwvereniging 
wou het statuut van een naamloze vennootschap aannemen: op 4 april poogde de 
hertog van Brabant in hoogsteigen persoon het parlement te overtuigen, maar de 
homogeen katholieke regering weigerde de anonimiteit van het aandeelhouderschap 
toe te kennen.  

Er was voor 1867 wel één bouwmaatschappij die de wettelijke erkenning kreeg en die 
nadien een grote invloed uitoefdende op andere projecten. Op 12 juni 1861 verleende de 
Kamer – hoogst uitzonderlijk en na koninklijke tussenkomst – het statuut van naamloze 
vennootschap aan de Société verviétoise pour la construction des maisons d’ouvriers. De 
kaarten lagen immers helemaal anders dan in 1856, toen een gelijkaardig Brussel project 
werd afgekeurd door de regering. De liberaal Alphonse Vandenpeereboom (1812-1884) 
was minister van Binnenlandse Zaken en Charles Rogier was feitelijk regeringsleider. 
Beide heren stonden minder afkerig en waren zelfs voorstander van het oprichten van 
lokale verenigingen die bijdroegen tot de oplossing van de sociale kwestie.330 Omdat de 
bouwmaatschappij van Verviers een pioniersrol vervulde in België, is het interessant 
om even langer stil te staan bij de ontstaangeschiedenis en de werking van deze 
vereniging.  

In 1844 had André-Joseph Lepas een onderzoek uitgevoerd naar de 
levensomstandigheden van de arbeiders in Verviers. Zijn diagnose was dezelfde als deze 
van Mareska en Heyman en Ducpétiaux: de arbeiders leefden in smerige woningen en 
waren moreel en fysiek gedegenereerd door de uitputtende arbeidsuren en slechte 
werkomstandigheden.  

A Verviers, comme dans la plupart des grands centres d’industrie, ou, pour mieux 
dire, comme dans presque tous les lieux où il y a agglomération d’individus, les 
moeurs sont en général relachées.331  
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Het rapport van Lepas schudde een aantal industriëlen uit Verviers wakker. Vanaf de 
late jaren 1850 begonnen zij na te denken over mogelijke oplossingen voor het 
huisvestingsvraagstuk. Ze volgden hierbij de internationale trend en pleitten niet voor 
grote appartementsblokken maar voor individuele gezinswoningen.  

Au lieu donc de bâtir un monument ressemblant à une vaste caserne pour y réunir 
400 à 500 individus de la classe ouvrière, il vaudrait beaucoup mieux, suivant 
l’opinion de M. Villermé, donner à chaque famille sa maisonnette.332  

Meer nog, de pioniers in Verviers zochten zelf contact met fabriekbazen uit 
Mulhouse. Op 4 maart 1861 ontving de SIM een brief van de Kamer van Koophandel van 
Verviers met de vraag naar praktische informatie en advies over de bouwmaatschappij 
die in Mulhouse operationeel was.333 Na dit contact werd de Société verviétoise pour la 
construction des maisons d’ouvriers opgericht. In juli 1861 bouwde deze vereniging een 
groep van negen huizen. Er waren een heleboel architecturale gelijkenissen met het 
project in Mulhouse: het waren individuele gezinswoningen met een aparte leefruimte, 
twee slaapkamers, een keuken en een klein tuintje en elke kamer was voorzien van een 
venster voor de toevoer van frisse lucht. Ook in Verviers kon de arbeider op termijn 
eigenaar worden van zijn woning. Maar in tegenstelling tot de alom geprezen cité 
ouvrière van Mulhouse was het project in Verviers in de beginfase minder succesvol, dit 
rapporteerde het bestuurslid van de Société verviétoise Emile Bède in 1869. Bède vond het 
niettemin zinvol om de bescheiden ontwikkelingen in Verviers – en de nodige 
problemen die het project met zich mee bracht – neer te schrijven en om zijn 
tijdgenoten te waarschuwen voor de vele moeilijkheden die men kon verwachten bij het 
oprichten van een naamloze bouwvereniging of vennootschap.  

… les échecs, comme les succès, ont d’utiles enseignements. La Société de 
Mulhouse, en réussissant, au-delà de toute espérance, a montré une voie dans 
laquelle on peut marcher avec sécurité. La Société de Verviers, en échouant, à 
mon avis, dans ses premières tentatives, a montré les difficultés que l’on 
rencontre en suivant une direction contraire.” 334 

Het eerste probleem was dat de Vervierse arbeiders zeer wantrouwig tegenover het 
project stonden: ze zagen de huizen als een aalmoes. Bovendien lag de kostprijs van de 
eerste negen woningen zodanig hoog dat niet elke woning een koper vond. Ook op 
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hygiënisch vlak waren er volgens Bède nog gebreken: er was bijvoorbeeld geen 
stromend water in de huizen. Door deze factoren raakten sommige bestuursleden en 
aandeelhouders van de Société verviétoise ontmoedigd en trokken ze zich uit het project 
terug. Maar een harde kern gaf de moed niet op, ze bezochten in 1867 de 
wereldtentoonstelling in Parijs en hadden veel aandacht voor de modelhuizen die de 
SIM had gebouwd op de Champ-de-Mars. Opnieuw bevestigde de Société verviétoise – 
hoewel Bède erkende dat geen enkel plan perfect was – dat voor een kleine 
industriestad als Verviers de arbeiderswijk van Mulhouse het beste en meest geschikte 
voorbeeld was. Na deze internationale bijeenkomst bouwde de Société verviétoise in de 
zomer van 1868 opnieuw vier huizen. Bij dit tweede project volgde men nog strakker de 
bouwplannen van Mulhouse. Toch bleek al snel dat het model van Mulhouse, wanneer 
het toegepast werd in een andere maatschappelijke context, gebreken had. Zo klaagden 
de bewoners over het feit dat de woningen geen zolder hadden om de was op te hangen. 
In Mulhouse – waar er publieke en goedkope wasruimtes waren – was dit niet nodig 
geweest, daar was een zolder een dure en overbodige ruimte die misschien letterlijk in 
een smerig duivenkot kon transformeren. In Verviers daarentegen kende men geen 
openbare wasplaatsen, zodat een zolder daar wel zeer handig was om de was op te 
hangen.335 Net zoals Burggraeve dat deed in Gent, pasten ook de lokale actoren in 
Verviers het Mulhouse-model aan hun lokale context aan. Ook inzake de financiering 
pleitte Bède voor een andere aanpak. Hoewel hij wel gecharmeerd was door het feit dat 
het initiatief in Mulhouse niet uit winstbejag was ontstaan, vroeg hij zich openlijk af of 
een dergelijk filantropisch systeem wel levensvatbaar was. Bède stelde dat een 
investering in arbeiderswoningen financieel aantrekkelijk moest blijven. De Société 
verviétoise moest winst kunnen maken, zo zou het huisvestingsprobleem sneller opgelost 
geraken. Dat zou een win-win situatie opleveren: de arbeider werd beter gehuisvest en 
de ondernemers konden een meerwaarde op hun investering verwachten. Op die manier 
zou de arbeider de woningen niet langer als een aalmoes ervaren en vermeed men het 
risico dat de woningen na verloop van tijd werden doorverkocht aan speculanten. Ook 
hier leerde men uit het project van Mulhouse en paste men in Verviers het model soepel 
aan. In Mulhouse was er dan wel een clausule die voorschreef dat men de woning de 
eerste tien jaar niet mocht doorverkopen, maar die voorwaarde was volgens de 
initiatiefnemers in Verviers niet doeltreffend: na tien jaar bestond het risico dat de 
arbeiders uit winstbejag de woning zouden doorverkopen aan speculanten of dat men 
het huis zou opdelen en verhuren, zodat alle hygiënische en morele voordelen van de 
woningen teniet werden gedaan. Door winst van bij de aanvang toe te laten probeerde 
men in Verviers dit gevaar te vermijden. Met dit beleggingsverhikel – waarbij de 

 
                                                        
335 Bède, Note sur les travaux de la société verviétoise pour la construction de maisons d’ouvriers, 7-8, 12-13, 20-25. 
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ondernemers van bij de start een meerwaarde uit hun investering konden halen – 
probeerde men de behoefte om de woningen met winst door te verkopen te 
counteren.336  

Hoewel het project in Verviers zeer kleinschalig was, had het als pionier toch een 
invloed op andere Belgische steden. Op 21 september 1867 werd naar het Vervierse 
voorbeeld in Luik een bouwvereniging opgericht: de Société liégeoise des habitations 
ouvrières.337 De directe aanleiding tot de oprichting van deze bouwmaatschappij was de 
cholera-epidemie die België – en dus ook de Waalse stad – teisterde in 1866. Het 
gemeentebestuur sloeg in paniek en in allerijl werd een commissie in het leven 
geroepen die de huisvestingskwestie moest bestuderen en verbeteringen moest 
voorstellen. De leden van de commissie voerden hun taak nauwgezet uit en sommigen 
bezochten persoonlijk de arbeiderswijken van Mulhouse en Verviers. In hun rapport 
van eind december 1866 concludeerde men dat het stichten van een anonieme 
bouwvereniging de beste manier was om het huisvestingsprobleem op te lossen en bij 
de bouw van de arbeiderswoningen moest de anonieme bouwmaatschappij van Luik – 
net als in Verviers – het type woningen van de cités mulhousiennes volgen.338 Bovendien 
konden ook in Luik de arbeiders eigenaar van hun woning worden via een 
afbetalingsplan op lange termijn.339 

Toch had het Luikse initiatief ook een eigen karakter: in het project participeerden 
niet enkel particuliere aandeelhouders, ook het lokale Luikse weldadigheidsbureau 
investeerde in de bouwprojecten.340 Het project in Luik was dus een prille vorm van 
publiek-private samenwerking waardoor de maatschappij een stuk succesvoller was dan 
haar Vervierse tegenhanger. In 1874 had de Luikse bouwmaatschappij al 200 huizen 
gebouwd, een aantal dat stelselmatig aangroeide.341 Bovendien werden de Luikse 
arbeiders die in de woningen van de maatschappij woonden, ook aangespoord om 
zoveel mogelijk van hun centen bij de maatschappij te deponeren: enerzijds om hun 

 
                                                        
336 Bède, Note sur les travaux de la société verviétoise pour la construction de maisons d’ouvriers, 5, 7-8, 15. 
337 Voorheen had men in Luik ook al geëxperimenteerd met bouwverenigingen: op 6 juni 1865 werd de Société 
liégeoise pour la construction et l’achat de maisons ouvriers opgericht. Het was een burgerlijke vereniging die geen 
succes had door de beperkte kapitaalsopbrengst voor de investeerders en bovendien konden de huizen niet 
aan de arbeiders doorverkocht worden omdat ze veel te duur waren. 
338 J.K.W Quarles van Ufford, “Iets over arbeiderswoningen. Société anonyme liègeoise des maisons ouvrières 
fondée à Liège le 21 Septembre 1867 – Notice sur les travaux de la Société”, in: De Economist, 22 (2), 1873, 876-
877. 
339 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 129, 206, 213. 
340 In totaal werden er in Luik 920 aandelen van 500 frank verkocht: de ene helft werd gekocht door publieke 
liefdadigheidsinstellingen en de andere helft werd aangekocht door particulieren. De aandeelhouders konden 
rekenen op een winstmarge van 4 à 5%. De Luikse vereniging kon bovendien rekenen op sympathie van 
Leopold II en de financiële hulp van de Caisse de prévoyance des ouvriers. 
341 In 1886 waren het al 436 huizen waarvan er 216 verkocht werden aan arbeiders. 
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huis snel af te betalen, anderzijds om een soort spaarkas op te richten die de arbeiders 
hulp kon bieden in tijden van crisis. Bovendien konden de ondernemers dit geld ook 
goed gebruiken voor nieuwe investeringen. 342 

De Luikse verenging werd officieel goedgekeurd bij koninklijk besluit van 31 oktober 
1867. Bij het opstellen van haar statuten hield ze rekening met de praktische valkuilen 
die men in Verviers had ervaren.343 Naar aanleiding hiervan besloot de Kamer overigens 
ook om het voordeel dat men in 1861 aan de vereniging van Verviers uitzonderlijk had 
toegestaan ook uit te breiden naar alle verenigingen met hetzelfde doel.344 In deze 
goedkeuring speelde de invloed van de nieuwe vorst Leopold II, die in december 1865 na 
de dood van zijn vader de Belgische troon had bestegen, een belangrijke rol. In zijn 
troonrede had Leopold II meteen duidelijk gemaakt dat hij zich zou inzetten voor een 
betere arbeidershuisvesting. Dit vorstelijk engagement blijkt ook uit zijn toespraak naar 
aanleiding van zijn blijde intrede in Doornik in september 1866.  

Assainisser votre ville, contruisez des habitations ouvrières, vous remplirez la plus 
belle partie de votre mandat et vous ferez une bonne action.345 

Na afkondiging van de nationale wet in 1867 werden stelselmatig naamloze 
bouwmaatschappijen opgericht. Nog in juni 1867 werd in de hoofdstad de Immobilière 
bruxelloise gesticht, die net als in Luik een vroege vorm was van publiek-private 
samenwerking.346 Sterker nog, een tijdgenoot rapporteerde dat de gelijkenissen tussen 
de statuten van de Luikse en Brusselse vereniging treffend waren.  

Les statuts de l’Immobilière bruxelloise sont calqués sur les statuts de la Société 
liégeoise pour la construction des maisons ouvrières.347 

Toch waren er opnieuw lokale verschillen, dit keer in de uitvoering van de projecten. 
In Brussel werd geopteerd om huizen met meerdere verdiepingen te bouwen. Net zoals 
in andere Europese hoofdsteden – Londen, Parijs, Berlijn en Wenen – werd men in het 
stadscentrum geconfronteerd met plaatsgebrek om echte arbeiderswijken op te 
richten.348 In december 1867 werd in Antwerpen de Maatschappij voor het bouwen van 
werkmanswoningen gesticht, meteen bouwde deze bouwmaatschappij 60 
arbeiderswoningen en 6 burgerhuizen.349 Een tweede Brussels project zag het 
 
                                                        
342 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 208, 211. 
343 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières de la Belgique, 75. 
344 Langerock, De arbeiderswoningen in België, 36-37. 
345 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 47-49. 
346 Langerock, De arbeiderswoningen in België, 36-37. 
347 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières de la Belgique, 81. 
348 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières de la Belgique, 83. 
349 In de jaren 1880 bezat deze bouwmaatschappij ongeveer 300 huizen. 
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levenslicht op 7 maart 1868. In tegenstelling tot de Immoblière bruxelloise richtte de 
Société anonyme des habitations ouvrières dans l’agglomération bruxelloise zich niet op de 
stadskern maar op de randgemeenten.350 Deze vereniging was een prestigeproject 
gesteund door de Société Générale, door de Banque de Belgique en door de Société la 
Mutualité industrielle. Op de lijst van de eerste aandeelhouders prijkten een namen van 
notabelen waaronder Leopold II en zijn broer Philippe, de Graaf van Vlaanderen.351 
Zowel in Brussel als in Antwerpen hadden de bouwverenigingen als doel het bouwen, 
verhuren en verkopen van goedkope arbeidershuizen maar toch slaagden de 
initiatiefnemers in deze steden – dit in tegenstelling tot in Luik – er niet in om effectief 
huizen te verkopen aan de arbeiders.352 Ook in iets kleinere steden kwamen 
gelijkaardige projecten van de grond. Op 2 december 1869 werd in Sint-Niklaas een 
naamloze bouwvereniging gesticht die haar werkzaamheden pas in maart 1870 effectief 
startte. De activiteiten van deze vereniging waren zeer kleinschalig en ondersteunden 
vooral arbeiders die al wat geld bijeen gespaard hadden.353 In Doornik werd een 
naamloze bouwvereniging gesticht op 15 januari 1869, maar deze vereniging bleek een 
lege doos, in 1873 waren er nog steeds geen huizen gebouwd. 354 

Deze nieuwe bouwmaatschappijen sloten al beter aan bij Defuisseaux’ idee om de 
lokale overheden te laten samenwerken met private ondernemingen. Maar ook in deze 
projecten ontbrak een essentiële schakel: de arbeiders zelf. Ondanks het feit dat de 
nieuwe bouwmaatschappijen in theorie samenwerkende verenigingen moesten zijn, 
bleken de projecten in de praktijk vooral van bovenaf te worden gestuurd. 

 
                                                        
350 Deze Brusselse vereniging bouwde zes arbeiderswijken: in Anderlecht met 52 gezinswoningen, in Sint-Jans-
Molenbeek met 86 gezinswoningen, in Vorst met 68 gezinswoningen, in Schaarbeek met 40 gezinswoningen, 
op de Leuvense Steenweg met 24 appartementsblokken goed voor 226 gezinsflatjes, en op de Noordstraat met 
30 appartementen. Deze cités ouvrières waren ook uitgerust met gemeenschappelijke voorzieningen zoals 
waterputten, regenputten, pompen, riolen, wegen, omheiningen, trottoirs,… 
351 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières de la Belgique, 84. 
352 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 215-220. 
353 De bouwmaatschappij hielp bijvoorbeeld een stoker die reeds een som van 400 frank bijeengespaard had en 
van de vereniging een voorschot kreeg van 1600 frank waarmee hij twee huizen bouwde, één om zelf in te 
wonen en één om te verhuren. De lening moest op tien jaar terugbetaald worden aan zeer voordelige 
voorwaarden, zie: d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 92-93. 
354 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 95. 





 

 169 

 4  Reflectie 

4 .1  De scherpe kantjes van een industriële 
modelstad 

Toen men op het einde van de negentiende eeuw in België een balans opmaakte over de 
huisvestingsprojecten, bleek dat het privaat initiatief dit sociale veld domineerden. De 
bijdrage van de weldadigheidsbureaus en van de coöperatieve bouwmaatschappijen was 
al bij al minimaal en symbolisch.1 Terwijl de hommes-orchestres rond 1850 nog lovend 
waren over projecten zoals de arbeiderswijken in de Grand-Hornu, in La Vieille-Montagne 
en in Mulhouse, waren de sociale hervormers rond de eeuwwisseling een stuk 
sceptischer. In 1894 benadrukte Hubert Langerock in een publicatie van het Willemsfonds 
dat veel van de negentiende-eeuwse huisvestingsprojecten ten koste gingen van de 
vrijheid van de arbeiders. 

In plaats van het huisgezin te versterken,… ziet men zekere nijverheidsbazen de 
noodzakelijkheid der woning tot een nieuw middel van uitbuiterij en verdrukking 
veranderen … over het algemeen is de menschlievendheid geheel en al vreemd 
aan de pogingen der fabrikanten. Hun doel is rondom hunne nijverheidsgebouwen 
eene slavenbevolking te hechten, zooals diegene welke in de middeleeuwen de 
burchten der edelen en de kloosters omringde. 2 

Door het verwerven van een huis via de fabrieksbazen, werden de arbeiders letterlijk 
vastgeklonken aan het bedrijf en hadden ze weinig bewegingsruimte.3 Als 
typevoorbeeld van deze ontsporing kunnen we verwijzen naar de arbeiderswijk van een 

 
                                                        
1 Op dertig jaar tijd (1859-1889) werden op initiatief van deze instellingen slechts 790 woningen gebouwd, 
inclusief burger- en winkelhuizen , zie: Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België, 37. 
2 Langerock, De arbeiderswoningen in België, 4. 
3 Cacheux, Etat des habitations ouvrières à la fin du 19e siècle, 79, 92. 
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Amerikaans industrieel uit Chicago. Deze casus toont aan hoe wankel en dubieus het 
evenwicht was tussen eigenbelang en naastenliefde, en hoe dun de grens was tussen 
sociale verbetering en sociale controle. In 1889 was de Franse huisvestingspecialist 
Emile Cacheux nochtans lovend over dit Amerikaans project. Hij was teleurgesteld dat 
George Mortimer Pullman (1831-1897) – die in Chicago een modelstad had gebouwd – 
geen kandidatuur indiende voor de wereldtentoonstelling van Parijs. De stad die 
Pullman had gebouwd voldeed aan alle hygiënische en morele voorschriften en was een 
uniek project.4 

… nous pouvons affirmer qu’il a résolu le problème de construire une cité modèle 
au point de vue hygiènique et morale.5  

Pullman had in de omgeving van het Calumetmeer (Chicago) in de late jaren 1860 een 
eigen bedrijf gesticht, de Pullman Palace Car Company. De firma produceerde luxueuze 
slaapwagons voor treinen en domineerde de internationale markt. In 1876 schreef de 
Gentse krant Het Volksbelang over Pullman: 

Wat op de Amerikaansche [spoor]wegen bovenal fraai is, zijn de Pullman cars – 
overdag prachtige salons met rood fluweelen praatzetels en leunstoelen, ’s nachts 
gemakkelijke slaapplaatsen.6  

Het bedrijf groeide snel in een eeuw waarin stoomtreinen prachtige landschappen 
doorkruisten. Door de nieuwe, moderne wagons werden de verre contreien plots 
bereikbaar op een comfortabele manier. In 1880 startte Pullman met de bouw van een 
eigen fabrieksstad op een afgelegen terrein van 16 vierkante kilometer: de Pullman Town. 
Door zijn arbeiders uit de “smerige steden” weg te halen, hoopte de initiatiefnemer dat 
hij sociale problemen, misdadigheid, alcoholisme, armoede en onrust onder zijn 
arbeiders kon vermijden.7 Pullman geloofde dat de arbeiders via goede huisvesting ook 
fysiek sterker en dus productiever zouden worden. Kortom, hij volgde het discours van 
de hommes-orchestres en de ervaring van verschillende Europese ondernemers. De 
filosofie achter Pullmans project was utilitaristisch, hij investeerde in betere werk- en 
leefomstandigheden van zijn arbeiders omdat dit op termijn beide partijen ten goede 
kwam.  

The life of the laborer should be something more than a weary round of hard toil, 
and in the belief that in aiding him to help himself and become a better man, a 

 
                                                        
4 Cacheux, Etat des habitations ouvrières à la fin du 19e siècle, 154. 
5 Muller, Cacheux, Les habitations ouvrières en tous pays, 216. 
6 Het Volksbelang, 9 september 1876, 10e jaargang, nummer 37, 1. 
7 Richard Schneirov, Shelton Stromquist, Nick Salvatore, The Pullman strike and the crisis of the 1890s: essays on 
labor and politics, Illinois, University of Illinois Press, 1999, 7. 
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better brother, a better father, and a better citizen, they are rendering him the 
best possible service, and in the belief that individual charity, that is merely giving 
a man something, often does more harm than good.8 

Pullman Town voorzag allerlei gemeenschappelijke voorzieningen voor zijn 
inwoners: het vuilnis werd opgehaald en via een centrale watertoren werd elk huis 
voorzien van water. Er lag ook een riolering- en drainagesysteem, en een netwerk van 
gasleidingen voorzag de straten en huizen van licht. Daarnaast waren er in de 
fabrieksstad ook tal van openbare gebouwen aanwezig: een bibliotheek, een theater, een 
prestigieus hotel, een school, een casino en een moderne winkelgalerij.9 De stad van 
Pullman groeide exponentieel: in januari 1881 waren er slechts 4 inwoners, in 1882 telde 
men er 2.048. In 1883 leefden er 4.512 inwoners en in 1884 waren het er 8.513, in 1887 
10.560 en in 1892 woonden er in Pullman Town maar liefst 11.702 mensen.10 

 
Afbeelding 14: mooie parken fleurden de Pullman Town op11 

 
  

 
                                                        
8 Duane Doty, The town of Pullman. Its growth with brief accounts of its industries, Illinois, Struhsacker, 1893, 11. 
9 Almont Lindsey, “Paternalism and the Pullman strike”, in: The American Historical Review, 44 (2), 1939, 274. 
10 Doty, The town of Pullman, 34-35. 
11 Pullman Company Archives, 09-00-03, box 2, folder 110. 
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In de jaren 1880 deelden velen – net als Muller en Cacheux – de overtuiging dat de 
arbeiderswijk van Pullman “a model in the present, and a pattern for the future” was.12 
De Londen Times publiceerde in 1888 een artikel waarin Pullmans project als een lichtend 
voorbeeld werd bewierookt.  

No place in the United States has attracted more attention or has been more 
closely watched.13  

De huizen van Pullman werden vooral geprezen omdat ze voldeden aan alle 
hygiënische voorschriften die de hommes-orchestres reeds een decennia eerder hadden 
geformuleerd.  

The homes were equipped with commodious basements, were furnished with gas, 
water and excellent sewage facilities, and were supplied with an abundance of 
fresh air and sunlight.14  

De modelstad trok veel bezoekers aan. Het experiment werd bestudeerd door 
industriëlen, economen, filantropen, ingenieurs en sociale wetenschappers. In antwoord 
op de vele vragen schreef een inwoner van de stad – Duane Doty – in 1893 een boek met 
lemma’s die Pullman Town karakteriseerden. Het boek verheerlijkte het project.  

There is no entire community of working people so well housed as the residents of 
Pullman.15 

Via de perfect geplande industriële stad wilde Pullman een gemeenschapsgevoel 
onder zijn arbeiders aanwakkeren. De harmonieuze lanen en straten die “orde en 
schoonheid” uitstraalden en de sierlijke parken moesten bijdragen tot het “verheffen” 
van de arbeiders.16 Pullman wilde een stad plannen en bouwen waar enkel perfecte 
burgers met de juiste moraal woonden en werkten.17 Hij had de plannen van sociaal-
utopisten en hervormers goed bestudeerd en hij zette de theorie in een kapitalistische 
project om.18 Uiteindelijk spatte Pullmans utopische droom toch uiteen. In de winter 
van 1893-1894 werd Amerika getroffen door een zware economische en financiële crisis. 
Pullman verminderde de lonen met 30%. Om zijn investeerders de beloofde 6% winst te 

 
                                                        
12 Stanley Buder, “The model town of Pullman: town planning and social control in the gilded age”, in: Journal 
of the American Institute of Planners, 33 (1), 1967, 2, 6. 
13 Buder, “The model town of Pullman”, 3. 
14 Lindsey, “Paternalism and the Pullman strike”, 275, 284. 
15 Doty, The town of Pullman, 31. 
16 Amanda Rees, “Nineteenth-century planned industrial communities and the role of aesthetics in spatial 
practices: the visual ideologies of Pullman and Port Sunlight”, in: Journal of Cultural Geography, 29 (2), 2012, 193. 
17 Buder, “The model town of Pullman”, 3. 
18 Duane Doty, The town of Pullman, 9. 
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garanderen liet Pullman de huishuur en de kosten voor de voorzieningen niet dalen. De 
arbeiders rebelleerden, er brak een hevige staking uit. Pullman wou niet met de 
vakbonden onderhandelen. Uiteindelijk braken de federale troepen op 8 juli 1894 de 
staking. Hierbij vielen 34 doden en vanaf dat moment werd Pullman zeer onpopulair bij 
de arbeiders.19 In 1893 – net voor de opstanden – woonden er ongeveer 12.500 arbeiders, 
maar door de depressie viel het aantal na 1895 terug op 8000.20 Toen Pullman in oktober 
1897 stierf, stopte het experiment. Ook op dat moment bleek hoe onpopulair de 
Amerikaanse industrieel was: 

De gekende millionnair Pullman, die onlangs gestorven is, werd begraven 
tusschen c[e]ment, asphalt en staal, dit om te beletten dat roovers zijn lijk zouden 
stelen en alzoo trachten eene rantsoensom af te truggelen van de familie, om het 
lijk terug in bezit te krijgen.21 

In 1907 werden de huizen en de openbare gebouwen van de Pullman Town 
verkocht.22 Het veelbelovend stadsproject draaide uit op een totale mislukking. Was de 
mislukking inherent aan Pullmans streven naar een ideale samenleving? Volgens Floris 
van den Berg (2003) ontaardden pogingen om de hemel op aarde te creëren in de 
praktijk zonder uitzondering in een hel.23 De mislukking van het project kan alleszins 
niet allen op het conto van de economische crisis worden geschreven. Ook vòòr de 
staking van 1894 waren er in de stad een heleboel onderhuidse spanningen aanwezig. Er 
heerste ongenoegen onder de arbeiders over het despotische beleid van Pullman, over 
zijn politieke dominantie en over het gebrek aan democratie. Bovendien was niet 
iedereen het eens met zijn rigide paternalistische controle over de huurders en met het 
verbod om huiseigenaar te worden. Pullman verkocht bewust geen enkel gebouw of huis 
van de stad, dat was zijn beleid. Het Pullman experiment had een commerciële en 
kapitalistische ondertoon. Er werd winst gemaakt op gas en water, en wie een boek in de 
bibliotheek wilde ontlenen moest lidgeld betalen.24 Het bedrijf was ervan overtuigd dat 
alle kosten die inherent waren aan een stad, moesten worden gedragen door de 
inwoners. Bijgevolg werden de uitgaven voor het onderhoud van parken, rioleringen en 

 
                                                        
19 Rik Jame, “Lewis Pullman en George Pullman”, in: Rik Jame, Steven Cleeren, Allan Coolen (red.), Met een geloof 
dat torens verzet, Bocholt, Gemeentebestuur Bocholt, 2010, 24-25.  
20 Doty, The town of Pullman, 34-35. 
21 Het Handelsblad, 5 december 1897, 53e jaargang, 285. 
22 Lindsey, “Paternalism and the Pullman strike”, 288. 
23 Floris van den Berg (red.), Het raadsel van Utopia, Utrecht, Studium Generale, 2006, 9. 
24 Er waren dan ook heel weinig leden, niet meer dan 250, zie: Lindsey, “Paternalism and the Pullman strike”, 
279-280, 284. 
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straten doorgerekend in de huur.25 Om de stad onder controle te houden, moesten de 
werknemers bovendien een strikt huishoudelijk reglement tekenen. Alcoholgebruik was 
bijvoorbeeld ten strengste verboden.26 Het huisvestingsbeleid van Pullman, een 
afgezonderde stad met letterlijk een cordon sanitaire van onbebouwd land om “slechte 
invloeden van buitenaf” te vermijden, was een extreem voorbeeld van de company towns 
die vanaf de late jaren 1880 steeds meer verspreiding vonden. Het model van Pullman 
toont de scherpe kantjes van dit soort modelsteden. Sommige vonden zijn stad een 
moderne vorm van slavernij. In Pullman Town bereikte de sociale controle van de 
werkgever over zijn arbeiders een hoogtepunt. De werkgever was tegelijk huisbaas, 
vuilnisophaler, rechter, politieagent,… De inwoners waren aan handen en voeten 
gebonden aan de Pullman Company.27 Een arbeider uit de stad verwoordde zijn leven als 
volgt:  

We worden geboren in een Pullmanhuis, worden gevoed van de Pullmanwinkels, 
onderwezen in de Pullmanschool, gecatechiseerd in een Pullmankerk en als we 
dood gaan, gaan we allemaal naar de Pullmanhel.28  

In Pullman Town was er bovendien letterlijk geen ruimte voor “problematische” 
doelgroepen zoals wezen, armen en werklozen. De stad had geen kerkhof, geen 
gevangenis en geen weeshuis. Pullman Town was een stad voor “hardwerkende, 
zelfredzame arbeiders”. Wie niet aan dat burgerlijke ideaal beantwoordde – wie 
bijvoorbeeld zijn werk kwijtspeelde, ziek werd of zich slecht gedroeg – werd moreel 
gedwongen de stad te verlaten.29  Ook wie weerbarstig was en kritiek uitte, werd uit de 
stad verbannen.30 

Ook op het einde van de negentiende eeuw, na de arbeidersopstanden, bleef het 
project van Pullman tegenovergestelde reacties uitlokken. Enerzijds kon de modelstad 

 
                                                        
25 Aanvankelijk werd de huur afgehouden van het loon, maar een latere Amerikaanse wet verplichtte de 
werkgevers om het volledige loon uit te betalen. Om dit te omzeilen, schreef het Pullmanbedrijf maandelijks 
voor elke werknemer twee cheques uit, één daarvan met exact het bedrag van de huur. De werknemers 
werden verplicht deze cheque meteen over te maken aan de Pullman Bank, of aan een tussenpersoon die de 
cheques inzamelde, zie: Lindsey, “Paternalism and the Pullman strike”, 281. 
26 Marc Schuilenburg, Alex De Jong, Mediapolis: Popular Culture and the City, Rotterdam, 010 Publishers, 2006, 50-
51. 
27 Buder, “The model town of Pullman”, 7. 
28 Marc Schuilenburg, “Een politiek van versplintering. Over eilandjes, denizens en margizens”, in: Hans 
Boutellier, Ronald Van Steden (red.), Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving, Den Haag, Boom, 2008, 
31-53. 
29 Lindsey, “Paternalism and the Pullman strike”, 275, 282. 
30 Het huurcontract kon immers door beide partijen, met een opzegtermijn van amper tien dagen, worden 
verbroken. Hoewel het niet vaak voorkwam dat iemand effectief werd verbannen, miste dit dreigement zijn 
effect niet. De inwoners dachten  twee maal na voor ze het beleid van het bedrijf bekritiseerden. 



 

 175 

een oplossing zijn voor de stedelijke en industriële problemen. Een heleboel eigentijdse 
waarnemers en latere historici stemden hiermee in.31 Bovendien was het een tastbaar 
product na jarenlange discussies over hoe arbeiders het best konden worden gehuisvest. 
Het project was een exponent van de tuinwijkgedachte: als oplossing voor de smerige 
steden planden hervormers nieuwe groene wijken buiten de stad.32 Anderzijds waren 
deze ontwerpen van stadsplanners ook een instrument van sociale controle.33 Het 
project van Pullman belichaamde de ergste uitwassen van het kapitalisme: één man, één 
bedrijf domineerde elk aspect uit het leven van de arbeider.34 Tijdgenoten en 
tegenstanders noemden Pullman  

…a capitalistic czar, a man who ruled, crushed and oppressed by the force of 
money.35  

Pullman was niet de enige ondernemer die experimenteerde met het idee van een 
totale arbeidersstad. In de periode van 1850 tot 1880 zetten verschillende fabrieksbazen 
hun dromen van een perfecte maatschappij om in utopische kolonies of industriële 
arbeiderswijken. Deze initiatieven inspireerden journalisten, schrijvers en hervormers. 
Toen het huisvestingsdomein aan het einde van de negentiende eeuw een politieke zaak 
werd en de overheid zich moeide in de stadsplanning, keek men naar deze vroege 
praktische voorbeelden om er lessen uit te trekken.36 De negentiende-eeuwse projecten 
lokten wel tegenovergestelde reacties uit, zo ook het huisvestingsproject van de Duitse 
familie Krupp. Net als de Pullman Town had het project van deze staal-en 
kanonfabrikanten uit Essen veel uitstraling en trok de arbeiderswijk vele 
geïnteresseerde bezoekers uit alle hoeken van de wereld aan.37 Sommige tijdgenoten 
beschouwden de familie Krupp als “de bezielers of voorvaders van het tuinwijkidee”, 
anderen hadden een tegenovergestelde visie en meenden dat de arbeiderswijken in 
Essen “kerkhoven voor de levenden” waren.38 De projecten van Pullman en Krupp 

 
                                                        
31 Carroll D. Wrigth, Pullman: a joint report, Boston, Wright and Potter Printing, 1884; Carl Smith, Urban disorder 
and the shape of belief: the great Chicago fire, the Haymarket bom and the model town of Pullman, Chicago, University 
of Chicago Press, 1995; Janice L. Reiff, Susan E. Hirsch, “Pullman and its public: image and aim in making and 
interpreting history”, in: Public Historian, 11 (4), 1989, 99-112. 
32 Buder, “The model town of Pullman”, 2. 
33 Buder, “The model town of Pullman”, 9. 
34 Richard Theodore Ely, “Pullman: a social study”, in: Harper’s Magazine, 70, 1885, 452-466; William Horace 
Carwardine, The Pullman Strike, Chicago, Charles H. Kerr, 1894. 
35 Lindsey, “Paternalism and the Pullman strike”, 283-284. 
36 Smit, “International reform literature. Indictment, guidance and inspiration”, 96-99, 104. 
37 Michael Honhart, “Company housing as urban planning in Germany, 1870-1940”, in: Central European History, 
23 (1), 1990, 3-21. 
38 Cedric Bolz, “From ‘garden city precursors’ to ‘cemeteries for the living’: contemporary discourse on Krupp 
housing and Besucherpolitik in Wilhelmine Germany”, in: Urban History, 37 (1), 2010, 91. 
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toonden glashelder aan dat niet alleen beter materiële omstandigheden en een goede 
leefomgeving bijdroegen aan het geluk van de arbeidersklasse. Bewegingsvrijheid en 
recht op zelfverwezenlijking waren minstens even belangrijk.39  

4 .2  Sociaal-utopische geli jkheid in Godins Palais  
Social  

Ook het huisvestingsproject van de Franse ondernemer Jean-Baptiste André Godin 
(1817-1888) was een totaalconcept. Maar Godin vertrok vanuit een andere ideologische 
denkkader dan de liberale ondernemers. Godin was een socialistische werkgever die 
door historici en sociale wetenschappers gecategoriseerd wordt als een pionier in de 
sociale politiek.40 Hij was de eerste die de utopische phalanstère van Fourier – een 
kleinschalige autonome en democratische gemeenschap – voor 100% in de praktijk 
bracht. Het was een soort industriële commune die vertrok van het absoluut 
gelijkwaardigheidsprincipe tussen de bewoners.41 Godin is een interessant figuur omdat 
hij zelf arbeider was geweest. Hij was een selfmade man die in de jaren 1840 startte met 
een industriële smelterij in Guise. In 1859 legde hij de eerste steen van zijn familistère of 
Palais Social voor zijn werknemers.42 Het was een groot wooncomplex – het gebouw was 
omringd door een buitenmuur van 570 meter – waarin maar liefst 1800 mensen konden 
wonen. Bovendien was de gemeenschap in Guise zelfvoorzienend: er was een bakker, 
een kruidenier, een stoffenwinkel, een slager, een koffiebar,… een waaier van diensten 
die allemaal op coöperatieve leest geschoeid waren. Godin had ook aandacht voor 
hygiëne, er was voldoende vers water, verse lucht en gastoevoer. Binnen de 
leefgemeenschap konden de kinderen naar school gaan en waren er 
ontspanningsmogelijkheden voor de volwassenen.43 Het project lijkt dus wel op de 
afgesloten fabriekswijken van Pullman en Krupp waar dergelijke gemeenschappelijke 

 
                                                        
39 Lindsey, “Paternalism and the Pullman strike”, 289. 
40 Thierry Paquot, Marc Bédarida (red.), Habiter l’utopie. Le Familistère Godin à Guise, Paris, Editions de la Villette, 
2009; Michel Lallement, Le travail de l’utopie. Godin et le familistère de Guise. Biographie, Parijs, Les Belles Lettres, 
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42 Michel Lallement, “An experiment inspired by Fourier. J.B. Godin’s Familistere in Guise”, in: Journal of 
Historical Sociology, 25 (1), 2012, 33, 36. 
43 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 149-151. 
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voorzieningen eveneens aanwezig waren, maar in Guise ging Godin een stapje verder. 
Voor Godin was de democratische gemeenschap heel belangrijk, vandaar dat hij een 
groot gebouw optrok en geen individuele arbeiderswoningen. Gelijkheid tussen 
werknemer en werkgever – verzoening tussen kapitaal en arbeid – was zijn ultiem 
streefdoel. Hij was dus in tegenstelling tot Krupp en Pullman geen kapitalistische 
ondernemer die zijn machtspositie in de maatschappij probeerde te bestendigen en zijn 
arbeiders zoveel mogelijk probeerde te controleren. Integendeel, Godin was gekant 
tegen de klassenscheiding, tussen… 

…ceux qui créent la fortune par le travail, de ceux qui jouissent par le hasard de la 
naissance ou de la speculation.44  

In zijn Palais Social mochten geen klassenverschillen bestaan. Uit zijn boek Les 
solutions sociales uit 1871 blijkt hoe Godin aankeek tegenover de projecten van 
industriëlen. Arbeiderswijken die waren gebouwd nabij mijnen alleen om het werkvolk 
naar deze afgelegen gebieden te lokken, waren volgens hem uit den boze. Godin had een 
aantal van deze projecten – zoals de Grand Hornu en de arbeiderswijken in Mulhouse – 
ook effectief bezocht.45 Deze projecten focusten te weinig op de belangen van de 
arbeiders zelf, zo oordeelde Godin.46 Godin vond het wel positief dat er in de Grand Hornu 
en in Mulhouse sociale en hygiënische faciliteiten waren, dat er ruimte was voor 
onderwijs en dat er ook coöperatieve winkels werden opgestart die gemeenschapszin 
aanmoedigden. Toch wierp hij ook hier een aantal bezwaren op: hij was absoluut geen 
voorstander van de individuele woningen die in zijn ogen te zeer een burgerlijk 
karakter hadden. Bovendien groeiden de wijken zowel in Mulhouse als in de Grand Hornu 
uit tot ware cités ouvrières, eilanden waar er sprake was van een strikte klassenscheiding 
en waar er dus geen klasse-overschrijdende solidariteit heerste. Het idee om de arbeider 
eigenaar te maken, was in zijn ogen een foutieve gedachte. Volgens Godin was dit geen 
sociaal wondermiddel en had het evenmin een krachtig moraliserend effect. Want de 
strikte regels waaraan de toekomstige eigenaars moesten voldoen, beknotten de 
vrijheid van de arbeiders.47 Het eigendom had ook limieten en nadelen, het was enkel 
voorbehouden voor een zeer beperkte groep van arbeiders die konden sparen en niet 
voor arbeiders die nauwelijks rondkwamen in hun levensonderhoud. Eigendom leidde 
 
                                                        
44 Jean Baptiste André Godin, Solutions sociales, Parijs, Chevalier, 1871, 164. 
45 Michel Lallement, “An experiment inspired by Fourier. J.B. Godin’s Familistere in Guise”, 37. 
46 Bovendien ging Godin absoluut niet akkoord met de subsidie van 10 miljoen Franse frank die de Franse 
overheid in 1852 had uitgetrokken voor dergelijke huisvestingsprojecten. Dit geld ging in zijn oordeel te veel 
naar de rijke industriëlen en niet naar de arbeiders. Bovendien bleek het project van de Cité Napoleon in Parijs, 
een project dat een subsidie ontving van 200.000 Franse Frank en als model gepromoot werd, in realiteit uit te 
draaien op een compleet fiasco. 
47 Godin, Solutions sociales, 1871, 7, 157, 160-162, 164, 170, 175-176. 
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volgens Godin absoluut niet tot een betere moraal, integendeel, want eigenaars 
vergaten al te vaak hun sociale plichten en waren te veel met hun eigenbelang bezig. 

La propriété n’est donc ni un talisman, contre le désordre, ni un gage de vertu 
privée; l’amour de la matière est, hélas! Trop invéteré chez l’homme: mieux vaut 
l’appeler à l’amour de ses semblables.48  

 
Afbeelding 15: Godin en zijn plannen voor de familistère49 
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49 Tekening van Jean-Baptiste Godin, in: Revue les hommes d’aujourd’hui, n° 172. 
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De allerarmsten dachten niet aan een eigen huis, ze konden niet sparen, ze dachten 
alleen aan het leven nu en hoe ze morgen zouden overleven.50 Ook in België werd een 
project gestart dat verwant was aan Guise. In oktober 1888 werd te Laken, aan de fabriek 
van Dequenne & Cie, een phalanstère die deel uitmaakte van de Société du Familistère de 
Guise, aangebouwd. Het gebouw was een regelrechte kopie van het Franse project, maar 
wel op een veel kleinere schaal: er woonden slechts 115 arbeiders.51 Ook dit project werd 
gekenmerkt door het belang van coöperaties, zowel op vlak van productie als van 
consumptie, onderwijs en huisvesting. Het was ook een realisatie waar de arbeiders de 
voordelen van een fabriek, zoals werkzekerheid, en deze van onderlinge steun- en 
beschermfondsen konden combineren. Net zoals in de traditionele arbeiderswijken 
moesten de inwoners van Laken zich houden aan strenge leefregels: ze konden hun 
verworvenheden kwijtraken door alcoholisme, door gebrek aan netheid in de familie en 
verwaarlozing van de huizen, door een gebrek aan integriteit, door gebrek aan stiptheid 
en toewijding voor het werk, door bandeloosheid, wanorde en geweld en door 
schending van de plicht om onderwijs aan te bieden aan de kinderen.52 

Kapitalistische ondernemers en liberale hommes-orchestres meenden echter dat de 
projecten van Godin af te raden waren. Het is ironisch dat zij exact dezelfde redenen 
aanhaalden die men later ook liberale ondernemers als Pullman en Krupp verweet. Het 
Palais Social van Godin – het gemeenschapsleven en de vele coöperatieve verenigingen – 
beknotten te veel de persoonlijke vrijheid en de vooruitgang, zo luidde het liberale 
tegenargument. In realiteit hadden de kapitalistische ondernemers vooral schrik voor 
het experiment van Godin omdat het te nauw aanleunde bij het communistische 
ideeëngoed. Volgens de Mulhouse-experts Emile Muller en Emile Cacheux hadden 
dergelijke grote collectieve woningen bovendien ook praktische nadelen. De 
gemeenschappelijke ruimtes lieten qua hygiëne vaak te wensen over, de rioleer- en 
afwateringsbuizen raakten verstopt en burenruzies kwamen er vaker voor.53 In het 
algemeen hadden de liberalen sowieso een aversie tegen de absolute toepassing van het 
palanstère-model van Fourier. En we zagen ook dat de hommes-orchestres tijdens de 
internationale debatten het eens werden dat individuele familiewoningen met goede 
sociale en hygiënische voorzieningen te verkiezen waren boven grote 
appartementsblokken. Hun ideologie stond dus haaks op denksystemen zoals het 
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terrianisme54, homestead55 of het socialisme.56 Maar dat weerhield de hommes-orchestres 
en de liberale ondernemers niet om bepaalde elementen uit deze theorieën in hun eigen 
projecten toe te passen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het Hotel Louise – een 
gemeenschapshuis – dat in 1872 door de Société anonyme des Charbonnages du Hasard nabij 
Luik werd opgericht en dat duidelijk geïnspireerd was door het Palais Social van Godin.57 
Het hotel herbergde vooral ongehuwde mijnarbeiders – er was plaats voor 200 
individuen – maar net als in Guise voorzag het ook andere faciliteiten: wasplaatsen, 
linnenkamers, een gemeenschappelijke eetzaal, ontspanningszalen met dominostenen 
en kaarten, een casino, en een volksbibliotheek waar men binnen- en buitenlandse 
kranten kon lezen.58 Ook het waterleidingsysteem van het hotel was vrij modern en het 
gebouw was volledig verlicht met petroleumgas. De vrijgezellen sliepen in grote 
slaapzalen die goed verlucht werden. Een arbeider die in het hotel wilde wonen moest 
zich wenden tot de mijndirecteur. Hij ontving een boekje waarin zijn dagelijkse 
uitgaven bij de kruidenier, de bakker, het restaurant of het café van Hotel Louise werden 
genoteerd. Eén van de bezielers van dit project was Julien d’Andrimont, een industrieel 
die tussen 1867-1870 en tussen 1886-1891 burgemeester van Luik was en wiens broer de 

 
                                                        
54 Het terrianisme was een maatschappelijke leer die vooral in Frankrijk opmars kende. De aanhangers van het 
terrianisme verwezen naar Thomas van Aquino als grondlegger van het idee. Samengevat meenden de 
aanhangers van deze leer dat elke werkman vrij moest zijn en bovendien van bij de geboorte recht had op een 
stuk grond om in zijn levensbehoeften te voorzien. Met andere woorden, een woning en zaailand waren een 
basisrecht. Maar aangezien in de negentiende eeuw niet iedereen nog aan landbouw deed, moest men de leer 
aanpassen en had men bijvoorbeeld recht op een huis en een aandeel in een fabriek, in: Langerock, De 
arbeiderswoningen in België, 38-44. 
55 Een tweede maatschappelijke leer die contrastreerde met de houding van de fabriekseigenaars, was die van 
de homestead-wetten in de Verenigde Staten. De idee hierachter was nogal gelijkaardig met die van de 
terrianisten in Frankrijk: elke twintigjarige met de Amerikaanse nationaliteit zou recht hebben op een hoeve 
met land. De persoon in kwestie mocht tussen de onbebouwde landen een stuk land kiezen. Men moest wel 
een kleine som als instapvergoeding betalen aan de staat om de administratiekosten te dekken, in: Langerock, 
De arbeiderswoningen in België, 38-44. 
56 De socialisten waren gekant tegen het feit dat de werkgever huizen verkocht aan zijn werklieden, omdat het 
de vrijheid van de arbeiders beknotte om bijvoorbeeld op een andere plaats – waar er betere 
arbeidsvoorwaarden heersten – te gaan werken. Bovendien meenden de socialisten dat in de projecten van de 
fabrieksbazen, het bouwen van werkmanswoningen tenminste altijd een winst van 3 tot 4% opleverde, wat 
volgens de socialisten “bewijst dat zulke ondernemingen met de menschlievendheid weinig gemeens hebben 
en niets anders dan eene speculatie uitmaken”. In de socialistische ideologie was de staat verantwoordelijk om 
aan iedereen een woning te verschaffen, zonder dat deze de bewegingsvrijheid van de arbeiders zou 
belemmeren. In een overgangsfase moeten de gemeenten, de weldadigheidsbureaus en de Burgerlijke 
Godshuizen woningen bouwen en die zonder winst verhuren, in: Langerock, De arbeiderswoningen in België, 38-
44. 
57 E. Henderyckx-Rigo, René Leboutte, “Une solution originale au logement des houilleurs: l’hotel Louise à 
Micheroux (1872)”, in: BTNG, VIII (3-4), 1977, 569-578. 
58 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 188-190. 
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oprichter van de eerste Belgische volksbank was.59 Het Hotel Louise weerspiegelde het 
zelfbeeld van vele fabriekseigenaars anno 1870. De ondernemer voelde zich niet enkel 
een werkgever, maar ook een vader die zijn kwetsbare kinderen moest beschermen 
tegen de duizend-en-één gevaren uit de buitenwereld.60 

Maar waar Godin met zijn gemeenschapswijk vooral gelijkheid en democratie 
nastreefde, wilden de liberale ondernemers van Hasard vooral een stabiel 
personeelsbestand verzekeren en via extra sociale voordelen de arbeiders aan hun 
fabriek binden. De arbeider kon genieten van deze faciliteiten, maar de keerzijde van de 
medaille was dat hij onder de strakke controle van zijn werkgever stond. Net zoals het 
project in Guise, werd op die manier ook bij deze projecten de vrijheid van de arbeiders 
ingeperkt. Bovendien hadden de liberale ondernemers nog een onderliggende drijfveer: 
in hun wijken was geen plaats voor oproerkraaiers, ruziemakers of dronkaards. Via 
betere huisvesting zouden de arbeiders minder subversief zijn – zo was hun redenering. 
Via modelhuizen voor modelarbeiders wilde men preventief een rode revolutie 
vermijden. En deze strategie bleek te werken. Toen er in september 1875 een staking 
uitbrak in de steenkoolmijnen van Hasard, nam geen enkele arbeider die gelogeerd was 
in Hotel Louise deel aan de rellen. Over het algemeen werden in de gepatroneerde 
fabriekswijken van Wallonië “minder werkstakingen dan elders waargenomen”.61 

4 .3  Een dam tegen het socialisme: modelwijken voor 
modelarbeiders 

Betere huisvesting en stadsplanning waren dus een manier om controle uit te oefenen 
op de arbeidersklasse en om sociale wanorde te voorkomen.62 Het merendeel van de in 
België gerealiseerde huisvestingsprojecten in de tweede helft van de negentiende eeuw 
hadden een paternalistische inslag. In de ogen van de fabrieksbazen was de afwezigheid 
van hygiënische en betaalbare woningen voor de arbeidersklasse een potentiële 
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60 Henderyckx-Rigo, Leboutte, “Une solution originale au logement des houilleurs”, 570, 574, 576. 
61 Langerock, De arbeiderswoningen in België, 35. 
62 Neil Thompson, “Social movements, social justice and social work”, in: British Journal of Social Work, 32 (6), 
711; Kott, “La Haute-Alsace: Une région modèle en matière d’habitat ouvrier (1853-1914)”, 35. 



 

182 

bedreiging voor de bestaande politieke stabiliteit en sociale orde.63 Een goede woning 
zou een dam kunnen werpen tegen het oprukkende socialisme.  

L’habitation étant presque aussi nécessaire à l’ouvrier que le pain qui doit le faire 
vivre; ensuite, l’ouvrier propriétaire se fixe au sol et à son pays, comprend mieux 
le respect qu’il doit à la propriété qu’il défendra plus sûrement et plus 
efficacement, par cela qu’il en possède une partie… Cette mesure peut aussi 
découler un grand bien, tant au point de vue matériel qu’au point de vue moral, 
voire au point de vue social; ce serait peut-être une première digue aux flots sans 
cesse montants du socialisme!64  

Via een betere huisvesting wilde men de “potentieel gevaarlijke” arbeiders 
omvormen tot moreel verantwoordelijke burgers, die een geordend familieleven 
kenden, braaf spaarden en zedelijk gedrag vertoonden. Kortom, een arbeiderswijk 
moest functioneren als een mini-universum waarin de strikte regels van de 
initiatiefnemers golden: de tuintjes en huisjes moesten goed onderhouden worden, de 
huizen werden geïnspecteerd door afgevaardigden van de bouwmaatschappij en de 
woningen mochten niet verkocht worden of onderverhuurd. Vooral het feit dat de 
arbeider eigenaar kon worden van de zijn woning, maakte dat hij in de toekomst minder 
geneigd zou zijn om de bestaande machtsverhoudingen te contesteren, zo oordeelden 
de hommes-orchestres.65  

Niets zal hem de waarde van den eigendom beter leeren waardeeren, beter leeren 
inzien dat hij ook belang heeft bij vrede, orde en rust in de maatschappij, minder 
toegankelijk maken voor theorieen, wier verwezenlijking de maatschappelijke 
orde zou kunnen verstoren, dan zoo hij zelf een eigendom verkrijgt, hetwelk hij 
aan de zijnen hoopte te kunnen nalaten, maar hetwelk gevaar zou loopen zoo de 
maatschappelijke orde wordt bedreigd. 66 

De grootste tegenstander voor het socialisme in de negentiende eeuw was de “sociale 
fabriekbaas” – een “human employer” als Dollfus – want hij deed de klassenstrijd 
vervagen.67 Ook latere auteurs die overzichtswerken schreven over 
arbeidershuisvesting, zoals Hippolyte de Royer de Dour (1890), benadrukten het 
klassebestendigend effect van het eigendomsrecht. 
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La possession de son logis inspirera à l’ouvrier le respect de l’ordre, dont dépend 
le respect de son bien, elle l’intéressera au gouvernement de son pays et 
l’attachera davantage à la fortune de celui-ci.68 

Dat die arbeiders een dreigend gevaar waren, dat hadden de industriëlen in Mulhouse 
de SIM aan den lijve ondervonden. In hun stad waren in 1847 grote rellen uitgebroken 
door de hoge voedingsprijzen die het gevolg waren van een slechte aardappeloogst.69 De 
volksopstanden in Mulhouse werden bovendien aangewakkerd en meer georganiseerd 
toen ze de steun kregen van republikeinen na de val van de Franse Juli-monarchie in 
februari 1848.70 Ook op de congressen van de Association pour le progrès de sciences sociales 
benadrukte men dat de revolutie in 1848 een belangrijke eyeopener was geweest voor 
de Franse elite. 

Nous avons eu, en 1848, une révolution que l’on a considérée comme un accident 
et qui a produit un résultat immense, celui d’appeler directement l’attention des 
pouvoirs sur les grands problèmes qui avaient été précédemment poses par les 
libres chercheurs.71 

De oprichting van de bouwmaatschappij – de SOMCO – was vooreerst een antwoord 
op deze sociale spanningen. Maar de founding fathers in Mulhouse hadden nog een extra 
belang bij goede arbeidershuisvesting, want beter gehuisveste arbeiders zouden ook 
productiever zijn. Het project in Mulhouse was er niet enkel op gericht om de arbeiders 
in toom te houden, men streefde er ook naar om de arbeiders technisch te scholen.72 

L’ouvrier mieux logé, mieux habillé, mieux nourri, produit plus, devient meilleur, 
plus économe.73 

Het project van Mulhouse was dus meer dan charitatieve zorg. Sterker nog, het was 
een middel om de nefaste effecten van de traditionele liefdadigheid en de aalmoezen – 
zoals luiheid en inertie – tegen te gaan.  

A man once become a proprietor will blush to eat the bread of charity.74  

 
                                                        
68 Hippolyte de Royer de Dour stelde zijn studie over arbeidershuisvesting in België voor tijdens de expositie in 
Parijs in 1889 in de sectie “economie sociale”. Ter voorbereiding deed hij een diepgaand onderzoek naar de 
woonsituatie in België en bezocht hij verschillende arbeiderswijken. Ook tijdens het Congrès internationale des 
habitations à bon marché in Parijs werd deze publicatie gebruikt als achtergrondliteratuur. De Rouyer de Dour 
werd meermaals bekroond: hij ontving een prijs van de Koninklijke Academie van België en hij kreeg ook de prijs 
Adelson Castiau. , Les habitations ouvrières en Belgique, 10. 
69 Fox, “Science, Industry, and the Social Order in Mulhouse”, 151. 
70 Borghese, Industrialist Paternalism and Lower-class Agitation, 63–68. 
71 ISSA Congrès de Gand, 558. 
72 Marianne Debouzy, “Permanence ou paternalisme?”, in: Le Mouvement social, 144, 1988, 11. 
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Bovendien kreeg het Mulhouse-model naam en faam omdat de Franse industriëlen 
zelf actief aan hun imago werkten. Tijdens de wereldtentoonstelling in 1867 bouwden ze 
op de Champ-de-Mars een miniversie van hun modelwijk zodat de hele wereld hun 
project kon bewonderen. De SIM had hiervoor ook een economisch motief: als 
buitenlandse textielondernemers hun sociale initiatieven zouden navolgen, zou dit de 
concurrentie eerlijker maken.75 De economische regulering was op dat moment de facto 
grotendeels internationaal met de vrijhandel en de goudstandaard als 
reguleringsmechanismen. Het project van Mulhouse impliceerde ook een potentiële 
beleggingsmogelijkheid voor de ondernemers die zo hun investeringen konden 
diversifiëren. 

Maar naast deze economische en baatzuchtige motieven, hadden de industriëlen ook 
oprecht de verbetering van het lot van hun arbeiders voor ogen. De arbeiderswijk in 
Mulhouse was een elitaire blauwdruk van een “nieuwe maatschappij”: alles wat een 
pandemische ziekte zou kunnen veroorzaken werd uit de plannen weggelaten en de 
arbeiders werden aangemoedigd om hun huizen goed te onderhouden, om te sparen en 
om hun kinderen naar school te sturen. Kortom, de modelijkwijk was een totaalconcept 
waarin alles aanwezig was voor openbare gezondheid en voor comfort.76 Dat was althans 
de theorie, en bij gebrek aan egodocumenten van de arbeiders zelf die in de huizen van 
de SOMCO woonden, is het moeilijk om na te gaan of de praktijk ermee overeenstemde. 
Toch zijn er hier en daar elementen die wijzen dat het modelproject ook scheurtjes 
vertoonde. In 1876 schreef Emile Boussière – een inwoner van Mulhouse – een 
persoonlijk verslag waarin we lezen dat niet iedere arbeider die in de arbeiderswijk 
woonde zich braaf aanpaste aan de regels. 

Cela veut-il-dire qu’il n’y ait plus à Mulhouse un seul paresseux; que tous les 
célibataires y sont rangés, tous les ménages des ménages modèles? Non!77 

En de rapporten en enquêtes die werden opgesteld op het einde van de negentiende 
eeuw onthullen dat de toenmalige realiteit totaal niet strookte met het discours van de 
initiatiefnemers uit de jaren 1860. Een groot deel van de gezinswoningen in Mulhouse 
werden door de arbeider-eigenaars opgedeeld en onderverhuurd. Vele families hokten 
samen in de woningen en de sociale en hygiënische omstandigheden waren even 

 
                                                                                                                                                                             
74 Morning Post, 1 november 1856, 3. 
75 Om dezelfde reden ijverde de SIM voor een internationale regulering van sociale huisvesting, zie: Kott, Des 
philanthropies aux politiques sociales. Solutions françaises et allemandes à la question sociale en Haute-Alsace (1850-1914), 
56. 
76 Norfolk New, 20 oktober 1866, 5. 
77 Emile Boissière, Vingt ans à Mulhouse, Macon, Protat, 1876, 97-98. 
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abominabel als in andere arbeiderswijken.78 Bovendien stelde men rond de 
eeuwwisseling ook in andere fabriekssteden vast dat de huisvesting van arbeiders nog 
steeds schrijnend was. 

Toutes les descriptions données, il y a 40 ans, par Villermé et Jules Simon, 
s’appliquent encore aujourd’hui à bien des logements des classes laborieuses dans 
les villes.79 

Een nieuwe generatie van sociale hervormers riep nog luider dat de 
huisvestingssituatie van de arbeiders een prioriteit moest zijn voor zij die de macht 
uitoefenen. Louis Bertrand (1856-1943) – die in 1885 aan de wieg van de Belgische 
Werkliedenpartij stond – schreef in zijn socialistisch dagblad Le Peuple dat de bestaande 
initiatieven meer na- dan voordelen voor de arbeiders opleverden.80 Hij laakte de 
onteigeningswet die in 1867 tegelijkertijd met de wet op de naamloze 
bouwmaatschappijen was gestemd.81 Hoewel deze wet in theorie tot doel had om de 
meest “smerige” zones in de steden te onteigenen en zo een betere woonomgeving voor 
de arbeiders te creëren, werd de wet in de praktijk vooral aangewend om ruimte te 
maken voor prestigeprojecten. Stedelijke arbeiderswijken werden gesloopt voor 
gebouwen met uitstraling en men zocht niet naar huisvestingsalternatieven voor de 
arbeiders die op straat kwamen te staan.82  

La contagion de l’haussmanisation a entraîné les administrations de nos grandes 
villes à transformer et à rebâtir des quartiers entiers, au grand détriment de ces 
principes, et partant du bien-être de la classe ouvrière.83 

 
                                                        
78 Kott, “La Haute-Alsace: une région modèle en matière d’habitat ouvrier (1853-1914)”, 33. 
79 Muller, Cacheux, Les habitations en tous pays, 1878, 63-64. 
80 Bertrand, Le logement de l’ouvrier et du pauvre en Belgique, 111-134. 
81 De beleidsmakers in 1867 vonden inspiratie bij de Parijse stadsprojecten van baron Georges Haussmann 
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Achter de façade van de nieuwe brede en mooie boulevards bleef de ellende van de 
arbeiders groot.84 Bertrand oordeelde dan ook dat de onteigeningswetten en de 
saneringsmaatregelen uit de jaren 1867 het probleem van slechte arbeidershuisvesting 
enkel naar de stadsrand hadden verschoven. De arbeiderscités en de voorstellen van de 
liberale hervormers schoten in zijn ogen ruim tekort. Bertrand pleitte voor meer 
overheidsinterventie: een genationaliseerde huizenmarkt moest een einde maken aan 
speculatie en wantoestanden.85  

Niet iedereen was dus even positief over de initiatieven van de fabrieksbazen, maar 
de meningen waren verdeeld. De jury van de afdeling sociale economie bekroonde 
tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs (1889) een heleboel van deze particuliere 
projecten. Het weldadigheidsbureau in Antwerpen kreeg voor de Stuivenbergwijk een 
gouden medaille, net als de ondernemers van Hoyaux, La Vieille-Montagne, Mariemont, 
Bascoup en Bois-du-Luc en de Luikse vereniging Société liégeoise des maisons ouvrières. Ook 
de Vlaamse bedrijfleider De Naeyer werd bekroond met een gouden gedenkpenning en 
voor Frankrijk gingen de huisvestingsexperts Cacheux en Muller met de prijzen lopen.86 
Volgens deze twee laatste heren was de nodige kennis en expertise dus aanwezig op het 
einde van de negentiende eeuw. Het kwam er nu op aan om meer structurele 
maatregelen te nemen. 

Comme le prouve ce travail, que beaucoup travailleurs sont aujourd’hui logés 
convenablement et que nos architectes savent comment il faut établir des maisons 
satisfaisant aux lois de la morale et aux règles de l’hygiène.87  

Er lag dus een opvallende tijdspanne tussen de genese van ideeën over 
arbeidershuisvesting en de concrete vertaling in wetgeving. Na het straatgeweld van 
1886 werd in België bij koninklijk besluit op 15 april 1886 de Commission du travail 
opgericht, een onderzoekscommissie die 36 personen telde: senatoren, kamerleden, 
industriëlen, publicisten en ingenieurs.88 De commissie moest de werkomstandigheden 
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van de arbeiders onderzoeken. Ook de Hoge Gezondheidsraad werd opnieuw 
ingeschakeld om de werkmanswoningen aan een grondige analyse te onderwerpen.89 
Men vroeg zich letterlijk af of het model van Mulhouse in België navolging had 
gekregen, en of het systeem van Lebon uit Nijvel ook werd toegepast in andere delen 
van België.90 Het grote verschil met de diagnose die aan het begin van de eeuw werd 
gemaakt door geëngageerde artsen, was de geprofessionaliseerde aanpak. Er had een 
generatiewissel plaatsgevonden en de stedelijke openbare gezondheidssector was op het 
einde van de negentiende eeuw een professioneel veld waar wetenschappelijk 
onderzoek aan kon worden gekoppeld.91  

Ondanks de kwantitatieve verwaarloosbaarheid van de gerealiseerde projecten van 
de hommes-orchestres – enkele druppels op een hete plaat – benadruk ik toch de 
symbolische en inhoudelijke betekenis van deze generatie. De bevlogen ideeën die, 
volgens sommigen tot vervelens toe, circuleerden in hogere kringen en tijdens 
internationale congressen, oefenden een invloed uit op latere beleidsmakers. De nieuwe 
generatie van sociale hervormers gebruikte op het einde van de negentiende eeuw 
gretig de deskundige rapporten, enquêtes en studies van de hommes-orchestres.92 Men 
trok lessen uit het vallen en opstaan van de pioniersprojecten. Het model van de kleine 
gezinswoningen gegroepeerd in een tuinwijk bleef dominant.93  

Pour en conjurer les funestes effets, des esprits éclairés ont pensé qu’il fallait créer 
dans les campagnes, à proximité des centres populeux et industriels, des 
logements spacieux où la population ouvrière trouverait à la fois l’air pur, la vie à 
bon marché ainsi que le repos si nécessaire après la rude tâche journalière du 
travail. L’expérience a déjà démontré que la réalisation de cette idée n’a rien de 

 
                                                        
89 De Hoge Gezondheidsraad stelde een zeer uitgebreide enquête op met zeer specifieke vragen over hygiëne 
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90 “Enquête sur les habitations ouvrières. Séance du 27 avril 1886. Proposition de M. Beco”, in: MBZ, Rapporten 
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chimérique et qu’il a suffi d’un abaissement important dans les tarifs de transport 
pour diriger les ouvriers dans cette voie.94  

Een andere centrale vraag die de Commission du travail probeerde te beantwoorden, 
was of de nationale wetgever tussenbeide moest komen om de arbeiders te huisvesten.95 
Een grote meerderheid van de commissieleden bleef gekant tegen directe 
staatstussenkomst. Een kleine minderheid was wel voorstander van een actieve rol voor 
de staat. Hector Denis (1842-1913), professor staatshoudkunde aan de ULB, stelde 
bijvoorbeeld voor om een Nationale Maatschappij der Werkmanswoningen op te richten. De 
meerderheid van de commissie wees het voorstel van de hand.96  

In het officiële verslag van het onderzoek naar arbeidershuisvesting in 1886 stonden 
vijf aandachtspunten centraal. Ten eerste moest het gemeentelijk toezicht op de 
werkmanswoningen verscherpt worden en de Hoge Gezondheidsraad moest controleren 
of de gemeenten hun opdracht naar behoren vervulden. Ten tweede moest men 
begeleidende maatregelen nemen zodat de verbetering van de huidige toestand niet zou 
leiden tot hogere huurprijzen. De staat moest de werkmanswoningen vrijstellen van 
bepaalde belastingen. Ten derde moesten liefdadigheidsinstellingen verplicht een deel 
van hun kapitaal reserveren voor het bouwen van arbeiderswoningen. Ten vierde 
moesten de grondlasten tijdens de afbetaling van het huis worden afgeschaft zodat men 
gemakkelijk eigenaar kon worden. En ten slotte pleitte men voor een aanpassing van 
het Burgerlijk Wetboek waardoor echtgenoten in geval van overlijden van hun partner, 
recht hadden op de woning.97 Deze vijf sterke aanbevelingen van de commissie moesten 
vervolgens door de regering worden omgezet in een hanteerbare wet.98  

Dat gebeurde in 1889, toen de Loi sur les habitations ouvrières et institutions de comités de 
patronage werd afgekondigd. De wetgever distantieerde zich duidelijk van het idee om de 
overheid zelf te laten tussenkomen. Men benadrukte de rol van samenwerkende of 
naamloze vennootschappen die als opdracht hadden degelijke arbeiderswoningen te 
realiseren. Het centrale doel van de nieuwe huisvestingswet was overigens om de 
arbeider eigenaar te maken van zijn huis, een idee dat reeds transnationaal verspreid 
geraakte in de jaren 1850-1860. Het actieprogramma dat de Hoge Gezondheidsraad 
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opstelde, herhaalde in grote mate dezelfde prioriteiten die 30 jaar eerder tijdens de twee 
hygiënecongressen te Brussel werden opgeworpen.99 

Cet acte législatif présente une haute importance, car il est avant tout la 
traduction sous forme de loi des conclusions qui résument les consciencieuses 
enquêtes et les savants rapports des membres de la commission d’enquête du 
travail et du Conseil supérieur d’hygiène publique.100 

De huisvestingswet bevatte ook een aantal nieuwigheden. Zo werden er regionale 
Comités de patronage des habitations ouvrières – of beschermcomiteiten – opgericht. Een 
nationale spaarbank – de Algemene Spaar- en Lijfrente Kas (ASLK) – werd betrokken in 
de financiering en moest een deel van haar kapitaal gebruiken om leningen te 
verstrekken aan de bouwmaatschappijen.101 Ook privépersonen konden bij de ASLK 
lenen om een huis te kopen, maar zij moesten vooraf een gunstig advies krijgen van een 
lokale beschermcomiteit. Als rechtstreeks gevolg van de wet van 1889 zagen steeds 
meer bouwmaatschappijen het levenslicht en bovendien werd het huisvesten van de 
armen ook een instrument in de Belgische verzuilingspolitiek.102 Tijdens het Congres 
van Antwerpen in juni en juli 1894 vermeldde minister Léon De Bruyn (1838-1908) dat er 
in België al 64 bouwmaatschappijen bestonden.103  

Een opvallende verschuiving deed zich voor: terwijl men in de periode 1840–1880 
vooral naar oplossingen zocht voor de arbeiders, pleitte men op het einde van de 
negentiende eeuw voor een actievere rol van de arbeiders zelf.  

L’ouvrier, est trop généralement regardé comme incapable de se gouverner; 
même lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts, on le consulte rarement. Cette 
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situation doit être changée. Personne mieux que l’ouvrier lui-même ne connaît les 
besoins du prolétariat; c’est relever son caractère que de lui permettre de s’aider 
lui-même.104 

De grotere nadruk op de arbeiders zelf sloot aan bij de wens die sommige hommes-
orchestres al vroeg hadden uitgesproken. Ducpétiaux bijvoorbeeld stelde dat een 
huisvestingsproject dat gepatroneerd werd door fabrieksarbeiders – zoals de 
arbeiderswijk in Mulhouse – een belangrijke eerste stap was in de vooruitgang. Op 
termijn, was het volgens Ducpétiaux aangewezen dat de arbeiders zelf spontaan acties 
ondernamen. 

La société de Mulhouse est certainement une grande amélioration, mais elle doit 
conduire à une amélioration plus grande encore, c’est à dire exciter l’initiative de 
l’ouvrière lui-même. Il faut qu’un ouvrier arrive à un degré de perfectionnement 
et de progrès tels, qu’il puisse assurer spontanément son sort dans l’avenir.105 

De hommes-orchestres hadden al in de jaren 1860 de kracht van het coöperatieve model 
ontdekt. In hun ideologie was een coöperatieve bouwmaatschappij – aanvankelijk 
gepatroneerd maar op termijn in handen van de arbeiders – een ideale manier om het 
huisvestingsprobleem op te lossen, zonder al te veel overheidsinterventie. Het principe 
van de samenwerkende vennootschappen voor de bouw van werkmanswoningen had in 
in Engeland, Duitsland, Italië, Nederland en in de Verenigde Staten tot succesvolle 
resultaten geleid, maar in België was de output teleurstellend.106 Voor 1890 werden er in 
België slechts twee – en dan nog zeer kleinschalige – coöperatieve bouwmaatschappijen 
gesticht.107 De uitbouw van coöperatieve bouwmaatschappijen was in België eerder 

 
                                                        
104 “Etat des maisons ouvrières les Pays-Bas et sociétés coopératives pour leur construction. Rapport adressé 
par le conseil supérieur d’hygiène publique en février 1888 à monsieur le ministre de l’Intérieur et de 
l’Instruction Publique”, zie: de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 131. 
105 Annales de l’APSS. Congrès de Gand, 567.  
106 Deze samenwerkende maatschappijen verkochten aandelen aan hun leden. Naargelang het aantal 
verkochte aandelen, kon de vereniging met dit kapitaal huizen bouwen. Elk afgewerkt huis werd onder de 
leden van de maatschappij verloot en de winnaar mocht de woning betrekken. Wanneer elk lid en elke 
aandeelhouder uiteindelijk een huis bezat, werden de resterende gelden onder alle leden verdeeld, zie: 
Langerock, De arbeiderswoningen in België, 41-42. 
107 Op 24 november 1877 werd de L’Immobilière namuroise opgericht, maar de resultaten waren kleinschalig: er 
werden 10 huisjes gebouwd in een buitenwijk van Namen en bovendien moesten de aandeelhouders een 
kapitaal van minimum 100 frank inbrengen, waardoor het project bijna onmogelijk was voor een doorsnee-
arbeider. Op 15 juni 1888 werd Le Société coopérative Consortium d’habitations, een coöperatieve 
bouwmaatschappij voor het overheidspersoneel van de spoorwegen, van de post en de telegraaf en van de 
marine opgericht. Ook hier waren de coöperanten een elite die voldoende financiële draagkracht had om te 
kunnen participeren in een dergelijk bouwproject, zie: de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 
74-76, 145-146, 157. 
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symbolisch: het toonde aan dat ook de liberalen al vroeg oog hadden voor dit 
verenigingsmodel. In België werd vooral geëxperimenteerd met een ander soort 
samenwerkende verenigingen: de kredietcoöperaties die de arbeiders moesten leren 
sparen waardoor ze op termijn voldoende middelen zouden hebben om ook te kunnen 
participeren in coöperatieve bouwmaatschappijen. In het volgende thematisch deel 
zullen dat soort coöperatieve kredietinstellingen – kortweg volksbanken – centraal 
staan.
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Deel 2  

Pauperisme, sparen en volksbanken 
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 1  Inleiding 

Naast gezonde en hygiënische huisvesting hechtten de hommes-orchestres veel belang 
aan spaarzaamheid als oplossing voor de sociale kwestie. Uit het vorige deel blijkt dat 
deze twee thema’s met elkaar vervlochten waren. In zijn discours over 
arbeiderswoningen moedigde Defuisseaux de “esprit d’économie” bij de arbeiders aan. 
Rolin-Jaequemyns zag bij het oplossen van het huisvestingsprobleem niet alleen een rol 
weggelegd voor naamloze bouwmaatschappijen, hij hamerde ook op de belangrijke 
opdracht van volksbanken.1 Zowel Defuisseaux als Rolin-Jaequemyns waren 
pleitbezorgers van de zelfhulpgedachte. In de eerste plaats moesten de arbeiders 
zichzelf helpen door kapitaal te verzamelen via coöperatieve maatschappijen. Via een 
voorzienige houding en gewapend met een spaarboekje zouden de arbeiders zich zelf 
kunnen beschermen tegen armoede, ziekte en ouderdom. Dat was de kerngedachte. 
Defuisseaux en Rolin-Jaequemyns waren wel pragmatisch: indien nodig konden deze 
samenwerkende arbeidersmaatschappijen gepatroneerd worden door rijke burgers. 

Onze werkende standen bezitten nog geen initiatief genoeg om gansch alleen en 
op eigene krachten de weg de vooruitgang in te treden er moet hen dan wel eene 
vriendenhand toegestoken worden, en het ware van hunnentwege eene valsche 
schaamte deze toenadering te verwerpen.2 

Rolin-Jaequemyns was een absolute verdediger van de “gemeenschappelijke zelfhulp 
of samenwerking”. De gegoede klasse had de plicht om zich in te zetten voor de minder 
fortuinlijken.3 Ook hun Nederlandse tijdgenoot Goeman Borgesius, een liberaal die als 
vader van de Nederlandse sociale verzorgingsstaat wordt beschouwd, was om dezelfde 

 
                                                        
1 Gustave Rolin-Jaequemyns, “Over de toepassing van het cooperatief stelsel tot het bouwen van 
werkerswoningen. Voordracht gehouden in het Van Crombrugghes Genootschap”, in: Het Volksbelang, 21 
november 1868, 2e jaargang, nummer 47, 2-3. 
2 Het Volksbelang, 18 september 1869, 3e jaargang, nummer 38, 1. 
3 Rolin-Jaequemyns, Voordrachten over de grondwet: het grondgebied, de grondwettelijke vrijheden, 101-102. 
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redenen een voorstander van de coöperatieve bewegingen of de samenwerkende 
genootschappen.4 In 1877 schreef Goeman Borgesius een lijvig boek over deze kwestie:  

Hoeveel soorten van cooperatieve vereenigingen er ook zijn, toch valt het in het 
oog dat zij, met verschillende middelen, slechts één hoofddoel najagen: de 
opheffing der lagere standen en meer in het bijzonder de verbetering van de 
positie der cooperators. Zelfs is bijna nooit bevordering van stoffelijke belangen het 
eenige doel. In de cooperatie wordt tevens een leerschool gezien, het besef van 
eigenwaarde versterkt, de spaarzaamheid bevorderd, en de kennis – ook van het 
vak – aangekweekt. Terecht is eens opgemerkt, dat het cooperatieve 
vereenigingsleven strekt om de lagere standen te voorzien van alle wapenen, die 
zij noodig hebben om met goed gevolg mee te strijden op het veld der vrije 
concurrentie, namelijk met de wapenen van kennis, zedelijkheid en kapitalisme.5 

De liberale spaaridee en de zelfhulpgedachte stonden lijnrecht tegenover filantropie: 
aalmoezen hadden een nefaste invloed op de moraal van de arbeiders en beloonden 
luiheid. Vanaf de jaren 1850 kwam het systeem van traditionele armenzorg steeds meer 
onder druk te staan.6 Op internationale congressen debatteerden de hommes-orchestres 
over de voor- en nadelen van openbare liefdadigheid. Dumonceau – een advocaat uit 
Luik – verwoordde tijdens het congres van de Association pour le progrès des sciences 
sociales in Amsterdam (1864) zijn visie op armenzorg als volgt. 

En acceptant l’aumône, l’homme s’avilit; il se laisse trop facilement aller à vivre de 
secours et à ne plus travailler.7  

Arbeiders mochten dus niet afhankelijk worden van de openbare onderstand of van 
weldadigheidsbureaus. De weldadigheid was volgens Rolin-Jaequemyns “geen 
geneesmiddel tegen de bestaande onheilen”, wel integendeel: “het was een 
aanmoediging der armoede en een premie voor de luiheid”. 8 Spaarzaamheid, 
zelfredzaamheid en vooruitziendheid, dat waren de nieuwe sleutelwoorden in deze 
liberale visie op armoede.9 Sparen werd gezien als een eervolle maar morele 
verplichting van de arbeidersklasse.10 Het was een vorm van sociale bescherming. 
 
                                                        
4 Wartena, H. Goeman Borgesius (1847-1917): vader van de verzorgingsstaat. 
5 “Over de samenwerking”, in: Het Volksbelang, 18 april 1896, 30e jaargang, nummer 16, 1. 
6 Jeffrey Tyssens, Michel Vermote, “Par la parole et par les actes? Vrijmetselarij en de emancipatie van de 
arbeiders”, in: Jeffrey Tyssens (red.), Van wijsheid met vreugd gepaard. Twee eeuwen vrijmetselarij in Gent en 
Antwerpen, Gent, Tijdsbeeld, 2003, 177-178. 
7 “Discussie over invloed van publieke instellingen”, in Annales de l’APSS. Congrès d’Amsterdam, Amsterdam, 
1864, 525. 
8 Rolin-Jaequemyns, Voordrachten over de grondwet: het grondgebied, de grondwettelijke vrijheden, 126-127. 
9 Tyssens, Vermote, “Par la parole et par les actes? Vrijmetselarij en de emancipatie van de arbeiders”, 178. 
10 Müller, “The politicis of expertise. Association pour le Progrès des Sciences Sociales”, 146. 
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Financiële onafhankelijkheid werd gepromoot als oplossing voor het 
armoedeprobleem.11 

Maar sparen was een ruim begrip en kon op verschillende manieren worden 
ingekleurd. Ten eerste waren er de spaarverenigingen die hun oorsprong vonden in de 
coöperatieve gedachte, een denkbeeld dat vanaf de tweede helft van de negentiende 
eeuw zeer populair was onder liberale denkers.12 De Engelse publicist William Chambers 
geloofde dat de coöperatieve beweging een nieuw tijdperk inluidde. Zijn woorden en 
ideeën werden ook door Belgische tijdgenoten geciteerd.  

Je considère la coopération comme une ère nouvelle du progrès social. Dirigée 
avec sagesse, elle aidera à propager la tempérance, la frugalité et bien d’autres 
vertus: elle donnera, avec le temps, un aspect tout nouveau à la condition des 
classes laborieuses.13  

Er waren drie soorten samenwerkende verenigingen, de verbruiks-, krediet- en 
productiecoöperaties die allen hetzelfde doel nastreefden: “l’emancipation par une 
même voie, l’association.”14 Het basiskenmerk van dit soort samenwerkende 
verenigingen was dus het zelfhulpprincipe. Voor de verbruiks- en kredietcoöperaties 
bestond er een exemplarisch prototype waar men vaak naar verwees bij de oprichting 
van gelijkaardige verenigingen en wiens statuten golden als internationale 
basismodellen.  

De verbruikscoöperatie van Rochdale genoot internationale reputatie als eerste 
succesverhaal van dit type samenwerkende verenigingen.15 Het romantische en 
idealistische verhaal van een aantal Britse arbeiders die in 1843 “bij kaarslicht een zeer 
winstgevende verbruikscoöperatie stichtten”, werd in de negentiende eeuw als een 
bestseller in verschillende Europese talen en op grote schaal verspreid.16 Het 
mechanisme achter de verbruikscoöperatie was eenvoudig: de arbeiders konden, door 
samen op grote schaal aankopen te doen, geld sparen, dat anders rechtstreeks in de 
broekzakken van de handelaars terecht kwam. De verbruikscoöperaties kenden vooral 
een grote verspreiding in Engeland. 17 

 
                                                        
11 Els Witte, Karel Veraghtert, August Van Put (red.), De Belgische spaarbanken. Geschiedenis, recht, economische 
funktie en instellingen, Tielt, Lannoo, 1986, 57-58. 
12 Wilhelmus Josephus Johannes Van Diepenbeek, De cooperatieve organisatie. Coöperatie als maatschappelijk en 
economisch verschijnsel, Delft, Eburon, 1990. 
13 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 214. 
14 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 205. 
15 Iriye, Saunier, The Palgrave dictionary of transnational history, 197. 
16 Defoort, Werklieden bemint uw profijt, De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 41, 78-79. 
17 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 217-218. 
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Voor de coöperatieve krediet- en voorschotverenigingen golden de Duitse 
volksbanken opgericht door Schulze-Delitzsch als grote voorbeeld. De Nederlandse 
historicus Wartena categoriseerde dit soort kredietinstellingen als instrumenten van 
“volkskapitalisme”. De deelnemers in dergelijke projecten werden aangeleerd om te 
sparen en werden vooral aangezet om geld te lenen om zich op die manier te verheffen 
tot kleine ondernemers.18 De Franse publicist Paul Blanc stelde tijdens het APSS-congres 
in Amsterdam (1864) dat het doel van deze samenwerkende verenigingen zeer duidelijk 
was: men wou van elke arbeider een kapitalist maken.19 Het Volksbelang trad deze visie 
bij.  

Via samenwerkende genootschappen worden werklieden eigenaars, de arbeider 
wordt kapitalist en de verzoening der maatschappelijke klassen wordt 
bevorderd.20  

In de visie van Schulze-Delitzsch zouden de volksbanken de maatschappelijke kloof 
tussen arm en rijk kunnen dichten. Daarnaast hadden volksbanken als extra voordeel 
dat ze katalysatoren waren voor economische ontwikkeling.21 Defoort concludeerde 
reeds dat zowel de verbruiks- als de kredietcoöperaties de mythe van sociale mobiliteit 
bekrachtigden: de hardwerkende, gehoorzame, sparende arbeider kon via deze 
verenigingen een aantal treden op de sociale ladder stijgen.22  

Maar er was ook nog een derde type van samenwerkende vereniging, één die in de 
negentiende eeuw het kenmerk van ultieme hefboom kreeg: de productiecoöperaties. In 
deze verenigingen kwamen arbeiders uit dezelfde beroepsgroep samen, vormden ze een 
kapitaal, kochten ze werktuigen, richtten ze een ateliers op en produceerden ze zelf 
goederen die ze aan de consumenten verkochten. Kortom, het waren verenigingen waar 
elk lid tegelijkertijd loonarbeider en patroon was.23 Zo kwam het hele kapitalitische 
industrialisatiemodel op losse schroeven te staan. Tijdgenoten stelden dat dit soort 
productieverenigingen de meeste complete vorm van coöperaties waren. Maar ze 
kwamen het moeilijkst van de grond en eindigden meestal in een bittere teleurstelling 
 
                                                        
18 Léon d’Andrimont definieerde volksbanken als volgt: “Les banques populaires sont des associations de 
travailleurs (en hieronder verstond hij: de landbouwer, de kleine industrieel, de handelaar, maar net zou goed 
de ambachtsman als de arbeider) qui, ayant des intérêts à peu près analogues, réunissent un capital, au moyen 
de mises de fonds modestes, pour se créer un crédit, qu’ils appliquent à la satisfaction de leurs besoins et au 
développement de leurs ressources. Elles reçoivent aussi les épargnes, qu’elles font fructifier. Ce sont donc, 
tout à la fois, des banques d’avances et des caisses d’épargnes,” in: d’Andrimont, Des institutions et des 
associations ouvrières, 238-239. 
19 Paul Blanc, “Mémoire sur des associations coopératives”, in: Annales de l’APSS. Congrès d’Amsterdam, 802. 
20 “Over de samenwerking”, in: Het Volksbelang, 18 april 1896, 30e jaargang, nummer 16, 1. 
21 Wartena, H. Goeman Borgesius (1847-1917): vader van de verzorgingsstaat, 18-19. 
22 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 77. 
23 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 317-318. 
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want de arbeiders dienden samen te werken als een geöliede machine en moesten 
elkaar blindelings vertrouwen, wat geen evidentie was.24 

 
Een tweede manier om de arbeiders te laten sparen was het oprichten van voorzorg- 

en hulpkassen – ook wel caisses de secours mutuels genoemd – waarbij de arbeiders samen 
spaarden om elkaar ter hulp te schieten in moeilijke tijden.25 Deze vorm van sparen had 
een lange traditie. Reeds in het Ancien Régime werd het solidariteitsgevoel via gilden en 
ambachten aangewakkerd.26 De negentiende-eeuwse kassen van onderlinge bijstand 
werden vaak opgezet en gepatroneerd door fabrieksbazen. Ze kregen vooral in Wallonië 
voet aan wal.27 In het vorige deel besprak ik de Waalse zink- en loodfabriek S.A. La Vieille-
Montagne die naast arbeiderswoningen ook twee types hulpkassen voor haar arbeiders 
oprichtte: de “caisse de secours” die medische hulp bood en een werkloosheidsuitkering 
betaalde in geval van ziekte of invaliditeit en de “caisse de prévoyance” die pensioenen 
uitreikte aan oudere arbeiders en die de families van arbeiders die omkwamen tijdens 
een arbeidsongeval financieel vergoedde.28 Ondanks het feit dat deze 
bedrijfsspaarkassen niet van bovenaf gecoördineerd werden, merkte Van Temsche 
(1994) terecht op dat ze stuk voor stuk twee gemeenschappelijke eigenschappen 
hadden. Ten eerste waren de kassen een onderdeel van de sociale controle door de 
bedrijfsleiders die ze op die manier de arbeiders aan hun bedrijf wilden binden. Ten 
tweede stonden de arbeiders zelf vaak heel vijandig tegenover dit soort kassen omdat 
het hun vrijheid inperkte. Vaak werd het toetreden tot deze kassen dan ook verplicht 
opgelegd in het arbeidscontract.29 Naast initiatieven van industriëlen was ook de 
nationale overheid er vrij snel bij om voor bepaalde beroepsgroepen hulpkassen op te 

 
                                                        
24 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 319-321. 
25 Voor een casestudy over de maatschappijen van onderlinge bijstand, zie: Kathlijn Pittomvils, “De Gentse 
maatschappijen van onderlinge bijstand in de eerste helft van de negentiende eeuw. Solidariteit, staking en/of 
segmentering?”, in: BTNG, 25 (3-4), 1994-1995, 433-479; Voor overzichtswerken over het ontstaan van 
mutualiteiten, zie: Griet Van Meulder, “Mutualiteiten en ziekteverzekering in België (1886-1914), in: BTNG, 27 
(1-2), 1997, 83-134; Griet van Meulder, “Vrouwenmutualiteiten of familiemutualiteiten? De betekenis van het 
mutualisme voor vrouwen rond de eeuwwisseling (1885-1914)”, in: Brood en Rozen, 3, 1997, 38-49; Voor een 
comparatief onderzoek naar ziekenfondsen: Karel Veraghtert, Brigitte Widdershoven, Twee eeuwen solidariteit. 
De Nederlandse, Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw, Amsterdam, Aksant, 2002. 
Voor een overzichtswerk over de liberale mutualiteiten, zie: Dries Verlet, Carl Devos, Tine Boucké (red.), De 
Blauwe Voorzorg. De liberale mutualiteiten tegen het licht gehouden, Antwerpen, Garant, 2006. 
26 Els Witte, René De Preter (red.), Samen Sparen. De geschiedenis van de spaarbank Codep en haar voorlopers, Kritak, 
Leuven, 1989, 23. 
27 Witte, Veraghtert, Van Put (red.), De Belgische spaarbanken, 99. 
28 “La Société la Vieille-Montagne”, in: Le Travailleur Associé, 15 juni 1867, 2e jaargang, nummer 6, 142-143. 
29 Guy Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid (1944-1963), Brussel, VUBPress, 1994, 21. 
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richten. Eén van de eerste nationale voorzorgkassen was deze voor zeelieden.30 
Bovendien nam de overheid in de eerste helft van de negentiende eeuw ook het 
voortouw in de oprichting van pensioen- en/of bijstandskassen voor haar ambtenaren, 
voor leerkrachten, voor spoorwegarbeiders en voor mijnwerkers.31 

 
Naast deze collectieve beschermingsverenigingen en de verbruiks-, krediet- en 

productiecoöperaties waren er tot slot ook de spaarkassen. Het individualistisch 
oppotten van een geldvoorraad in een spaarkas was een typisch negentiende-eeuws 
fenomeen.32 Vanaf het begin van de negentiende eeuw probeerden lokale overheden 
spaarkassen op te richten, evenwel met weinig succes. Ook fabrieksbazen ondernamen 
kleinschalige initiatieven voor hun arbeiders, eveneens met weinig bijval.33 Uit de 
bestaande historiografie blijkt dat in de eerste helft van de negentiende eeuw vooral 
private banken en financiële machtsgroepen, zoals de Société Générale, de Banque de 
Belgique en de Banque liégeoise, het spaarwezen in België domineerden. Deze 
bankspaarkassen kwamen echter in moeilijkheden tijdens de crisisperiode van 1848 
toen mensen in paniek en masse hun geld opvroegen dat was geïmmobiliseerd in de 
industrie. Vanaf dat moment begon men grondig na te denken over de mogelijke rol van 
de overheid bij het oprichten van een nationale spaarkas, die extra kapitaalsgarantie 
zou bieden en minder vatbaar zou zijn voor economische fluctuaties. Het had heel wat 
voeten in de aarde, maar uiteindelijk werd in 1865 – onder impuls van de liberale 
regering Rogier – de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) opgericht. De hoofdrol die 
de zuiver private banken tot het midden van de negentiende eeuw hadden, was 
uitgespeeld.34  

Sabine Parmentier (1985, 1986) onderzocht de ontstaansgeschiedenis van de 
nationale spaarbank – de ASLK – als graadmeter voor de liberale staatsinmenging in de 
negentiende eeuw. Ze benadrukte het ideologie- en maatschappijbevestigende karakter 

 
                                                        
30 Gerd De Baets, Alex De Vos, Greta Devos (red.), Van wieg tot zeemansgraf: hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, 
1845-1995, Hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden, Antwerpen, 1995. 
31 Met het koninklijk besluit van 1 september 1838 werd een bijstand- en pensioenkas opgericht voor het 
spoorwegpersoneel. Bij wet van 21 juli 1844 werd een pensioenkas opgericht voor de weduwen en wezen van 
de staatsambtenaren, aangevuld bij wet van 17 februari 1849; Auguste Visschers, Aperçu des institutions de 
prévoyance de la Belgique, présenté au congrès international de bienfaisance, dans la séance du 16 septembre 1856, 
Brussel, Lesigne, 1857, 7-17; Natasja Peeters, “Sociale zekerheid in bureaucratie. De pensioenwet voor centrale 
overheidsambtenaren van 1844 en de liberale maatregelen van 1848”, in: BTFG, 75 (2), 1997, 383-412. 
32 Els Witte, René De Preter (red.), Samen Sparen, 23. 
33 De Société de Cockerill, de S.A. La Vieille-Montagne en de Cristallerie du Val Saint-Lambert, probeerden hun 
arbeiders aan het bedrijf te binden via spaarkassen voor de werknemers. Deze spaarkassen trokken echter 
alleen goedbetaalde en gekwalificeerde personeelsleden aan en bereikten de ongeschoolde lage loonarbeider 
niet, in: Van Molle, “Spaarwezen en spaarkassen in België”, 138. 
34 Witte, Veraghtert, Van Put (red.), De Belgische spaarbanken, 64, 67-68. 



 

 201 

van de spaaridee en besloot dat de nationale spaarkas fungeerde als een efficiënt 
instrument om het burgerlijke waardensysteem bij de arbeiders te incorporeren. 
Parmentier argumenteerde bovendien dat het spaaridee een typisch liberaal antwoord 
was op het sociale probleem omdat sparen een pacificerende invloed had op het 
maatschappelijke evenwicht. Sparen was een vorm van sociale controle die de 
maatschappelijke integratie van de arbeiders versnelde.35 In zijn onderzoek naar de 
Brusselse radicale beweging (1830-1848) constateerde ook Armand Ghijsens (1986) dat 
de spaaridee – een idee dat zowel de materiële als de ideologische belangen van de 
burgerij diende – een belangrijk element was van het liberale waardenmodel. De 
Brusselse radicalen promootten sparen als preventie tegen de armoede en als 
supplementair voordeel zouden de overheidsuitgaven voor behoeftigen dalen.36 
Daarnaast legt de bestaande historiografie over arbeidersparen een duidelijke kloof 
bloot tussen de negentiende-eeuwse werkelijkheid en een sociale droom van een aantal 
hommes-orchestres. Ondanks de vele aanmoedigingen via brochures, lezingen en 
congressen, kon slechts een heel klein percentage van de arbeiders in de liberale 
spaaridee meestappen. Dit stelden tijdgenoten in de negentiende eeuw reeds vast. Zo 
rapporteerde Het Volksbelang in 1867 dat de arbeiders een vooroordeel hadden tegen de 
spaarkassen… 

…die zij verwarren met de bijzondere banken en gedurig vreezen failliet te zien 
maken. Men zal begrijpen hoe uiterst moeilijk het is, hoe het bijna onmogelijk is 
het begrip en de gewoonte der spaarzaamheid onder de werklieden te 
verspreiden: ’t is een preeken in de woestijn.37  

Uit het cijfermateriaal van een boek dat werd uitgegeven naar aanleiding van de 
vijfentwintigste verjaardag van de Belgische Spaarbankvereniging, blijkt dat de 
overgrote meerderheid van de arbeiders gewoonweg geen geld opzij kon zetten. Zij 
hadden iedere cent nodig om te overleven.38 Els Witte en René De Preter (1989) maakten 
dezelfde vaststelling: “toen tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw het 
spaarwezen met de oprichting van de ASLK een spectaculaire groei kende, was het 
aandeel van de arbeiders onder de spaarders in verhouding tot hun getalsterkte vrij 
gering.” 39 

 
                                                        
35 Sabine Parmentier, De evolutie van het Belgische spaarkaswezen in de 19e eeuw. Het privé-initiatief versus de liberale 
interventionistische politiek (1830-1865), licentiaatsverhandeling, Gent, RUG, 1985; Sabine Parmentier, “Het 
liberaal staatsinterventionisme in de 19e eeuw. Een concreet geval: de oprichting van de A.S.L.K.”, in: BTNG, 17 
(3-4), 1986, 380-383. 
36 Ghijsens, “Aanzetten tot sociale politiek vanuit de middenklasse”, 449-450. 
37 “De spaarboekjes in de scholen”, in: Het Volksbelang, 30 november 1867, 1e jaargang, nummer 47, 2. 
38 Witte, Veraghtert, Van Put (red.), De Belgische spaarbanken, 49-51, 92. 
39 Els Witte, René De Preter, Samen Sparen, 24-26. 
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Ik stel vast dat de bestaande historiografie vooral focust op de nationale interventie, 
op de rol van de ASLK en op het derde type van sparen via kassen. Ik zal me in dit deel 
vooral richten op de coöperatieve beweging, en dan meer specifiek op het ontstaan en 
de ontwikkeling van volksbanken. Omdat de coöperatieve kredietinstellingen vaak de 
financiële motor waren voor verbruikscoöperaties, komt dit type samenwerkende 
maatschappijen waar nodig ook zijdelings aan bod.40 Hendrik Defoort (2006) ontkrachtte 
reeds het wijdverspreide idee dat coöperaties per definitie “rood” waren. Meer nog, hij 
stelde dat de coöperatie een grote aantrekkingskracht uitoefende op bepaalde 
liberalen.41 Ik focus me in dit deel op de liberale verbruiks- en kredietcoöperaties die 
vanaf de jaren 1850-1860 in België werden opgericht. Jeffrey Tyssens (2012) 
argumenteerde dat een aantal vrijmetselaarsloges een rol hebben gespeeld bij het 
opstarten van dit soort samenwerkende verenigingen. De werkplaatsen van de loges 
waren immers sociale en politieke laboratoria, een soort van think tanks waar men 
experimenten uittekende en uitvoerde.42 Hij benadrukte dat de coöperatieve 
organisaties zich op het raakvlak bewogen van liefdadigheid en sociale emancipatie.43 

Naast deze thematische studie zijn de Belgische volksbanken in de huidige 
historiografie vooral slechts oppervlakkig behandeld. Leen Van Molle (1986) schreef 
deze instellingen categoriek af als onsuccesvolle burgerlijke experimenten die slechts 
een toplaag van de arbeiders bereikten en die als enige doel hadden de sociale orde te 
bewaren. Bovendien schrijft ze de volksbanken vooral een commerciële betekenis toe.44 
Haar vaststellingen zijn alvast correct: in de praktijk waren de volksbanken in België 
inderdaad niet succesvol, ze bereikten de arme fabrieksarbeiders niet en ze waren 
vooral gericht op winst maken. Maar achter dit mislukt experiment zat een bredere 
visie, die ik via de casestudy over de Gentse volksbank probeer bloot te leggen. Ondanks 
het experimentele karakter en de beperkte impact, is de studie van deze vroege, liberale 
coöperatieve experimenten zeker interessant.45 Hoewel de gerealiseerde praktijk ver 
weg stond van de theorie, waren de discussies over sparen en volksbanken wel een 
onderdeel van een bredere maatschappijvisie. De doelgroep van de burgerlijke 

 
                                                        
40 Witte, Veraghtert, Van Put (red.), De Belgische spaarbanken, 53. 
41 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 71. 
42 Jeffrey Tyssens, In vrijheid verbonden. Studies over Belgische vrijmetselaars en hun maatschappijproject in de 
negentiende eeuw, Gent, Liberaal Archief, 2009, 8-10. 
43 Jeffrey Tyssens, “Association, patronizing and autonomy: belgian masonic lodges as sponsors of a 
‘cooperative’ movement in the 1860s and 1870s”, in: Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism, 2 (2), 
2012, 261-292; Jeffrey Tyssens, Henk Van Daele, “Orde, zorg en spaarzaamheid. Vrijmetselarij en onderwijs”, 
in: Tyssens (red.), Van wijsheid met vreugd gepaard, 143-159. 
44 Van Molle, “Spaarwezen en spaarkassen in België”, 125. 
45 Jeffrey Tyssens, Michel Vermote, “Par la parole et par les actes? Vrijmetselarij en de emancipatie van de 
arbeiders”, 186. 
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volksbanken was een toplaag van de arbeiders, net zoals Karl Marx dit deed, schreven de 
hommes-orchestres het Lumpenproletariaat af. Defoort (2006) argumenteerde dat “de 
volksbanken een oplossing boden voor de sociale kwestie die perfect te rijmen viel met 
de kapitalistische economie zonder te raken aan de krachten van de markt, zonder een 
beroep te doen op staatsinterventionisme. In theorie impliceerde de kredietcoöperatie 
als organisatievorm een “rechtvaardiger en daardoor levensvatbaarder” of zoals Dudink 
het verwoordde, een “deugdzaam’ kapitalisme.”46 

Daarenboven ging het sociale legitimatiediscours voor sparen tijdens de Belle Epoque 
terug op de vroegere ervaringen en toonde het opvallend veel gelijkenissen met de 
burgerlijke ideologie over sparen in het midden van de negentiende eeuw.47 Net als in 
het vorige deel, zal ook de invloed van buitenlandse modellen worden onderzocht en zal 
de uitwisseling van ideeën op internationale congressen centraal staan. 

Via de Gentse volksbank zal ik ten slotte op een meer biografische wijze ook de 
sleutelfiguur van dit project – voorzitter Gustave Rolin-Jaequemyns – onderzoeken. Aan 
de hand van zijn persoonlijke correspondentie probeer ik zijn interesseveld en zijn 
netwerk te reconstrueren en onderzoek ik welke positie deze prominente liberaal 
innam in de Liberale Partij. Deze casestudy is interessant omdat Rolin-Jaequemyns kan 
worden beschouwd als een ambassadeur van de liberale hommes-orchestres. Door op zijn 
figuur in te zoomen, botste ik ook op een aantal spanningen binnen de Gentse Liberale 
Partij. Ondanks het feit dat deze spanningen niet op directe wijze een invloed hadden op 
de spaarideologie, zal ik in dit deel toch dieper stilstaan bij de scheuring tussen de 
liberalen in de Arteveldestad. Dat mijn onderzoek dus even een zijsprong maakt, heeft 
een belangrijke reden: de Genste casestudy laat me toe te reflexeren over bestaande 
historische categorieën: wie was/welke ideeën waren  progressief, vooruitstrevend en 
conservatief? Op welke manier was de zoektocht naar de oplossing voor de sociale 
kwestie indirect verbonden met het politieke debat over democratisering van het 
kiesrecht? Vertrekkend vanuit het netwerk van Rolin-Jaequemyns en door een aantal 
Gentse protagonisten en hun ideeën van dichtbij te bestuderen, probeer ik een 
antwoord te vinden op deze vragen. 

 
                                                        
46 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 71. 
47 Witte, Veraghtert, Van Put (red.), De Belgische spaarbanken, 52. 





 

 205 

 2  Diagnose 

2 .1  Ducpétiaux,  Visschers en Crocq 

L’industrie est en voie de progrès; les usines et les 
manufactures s’étendent de toutes parts; les routes, les 
canaux, les chemins de fer établissent sur tous les points 
des moyens de transports rapides et commodes; le luxe, 
les sciences, les arts n’ont jamais brillé d’un éclat plus vif. 
Mais à côté de ces splendeurs, n’entendez-vous pas gémir 
la voix du pauvre déshérité? Pour un riche combien n’y 
a-t-il pas d’indigents? Oui, la richesse s’est accrue, mais 
sa répartition est restée la même; les capitaux appelent 
les capitaux, mais la misère continue à enfanter la 
misère.1 

Voor succesvolle ondernemers en voor kapitaalkrachtige burgers leverde de 
industrialisering veel rijkdom op maar voor het grootste deel van de bevolking 
daarentegen voltrok zich in de eerste helft van de negentiende eeuw een structureel 
verarmingsproces. De doorbraak van het industrieel kapitalisme en de urbanisering 
maakte vooral de rijken rijker en de armen armer.2 Die vaststelling maakte ook de 
Franse wijsgeer Alexis de Tocqueville in zijn studie Over het pauperisme (1835). Hij 
analyseerde dat in de rijke samenlevingen de welstand en de armoede in grotere mate 
tegenover elkaar stonden dan elders.3 De Europese plattelandscrisis in de jaren 1840 
versterkte het armoedeprobleem. Het aantal behoeftigen dat afhankelijk werd van de 

 
                                                        
1 Edouard Ducpétiaux, Le paupérisme en Belgique: causes et remèdes, Brussel, Decq, 1844, 2. 
2 Witte, Veraghtert, Van Put (red.), De Belgische spaarbanken, 58; Wim Decoodt, Veerle Jacobs, Herman 
Vandormael, Armoede en armenzorg vroeger en nu, Gaasbeek, Kasteel van Gaasbaak, 1989, 10-12; Dirk van 
Damme, Armenzorg en de staat. Comparatief-historische studie van de origines van de moderne verzorgingsstaat in West-
Europa, Gent, s.n., 1990. 
3 Alexis de Tocqueville, Over het pauperisme. Vertaald door Ineke Mertens, Amsterdam, Van Gennep, 2011, 18. 
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openbare onderstand nam exponentieel toe.4 In België stelde Edouard Ducpétiaux vast 
dat de “alarmerende en chronische” armoedesituatie vooral de Vlaamse textielarbeiders 
trof.5 Zijn tijdgenoot Louis Wolowski – lid van het Instituut voor Statistiek te Parijs – 
gebruikte medische termen om te spreken over een “endemische behoeftigheid”.6 Het 
armoedeprobleem was onderdeel van de sociale kwestie en werd vanuit verschillende 
ideologische hoeken anders benaderd en gedefinieerd. In de katholieke visie was 
armoede het resultaat van een door God gewilde sociale orde. Bijgevolg maakte een 
wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen rijken en armen, vertaald in openbare 
onderstand en filantropie, integraal deel uit van de katholieke levensbeschouwing. Meer 
nog, vanuit de gedachte “wiens brood men eet, diens woord men spreekt”, waakten de 
katholieken met zorg over hun primaat in de armenzorg.7 Daartegenover stonden de 
liberalen die hamerden op het individueel verantwoordelijkheidsgevoel. In hun visie 
was armoede een individueel probleem en was het de schuld van de arbeider zelf die te 
lui was en niet genoeg wilskracht toonde om zijn persoonlijke situatie te verbeteren. 
Deze figuren waren meestal geen voorstanders van traditionele liefdadigheid omdat die 
teveel in handen was van de Kerk.8 In de praktijk vertoonde het antiklerikale alternatief 
dat zij voorschreven opvallend veel parallellen met de katholieke caritas. De Gentse 
liefdadige en liberale vereniging Zonder Naam niet Zonder Hart bijvoorbeeld deelde 
broden uit aan de armen.9 En ook in 1863 toen de katoencrisis de Arteveldestad hard 
trof, gaf deze vereniging aan de “duizend der armste leerlingen van de stad” gratis 
kledij.10 Via deze bedelingen wilde men niet zozeer de arbeiders emanciperen, maar 
veeleer de katholieke concurrentie breken.11  

 
                                                        
4 In 1847 steeg het aantal ondersteunden naar 779.973 of op 4,3 miljoen inwoners 18% van de bevolking, zie: 
Stijn Van de Perre, “De doktoor der armen. Armenmeesters en andere vrijwilligers bij de Burelen van 
Weldadigheid (1796-1925)”, 146. 
5 Ducpétiaux, Le paupérisme en Belgique, 11. 
6 Louis Wolowski, Etudes d’économie politique et de statistique: le paupérisme des Flandres, l’exposition agricole et 
industrielle de Bruxelles, Parijs, Guillaumin, 1848, in: Goossens, Het sociaal huisvestingsbeleid in België, 1.1., 6. 
7 Patricia Van den Eeckhout, “De openbare onderstand”, in: De erfenis van de Franse Revolutie, 1784-1814, Brussel, 
ASLK, 1989, 148-153. 
8 Witte, Veraghtert, Van Put (red.), De Belgische spaarbanken, 79-80. 
9 Hens, Meer dan een halve eeuw private liefdadigheid te Gent. “De Zonder Naam niet Zonder Hart” (1855-1914), 29. 
10 Het uitdelen van kledij had overigens een dubbel doel. Enerzijds verschafte men op die manier werk aan de 
plaatselijke kleermakers die door de katoencrisis werkloos waren en anderzijds hielp men er arme gezinnen 
mee die behoefte hadden aan warme kledij. Het Gentse weldadigheidsbureau trad op als tussenpersoon, met 
een bon konden de werklieden bij deze instelling kledij verkrijgen. Deze vereniging zal ook een pensioenkas 
en een kas van onderlinge bijstand oprichten en werkte ook mee aan de verspreiding van het onderwijs, in: 
Stadsarchief Gent, W3/56, Menslievende kring “De zonder naam niet zonder hart (1857-1866), Algemeen verslag over 
de werkingen des krings De Zonder Naem niet zonder Hert gedurende het jaar 1863. 
11 Tyssens, Vermote, “Par la parole et par les actes? Vrijmetselarij en de emancipatie van de arbeiders”, 180. 
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De figuren die laveerden in een internationaal sociaal hervormingsnetwerk – de 
hommes-orchestres – hadden een enigszins ander beeld. Uit een hele stroom van 
publicaties over het armoedeprobleem blijkt dat ze een socialer standpunt innamen. 
Aan de hand van statistische tabellen en extensieve lijsten van behoeftigen 
diagnosticeerden ze het verpauperingsproces. Deze cijfers en data toonden volgens hen 
aan dat de traditionele liefdadigheid net armoede en financiële afhankelijkheid in de 
hand werkte.12 Ze vroegen zich oprecht af hoe men deze funeste situatie kon oplossen. 
In de visie van deze figuren was het noch de arbeider zelf, noch een goddelijke orde die 
behoeftigheid veroorzaakte. Integendeel, ze meenden dat een aantal traditionele 
instellingen en maatschappelijke aberraties aan de basis lagen van de structurele 
armoede. Niet iedereen kreeg van bij de geboorte gelijke kansen.13  

 
Afbeelding 16: portret van Edouard Ducpétiaux 

 
                                                        
12 “Est-ce le gouvernement qui doit diriger les caisses d’épargne, ou faut-il abandonner ce soin à des 
commissions particulières, et quel est le mode le plus facile et le plus sûr d’admission pour les dépôts dans les 
banques?”, in: Annales de l’APSS. Congrès d’Amsterdam, 578-583. 
13 ’t Hart, “Het Nut en de ‘sociale quaestie’”, 308-309. 
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Edouard Ducpétiaux, die ook in het huisvestingsverhaal een rol speelde, geloofde 
stellig dat de traditionele aalmoes slechts een doekje voor het bloeden was. Hij schreef 
verschillende werken over het armoedeprobleem, over de armenzorg en over de 
voorzorg- en spaarinstellingen. 14 Zijn geschriften kunnen stuk voor stuk gelezen 
worden als een pleidooi voor de hervorming van de traditionele liefdadigheid. Als 
oplossing pleitte Ducpétiaux voor de oprichting van spaarkassen, voorzorgkassen en 
kassen van onderlinge bijstand. In 1832 legde hij, geheel in de lijn met de toenmalige 
liberale opvattingen, de verantwoordelijkheid voor deze spaarinstellingen bij de lokale 
besturen.15 Een grootschalig spaarkassennetwerk zou moeten functioneren volgens een 
piramidale opbouw: de burgemeester zou de spaargelden moeten innen en ze 
overmaken aan een arrondissementele commissie. Dit comité moest vervolgens de 
fondsen overmaken aan een provinciale kas en deze instelling zou de 
eindverantwoordelijkheid hebben om de middelen nuttig te besteden. Maar Ducpétiaux’ 
spaarideeën kregen aanvankelijk weinig weerklank.16 In 1844 herhaalde hij dat…  

…le paupérisme, avec ses plus tristes conséquences, se développe d’une manière 
effrayante en Belgique.17  

Als direct resultaat klopten steeds meer mensen aan bij de Bergen van 
Barmhartigheid of pandjeshuizen, waar men in ruil voor een onderpand een geldsom 

 
                                                        
14 Des caisses d’épargne et de leur influence sur les classes laborieuses (1831); Des moyens moyens de soulager et de 
prévenir l’indigence et d’éteindre la mendicité. Extrait d’un rapport adressé au ministre de l’intérieur suivi d’un projet de 
loi pour l’extinction de la mendicité et de renseignements statistiques sur l’état des établissements de bienfaisance en 
Belgique (1832); Le paupérisme en Belgique (1844); Exposé de la question de la misère et du paupérisme en Belgique, et 
spécialement dans les Flandres (1847); Mémoire sur le paupérisme dans les Flandres (1850); Institutions de bienfaisance 
de la Belgique. Résumé statistique (1850); Esquisse politique sur l’action des forces sociales dans les différentes espèces de 
gouvernement (1857); La question ouvrière (1867). 
15 Net zoals Rogier de verantwoordelijkheid inzake openbare gezondheid bij de lokale besturen legde, deed 
men dit ook op vlak van de openbare armenzorg. De nationale staat speelde geen rol, maar openbare 
armenzorg werd wel ‘gemunicipaliseerd’, d.w.z. de primaire verantwoordelijkheid werd gelegd bij de 
weldadigheidsbureaus en de Burgerlijke Godshuizen. Hun kassen werden in de negentiende-eeuw vooral 
gespijsd met geld dat werd ingezameld werd via bals en concerten. Bijstand was dus geen recht voor de 
arbeiders, maar eerder een soort ‘morele’ plicht voor de elite, zie: Stijn Van de Perre, “La dîme du plaisir. Het 
‘droit des pauvres’ in het licht van de financiering van de armenzorg in de lange 19e eeuw (1796-1914)”, in: 
Fernand Hemelryck, Jaak Ockeley, Jef Janssens, Recht in geschiedenis. Een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis 
van de middeleeuwen tot de hedendaagse tijd, Leuven, Davidsfonds, 2005, 380-381, 393. 
16 Het systeem werd niet doorgetrokken tot de nationale overheid. In zijn project uit 1832 stelde Ducpétiaux 
dat de provinciale kassen mochten beslissen hoe men de fondsen kon investeren. De provinciale commissies 
werden wel samengesteld door de nationale staat, in: Ghijsens, “Aanzetten tot sociale politiek vanuit de 
middenklasse”, 436-437, 450-451. 
17 Ducpétiaux, Le paupérisme en Belgique, 11. 
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ontving.18 Steeds meer arbeiders zochten steun bij armenhuizen en ook het aantal 
diefstallen nam gestaag toe.19 Om dit “groeiende en verontrustende” vraagstuk op te 
lossen, stelde Ducpétiaux een aantal supplementaire maatregelen voor. Men zou de 
invoerrechten op de buitenlandse goederen kunnen verhogen en met protectionistische 
voorschriften de Belgische economie kunnen beschermen. Ook kolonisatie en emigratie 
zouden het probleem kunnen verzachten: op die manier werden niet alleen nieuwe 
economische afzetgebieden aangeboord, ook het overbevolkingsprobleem zou opgelost 
geraken waardoor meteen ook het aantal behoeftigen in België zou dalen.20 Maar de 
beste manier om het probleem echter op te lossen bleef volgens Ducpétiaux het 
verspreiden van de spaaridee dat vertrok vanuit de arbeider zelf.21 Ducpétiaux’ ideeën 
evolueerden naarmate het laisser-faire-principe op sociaal vlak steeds meer onder druk 
kwam te staan. In 1832 pleitte Ducpétiaux dat enkel de lokale autoriteiten spaarkassen 
konden oprichten. In 1844 meende hij dat de nationale overheid een centraliserende en 
uniformerende rol te spelen had door het oprichten van een Banque des Travailleurs. Deze 
nationale instelling – die onder toezicht moest staan van een Kamercommissie – zou alle 
lokale spaarinstellingen moeten beheren en kon de fondsen nuttig besteden voor het 
bouwen van ziekenhuizen, scholen en gevangenissen. Op die manier, zo stelde 
Ducpétiaux, zouden de middelen van de arbeiders enkel in hun eigenbelang gebruikt 
worden “au lieu d’être, comme elles l’ont été jusqu’ici, exploitées au profit de certaines 
associations financières”.22 Ducpétiaux vond dat de spaarinstellingen in België – met 
uitzondering van de overheidskassen voor mijnwerkers, spoorwegarbeiders en vissers –
teveel werden overgelaten aan het privé-initiatief. Daardoor vielen ze in economisch 
moeilijke tijden ten prooi aan speculatie. Zijn tijd- en geestgenoot – Auguste Visschers – 

 
                                                        
18 “Monts-de-piété”, in: Charles Coquelin, Gilbert-Urbain Guillaumin, Dictionnaire de l’économie politique, Parijs, 
Guillaumin-Hachette, 1854, 229-234; Bij de onafhankelijkheid van België in 1830 bestonden er 22 Bergen van 
Barmhartigheid (Bergen, Doornik, Ieper, Kortrijk, Antwerpen, Brugge, Sint-Niklaas, Mechelen, Brussel, 
Leuven, Namen, Luik, Diest, Dinant, Verviers, Hoei, Nijvel, Gent, Oostende, Tienen, Sint-Truiden, 
Dendermonde). Vanaf de jaren 1860 werden dit soort instellingen stelselmatig gesloten omdat hun werking 
steeds meer onder vuur kwam te liggen, in: Louis Malvoz, “De bergen van Barmhartigheid in België in de 19e 
eeuw”, in: Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet, 1970, 24 (94), 194-202.   
19 Ducpétiaux, Le paupérisme en Belgique, 10-11. 
20 De eerste homogeen liberale regering onder leiding van Charles Rogier zal ingaan op deze suggestie. In 1849 
maakte ze in haar begroting een budget vrij voor de oprichting van een landbouwkolonie in Pennsylvania. 
Tevergeefs zo bleek. Het project mislukte omdat de kolonies economisch niet aantrekkelijk waren en omdat 
veel Belgische kolonisten stierven door cholera en andere inheemse ziekten, in: Torsten Feys, “Radeloosheid 
in crisistijd: pogingen van de Belgische autoriteiten om een deel van de arme bevolking naar de Verenigde 
Staten te sturen 1847-1856”, in: BTNG, 34 (2), 2004, 195, 202-203, 209-210, 221-222. 
21 Ducpétiaux, Le paupérisme en Belgique, 1. 
22 Edouard Ducpétiaux, Mémoire sur le paupérisme dans les Flandres, Brussel, Hayez, 1850, 305, 311, 313. 
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was dezelfde mening toegedaan. Dit blijkt uit een rapport dat Visschers presenteerde 
tijdens het weldadigheidscongres van 1856 in Brussel.  

L’institution des caisses d’épargne en Belgique laisse infiniment à désirer, et est 
loin de répondre aux besoins. En subordonnant en quelque sorte cette institution 
aux convenances des grandes associations financières, on l’a exposée à subir les 
conséquences des crises et des vicissitudes qui pouvaient frapper ces 
associations.23 

Het armoedeprobleem kende volgens Visschers complicaties. Niet alleen schoot de 
traditionele liefdadigheid tekort, ook de reeds opgerichte Belgische spaarinstellingen 
functioneerden niet naar behoren. De bestaande bankspaarkassen boden geen directe 
voordelen voor de arbeidersklasse en waren vooral gericht op de kapitaalkrachtige 
burgers. De gemeentelijke spaarkassen kenden nooit een echte bloei.24 Vooral in 
vergelijking met het buitenland kende België een grote achterstand.25 Als lid van de 
Belgische Commission centrale de statistique gebruikte Visschers data en cijfers als 
retorische wapens in zijn strijd voor sociale verandering. Hij verzamelde actief gegevens 
over armoede en over openbare onderstand en geloofde in de statistiek als motor van 
vooruitgang.26 In zijn zoektocht naar oplossingen voor het armoedeprobleem, meende 
hij net als Ducpétiaux dat spaar- en voorzorgkassen een beter alternatief waren voor de 
pandjeshuizen. Zo poneerde Visschers in september 1862 tijdens het APSS-congres te 
Brussel, dat de Bergen van Barmhartigheid een zeer nefaste invloed hadden op de 
moraal van de arbeiders. 

D’après les observations critiques auxquelles les monts-de-piété ont donné lieu, 
on résume ainsi leur bilan: institution douteuse et imparfaite de bienfaisance; 
palliatif contre la misère et le paupérisme; banque de prêts dont les services 
coûtent cher, et, d’autre part, influence plutôt nuisible que favorable sur les 
habitudes des classes laborieuses, puisque, sans jamais remédier à la misère, les 

 
                                                        
23 Visschers, Aperçu des institutions de prévoyance de la Belgique, 27. 
24 Witte, Veraghtert, Van Put (red.), De Belgische spaarbanken, 72-73. 
25 Auguste Visschers, Nouvelle étude sur les caisses d’épargne, Brussel, Decq, 1861, 9. 
26 De Centrale Commissie voor Statistiek werd op 16 maart 1841 in België opgericht door de minister van 
Binnenlandse Zaken – Charles Liedts – en op verzoek van Quetelet. Quetelet, die op dat moment al een bekend 
internationaal statisticus was, werd voorzitter van deze instelling. Vijf jaar later, op 15 oktober 1846, voerde 
deze Centrale Commissie voor Statstiek voor het eerst in het onafhankelijke België een nationale en simultane 
telling uit van de bevolking, landbouw en industrie, in: Randeraad, Het onberekenbare Europa: macht en getal in de 
negentiende eeuw, 25, 40, 50; Bracke, Een monument voor het land. Overheidsstatistiek in België (1795-1870), 198, 209. 
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monts-de-piété tiennent constamment leurs bureaux ouverts à la dissipation, au 
libertinage, à l’imprévoyance.27 

De Brusselse geneesheer en liberale hervormer Jean Crocq (1824-1898)28 maakte twee 
jaar later, tijdens het derde congres van de APSS in Amsterdam, dezelfde vaststelling. De 
openbare armenzorginstellingen, en meer specifiek de Bergen van Barmhartigheid, 
waren absoluut niet aangepast aan de negentiende-eeuwse maatschappelijke context en 
moedigden onvoorzichtigheid en losbandigheid aan. De pandjeshuizen hielpen niet 
hoofdzakelijk zieke of werkonbekwame arbeiders die het financieel moeilijk hadden, 
wel integendeel. Crocq diagnosticeerde dat deze instellingen het vooral druk hadden 
aan de vooravond van het carnavalsfeest of van de jaarlijkse kermis. Kortom, de 
pandjeshuizen gaven, in ruil voor kledij of werktuigen, geld aan de arbeiders, geld dat 
vervolgens werd verbrast op café.29 Deze in theorie nuttige instellingen oefenden in de 
praktijk dus een schadelijke invloed uit op de arbeidersmoraal, zo oordeelde Crocq. 
Daarom moesten de pandjeshuizen worden afgeschaft. Als alternatief pleitte Crocq – net 
als Visschers en Ducpétiaux – voor de oprichting van volksbanken, maatschappijen van 
onderlinge bijstand en spaarkassen. 

Je crois donc que le mont-de-piété doit disparaître, de la manière la plus complète, 
pour faire place à des institutions qui encouragent l’esprit de prévoyance chez 
l’ouvrier, à des institutions que la science moderne a mises en lumière et qui déjà 

 
                                                        
27 Auguste Visschers, “Rapport. Quelle influence exercent les mont de piété sur les habitudes des classes 
laborieuses, et de quelle réforme ces institutions sont-elles susceptibles?”, in: Annales de l’APSS. Congrès de 
Bruxelles, 107. 
28 Jean Crocq werd geboren in Brussel op 23 januari 1824 en stierf er op 18 september 1898. Hij studeerde aan 
de universiteit van Gent en daarna aan die van Brussel waar hij in 1848 het diploma van doctor in de 
geneeskunde behaalde. Hij bouwde een medische carrière uit. In 1855 werd hij benoemd tot professor aan de 
ULB. Hij was ook voorzitter van de Fédération médicale de Belgique (1865-1875) en bestuurslid van de Brusselse 
ziekenhuizen. Crocq was een vrijmetselaar, op 26 mei 1853 werd hij opgenomen in de Brusselse loge Les Vrais 
Amis de l’Union et du Progrès. Crocq was ook ongeveer twintig jaar (1879-1898) lid van de Hoge Gezondheidsraad. 
In 1883 werd hij benoemd tot voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. In 1872 diende hij als 
liberaal senator tevergeefs een wetsvoorstel in om de leeftijdgrens op kinderarbeid te verhogen. In 
tegenstelling tot de meerderheid van de senaat, oordeelde Crocq dat de menselijke belangen primeerden 
boven de economische motieven en dat men moest ingrijpen in de arbeidsreglementering. Na deze mislukte 
poging probeerde Crocq de zaak wel alsnog te regelen via een amendement maar zelfs dat werd compleet 
geblokkeerd, in: Jo Deferme, “Geen woorden maar daden, politieke cultuur en sociale verantwoordelijkheid in 
België van 1886”, in: BTNG, 31 (1-2), 2000, 155-157; George Leboucq, “Crocq Jean”, in: Biographie nationale de 
Belgique, Brussel, Bruylant, XXX, 1959, kolom 301-305; Bruyneel, De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009). Schakel 
tussen wetenschap en volksgezondheid, 85. 
29 Jean Crocq, “Quelle est, d’après les faits comparés, l’influence exercée par les établissements de bienfaisance 
publique (monts-de-piété, hospices, hôpitaux, etc.) sur l’état moral de la classe ouvrière?”, Annales du Congrès 
d’Amsterdam, 27 september 1864, 526, 535. 
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fonctionnent dans beaucoup de pays… des banques ouvrières, des sociétés de 
secours mutuels et des caisses d’épargne.30 

 Deze voorzorg- en spaarinstellingen zouden bij de arbeiders een gedisciplineerde 
en een voorzienige houding stimuleren en hen in de toekomst beschermen tegen ziekte, 
werkloosheid, ouderdom. Of zoals Visschers het verwoordde:  

…tegen al die dingen des levens waarvoor een financiële reserve nodig was om 
niet afhankelijk te worden van de openbare onderstand.31  

Visschers hanteerde wel een duidelijke rangorde: in eerste instantie moesten de 
arbeiders zich aansluiten bij voorzorgkassen en bij kassen van onderlinge bijstand om 
zich te beschermen tegen ziekte en ongevallen. Vervolgens was het voor de arbeiders 
voordelig om zich aan te sluiten bij een verbruikscoöperatie voor granen, kledij of 
werkinstrumenten. Pas wanneer een arbeider deze stappen ondernomen had en als hij 
nog financiële reserves had, moest hij dit geld opzij zetten in een individuele spaarkas of 
in depot geven bij een volksbank. Volgens Visschers boden deze laatste twee 
instellingen een aantal niet te versmaden voordelen: ze beschermden de arbeiders tegen 
temporele verleidingen, ze brachten het verzamelde kapitaal in omloop en via de 
interesten verwierven de arbeiders stelselmatig een groter vermogen. Bovendien ging 
er van de spaarkassen en van de volksbanken ook een moraliserende kracht uit: door 
het eigendomsgevoel te bevorderen, werden de arbeiders geïncorporeerd in de 
kapitalistische maatschappij. Idealiter zou de sparende arbeider na verloop van tijd een 
eigen kleine onderneming kunnen opstarten of een eigen huis kunnen kopen, zo stelde 
Visschers. Opnieuw schemert de invloed van Bentham’s utilitaristische principe door in 
de geschriften van deze liberale hervormer.  

Les caisses d’épargne exercent une influence qui n’est pas moins profitable à l’Etat 
qu’aux particuliers.32 

Als voorzitter van de Belgische Mijnraad kon Visschers zijn ideeën in de praktijk 
omzetten. Geconfronteerd met de vele arbeidsongevallen in de gevaarlijke 
mijnschachten, promootte Visschers actief voorzorgkassen in deze sector.33 In 1839 
werd zijn artikel over De l’établissement de caisses de prévoyance en Belgique, en faveur des 

 
                                                        
30 Crocq, ibidem, 526. 
31 Visschers, Aperçu des institutions de prévoyance de la Belgique, 13; Auguste Visschers, De l’organisation de caisses 
communes de prévoyance en faveur des classes laborieuses en général, Brussel, Vandooren, 1848, 5, 13. 
32 Visschers, Nouvelle étude sur les caisses d’épargne, 7-12, 46.  
33 Jan Dhondt, Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in België, geraadpleegd op: 
https://www.marxists.org/nederlands/dhondt/1960/geschiedenis/3.htm; Bracke, Een monument voor het land. 
Overheidsstatistiek in België (1795-1870), 388. 
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ouvriers mineurs gepubliceerd in de Revue Belge en in de Revue Universelle.34 In dezelfde 
periode werd onder Visschers’ impuls een centrale voorzorgkas voor mijnwerkers onder 
patronaat van de staat opgericht. Het was een koepelorgaan waarin de bestaande 
bedrijfskassen van de mijnen werden gecentraliseerd en in 1848 was reeds 92% van de 
mijnwerkers er lid van.35 Het discours van Visschers ter legitimatie van deze kassen was 
enerzijds emancipatorisch, maar anderzijds ook moraliserend. 

L’institution des caisses de prévoyance n’a pas seulement procuré à la classe des 
ouvriers mineurs des avantages matériels; on ne peut méconnaître les avantages 
moraux qui en sont résultés.36 

Visschers wenste dit initiatief te veralgemenen naar alle bedrijfstakken. Hij was een 
voorstander van staatsinterventionisme, maar hij botste op de grenzen van zijn positie 
als ambtenaar. 

Le pouvoir politique se sert de ces travaux, de ces études… les réforme et les 
complète, ou parfois les néglige et même les dédaigne.37  

Als voorzitter van de Mijnraad kon Visschers zijn ideeën in deze sector invoeren, 
maar zijn invloed op andere bedrijfstakken was te beperkt. Daarvoor was hij afhankelijk 
van de willekeur van de politieke machthebbers die zijn geschriften gretig maar 
selectief gebruikten. Zijn adviezen werden bewierookt wanneer ze pasten in hun 
wereldbeeld, maar afgekraakt wanneer ze afweken van hun politieke visie. 

 
                                                        
34 Ministerie van Openbare Werken, Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs. Rapport au roi, Luik, 
Latour, 1842, 9. 
35 Visschers, De l’organisation de caisses communes de prévoyance en faveur des classes laborieuses en général, 12-14. 
36 d’Andrimont, Des institutions et associations ouvrières, 35. 
37 Visschers, Nouvelle étude sur les caisses d’épargne, 5. 
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 3  Oplossingen 

3 .1  Een aantal  bescheiden Belgische wetten onder 
impuls van Charles Rogier 

Hoewel de spaarideeën van Visschers en Ducpétiaux in de jaren 1840 nog niet algemeen 
verspreid waren, zien we vanaf de jaren 1850 stappen in de – volgens deze liberale 
hervormers – goede richting. Vooral de homogeen liberale regering onder leiding van 
Charles Rogier (augustus 1847-1852) was niet vies van staatsinterventie en stond open 
voor de ideeën van de progressieve hommes-orchestres. In 1849 verzond Rogier een 
circulaire waarin hij pleitte voor het oprichten van Sociétés d’épargne pour l’achat de 
provisions d’hiver, coöperatieve verenigingen die aan voordelige prijzen wintervoorraden 
– bijvoorbeeld aardappelen of steenkool – konden aanleggen.1 Op 8 mei 1850 werd 
vervolgens een Caisse générale de retraite – een centrale rijkspensioenkas – opgericht.2 
Niet toevallig werd Auguste Visschers als lid van de administratieve commissie belast 
met het beheer van deze Algemene Lijfrentekas.3 Een jaar later, op 3 april 1851, liet de 
regering Rogier een wet goedkeuren waardoor de Sociétés de secours mutuels die zich 
officieel lieten erkennen een aantal extra voordelen konden krijgen. Opnieuw was een 
sleutelpositie weggelegd voor Visschers: hij werd voorzitter van de Commission chargée 
sur la surveillance des sociétés de secours mutuels, een adviescommissie die optrad als 
schakel tussen de voorzorgkassen en de regering.4 

 
                                                        
1 Van Molle, “Spaarwezen en spaarkassen in België”, 132. 
2 Parmentier, “Het liberaal staatsinterventionisme”, 389, 396. 
3 Auguste Visschers, “De la caisse générale de retraite institutée par la loi du 8 mai 1850”, in: Bulletin du musée 
de l’industrie, Brussel, Deltombe, 1851. 
4 Visschers, Nouvelle étude sur les caisses d’épargne, 36, 41, 43, 54; Parmentier, “Het liberaal 
staatsinterventionisme”, 400-401. 
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Deze drie maatregelen waren representatief voor de modus vivendi die werd gevonden 
tussen de verschillende opiniestromingen in het liberale kabinet van die periode. 
Charles Rogier – die nauwe contacten onderhield met Ducpétiaux en Visschers – 
verdedigde de overheidsinterventies vanuit moreel-filantropisch standpunt. De hommes-
orchestres erkenden zeker en vast de belangrijke rol die Rogier speelde. Tijdens het 
weldadigheidscongres in Londen in 1862, sprak Visschers zijn dankbaarheid uit. 

Je signalerai les dispositions prises par un Ministre éminent, M. Ch. Rogier, auquel 
les Flandres devront une éternelle reconnaissance. 5 

In de congresverslagen lezen we dat Visschers’ uitspraken ontvangen werden onder luid 
applaus. Maar wat Rogier als minister extra interessant maakte was dat hij er ook in 
slaagde om zelfs de meer conservatieve liberalen en de aanhangers van het economisch 
vrijheidsprincipe, zoals Hubert Josephe Walthère Frère-Orban, achter zich te scharen. 
Vooral de “paniekstemming” die na de Februarirevolutie van Parijs (1848) was ontstaan, 
gaf Rogier extra legitimiteit bij deze groep liberalen die meenden dat de revolutionaire 
dreiging moest worden gecounterd.6 Zij steunden de spaarprojecten vanuit de idee dat 
staatsinterventie collectief arbeidersverzet kon voorkomen: de voedselcoöperaties, de 
algemene lijfrentekas en de officieel erkende voorzorgkassen werden dus vooral 
opgericht om de sociale vrede te waarborgen. Het was de keerzijde van de sociale 
medaille: de instellingen waren ook efficiënte controle-instrumenten die de arbeiders 
konden integreren in het kapitalistische systeem.7 De eerste liberale regering van Rogier 
schreef overigens een aantal andere sociale maatregelen met een gelijkaardige 
doelstelling op haar conto. We zagen in het vorige deel dat deze ministerploeg ook 
ijverde voor de tussenkomst van lokale weldadigheidsbureaus bij de huisvesting van de 
arbeiders, bij het saneren van arbeiderswijken en bij het uitreiken van netheidsprijzen 
aan arbeiders. 

 
                                                        
5 “Rapport sur les mémoires relatifs à l’état social et économique de la Belgique, présenté au Congrès par Aug. 
Visschers, délégué du gouvernement belge”, in: Congrès international de bienfaisance, Londen, 1862, 100. 
6 Een aantal andere maatregelen na 1848 waren: uitbreiding van het kiesrecht door verlaging van de cijns tot 
het grondwettelijk minimum, de afschaffing van de dagbladzegel, de afkondiging van de onverenigbaarheid 
van een parlementair mandaat en een staatsambt, de uitbouw van publieke werken en het plaatsen van 
overheidsbestellingen bij de industrie om de werkloosheid te bestrijden, zie: Defoort, Werklieden bemint uw 
profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 60-61. 
7 Parmentier, “Het liberaal staatsinterventionisme”, 400-401. 
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Afbeelding 17: portret van Charles Rogier 

 
Maar net zoals de hygiënemaatregelen flopten, bleken ook de spaar- en 

voorzorgaanmoedigingen slechts een lapmiddel. De lijfrentekas was een mislukking, zo 
rapporteerde de Brusselse liberaal Charles Potvin tijdens het APSS-congres in 
Amsterdam (1864).8 Bovendien huiverden veel maatschappijen van onderlinge bijstand 
van extra staatscontrole – uitgevoerd door de Commission permanente des sociétés de 
secours mutuels. Ze verwierpen de verplichte erkenning en zagen af van een officiële 
goedkeuring.9 

In onderstaande tabellen uit 1873 zien we het aantal Sociétés de Secours Mutuels dat wel 
of niet een erkenning aanvroeg. De gegevens onthullen alvast één ding, in 1869 waren 

 
                                                        
8 Blanc, “Mémoire sur des associations coopératives”, in: Annales de l’APSS. Congrès d’Amsterdam, 814. 
9 Pas met de nieuwe wet op maatschappijen van onderlinge bijstand van 23 juni 1894 zal men de bezwaren 
tegen de voorgaande wet oplossen, in: Van Molle, “Spaarwezen en spaarkassen in België”, 132. 
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de niet-erkende verenigingen minder happig om hun gegevens door te geven aan de 
centrale Commission permanente des sociétés de secours mutuels. Terwijl er in 1860 nog in 
totaal 285 onderlinge bijstandsverenigingen werden geteld (36 erkende en 249 niet-
erkende), halveerde dit aantal in 1869 naar 169 (89 erkende en 80 niet erkende). We 
kunnen vermoeden dat heel wat niet-erkende maatschappijen liever geen gegevens 
doorspeelden naar de centrale overheidsdienst. Bovendien zien we dat ondanks het feit 
dat volgens de officiële statistieken het aantal erkende verenigingen licht het aantal 
niet-erkende verenigingen overtreft, het aantal aangesloten leden bij de niet-erkende 
verenigingen veel hoger ligt. De erkende hulpverenigingen hadden 12.573 leden (12.294 
mannen en 279 vrouwen), de niet-erkende instellingen telden er bijna dubbel zoveel, 
namelijk 21.527 (20.369 mannen en 1.158 vrouwen). 10 

 

 
                                                        
10 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 194-195; In 1886 telden de 220 “erkende” 
ziekteverzekeringskassen slechts 32.042 effectieve leden en 4.260 ereleden, naar schatting telden de “niet-
erkende verenigingen” toen ongeveer 31.000 leden, in: Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid, 18. 
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Het verspreiden van de spaaridee bleek een moeilijke onderneming en had iets weg 

van de processie van Echternach. Ondanks de veelvuldige oproepen van internationale 
sociale hervormers, bleven de traditionele liefdadigheidsinstellingen gewoon 
voortbestaan. Na 1852 hadden de meer gematigde en conservatieve liberalen opnieuw 
de macht in België en in hun visie was de volledige afdraffing van de openbare 
onderstand te radicaal. Deze traditionele instellingen waren volgens hen onontbeerlijk: 
wanneer een arbeider in nood geen beroep meer kon doen op de pandjeshuizen, zou hij 
enkel nog een toevlucht vinden in een aalmoes en dit was nog schadelijker voor de 
moraal.11 

Visschers richtte vanaf het midden van de jaren 1850 zijn radar op de internationale 
arena. Op korte termijn slaagde hij erin om een internationale reputatie op te bouwen. 
Hij zocht en vond tijdens internationale congressen een legitimatie voor zijn ideeën en 
geraakte bovendien beïnvloed door buitenlandse projecten die de collega-experts 
tijdens deze bijeenkomsten voorstelden. Meer nog, volgens Leonards en Randeraad 
(2010) behoorde Visschers als enige Belg tot de kerngroep van transnationale 
specialisten van sociale hervorming.12 Visschers was actief betrokken bij de eerste 

 
                                                        
11 “Quelle est l’influence exercée par les établissements de bienfaisance publique”, in: Annales du Congrès 
d’Amsterdam, 530-531, 539. 
12 Randeraad, Leonards, “Transnational Experts in Social Reform, 1840-1880”, 226. 
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internationale vredescongressen en hij woonde ook internationale penitentiaire 
congressen bij.13 Als Belgisch woorvoerder deed hij zijn spaaropvattingen meermaals uit 
de doeken tijdens de internationale statistiek- en weldadigheidscongressen en tijdens de 
congressen van de Association pour le progrès des sciences sociales.14 In het bijzonder kwam 
hij tijdens het Brusselse weldadigheidscongres van 1856 tot de eindconclusie dat directe 
staatstussenkomst in het voorzorg- en spaarvraagstuk onontbeerlijk was en dat de 
Belgische ministers ernaar moesten streven om een nationale spaar- en bijstandskas op 
te richten die idealiter aan elkaar werden gekoppeld.15 Deze internationale resolutie 
kreeg een directe, nationale weerklank. Op 15 november 1856 schreef de katholieke 
minister van Binnenlandse Zaken, Pierre De Decker (1812-1891) aan zijn liberale collega 
van Financiën, Edouard Mercier (1799-1870), dat de achterstand die België kende ten 
opzichte van het buitenland – zoals duidelijk bleek uit de internationale rapporten van 
Visschers – zo snel als mogelijk moest worden weggewerkt. Op 25 november stuurde 
Mercier daarop een circulaire rond om te informeren naar het aantal spaarkassen per 
provincie. Maar, het bleef enkel bij dit rondschrijven en effectieve maatregelen kwamen 
er niet.16 Een zeer vergelijkbare situatie zagen we toen sommige politici opriepen tot 
een betere regulering van de arbeidershuisvesting, maar waar de nationale regering ook 
steeds opnieuw in beslag genomen werd door “meer prangende problemen”. Laat het 
duidelijk zijn: voor de meerderheid van de liberale ministers was de sociale kwestie tot 
aan het einde van de negentiende eeuw en zelfs daarna geen prioriteit.  

Maar Visschers verloor de moed niet en in de jaren 1860 pleitte hij tijdens 
internationale congressen actiever dan ooit voor het oprichten van spaarkassen. Het 
stramien van Visschers’ internationaal optreden lag vast: hij maakte eerst een diagnose 
van het armoedeprobleem in België en stelde vervolgens zijn ideale oplossingen voor. 
Dit was overigens een internationale praktijk, zo stelde de liberaal Rolin-Jaequemyns in 
1862 vast, toen hij het weldadigheidscongres in Londen bijwoonde. 

 
                                                        
13 Internationale penitentiaire congressen in Frankfurt (1846) en Brussel (1847). Daarnaast was Visschers ook 
de oprichter van de Luikse Association pour l’abolition de la peine de mort in 1863, in: Thomas D’Haeninck, The 
appeal of places and ideas. A critical study and (re)conceptualization of the life of Auguste Visschers, a 19th century social 
reformer, masterscriptie, Nijmegen, Radboud Universiteit, 2014, 21, 22, 26, 28. 
14 Visschers participeerde met zekerheid aan het internationale statistiekcongres in Brussel (1853), Parijs 
(1855) en Den Haag (1869) en aan de weldadigheidscongressen in Brussel (1856), Frankfurt (1857) en Londen 
(1862). Daarnaast nam hij ook deel aan het internationale congres van de APSS in Brussel (1862) en in Gent 
(1863). Hij bezocht ook als afgevaardigde van de Belgische Centrale Commissie voor Statistiek de 
wereldtentoonstelling van 1851 in Londen. 
15 Congrès international de bienfaisance, Brussel, 1856, 30. 
16 Parmentier, “Het liberaal staatsinterventionisme”, 402-403. 
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Ils sont venues nous raconter tour à tour ce qu’il y avait de misères chez elles et ce 
qu’elles faisaient pour les secourir.17  

Het internationaal engagement van Visschers beïnvloedde ook zijn visie over sparen. 
We merken een opvallende evolutie op tussen de vroege jaren 1840 en de jaren 1860. In 
de vroege publicaties, toen Visschers nog niet had deelgenomen aan de internationale 
sociale hervormingscongressen, focuste hij vooral op de nationale situatie. Hij stelde 
vast dat een aantal Belgische fabriekseigenaars stappen hadden ondernomen om de 
arbeiders tot sparen aan te zetten. Als exemplarisch voorbeeld haalde Visschers de 
spaar- en voorzorgkassen van La Vieille-Montagne aan. Daarnaast constateerde hij ook 
dat de Belgische staat beschamend weinig stappen zette.18 In Visschers’ latere 
publicaties – tijdens en na zijn deelname aan internationale congressen – worden 
gradueel steeds meer buitenlandse voorbeelden opgevoerd. Visschers verwees naar 
projecten in Groot-Brittannië, waar kleine banken of friendly societies heel gestaag en op 
lokaal niveau spaarkassen opstartten. Deze Britse kassen werden niet opgericht op 
initiatief van een centrale instelling zoals het parlement of de Bank of England. Het waren 
kleinschalige en gedecentraliseerde projecten die veel vertrouwen wekten bij de 
arbeiders, wat een belangrijk gegeven bleek om de arbeiders effectief te overhalen om 
hun middelen bij deze kassen te deponeren.19 Niet alleen Visschers, maar ook 
Ducpétiaux pleitte ervoor om het Britse voorbeeld van de centraal beheerde friendly 
societies te volgen.20 Als tweede inspiratiebron voor de hommes-orchestres gold Frankrijk. 
Daar werd de eerste spaarkas opgericht in Parijs op 22 mei 1818, een initiatief dat al snel 
navolging kreeg in andere steden. Aanvankelijk konden deze plaatselijke kassen niet 
voldoende kapitaalszekerheid garanderen waardoor ze op zoek gingen naar nationale 
ondersteuning om zo hun de spaarders een extra waarborg te kunnen bieden.21 
Uiteindelijk werden deze privéspaarkassen bij wet van 5 juni 1835 officieel erkend als 
instellingen met een openbaar nut.22 Met de wet van 18 juni 1850 werd er in Frankrijk 

 
                                                        
17 FRJ, 0043 D, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Correspondance de Londres. Congrès international de bienfaisance”, 
brief op 27 juni 1862. 
18 Deze kassen werden gespijsd op verschillende manieren: een deel van het geld werd afgehouden van de 
lonen van de arbeiders, een deel waren rechtstreekse bijdragen van de industriëlen. Daarnaast werd er ook 
geld verzameld via boetes, via staatssubsidies, of via individuele giften, in: Visschers, De l’organisation de caisses 
communes de prévoyance en faveur des classes laborieuses en général, 11, 29. 
19 Visschers, Nouvelle étude sur les caisses d’épargne, 9, 20, 26. 
20 Ducpétiaux, Mémoire sur le paupérisme dans les Flandres, 308-309. 
21 Carole-Christen-Lécuyer, Histoire sociale et culturelle des caisses d’épargne en France (1818-1881), Parijs, Editions 
Economica, 2004. 
22 Deze wet zal in de loop van de jaren verder gespecificeerd worden met aanvullingen op 22 juni 1845, 29 april 
1850, 24 mei 1851, 18/30 juni 1851 en 7 mei 1853, in: AMM, Fonds SIM 02 A 648, Loi française sur les caisse 
d’épargne, gedetailleerd overzicht van de verschillende wet in verband met spaarkassen in Frankrijk. 
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bovendien een centrale Caisse des retraites pour la vieillesse opgericht. De situatie in 
Frankrijk was duidelijk: een beperkte vorm van staatsinterventie was er mogelijk, maar 
het waren wel de lokale spaarkassen en maatschappijen van onderlinge bijstand die als 
intermediaire agenten optraden.  

De internationale expertise van progressieve figuren zoals Ducpétiaux en Visschers 
zal uiteindelijk in het midden van de jaren 1860 doorsijpelen in de Belgische 
besluitvorming. Tijdens de parlementaire voorbereidingen en de discussies over het al 
dan niet oprichten van een nationale spaar- en pensioenkas (1865), zullen de 
voorstanders van dit project veelvuldig refereren naar de ideeën van deze homme-
orchestres, die reeds decennia stelden dat een beperkte staatsinterventie – vooral op 
sociaal vlak – aanvaardbaar en zelfs wenselijk was.23 Hun geschriften en studies werden 
veelvuldig geciteerd en Visschers werd in de debatten omschreven als een “homme de 
talent et d’expérience”.24 Uiteindelijk zal de Algemene Spaar- en Lijfrentekas die in 1865 
in België werd opgericht, functioneren volgens het Britse en Franse principe: er werd 
een centrale bank opgericht die werkte met lokale en gedecentraliseerde afdelingen die 
op veel vertrouwen van de arbeiders konden rekenen. De nationale kas beheerde de 
middelen en kon ze inzetten om sociale projecten te ondersteunen.25 Opnieuw valt het 
op dat in 1865 de tweede homogeen liberale regering onder leiding van Rogier aan de 
macht was (november 1857-december 1867). Waar het huisvestingsthema voor de 
nationale overheid gedurende veertig jaar (1848-1884) geen primaire bekommernis was, 
lag dit voor het spaarthema dus enigszins anders. Toch moet ik een belangrijke 
kanttekening plaatsen bij het ASLK-project: de meerderheid van de liberalen zag een 
direct financieel-economisch nut in de oprichting van een nationale spaarkas. Vooral de 
minister van Financiën, Frère-Orban, bepaalde het debat en het discours: de ASLK moest 
de slapende kapitalen aantrekken, het overheidskrediet verruimen en zodoende de 
staatsschuld verminderen.26 De sociale argumenten die Visschers en Ducpétiaux de 
decennia eerder aanreikten, waren minder doorslaggevend. De sociale voordelen die de 
ASLK zou bieden, namelijk het feit dat ze een gunstige invloed had op de materiële 
situatie van de sparende arbeiders en op die manier de staatsuitgaven voor openbare 
liefdadigheid zou verminderen, werden vooral gebruikt in de ideologische omkadering 
en ter rechtvaardiging van het beleid.27 In haar studie stelde Parmentier (1986) dan ook 
 
                                                        
23 Deferme, “Geen woorden maar daden: politieke cultuur en sociale verantwoordelijkheid in België van 1886”, 
157. 
24 Institution d’une caisse générale d’épargne et de retraite en Belgique. Loi du 16 mars 1865 (loi du 8 mai 1850 modifiée), 
première partie, documents & discussions parlementaires, Brussel, 1868, 267. 
25 We zagen reeds in het vorige deel dat de ASLK na de eerste huisvestingswet in 1889 het kapitaal zal 
aanwenden om de arbeiders te helpen eigenaar te worden van hun woning. 
26 Parmentier, “Het liberaal staatsinterventionisme”, 389, 406-407. 
27 Witte, Veraghtert, Van Put (red.), De Belgische spaarbanken, 76-78. 
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vast dat de argumenten die men gebruikte bij de oprichting van de ASLK een aanpassing 
waren van het oorspronkelijke emancipatorische ideeëngoed aan de belangen van de 
heersende klasse.28 Deze evolutie van de ASLK is in de bestaande historiografie al vaak 
besproken, maar parallel aan deze nationale ontwikkelingen, speelde zich op het 
internationaal forum ook een proces met een lokale weerslag af. Ook voor het 
spaarthema werd er door de hommes-orchestres gezocht naar oplossingen voor de sociale 
kwestie vanuit de burgerlijke maatschappij.  

3 .2  Internationale unanimiteit :  spaarzaamheid als  
mooie deugd 

Net zoals bij het huisvestingsvraagstuk werd er tijdens de internationale congressen 
gereflecteerd over de mogelijke oplossingen voor het armoedeprobleem. Tijdens het 
weldadigheidscongres in Brussel (1856) werden voor het eerst discussies over dit 
onderwerp gevoerd.29 De eindresoluties waren klaar en duidelijk: spaar- en 
voorzorginstellingen waren een krachtig preventiemiddel tegen armoede.  

Le Congrès, considérant que la prévoyance et l’épargne doivent être envisagées 
comme l’un des principaux moyens de conjurer et d’atténuer les effets des crises 
alimentaires et industrielles, et la misère en général.30 

Tijdens het congres werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende 
types van sparen. Zo waren er de voorzorg- en de bijstandskassen, de coöperatieve 
verenigingen en de spaarkassen. Maar ook bouwmaatschappijen voor het verwerven 
van gronden en het oprichten van woningen, werden beschouwd als spaarinstellingen. 
Van bij de aanvang waren het huisvestings- en het spaarthema duidelijk met elkaar 
vervlochten.31 Deze vervlechting onthult dat de hommes-orchestres in hun discours en in 
hun legitimering stelden dat men het fabrieksproletariaat uit de openbare onderstand 
wilde redden, maar dat hun projecten in de praktijk vooral gericht waren op een toplaag 
van de arbeiders die beschikten over een minimum aan startkapitaal. 
 
                                                        
28 Parmentier, “Het liberaal staatsinterventionisme”, 383-385. 
29 Jean Puissant, “L’historiographie de la cooperation en Belgique”, in: BTNG, 22 (1-2), 1991, 14. 
30 “Encouragement et propagation des institutions et de sociétés de prévoyance, des caisses d’épargne”, in: 
Congrès international de bienfaisance, Brussel, 1856, 485. 
31 “Encouragement et propagation des institutions et de sociétés de prévoyance, des caisses d’épargne”, in: 
Congrès international de bienfaisance, Brussel, 1856, 29. 
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Ook tijdens de latere congressen bleef de cohesie tussen de twee onderwerpen 
bestaan. In 1862 pleitte de Gentse protagonist van arbeidershuisvesting, Adolphe 
Burggraeve, tijdens het APSS-congres in Brussel, dat een goede thuis dé manier was om 
de arbeiders te laten sparen.  

Restaurer le foyer domestique, tel est donc le moyen de développer chez l’ouvrier 
l’idée de la prévoyance et de l’épargne.32  

Bovendien was de algemene teneur tijdens de congressen dat het spaarinitiatief 
vanuit de arbeiders zelf moest komen. De ideeën over sparen waren – nog meer dan bij 
de huisvestingskwestie – geschoeid op het zelfhulpprincipe. Zo stelde Auguste Visschers 
tijdens het weldadigheidscongres in Londen (1862). 

Si nous nous occupons du bien-être matériel et moral des populations; si nous 
veillons sur la santé, le développement des forces physiques et intellectuelles de 
l’homme dès ses premières années; si, en le guidant, en l’éclairant, en le 
protégeant, nous cherchons à faire disparaître les entraves qui paralyseraient ses 
movements, l’exercice de ses facultés, c’est à une condition: qu’il s’aide lui-même; 
le self help, comme on dit en Angleterre, doit être la base de tout système de 
secours.33 

Toch werd veelal ook de kanttekening gemaakt dat het moeilijk kon zijn voor de 
arbeiders om helemaal vanaf nul te beginnen. Daarom waren de hommes-orchestres niet 
afkerig van patronage. Hoewel self help het ultieme doel was van veel van deze 
internationale actoren, ging men er meteen ook van uit dat de arbeiders een duwtje in 
de rug konden gebruiken.34 Tijdens de slotresoluties van het eerste 
weldadigheidscongres in 1856 werden er een aantal manieren opgesomd om 
spaarzaamheid bij de arbeiders te stimuleren. Volgens deze besluiten waren er vier 
actoren die de arbeiders op weg moesten helpen: de fabriekseigenaars, de scholen en de 
onderwijzers, de pers en de overheid. Ik ga in de volgende paragrafen na hoe deze 
organisaties en personen volgens de internationale hommes-orchestres een rol konden 
spelen in het verspreiden van de spaaridee. 

 
                                                        
32 “Quels sont les moyens de donner au peuple l’esprit de prévoyance et l’habitude de l’épargne”, in: Annales de 
l’APSS. Congrès de Bruxelles, 510. 
33 “Rapport sur les mémoires relatifs à l’état social et économique de la Belgique, présenté au Congrès par Aug. 
Visschers, délégué du gouvernement belge”, in: Congrès international de bienfaisance, Londen, 1862, 97. 
34 “Encouragement et propagation des institutions et de sociétés de prévoyance, des caisses d’épargne”, in: 
Congrès international de bienfaisance, Brussel, 1856, 30. 
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3 .2.1  Fabrieksbazen opnieuw pioniers? 

Les industriels fondèrent des institutions et des 
associations qui mettent le travailleur, non-seulement à 
l’abri de la misère que les maladies et les chômages forcés 
entraînent trop souvent après eux, mais qui lui rendent 
aussi la vie matérielle plus facile et le développement 
intellectuel accessible. Nous citerons notamment: les 
caisses de secours et d’épargne, les hôpitaux, les 
logements à bon marché, les magasins de denrées 
alimentaires à prix réduits, les soupes économiques, les 
écoles gardiennes primaires, de chant et de musique.35 

Een aantal Belgische fabriekseigenaars nam al vroeg het initiatief om de leef- en 
werkomstandigheden van hun arbeiders te verbeteren. Ze zetten onder andere hulp- en 
spaarkassen op, openden ziekenhuizen en coöperatieve winkels, ze stichtten scholen en 
ondersteunden ontspanningsactiviteiten. Ook hier blijkt de vervlechting met het 
huisvestingsthema want de fabriekseigenaars die deze sociale activiteiten ontplooiden, 
zetten zich stuk voor stuk ook in om “gezonde” woningen voor hun arbeiders te 
bouwen. Aan een voordelig tarief of via een afbetalingssyteem konden deze huizen 
vervolgens door de arbeiders respectievelijk gehuurd of gekocht worden. Uit het 
overzicht van de bouwprojecten door fabriekseigenaars in deel 3.3.5.2. bleek dat de 
oprichting van hulp- en spaarkassen vervlochten was met andere sociale activiteiten 
van filantropische ondernemers.  

De hulp- en spaarkassen van La Vieille-Montagne zijn ongetwijfeld de bekendste 
Belgische voorzorginstellingen die werden opgezet door een fabrieksbaas. Al in de 
negentiende eeuw genoten deze Luikse kassen een internationale reputatie. Tijdens het 
Brusselse weldadigheidscongres in 1856 nam de industrieel Saint-Paul de Sinçay zelf het 
woord om zijn project trots te beschrijven als een exemplarisch model. Vijftien jaar 
later somde Léon d’Andrimont (1836-1905) – lid van de Commission royale permanente des 
Sociétés de secours mutuels – de ongeziene voordelen op die de kassen van La Vieille-
Montagne sinds 1849 genereerden. Hij had alleen maar lovende woorden voor deze 
instellingen: de arbeiders konden rekenen op gratis medische zorgen en 
geneesmiddelen, op ziekte-uitkeringen en op een degelijk pensioen. Daarenboven bood 
La Vieille-Montagne financiële hulp aan de weduwen en/of de wezen van arbeiders die 
stierven tijdens een arbeidsongeval.36 Kortom, de arbeiders van deze Waalse zink- en 
loodfabriek genoten sociale bescherming, een gegeven dat in de negentiende eeuw 
eerder zeldzaam en zeker niet vanzelfsprekend was. Bovendien gingen de bestuurders 

 
                                                        
35 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, X-XI. 
36 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 120-121.  
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van La Vieille-Montagne nog een stap verder. Hoewel Saint-Paul de Sinçay duidelijk de 
bezieler was van het project zetelden ook “gewone” arbeiders in het bestuur en in de 
administratie van de hulp- en spaarkassen. Het was deze maatregel die Léon 
d’Andrimont in zijn overzicht van de bestaande voorzorginstellingen in België deed 
besluiten dat de kassen van La Vieille-Montagne arbeidersemancipatie stimuleerden.  

Elle cherche plutôt à leur ouvrir les portes d’une sage émancipation.37  

d’Andrimont sloot zich aan bij de besluiten van het Brusselse weldadigheidscongres 
(1856) waarin men constateerde dat het nog té vroeg was dat de arbeiders het heft 
volledig in eigen handen namen. Samenwerking tussen de fabrieksleiders en de 
arbeiders was belangrijk, zo oordeelde ook d’Andrimont, en volgens de internationale 
jury van de wereldtentoonstelling in Parijs had La Vieille-Montagne dit goed begrepen. 
Het bedrijf werd in 1867 bekroond met een geldprijs van 10.000 frank in de volgende 
categorie:  

Etablissement qui, par une organisation ou des institutions spéciales, ont 
développé la bonne harmonie entre tous ceux qui coopèrent aux mêmes travaux 
et ont assuré aux ouvriers le bien-être moral, matériel et intellectuel.38  

De sociaalvoelende ondernemers van La Vieille-Montagne gebruikten deze geldprijs op 
hun beurt om de meest verdienstelijke arbeiders van hun onderneming te belonen. 
Maar de “brave” arbeiders kregen niet zomaar een envelopje met geld toegestopt, neen, 
ze kregen hun premie gestort op een spaarboekje.39 Kortom, alle middelen werden 
ingezet om de spaarreflex bij de arbeiders te stimuleren. Ook tijdens de 
wereldtentoonstelling van 1878 in Parijs, prees men La Vieille-Montagne. 

Notre grande Exposition de 1878 ne doit pas être seulement une exhibition 
d’objets fabriqués, mais encore et surtout une oeuvre de haute moralisation: et la 
Vieille-Montagne nous semble avoir élucidé de façon singulière cette immense 
question du rapport entre le capital et le travail, le grand problème économique 
de notre XIXe siècle. Il est admirable de voir, en lisant ces statuts qui devraient 
être rendus publics, comment la Société qui profite du travail l’ouvrier, l’entoure, 
en récompense, d’une sollicitude qui ne se dément jamais et qui le protège 
efficacement contre ces grands ennemis du travailleur: l’imprévoyance, la maladie 
et la mort.40 

 
                                                        
37 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 118.  
38 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 127-128.  
39 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 123.  
40 Glücq, L’Album de l’exposition de Paris en 1878, Parijs, 1878, 82. 
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La Vieille-Montagne was zeker niet het enige bedrijf dat dit soort initiatieven op touw 
zette, dit blijkt uit het overzicht van d’Andrimont.41 In Oignies bijvoorbeeld, stichtte de 
glas- en chemische fabriek al in 1843 een hulpkas die werd gespijsd met een deel van de 
arbeidsloon, met boetes, met filantropische giften en met een deel van het 
kapitaalsinterest van het bedrijf. De hulpkas moest zieke, arme, invalide en oude 
werknemers uit de nood helpen en vanaf 1869 ondersteunde de kas ook het 
coöperatieve bedrijfsrestaurant. Het bedrijf in Oignies had geen eigen spaarkas maar 
opereerde wel als intermediair tussen de arbeiders en de nationale staatsspaarkas: in 
1871 telde de fabriek 60 aansluitingen bij de ASLK. De fabriekseigenaars werkten dus 
niet alleen samen met de arbeiders, maar konden ook optreden als een intermediaire en 
adviserende actor tussen de arbeiders en de overheid. Zo waren de arbeiders van de 
ijzerfabriek in Grivegnée niet alleen verplicht geld te storten in de bedrijfshulpkas, ze 
werden er ook moreel gedwongen om zich aan te sluiten bij de ASLK. In Bleyberg en in 
Bois-du-Luc waren de mijnwerkers verbonden aan de provinciale voorzorgkas voor 
mijnwerkers van Luik. In Marcinelle en Couillet waren de kompels dan weer 
aangesloten bij de mijnhulpkassen van Charleroi en Namen. Deze provinciale 
instellingen werden beheerd en gesuperviseerd door de centrale voorzorgkas voor 
mijnwerkers die onder leiding stond van Auguste Visschers (cfr. supra). Sommige lokale 
bedrijfskassen werden ook erkend door de nationale overheid. De onderlinge 
bijstandskas van Val-Saint-Lambert – die opereerde onder de naam Saint-Louis – was 
volledig in handen van de arbeiders en had een erkend statuut.42 

De initiatieven van de ene fabrieksbaas inspireerden al snel vele andere. Men was 
verwikkeld in een continue concurrentiestrijd om de weinig honkvaste arbeiders aan 
het bedrijf te binden. Zo werd het reglement van de spaarkas van Ougrée overgenomen 
door de steenkoolmijn van Six-Bonniers in Seraing. De pensioenkassen van dit laatste 
bedrijf toonden overigens ook aan dat niet alleen de arbeiders maar ook de 
ondernemers voordeel hadden bij het oprichten van dit soort instellingen. De 
pensioenkassen van Six-Bonniers werden volledig gespijsd met een deel van de winst 
van het bedrijf, maar de pensioenen werden slechts op één voorwaarde uitbetaald: de 
arbeider moest minstens tien jaar in dienst van het bedrijf zijn geweest. De kassen 
waren dus een populair middel om de nodige werkkrachten voor het bedrijf te 
garanderen.43 Maar de kassen leverden nog meer pluspunten op voor de industriëlen: 

 
                                                        
41 Het overzicht in het werk is fragmentarisch. d’Andrimont gaat dieper in op de projecten in Wallonië en 
vermeldt slechts terloops dat ook de Hemptinne van de textielfabriek La Lys in Gent en Gustave Janssen van de 
kaarsenfabriek in Kuregem zich actief inzetten om sparen onder de arbeiders te promoten. Hij was zelf 
afkomstig uit Luik en dus wellicht minder goed geïnformeerd over de situatie in Vlaanderen. 
42 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 131-132, 135-140, 160-169; 178-182. 
43 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 143-144, 154-158. 
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sparen en vooruitziendheid deed het aantal cafébezoeken dalen waardoor het probleem 
van alcoholisme fors werd gereduceerd. En wat bleek: in de bedrijven waar men goede 
voorzorgsinstellingen had, kwam stakingsgeweld minder vaak voor.44 Dit leid ik af uit 
het rapport van d’Andrimont: de kassen van de Société du Bleyberg werden om die 
redenen bekroond tijdens de wereldtentoonstelling van Parijs (1867). 

L’ensemble de ces institutions et leurs règlements ont produit des résultats 
inespérés qui se constatent par l’absence complète de grèves et de contestations 
entre les chefs et les ouvriers, ainsi que par le nombre de ces derniers qui 
deviennent propriétaires. L’ivrognerie et la débauche sont des vices 
presqu’inconnus dans le personnel employé à la Société anonyme du Bleyberg.45 

Net zoals bij het bouwen van arbeiderswoningen, waren de fabrieksbazen dus ook 
pioniers in het oprichten van bedrijfskassen. Vaak vertrokken ze vanuit een vorm van 
eigenbelang, maar de positieve sociale effecten voor de arbeiders waren er ook. Dat het 
voor beide groepen een win-win-situatie was, werd ideologisch onderbouwd met het 
liberale utilitaristische principe. De bedrijfsleiders konden deze rol spelen, ze hadden 
een machtig wapen in handen en konden de arbeiders contractueel verplichten om zich 
bij een voorzorgskas aan te sluiten, bijvoorbeeld via afhoudingen van het loon. Toch 
meenden sommige intellectuelen dat de projecten van de fabrieksbazen ruimschoots 
tekort schoten. De Gentse liberaal François Laurent (1810-1887) stelde vast dat “heel wat 
fabrieksbazen vruchteloos poogden om hun werklieden te laten sparen”.46 Omdat het 
moeilijk was om de volwassen arbeiders te overtuigen van de spaarboodschap, stelde 
Laurent voor om zich te richten op de kinderen. 

Celui qui, dans son jeune âge, a fait des économies sera probablement plus tard 
économe, laborieux et rangé.47  

Jong geleerd is oud gedaan, en waar kon men het sparen beter aanleren dan op 
school? 
  

 
                                                        
44 Keurige arbeiderswoningen hadden volgens de hommes-orchestres hetzelfde effect, zie: Langerock, De 
arbeiderswoningen in België, 24. 
45 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 134. 
46 “De spaarboekjes in de scholen”, in: Het Volksbelang, 30 november 1867, 1e jaargang, nummer 47, 2. 
47 Laurent, Conférence sur l’épargne, VII. 
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3 .2.2  Het schoolsparen en de rol  van François Laurent 

Ook tijdens het weldadigheidscongres van Brussel (1856) zag men niet enkel een rol 
voor de fabriekseigenaars weggelegd. In de slotresoluties beklemtoonde men dat 
degelijk onderwijs een belangrijke bijdrage kon leveren in het ontwikkelen en het 
handhaven van het spaarmechanisme. In de leslokalen kon men de kinderen in contact 
brengen met literatuur over sparen en via toegepaste rekenoefeningen werden de 
voordelen van het sparen duidelijk gemaakt. Daarnaast kon men ook op school kleine 
spaarkassen oprichten en de meest verdienstelijke leerlingen belonen met een 
spaarboekje. Wie van jongs af aan de voordelen van het sparen begreep, zou ook als 
volwassene gewapend zijn tegen armoede.48  

Vanuit deze kerngedachte werden er ook al vòòr 1856 in een aantal 
geïndustrialiseerde landen schoolspaarkasprojecten opgezet. Het waren individuele en 
kleinschalige initiatieven, vaak gestuurd door één actieve onderwijzer. Projecten die 
een kort leven beschoren waren en uitdoofden wanneer de grondlegger op pensioen 
ging of stierf. In Pruisen voerden verschillende zondagsscholen vanaf 1848 het sparen in 
zodat de arbeiders na verloop van tijd zelf een bijbel of zangboek konden kopen. Ook in 
Frankrijk opende een school in Le Mans al in 1834 de eerste Caisse d’épargne et de 
prevoyance, een initiatief dat snel navolging kreeg in Amiens, Grenoble, Lyon en Parijs. In 
Nederland werden er vanaf 1846 schoolspaarkassen geopend in ’s Gravenhage, 
Dordrecht en Utrecht.49 Ten opzichte van haar buurlanden, liep België dus wel wat 
achter. We zagen reeds dat dit één van de frustraties van Auguste Visschers was. Pas in 
oktober 1866 startte een Gentse liberaal, François Laurent, met het promoten van het 
schoolsparen.50 Laurent was dus geen pionier op het Europese vasteland, ondanks het 
feit dat hij – zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw – vaak deze titel kreeg.51 

 
                                                        
48 “Encouragement et propagation des institutions et de sociétés de prévoyance, des caisses d’épargne”, in: 
Congrès international de bienfaisance, Brussel, 1856, 30-31. 
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Ook in België werd het idee van schoolsparen al vroeger gelanceerd, zo schreef Paul 
Voituron in 1882. 

On en fait gloire à M. Laurent et on a raison; cependant l’idée première n’est pas 
de lui et les progressistes peuvent en revendiqués la paternité. Cette idée est 
partie du premier groupe progressiste qui s’est formé en notre ville en 1847 et 
1848.52 

Voituron doelde op de Société Huet, waar het idee van het schoolsparen reeds was 
opgedoken. Voituron ontkende niet dat de geschriften van Laurent over onderwijs en 
over schoolsparen een belangrijke hefboom waren voor eigendomsverwerving en voor 
“l’affranchissement social du peuple”, maar volgens Voituron was Laurent geen 
baanbreker.53 De liberaal Alphonse Vandepeereboom zou het schoolsparen voor het 
eerst hebben toegepast in Ieper, waar hij in 1841 ook een openbare bibliotheek 
stichtte.54 En in Gent stelde Gustave Callier al in 1856 aan de gemeenteraad voor om een 
subsidie van 1200 Belgische Frank te reserveren voor de spaarboekjes van de meest 
verdienstelijke leerlingen van de stadsscholen. 55 

Hoewel François Laurent dus misschien niet dé Belgische wegbereider was, blijft hij 
een interessant figuur. Laurent slaagde er immers in om de spaartheorie om te zetten in 
een succesvolle praktijk en zijn ideeën groeiden uit tot een navolgbaar model met 
internationale uitstraling. Het contrast met de vroegere projecten – die meestal heel 
lokaal en van voorbijgaande aard waren – was groot. Voorheen was de kloof tussen 
droom en realiteit zeer groot. In 1867 rapporteerde Het Volksbelang nog: 
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De werklieden verstaan niet wat spaarzaamheid is… Wel wordt er veel over de 
spaarzaamheid geschreven, ontelbaar zijn de gazetartikels, brochures, boeken, 
redevoeringen, voordrachten die de spaarzaamheid gedurende jaren en jaren, op 
alle mogelijke wijzen, hebben aangepredikt, maar hoe zouden de werklieden daar 
nut uit trekken, vermits het grootste getal onder hen niet kan lezen?56 

Een goed uitgebouwd onderwijsnet en sparen gingen in Laurents gedachtengoed 
hand in hand. In 1866 deed Laurent aan de Gentse schoolcommissie – waar hij lid van 
was – het voorstel om het schoolsparen in de gemeentescholen in te voeren. Het idee 
werd goed onthaald. Daarop schreef Laurent in 1867 een brochure – La caisse d’épargne 
dans les écoles communales de Gand – en engageerde hij zich om voordrachten te geven aan 
onderwijzers om het spaarsysteem uit te leggen.57 Na één jaar waren de resultaten van 
Laurents project veelbelovend. De leerlingen van de Gentse gemeentescholen die niet 
spaarden waren eerder de uitzondering dan de regel: van de 2956 jongens spaarden er 
slechts 175 niet, bij de meisjes waren er van de 2567 slechts 205 die niet spaarden.58 

Gesterkt door deze positieve ontwikkelingen stichtte Laurent in 1868 de Maatschappij 
Callier, een caritatieve vereniging die als specifiek doel had om fondsen te werven die de 
spaarprojecten moesten ondersteunen.59 De eerste algemene vergadering vond plaats op 
19 februari 1868. Uit de redevoering waarmee Laurent de zitting opende blijkt nogmaals 
dat in zijn visie het sparen de allereerste oplossing was voor de sociale wantoestanden.60 
De sociale kwestie omschreef Laurent immers vooral als de goede verstandhouding 
tussen het kapitaal en de arbeid. Door spaarzaamheid zou de arbeider… 

…zijn geld niet meer in verdierlijkend genot verbrassen, zijne woning tot een 
aangenaam verblijf maken en zich zelven tot eenen kleinen kapitalist, die niet als 
vijand der samenleving en der rijken zal optreden, maar belang zal hebben in het 
behoud eener samenleving die ook hem eenen betrekkelijken welstand 
verschafte.61  

De Maatschappij Callier ging als volgt te werk: ze reikte jaarlijks prijzen uit aan de 
leerlingen van de gemeente- en adultenscholen die het beste hadden gespaard. De prijs 
werd aan de leerlingen overhandigd in de vorm van spaarboekjes van 5 tot 20 frank.62 
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Daarnaast financieerde de Maatschappij Callier ook volksvoordrachten die werden 
georganiseerd door werkliedengenootschappen en ontspanningskringen die ook door 
Laurent gelijktijdig waren opgericht om de arbeiders “nuttig en leerrijk te vermaken en 
op te voeden” (cfr. infra).  

Toch was niet iedereen laaiend enthousiast over Laurents activiteiten. Toen hij in 
1868 Le livre de l’épargne publiceerde, een boek dat door het Willemsfonds werd vertaald in 
Samenspraken over het sparen, verscheen er in Het Volksbelang een kritische recensie. Het 
boek was volgens dit Vlaamsgezinde weekblad te saai en de theorie werd niet in de 
praktijk gebracht.63 Dit scepticisme werd wellicht vooral beïnvloed door het onbegrip 
over het feit dat Laurent - die wel pleitte voor arbeidersemancipatie via sparen – zich 
niet schaarde achter de Vlaamse kwestie, een zaak die Het Volksbelang nauw aan het hart 
lag.64 De reacties op de Conférences sur l’épargne – een volume dat Laurent in 1872 schreef 
– waren wel positief. In dit werk bundelde Laurent de voordelen en de resultaten van 
het Gentse schoolsparen. De Conférences sur l’épargne kunnen worden beschouwd als een 
sequel op de rapporten van Visschers uit de jaren 1861, waaruit de grote 
spaarachterstand van België ten opzichte van het buitenland bleek.65 Laurent stelde tien 
jaar later immers nog steeds dezelfde problemen vast.  

On le voit, porter l’ouvrier à l’épargne est une nécessité de la société moderne, et 
nulle part elle n’est plus urgente qu’en Belgique, car nulle part l’habitude de 
l’épargne n’est moins répandue parmi les classes ouvrières de l’industrie. 66 

De ASLK – de Belgische staatsspaarkas – telde op 31 december 1871 slechts 44.182 
boekjes voor een bevolking van meer dan 5 miljoen inwoners. Maar, Laurent voegde aan 
deze vaststelling meteen toe, dat…  

…les résultats obtenus à Gand prouvent que l’oeuvre de l’épargne dans l’école 
n’est pas une utopie, mais une idée juste et féconde qui est appelée à un succès 
durable.67  

Met zijn Conférences wou François Laurent iedereen overtuigen van de voordelen van 
het schoolsparen. In 1873 won hij de eerste Guinardprijs.68 In het wedstrijdreglement 
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stond gestipuleerd dat men geen voluminieuze boeken en geen wetenschappelijke 
verhandelingen, maar vooral praktische en niet-academische uiteenzettingen wou 
bekronen. De jury oordeelde dat Laurents ideeën naadloos aansloten bij de 
filantropische intenties van dokter Guinard: de Conférences waren toegankelijk voor 
iedereen en hadden als doel de verbetering van het lot van de arbeiders.69 Laurent had 
geen academische monoloog geschreven maar een soort van propagandaboekje ten 
behoeve van de onderwijzers, die hij “les artisans de la civilisation” noemde.70 Ook 
Daniel Léon Cans (1801-1889) die als directeur-generaal van de ASLK kon worden 
beschouwd als een autoriteit op het vlak van sparen, stuurde een nota naar de Guinard-
jury waarin hij het Gentse voorbeeld van Laurent bewierookte.71 Het ASLK-project en 
het schoolsparen harmonieerden met elkaar. Dankzij de lokale afdelingen van de ASLK 
werd het schoolsparen administratief ondersteund en omgekeerd werden er meer 
spaarboekjes bij de ASLK geopend dankzij het schoolsparen.72 In de klassen werden 
bovendien grote tabellen opgehangen met concrete cijfergegevens van de ASLK. Deze 
cijfers moesten aan de leerlingen de vele voordelen van het schoolsparen bewijzen.73  

Het Gentse model kreeg al snel navolging. Het Volksbelang voorspelde dat…  

…in eene toekomst die misschien meer nabij is dan men denken zou, die heilzame 
instelling over het geheele land zal verspreid zijn.74  

En wat bleek, reeds in december 1867 voerden de gemeentescholen in Brussel en 
Hasselt het schoolspaarsysteem in.75 Kort daarna volgden Brugge, Kortrijk, Diksmuide, 
Namen en Luik. In 1868, slechts één jaar nadat Laurent gestart was in Gent, waren er al 
meer dan 200 Belgische gemeentescholen waar men het sparen had ingevoerd.76 In 1872 
schreef Laurent trots:  

Déjà l’épargne est introduite à l’école, dans presque toutes nos grandes villes; elle 
se répand dans les campagnes. C’est le premier pas fait dans la révolution qui est 
appelée à transformer les classes ouvrières.77   
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Bovendien hadden de Conférences van Laurent niet alleen succes in België. In 1875 
stelde Auguste Wagener – de toenmalige Gentse schepen van onderwijs – dat dit… 

…beroemde werkje van den heer Laurent over het sparen… thans in de meeste 
europeesche talen, in het Duitsch, in het Engelsch, ja zelfs in het Hongaarsch 
vertaald is.78 

Dankzij Laurent was de verspreiding van het schoolsparen in Europa volgens 
Wagener geen utopische droom meer maar werkelijkheid. Wagener rapporteerde dat 
het systeem zelf tot in Nieuw-Zeeland was doorgedrongen.79 Het lokale en 
internationale niveau waren dus opnieuw met elkaar vervlochten. Wat aanvankelijk 
gestart was als een kleinschalig project om de lokale noden te verzachten, kon ook op 
grote schaal oplossingen bieden.  

Laat ons dus den moed niet verliezen, wanneer wij ook maar op een beperkt 
gebied het goede verrichten. Het goede zaad door ons op den bodem onzer 
vaderstad gestrooid, zal misschien eensdag zijne vruchten opleveren en over de 
gehele aarde verspreiden. 80  

De Gentse stadsscholen werden een trekpleister voor iedereen die zich met het 
schoolsparen bezighield. Nadat een Franse afgevaardigde naar de Arteveldestad kwam 
om er Laurents systeem ter plaatste te bestuderen, werden in 1874 de eerste 
schoolspaarkassen bij onze zuiderburen opgericht. Het aantal nam razendsnel toe: in 
1877 telde men al meer dan 8000 Franse schoolspaarkassen.81 Ook vanuit Groot-
Brittannië kwam de liberale schoolinspecteur Joshua Girling Fitch (1824-1903) 
persoonlijk de Gentse scholen bezoeken.82 Kort nadien, in 1874 richtte men de eerste 
School Penny Banks op in Engeland. In de lokale Britse rapporten werd met bewondering 
naar het Gentse project gekeken.83 Bij de inhuldiging van het standbeeld ter ere van 
Laurent in 1908, verwezen zijn Gentse erfgenamen met veel respect en adoratie naar 
zijn opmerkelijke verwezenlijkingen.  

Op het gebied van de sociale beweging is Prof. Laurent aldus een merkwaardige 
baanbreker geweest en een hartstochtelijke volksvriend, in eenen tijd toen nog 
niemand aan’t volk dacht of iets voor’t volk deed… hij kwam op het genieaal 
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denkbeeld, dat zijnen naam in de gansche beschaafde wereld bekend heeft 
gemaakt, in Amerika en in Australië zowel als in Europa: het sparen op school.84 

 Hoewel Laurent met zijn schoolsparen de arbeiders wou emanciperen en hij 
hiermee vooruitstrevendere standpunten innam dan de meerderheid van zijn 
partijgenoten, moeten we deze lofwoorden kritisch bekijken.85 François Laurent was 
niet de meest vernieuwende liberaal in de tweede helft van de negentiende eeuw, en al 
zeker niet de enige die zich inliet met de sociale kwestie. Hoewel Laurents principes van 
het schoolsparen aansloten bij de discussies en standpunten die werden besproken 
tijdens internationale bijeenkomsten, trok hij zich in de praktijk weinig aan van 
wetenschappelijke onderzoeksmethodes en statistische resultaten. In tegenstelling tot 
internationale actoren zoals Visschers en Ducpétiaux, weet Laurent de problematische 
situatie van de arbeiders aan hun eigen “immoraliteit” en niet aan de bestaande sociaal-
economische en maatschappelijke aberraties.86 Hij legde bovendien niet de nadruk op 
klassensamenwerking, maar vooral op het idee dat de rijken de armen moesten 
helpen.87 Laurents geschriften waren expliciet doordrongen van een moraliserende 
toon.88 Via orde spaarzaamheid en vooruitziendheid kon de arbeider zelf uit zijn 
benarde positie opklimmen, maar in het zelfhulpideaal van Laurent stonden de 
arbeiders altijd onder toezicht en begeleiding van de hogere klasse.89 Naast het 
schoolsparen hadden de rijken ook andere instrumenten in handen om de arbeiders op 
het juiste pad te krijgen. In het volgende deel zien we hoe men via de pers de publieke 
opinie kon beïnvloeden. 
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3 .2.3  De pers als  propagandamachine 

Met de vaststelling dat de pers een machtig propagandawapen was, trap ik een open 
deur in. Ook in 1856 stak men het al niet onder stoelen of banken: weekbladen, kranten 
en tijdschriften moesten worden ingeschakeld om spaarzaamheid en vooruitziendheid 
aan te moedigen. Tijdens het weldadigheidscongres schreef men voor om op grote 
schaal publicaties, inlichtingen en rapporten over het spaaronderwerp te verspreiden. 
Omdat het grootste deel van de arbeiders echter ongeletterd was, en dus geen toegang 
had tot kranten en weekbladen, voorzagen de congresbesluiten een praktische 
oplossing: via conferenties en lezingen kon men de analfabeten wel bereiken.90 De rol en 
impact van wat de negentiende-eeuwse geletterden “volksvoordrachten” noemden, zal 
in het derde deel worden besproken (cfr. infra). Omdat ik reeds vaststelde dat Het 
Volksbelang, als Gents en antiklerikaal weekblad, zich geregeld opwierp als spreekbuis 
voor tal van sociale projecten, heb ik deze krant systematisch doorgenomen. We stelden 
vast dat het blad niet alleen het coöperatieve project van de volkskeukens van John 
Cockerill in Seraing aanmoedigde en pleitte voor het oprichten van samenwerkende 
vennootschappen voor het bouwen van werkmanswoningen. Er verschenen bovendien 
geregeld artikels die poogden om de vooroordelen die de arbeiders hadden ten opzichte 
van sparen, weg te nemen. Meer nog, uit de allereerste regels van dit Gentse weekblad 
blijkt zelfs dat het verspreiden van de spaarzaamheid één van haar hoofddoelen was. Het 
Volksbelang wilde… 

…de armoede voorkomen door de gedachten aan orde, rede en spaarzaamheid 
onder het volk te verspreiden.91   

Om dit doel te bereiken toonde de krant…  

…het nut aan dat de volksbanken, spaarkassen, de maatschappijen van onderlinge 
hulp en alle andere instellingen van dien aard, in Duitsland, in Engeland en overal 
waar zij tot stand zijn gekomen, hebben gesticht.92  

Bovendien pleitte het Gentse blad niet enkel voor nieuwe spaarinstellingen, het ging 
met momenten ook snoeihard tekeer tegen de traditionele instellingen voor armenzorg. 
In februari 1867 verscheen een artikel waarin de Bergen van Barmhartigheid ten grave 
werden gedragen als “volkomen slecht”. Het contrast met de pas opgerichte 
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volksbanken (cfr. infra) – die de krant omschreef als “ten volle goed” – was groot.93 De 
vraag of de Bergen van Barmhartigheid bestaansrecht hadden, zette de Gentse 
gemeenteraad in het voorjaar van 1867 in rep en roer. Het Volksbelang koos op dat 
moment duidelijk de kant van de tegenstanders van deze traditionele instellingen. Eén 
van de antagonisten in de gemeenteraad was François Laurent.94 Laurent koppelde de 
kwestie aan zijn pleidooi voor schoolsparen: wanneer iedereen het spaargedrag 
aanleerde, werd liefdadigheid overbodig. De Bergen van Barmhartigheid moedigden 
volgens Laurent bovendien net het tegenovergestelde van sparen aan: ze stimuleerden 
losbandigheid en verkwisting, rekenden woekerrenten aan en remden de ontwikkeling 
van spaarkassen, volksbanken en coöperatieve verenigingen af.95 Het vacuüm dat 
gecreeërd zou worden wanneer de Bergen van Barmhartigheid werden afgeschaft, kon 
in Laurents ogen gemakkelijk een nieuwe invulling krijgen via de spaarkassen op school 
of via coöperatieve krediet- en verbuiksverenigingen.96 Deze laatste soort instellingen 
boden – in tegenstelling tot de aalmoezen van de Bergen – een langdurige en structurele 
oplossing voor het armoedeprobleem. Het Volksbelang ondersteunde met de geschreven 
pen dit soort projecten. Ondanks de felle tegenstand en de harde woorden in het Gentse 
weekblad, rapporteerde men in maart 1867 dat de gemeenteraad, na een grondig 
onderzoek, had besloten om de Bergen te laten voortbestaan.97 Ze volgde hiermee de 
suggesties die de Gentse liberaal Paul Voituron had gemaakt.98 De stadsgenoten Laurent 
en Voituron, die nochtans beiden sociale en progressieve standpunten verdedigden, 
stonden lijnrecht tegenover elkaar.99 Om het bestaan van de Berg van Barmhartigheid te 
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97 Het Volksbelang, 16 maart 1867, 1e jaargang, nummer 10, 1. 
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van de administratieve commissie van deze instelling in Gent, in: Willy Beeckman, De Berg van Barmhartigheid 
van Gent. Bijdrage tot de financiële instellingen in de Moderne Tijden, licentiaatsverhandeling, Gent, RUG, 1964-1965. 
99 We zagen reeds dat Voituron in één van zijn studies nogal sceptisch stelde dat Laurent met zijn 
schoolsparen niet zo vernieuwend was. Deze verstoorde verstandhouding werd wellicht veroorzaakt toen 
Laurent in november 1864 een gemeenteschool voor jongens vlak naast een katholieke meisjesschool wou 
oprichten. Voituron vond dit niet kunnen want dit zou onzedelijkheid bij de jonge studenten uitlokken, dat 
bleek uit een discussie over dit onderwerp in de gemeenteraad van januari 1865. Het antiklerikalisme van 
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verdedigen, gebruikte Voituron – in tegenstelling tot Laurent die een louter 
moraliserend discours hield – statistieken. Met harde cijfers toonde Voituron aan dat 
het aantal aanvragen bij de Bergen van Barmhartigheid vooral steeg in momenten van 
echte nood, zoals bijvoorbeeld in een harde winter of tijdens een voedselcrisis.100 
Voituron erkende wel dat sommige arbeiders misbruik maakten van de instelling en dat 
de Bergen bijvoorbeeld ook werden bezocht door arbeiders die op zoek waren naar geld 
om op café te gaan. Toch was het aandeel van zij die echt in nood waren veel groter en 
bijgevolg zou het afschaffen van deze instelling een te grote impact hebben, zo 
argumenteerde Voituron.101 De Bergen waren een goed alternatief voor de traditionele 
liefdadigheid die te veel luiheid in de hand werkte, ze gaven de arbeiders de 
mogelijkheid in moeilijke tijden geld te lenen zonder hun zelfstandigheid op te geven.102 
Om deze redenen stelde Voituron voor dat de Bergen beter bleven bestaan, al was hij 
niet kritiekloos en stelde hij meteen ook een aantal hervormingen voor. De Gentse 
gemeenteraad liet de Berg van Barmhartigheid voortbestaan op voorwaarde de 
instelling gereorganiseerd werd om misbruiken te voorkomen.103 

Het Volksbelang was niet alleen kritisch ten opzichte van de traditionele instellingen. 
Ook vernieuwende sociale projecten werden onder de loep genomen. Zo stelde het 
weekblad vraagtekens bij de manier waarop het zelfhulpprincipe werd ingevuld. De 
krant was bijzonder sceptisch voor de initiatieven van François Laurent. In 1868 
verscheen een artikel waarin men stelde dat de Maatschappij Callier gewoon een 
vernederende aalmoes was maar dan in een “modernere” vorm:  

De werkman heeft ook zijn eergevoel, en indien hij gretig en zonder bezwaar 
gebruik maakt van het kostelooze onderwijs, van kostelooze boekerijen, van 

 
                                                                                                                                                                             
Laurent zat diep geworteld en dit zorgde meermaals voor conflicten tussen beide liberalen, in: Gaublomme, 
François Laurent (1810-1887): de ongelukkige liefde van een liberaal vechtjas, 29. 
100 Stadsarchief Gent, Berg van Barmhartigheid, “Briefwisseling tussen Voituron en de Gentse gemeenteraad”, 
brief op 27/12/1829, nr. 031/03. 
101 Paul Voituron, Rapport de la Commission spéciale sur le projet de réorganisation du Mont de Piété, Gent, Annoot-
Braeckman, 1867, 2, 14-20. 
102 Paul Voituron, Rapport de la Commission administrative sur l’utilité du maintien du Mont de Piété, Gent, Annoot-
Braeckman, 1871, 19-20. 
103 Maar daarmee was de kwestie nog lang niet opgelost. Het al dan niet afschaffen van de Berg van 
Barmhartigheid zou nog verschillende keren worden besproken in de Gentse gemeenteraad. Het is interessant 
om vast te stellen dat Het Volksbelang zich in 1872 een stuk neutraler opstelde. Terwijl de krant zich in 1867 
nog volledig achter het idee schaarde om de Berg van Barmhartigheid af te schaffen, bleek ze deze keer eerder 
onpartijdig te zijn. Ze zou neutraal de beide kanten van het verhaal rapporteren, dat was de althans de 
bedoeling: “Men zal erkennen dat wij met onpartijdigheid de beweegredenen voor en tegen den Berg 
uitgelegd hebben. Dit zal onze lezers in staat stellen om met kennis van zaken de diskussie te volgen die 
binnenkort in onze gemeenteraad zal plaats hebben en die belooft zeer belangrijk te zullen zijn”, in: Het 
Volksbelang, 3 februari 1872, 6e jaargang, nummer 5, 2. 
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kostelooze voordrachten en andere dergelijke volksinstellingen, kostelooze 
spaarboekjes of giften in geld, zal zijne waardigheid hem niet toelaten dat aan te 
nemen. Deze handelwijze doet schade aan de zuiver zedelijken aard die de 
betrekkingen tuschen het volk en de volksbeschavers moet kenmerken: “Help u 
zelf” moet men dan aan den volksman zeggen, maar niet: “Als gij doet wat wij u 
zeggen, zullen wij u met geld en spaarboekjes helpen.”104  

Kortom, Het Volksbelang voerde de propagandaopdracht die het weldadigheidscongres 
voorschreef met verve uit. Ze maakte niet alleen brandhout van de traditionele 
liefdadigheid, het Gentse weekblad bekeek ook de nieuwe projecten met een kritisch 
oog. Daarnaast gaf de krant vaak verslag over geslaagde, lokale projecten met als doel de 
lezers te beïnvloeden en te overtuigen dat deze projecten tot vooruitgang leiden. Het 
Volksbelang droeg de liberale verlichtingsprincipes hoog in het vaandel. Niet voor niets 
stond er bij elke editie van de eerste drie jaargangen bovenaan het adagium – Indien men 
ergens in de geschiedenis de voetsporen van den vooruitgang des menschdoms vindt, het is op den 
weg die naar de vrijheid en het licht geleidt – gedrukt. 

3 .2.4  Overheidsinterventie of  niet? 

Tot slot kwam men tijdens het weldadigheidscongres van 1856 tot de conclusie dat ook 
de nationale en de gemeentelijke overheden het spaarideaal konden verbreiden. We 
zagen reeds dat de Belgische overheid – en dan vooral de regeringen onder de feitelijke 
leiding van Rogier – al vroeg experimenteerde met interventie op dit domein. Op het 
einde van de jaren 1830 en in de jaren 1840 werden nationale hulpkassen opgericht voor 
gevaarlijke beroepen, zoals voor mijnwerkers, spoorwegarbeiders en vissers. In 1850 
werd een centrale rijkspensioenskas opgericht en in 1851 konden lokale bijstandskassen 
officieel erkend worden door de overheid. De staatstussenkomst op spaarvlak 
culmineerde in 1865 toen de ASLK werd opgericht. Hoewel de meeste internationale 
sociale hervormers niet vies waren van een zekere vorm van overheidsinterventie, 
liepen de meningen over het hoe en het waarom wel uiteen. Sommigen waren van 
oordeel dat de staat enkel een “gunstig” klimaat voor spaarinstellingen moest scheppen, 
bijvoorbeeld door het uitvaardigden van wetten die hulp- en bijstandskassen 
ondersteunden en aanmoedigden. Andere sociale hervormers pleitten voor een 
actievere staatstussenkomst: de nationale overheid kon beslissen om spaarinstellingen 
belastingsvrij te maken, of de gemeentelijke overheden konden gratis lokalen ter 
beschikking stellen waar voorzorgsverenigingen konden vergaderen. Bovendien moest 
de overheid volgens deze sociale hervormers ook modelformulieren en 
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standaardreglementen publiceren. Men pleitte voor het uitgeven en verspreiden van 
een praktische handleiding die potentiële initiatiefnemers konden raadplegen. 
Daarnaast kon de overheid ook de spaarzame arbeiders belonen met premies, 
vergelijkbaar met de netheidsprijzen die ordelijke en hygiënische huizen beloonden, 
maar dan op financieel vlak. De gemeentelijke overheden – die het meeste zicht hadden 
op de lokale activiteiten – konden livret-passeports uitreiken aan iedereen die verbonden 
was aan een hulp- of spaarkas. Deze boekjes gaven niet alleen een overzicht van de 
gespaarde sommen maar dienden ook als certificaat voor extra voordelen. De kinderen 
van houders van dit paspoort konden bijvoorbeeld gratis naar de gemeentescholen.105  

Naast deze praktische en wetgevende maatregelen, kon de overheid ook op andere 
vlakken het spaarideaal propageren. Bijvoorbeeld door het verspreiden van publicaties 
over buitenlandse spaarinstellingen, met als doel “à éclairer et à stimuler la création 
d’institution analogues dans le pays”.106 De overheid kon dus commissies aanstellen die 
op zoek gingen naar goede voorbeelden, ook in het buitenland. In 1864 rapporteerde de 
Brussele liberaal, Charles Potvin, tijdens het APSS-congres in Amsterdam dat deze 
jaarlijkse overheidsrapporten over buitenlandse voorbeelden vooruitstrevende geesten 
prikkelden.  

Chaque année, dans les rapports, on voit une marche progressive des idées, et, 
dans le dernier rapport, on trouve un résumé de la situation des banques 
ouvrières d’Allemagne, de Hollande et d’Angleterre. Il se termine par les statuts 
des sociétés Schulze-Delitzsch, des sociétés de prêt La Haye et des sociétés de prêt 
d’Angleterre. Nous avions donc des indications complètes.107 

In het volgende deel zal ik nagaan of deze overheidsrapporten met buitenlandse 
voorbeelden een impact hadden. Meer specifiek onderzoek ik de verspreiding van het 
Duitse model van de volksbanken. 
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3 .3  Een wapen tegen armoede:  de Duitse 
volksbanken van Schulze-Delitzsch 

Nous exposerions comment sur un principe de mutualité 
et de solidarité ont été constituées, en Allemagne, les 
banques populaires. La meilleure solution du problème 
des caisses d’épargne, c’est, à n’en pas douter, 
l’établissement d’institutions local de crédit...  Jusqu’ici 
l’expérience a prouvé que les bienfaits résultant de ces 
banques populaires dépassent les services que rendent les 
caisses d’épargne.108 

De Brusselse ambtenaar Auguste Visschers maakte in 1861 een overzicht van de 
buitenlandse spaarmodellen en sprak vol lof over de Duitse volkskredietbanken.109 Deze 
instellingen waren volgens Visschers de beste manier om armoede tegen te gaan omdat 
het emancipatorische zelfhulpprincipe – de Selbsthilfe – als mechanisme achter deze 
banken zat. Dit Duitse type van kredietinstelling zou bovendien een oplossing kunnen 
bieden voor de spaarachterstand die men in België had opgelopen, zo meende Visschers. 
De volksbanken konden het wantrouwen bij de arbeiders wegnemen en boden een goed 
alternatief voor de paternalistische spaarkassen van privébanken of van 
fabrieksbazen.110 Het Duitse model, en meer specifiek het succesverhaal van Hermann 
Schulze, sprak ook tot de verbeelding van andere spaarpromotoren. Het werd op 
internationale congressen regelmatig besproken en aangemoedigd. In 1864 verklaarde 
de Parijse publicist Paul Blanc tijdens het derde congres van de Association pour le progrès 
des sciences sociales in Amsterdam dat de Duitse volksbanken een uitstekend model 
hanteerden.  

Quant aux associations de l’Allemagne, elles ont rencontré aussi des difficultés, 
mais elles les ont surmontées et elles offrent aujourd’hui un magnifique exemple à 
suivre.111 
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Ook de Amsterdamse advocaat Jan Heemskerk (1818-1897) schaarde zich achter de 
spaargedachte en verdedigde de verspreiding van de volksbanken naar het Duitse 
voorbeeld van Schulze-Delitzsch.112 De secretaris van de Berlijnse Association pour 
l’amélioration des classes ouvrières – de armenarts en statisticus Salomon Neumann (1819-
1908) – lichtte tijdens het congres zelfs een rapport van Schulze-Delitzsch over de Duitse 
volksbanken toe.113 

Het romantische stichtingsverhaal dat tijdens deze internationale bijeenkomsten 
veelvuldig geciteerd werd, ging als volgt: in 1850 had vrederechter Hermann Schulze in 
zijn geboorteplaats Delitzsch, een klein en arm dorp in de Pruisische provincie Silezië, 
de eerste coöperatieve voorschotbank opgericht. Na een moeilijke start bleek het 
project al snel zeer succesvol.114 De internationale mythe wil dat het “verpauperde 
plaatsje” dankzij de volksbank van Schulze tot bloei kwam. De nieuwe spaarinstelling 
gaf een voorschot – een soort microkrediet – aan de lokale middenstanders die met deze 
extra financiële middelen nieuwe materialen en machines aankochten wat hun 
productiviteit zienderogen verhoogde.115 In 1872 rapporteerde de Nederlander Goeman 
Borgesius. 

Zoo arm als het stadje vroeger was, zoo welvarend is het thans, en de burgers zijn 
trotsch op hun bank die hen in de gelegenheid heeft gesteld hun toestand te 
verbeteren.116  

Maar niet elke tijdgenoot was even enthousiast. De sociaal-democraat Ferdinand 
Lassalle, die in 1863 het Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein oprichtte, was een hevige 
tegenstander van wat hij de “paternalistische” kredietverenigingen van Schulze 
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noemde.117 De volksbanken waren niet gericht op de doorsnee arbeider – zo pleitte 
Lassalle – maar op een heterogene middenklasse van ambachtslui, kleine winkeliers en 
industriëlen.118 De coöperatie was in Lassalles ogen vooral een middel om de sociale orde 
te bewaren, en veel minder een hefboom voor de morele en intellectuele ontwikkeling 
van de doorsnee arbeiders.119 Waar Schulze-Delitzsch vooral hamerde op het initiatief 
van de arbeiders zelf en op zo weinig mogelijk staatsinterventie, pleitte Lassalle net 
voor gelijkaardige verenigingen die volledig werden ondersteund en uitgebouwd door 
de staat. 

Ondanks deze tegenwind, slaagde Hermann Schulze erin om op zeer korte tijd in 
Duitsland een gigantisch netwerk van coöperatieve kredietbanken uit te bouwen.120 Bij 
deze ontwikkeling werden de statuten van Schulzes lokale vereniging verspreid en 
overnomen door nieuwe kredietverenigingen. Schulze was de stuwende kracht achter 
deze beweging, hij ontpopte zich als de ware “apostel” van de volksbanken.  

Après trois années d’expérimentation attentive de l’idée sur une petite échelle, M. 
Schulze-Delitzsch se mit à l’oeuvre avec une activité merveilleuse, et de cité en 
cité, de bourg en bourg, il alla prêcher sa doctrine sociale. En même temps, il 
publiait sa première brochure: les Associations de Crédit et d’Avances.121 

Volgens Schulze zelf waren de volksbanken in Duitsland zeer populair en succesvol 
omdat het praktische instellingen waren. 

Les Sociétés, au lieu de poursuivre des utopies, de rêver des résultats immédiats 
trop exagérés, répondaient toujours à des besoins réels, et leur organisation s’y 
adaptait à merveille. C’est uniquement à ce prix qu’elles ont pu conserver leur 
sève saine et vigoureuse.122 

 Om de vele lokale initiatieven te kunnen coördineren, werd in 1857 tijdens het 
internationaal weldadigheidscongres te Frankfurt besloten dat alle afgevaardigden van 
de Duitse volksbanken jaarlijks bijeen moesten komen.123 Een bont gezelschap van 
afgevaardigden van 111 lokale verenigingen kwam in 1859 samen in Weimar op de 
eerste algemene vergadering van de Bond der Duitse coöperatieve verenigingen. Dit verbond 
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wilde de lokale krachten bundelen, de onderlinge banden versterken en informatie 
uitwisselen. Tijdens de eerste vergadering werd meteen een centraal bureau opgericht 
dat de overkoepelende activiteiten moest controleren en sturen. Niemand minder dan 
Hermann Schulze werd als voorzitter van dit orgaan verkozen. Het was een uitdagende 
en tijdrovende functie waarvoor Schulze een professioneel loon ontving. Het centraal 
bureau stond de leden bij met raad en inlichtingen over de statuten, het gaf advies aan 
nieuwkomers die een kredietbank wilden stichten en het trad op als bemiddelaar bij 
conflicten. De Duitse bond gaf vrij snel een informatieblad uit - Blätter für 
Genossenschaftswesen – waarin men aanbevelingen en argumenten publiceerde om “de 
uitbreiding en de vervolmaking van de coöperatieven te bevorderen”.124 Het centrale 
comité nam haar taak om het coöperatieve ideaal te verspreiden serieus. En met succes, 
in de jaren 1860 nam het aantal Duitse coöperatieve kredietverenigingen exponentieel 
toe. Terwijl er in 1862 slechts 130 Duitse volkskredietbanken waren, stelde Schulze drie 
jaar later vast dat er al 961 coöperatieve kredietverenigingen waren gesticht die zijn 
model volgden.125 Schulze, die overigens ook parlementslid was voor de progressieve 
vleugel in Berlijn, streefde ook naar een wettelijke erkenning van zijn spaarmodel. Maar 
deze campagne verliep niet van een leien dakje.126  

Door zijn doorzettingsvermogen verwierf Schulze bij de voorstanders van de 
volksbanken een heldenstatus. 

Een harde strijd heeft hij [Schulze] moeten strijden om dat [de wettelijke 
erkenning] te bereiken. Iemand met gewone wilskracht zou moedeloos zijn 
geworden. Maar Schulze volhardde in de overtuiging dat de wil van het volk, dat 
aan zijne zijde stond, uiteindelijk de oppositie van Regeering en 
Volksvertegenwoordigers zou breken.127 

En Schulze trok inderdaad aan het langste eind. In maart 1867 werd een wet gestemd 
waardoor de kredietinstellingen rechtspersoonlijkheid verkregen. Dat Schulze in 
Duitsland naam en faam genoot staat buiten kijf.  

L’Allemagne est-elle fière de son Schulze-Delitzsch, actuellement un des députés 
les plus notables du parti libéral dans le parlement prussien; et nous connaissons 
peu d’hommes qui, de leur vivant, aient joui d’une popularité aussi grande et aussi 
justement méritée que celle de cet homme de bien. 128 
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Afbeelding 18: Hermann Schulze houdt een toespraak in het Duitse parlement 

 
Hermann Schulze was niet alleen in eigen land een actieve pleitbezorger, ook in het 

buitenland werd naar hem verwezen als “le zélé propagateur” van de 
kredietcoöperaties.129 Schulze nam deel aan internationale congressen om zijn 
publicatie De la création et de l’organisation de banques populaires (1855) te verspreiden.130 Al 
snel genoten de Delitzsch-volksbanken dezelfde reputatie als de arbeiderswijken in 
Mulhouse: beiden droegen bij tot de verbetering van de materiële leefsituatie van de 
arbeiders en moesten zoveel als mogelijk worden toegepast. De twee projecten maakten 
in 1867 allebei kans om tijdens de internationale nijverheidstentoonstelling van Parijs 
een prijs van 100.000 Franse frank te winnen.131 In toepassing van artikel 30 van het 
expositiereglement, zou de instelling of de persoon die zich onderscheidde op 
superieure wijze, deze geldprijs ontvangen van de Franse regering.  

 
                                                        
129 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 229-230. 
130 Schulze nam deel aan het weldadigheidscongres in Brussel (1856) en in Frankfurt (1857). Hij schreef ook 
Vorschuss- und Kreditvereine als Volksbanken. Praktische Anweisung zu deren Gründung und Einrichting, een 
praktische handleiding voor wie een volksbank wou opstarten. 
131 Het Volksbelang, 25 mei 1867, 1e jaargang, nummer 20, 2-3. 
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Un grand prix indivisible de 100.000 francs pourra être, décerné à la personne, 
l’établissement ou la localité qui se distinguerait, sous ce rapport, par une 
supériorité hors ligne.132  

De jury kwam er niet uit en besloot uiteindelijk om de prijs niet uit te reiken.133 Maar 
daarom werden de Duitse volksbanken niet minder populair op het Europese vasteland. 
In 1873 las men in het juryrapport van de Guinardprijs – dat François Laurent met zijn 
schoolsparen bekroonde – dat het Duitse voorbeeld nog steeds zeer populair was. 

C’est à M. Schulze-Delitzsch que l’Allemagne doit ses banques populaires, mais le 
principe qui leur a servi de base étant juste, il s’en fonde partout et leur nombre 
s’accroît sans cesse.134  

Ook in België pleitte men om het Duitse voorbeeld te volgen. Tijdens het APSS-
congres in Gent (1863) stelde de Gentse industrieel Adolphe Peeters-Baertsoen (1826-
1875) dat het tijd werd dat er in België volksbanken zoals in Duitsland werden opgericht. 

C’est à regret que je constate qu’en Belgique les sociétés coopératives que M. 
Schulze-Delitzsch a developpée en Allemagne, sont inconnues.135  

In het volgende deel onderzoek ik of het Duitse model in België doorsijpelde en of het 
er ook zo populair werd. 

3 .4  Transfer en transformatie 

3.4.1  En Belgique,  Schulze-Delitzsch s’appelle Monsieur Léon 
d’Andrimont.  136 

In 1890 stelde de Franse econoom Alphonse Courtois (1825-1899) vast dat Frankrijk 
enorm achterop hinkte in vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen omdat het 

 
                                                        
132 Charles Combes, Eugène Peligot, Bulletin de la société d’encouragement pour l’industrie nationale, 65e jaargang, 2e 
serie, deel XIII, Paris, 1866, 436. 
133 Rapport sur l’Exposition Universelle de 1867, Parijs, 1869, 187. 
134 Laurent, Conférence sur l’épargne, XII. 
135 Annales de l’APSS. Congrès de Gand, 787. 
136 Alphonse Courtois, Banques populaires. Associations coopératives de crédit, Parijs, Garnier, 1890, IX, 59. 
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volksbankmodel van Schulze-Delitzsch er nog niet verspreid was.137 Daar moest snel 
verandering in komen, vond Courtois, want ook hij was – net als de Duitse founding 
father Hermann Schulze en de Nederlandse spaarpromotor Goeman Borgesius – van 
mening dat dit soort samenwerkende instellingen “de beste bestrijders waren van de 
maatschappelijke ellende”.138 Uit Courtois’ publicatie bleek dat Schulzes model in veel 
andere Europese landen wel goed verspreid was. Hij telde op het einde van de 
negentiende eeuw meer dan 5500 Europese volksbanken die volgens Schulzes principes 
werkten. Bijna de helft van deze kredietverenigingen bevonden zich op Duitse bodem, 
de andere helft betrof projecten die opgestart waren in België, Italië, Hongarije, 
Oostenrijk en Rusland.139 Over België schreef Courtois dat de volksbanken sinds 1864 
bestonden, dat ze meermaals crisissen hadden overwonnen, dat ze konden bogen op een 
rijke ervaring en dat Léon d’Andrimont een hoofdrol speelde in dit verhaal. 140 

Het was inderdaad de burgerlijk ingenieur Victor Léon d’Andrimont (1836-1905) die 
op 1 juni 1864 de allereerste volksbank in België stichtte: de Banque populaire de Liège. De 
Luikenaar was op dat moment slechts 28 jaar en liet zich meteen aanstellen als 
voorzitter van de instelling. d’Andrimont kwam uit een milieu van liberale 
ondernemers, zijn vader was medestichter van het bedrijf Les Charbonnages du Hasard, 
een steenkoolmijn die ook sociale faciliteiten voor haar arbeiders uitbouwde.141 De jonge 
Luikenaar nam het initiatief omdat hij meende dat ook de arbeiders recht hadden op 
een eigen bank.  

Si les classes supérieures et moyennes établissent des banques, où elles trouvent 
et se distribuent le crédit avec toutes les facilités qu’exige la nature de leurs 
affaires, pourquoi le travailleur n’aurait-il pas aussi sa banque, en prennant pour 

 
                                                        
137 Alphonse Courtois (1825-1899) was ook lid van de Société libre d’économie politique de Paris en nam deel aan 
verschillende internationale statistische congressen. Hij schreef in 1875 het overzichtwerk Histoire de la Banque 
de France et des principales institutions françaises de crédit depuis 1716. 
138 Goeman Borgesius, Crediet-vereenigingen, 1. 
139 Alphonse Courtois maakt in zijn werk Banques populaires, Associations coopératives de crédit (1890) het 
volgende overzicht: In België zijn er in 1890 twintig volksbanken die samen 7 à 8 miljoen Franse frank 
samenbrachten. In Italië zijn er 641 volksbanken die samen 500 miljoen Franse frank in depot hebben. In 
Hongarije zijn er 530 volksbanken met 50 miljoen Franse frank in depot. In Oostenrijk zijn er 1400 volksbanken 
met 600 miljoen Franse frank in depot. In Rusland zijn er 859 volksbanken met een onbekend depotcijfer en 
tot slot zijn er in Duitsland 2160 volksbanken volgens het systeem van Schulze-Delitzsch. Hij kwam tot de 
vaststelling dat er in zijn eigen land – Frankrijk – nauwelijks tien volksbanken waren. Alphonse Courtois was 
secretaris van de Société d’économie politique en lid van de jury van de afdeling Economie sociale tijdens de 
wereldtentoonstelling van 1889. 
140 Courtois, Banques populaires. Associations coopératives de crédit, 59. 
141 Maurice Yans, “Victor-Léon d’Andrimont”, in: Biographie nationale de Belgique, Brussel, Bruylant, XXXI, 1962, 
kolom 25-26. 
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bases et moyens d’exécution l’association et la solidarité? C’est ce système qui a 
prévalu en Allemagne sous le nom des Volksbanken.142 

d’Andrimont was er bovendien van overtuigd dat het Luikse project enkel zou slagen 
als men zo strikt als mogelijk “la voie si pratiquement tracée par M. Schulze-Delitzsch” 
volgde.143 Hij trad dus in de voetsporen van Schulze, die hij steevast “le grand 
réformateur” noemde. De Luikse bank toonde veel gelijkenissen met het Duitse 
coöperatieve volksbankmodel. Het was ook tegelijkertijd een spaarkas en een 
maatschappij die leningen verstrekte aan haar leden-coöperanten.144 Het reglement, de 
oprichtingsakte en de statuten van de Luikse volksbank waren bijna letterlijke kopies 
van Schulzes documenten.145 Als kers op de taart bood d’Andrimont bij oprichting van 
zijn volksbank het erevoorzitterschap aan aan Hermann Schulze, een protocollaire 
functie die de Duitser met genoegen aanvaardde.146  

d’Andrimont stichtte de Luikse volksbank vanuit een sociale bewogenheid.147 Hij 
meende dat de overheid en de fabrieksbazen in de jaren 1840 en 1850 wel sociale 
maatregelen hadden genomen, maar dat deze “institutions et associations de 

 
                                                        
142 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 521. 
143 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 243. 
144 Tyssens, In vrijheid verbonden. Studies over Belgische vrijmetselaars en hun maatschappijproject in de negentiende 
eeuw, 115. 
145 De statuten van de Luikse volksbank vertonen opvallend veel gelijkenissen met het Duitse model. Het doel 
van de bank was om aan de leden, via een gedeeld krediet, het nodige kapitaal te verschaffen dat ze nodig 
hadden om hun industriële, commerciële en huiselijke zaken uit te voeren. Het kapitaal wordt gevormd via de 
betaling van een inkomstentaks van 3 frank dat elk lid betaalde bij zijn intrede. Elke aandeelhouder brengt – 
in een keer of in verschillende schijven – ook een batig saldo of boni van 200 frank in. Dit kan slechts één keer 
om te vermijden dat rijke mensen zich zouden inkopen voor meerdere boni waardoor ze de bank zouden 
domineren of monopoliseren. Elk lid van de bank heeft dezelfde rechten, plichten en verantwoordelijkheden. 
Elk lid dat zijn boni van 200 frank volledig heeft betaald, heeft recht op een proportioneel deel van de winst 
die de bank realiseert. Daarnaast kunnen de leden ook depositos aan de bank geven en hun spaargeld aan de 
bank toevertrouwen, met een kleine interest, zie: “Annexe K. Banque populaire de Liège. Société coopérative. 
Statuts adoptés le 23 avril 1864 et modifiés en Assemblée générale le 29 octobre 1865”, in: d’Andrimont, Des 
institutions et des associations ouvrières, 243-246 

146 Het Volksbelang, 12 januari 1867, 1e jaargang, nummer 1, 1. 
147 Léon d’Andrimont was ook politiek actief. Vanaf 1878 zetelde hij in de Kamer als liberaal 
volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Verviers. Ook daar kwam hij op voor het lot van de 
arbeiders. Zo stelde hij in 1884 voor dat de Belgische musea ook ’s avonds moesten worden geopend, zodat de 
arbeiders na hun uren ook ‘cultuur’ konden opsnuiven (zie: Liesbet Nys, De intrede van het publiek: 
museumbezoek in België (1830-1914), Universitaire Pers, Leuven, 2012, 157). d’Andrimont was ook lid van de 
Permanente commissie betreffende de onderlinge bijstand, hij was vicevoorzitter van de Permanente commissie van 
mutualistische maatschappijen en medestichter en uitgever van Le Travailleur in Luik. Als Belgische 
regeringsafgevaardigde trok d’Andrimont naar de wereldtentoonstellingen van Londen (1871) en van Wenen 
(1873). Na deze laatste reis schreef hij in 1875 het werk La philanthropie sociale à l’Exposition de Vienne de 1873. 
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patronage” te veel liefdadigheid uitstraalden.148 Volgens d’Andrimont waren 
coöperatieve verenigingen die vertrokken van de arbeiders zelf het ultieme redmiddel 
en de optimale oplossing voor de sociale kwestie. Het basiskenmerk van dit soort 
samenwerkende verenigingen was dus het zelfhulpprincipe. Een grote meerderheid van 
de liberale economen die in 1848 nog zeer vijandig stonden tegenover dit soort 
arbeidersverenigingen draaiden bij en erkenden vanaf 1863 het nut van coöperatieve 
verenigingen. Ze classificeerden deze bancaire instellingen zelfs als “excellent et très-
honorable”.149 Grote Franse economische denkers zoals Henri Baudrillart (1821-1892), 
Louis Wolowski (1810-1876) en Ignatz Horn (1818-1881) besteedden in hun geschriften 
en lezingen veel aandacht aan dit soort verenigingen, zo meldde d’Andrimont. In hun 
visie waren de coöperaties… 

…contre les erreurs et les périls du socialisme.150  

De samenwerkende verenigingen uit de jaren 1860 hadden – ondanks de mogelijke 
parallellen – niets te maken met “vroegere schrikwekkende bewegingen” die gebaseerd 
waren uit op de – als “links” geklasseerde – doctrines van Saint-Simon, Fourier of 
andere hervormers. Als de coöperatieve projecten dan toch een rode schijn hadden dan 
was het volgens d’Andrimont zeker en vast een soort van biefstuk- salon- of 
kaviaarsocialisme avant-la-lettre, of… 

 … le socialisme qui porte l’estampille de l’Académie des sciences morales et 
politiques.151  

 
                                                        
148 Als lid van de beheerraden van La Haye, Ougrée en Hasard maakte d’Andrimont een overzicht van de 
sociale initiatieven die deze mijnsites realiseerden. In zijn werk Des institutions et des associations ouvrières (1871) 
gaf d’Andrimont een ruim overzicht van andere paternalistische projecten van fabrieksbazen, zoals de S.A. La 
Vieille-Montagne, Bleyberg, Val-Saint-Lambert, Grivergnée, Sclessin, Six-Bonniers, Oignies, Marcinelle, Couillet 
en Bois-du-Luc. Daarnaast maakte d’Andrimont ook een overzicht van de projecten die gefinancierd of 
ondersteund werden door de overheid. Initiatieven die hij zeker niet afkeurde, want d’Andrimont was geen 
verdediger van de absolute nachtwakersstaat. Hij verwees naar de was- en badplaatsen in Luik, Angleurs, Six-
Bonniers, Marihaye, en in Bois-du-Luc die gesponsord werden door de overheid. Ook naar de Sociétés civiles et 
anonymes pour la construction de maisons d’ouvriers, établiees à Verviers, Liège, Bruxelles, Anvers, Saint-
Nicolas, Tournay die officieel erkend werden door de nationale staat, net zoals de arbeiderswoningen die 
gebouwd werden door de weldadigheidsburelen van Antwerpen en Nijvel en door de Burgerlijke Godshuizen 
van Hoei. Tot slot verwees d’Andrimont ook naar twee projecten die de nationale staat zelf in gang had gezet: 
de oprichting van de voorzorgkas voor mijnwerkers en van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, in: 
d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières de la Belgique, IX, XI, XII. 
149 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 215. 
150 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 215. 
151 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 215. 
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De volksbanken situeren zich, volgens d’Andrimont, binnen de liberale, 
utilitaristische ideologie. Hij verwees naar Stuart Mill om hun functionaliteit te 
illustreren.  

Ik geloof dat zij het volk zullen hervormen en dat het volk dan op zijne beurt de 
samenleving zelf zal verbeteren. De volksbanken zijn instellingen die het best 
geschikt zijn om den werkman van stap tot stap op de hoogte te brengen van den  
maatschappelijken toestand der burgerijen, hem door besef van eigenwaarde, op 
die hoogte te houden. De volksbanken doen bij den werkman den geest van 
vooruitzicht ontstaan en als gevolg hiervan de liefde tot het werk, de orde en de 
matigheid. De volksbanken zijn voor den werkman, des te meer nog, scholen van 
geestesontwikkeling en brengen langs deze zijde wel niet het minst bij tot 
verhooging van het peil der maatschappelijke beschaving.152  

d’Andrimont vond het bovendien bevreemdend dat men in een land als België – met 
een zeer liberale grondwet – pas vanaf het midden van de jaren 1860 oog had voor 
coöperatieve verenigingen.153 Het contrast met Engeland, waar verbruikscoöperaties als 
paddenstoelen uit de grond schoten, met Duitsland, waar de ene kredietcoöperatie na de 
andere het licht zag, en met Frankrijk, waar een heleboel productiecoöperaties werden 
opgericht, was groot.154 d’Andrimont wou in België pionier worden door het Duitse 
model in te voeren. De volksbanken verbeterden niet alleen de materiële situatie van de 
arbeiders. Door het zelfhulpprincipe oefenden ze, volgens de Luikse initiatiefnemers, 
ook een positief moraliserende invloed uit. 

Les banques populaires habituent l’ouvrier à l’économie, à l’ordre dans ses 
affaires, à l’exactitude dans ses engagements, parce qu’autrement, il ne saurait 
devenir ni rester membre et client de l’association. Elles développent chez lui le 
sentiment de la fraternité et de la solidarité intelligente. Elles le font peu à peu 
capitaliste par le boni qu’elles l’obligent de se créer, par les dividendes qu’il 
touche. Or, quel moyen plus sûr de faire disparaître l’antagonisme entre le travail 
et le capital que de transformer l’ouvrier lui-même en capitaliste, que de lui 
fournir, en attendant, les moyens de suppléer par le crédit à son manque de 
ressources? 155 

 
                                                        
152 Het Volksbelang, 15 september 1877, 11e jaargang, nummer 37, 2. 
153 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 221. 
154 Elk land had zijn “favoriete” coöperatie die het best aansloot bij de dominantie nationale industrietakken, 
zo stelde d’Andrimont, in: d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 217. 
155 Fragment uit de oprichtingsakte en de doelstelling van de bank opgesteld door Léon d’Andrimont, A. Nihon 
en Alban Poulet, zie: “Exposé des idées qui servent de base à l’institution des banques populaires”, in: 
d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 523-524. 
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Bovenal leerden de arbeiders via de volksbanken op een begrijpelijke manier dat ze 
zelf hun lot in handen hadden, dat ze hard moesten werken en sparen. Wanneer men dit 
principe zou begrijpen, zo schreven de Luikse initiatiefnemers, dan zouden de “lagere” 
klassen onvermijdelijk “hogere” klassen worden, dan werd de arbeider een kapitalist. 
Een denkwijze die ook door de hommes-orchestres werd verdedigd tijdens de 
internationale congressen.156 d’Andrimont preekte overtuigd dat de Luikse volksbank 
ook goed was voor de arbeiders: het was een hefboom die het principe van een lening 
democratiseerde. Daardoor konden de arbeiders kapitaalkrachtiger worden en dit 
impliceerde dan weer een verbeterde leef- en woonsituatie. 157 

De Luikse volksbank was niet meteen een voltreffer, maar dat hoefde volgens de 
initiatiefnemers geen probleem te zijn. De geschiedenis had immers aangetoond dat de 
meest succesvolle coöperatieve verenigingen – zoals die van Rochdale of van Schulze – 
ook een moeizame beginperiode hadden gekend.158 Na een valse start schakelde ook de 
Luikse volksbank in een hogere versnelling. Bij de oprichting telde de vereniging slechts 
67 leden, in 1867 telde de bank al 408 leden. Elk jaar kwamen er dus ongeveer 100 leden 
extra bij. De initiatiefnemers deelden de aangesloten leden van deze Luikse volksbank in 
drie categorieën op: er waren ongeveer 176 loonarbeiders die de eerste categorie 
vormden. De tweede categorie telde 201 boeren, kleine ondernemers en bedienden. De 
derde groep was tot slot iedereen die niet behoorde in de twee voorgaande categoriën, 
zo waren er in totaal 31 personen aangesloten bij de Luikse volksbank. De eerste en de 
tweede categorie verwierven enkel via deze instellingen krediet, de initiatiefnemers 
meenden dat… 

…ceci prouve donc que notre Banque est bien la Banque du peuple.159 

In 1872 was het aantal aangesloten leden exponentieel toegenomen: de ledenlijst 
vermeldde 1532 namen. De Luikse volksbank was een succesvol voorbeeld en 
d’Andrimont nam de taak op zich om met tastbare succesverhalen het concept te 
promoten. Want – zo stelde hij – een volksbank was niet alleen in theorie een 
vooruitstrevende instelling, ook in de praktijk hielp de instelling mensen vooruit. Uit 
het jaarrapport dat werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van de Luikse 
volksbank – op 27 januari 1867 – distilleer ik het volgende verhaal: “Een bakker huurde 
 
                                                        
156 De Franse publicist Paul Blanc stelde tijdens het APSS-congres in Amsterdam (1864) dat coöperatieve 
verenigingen van elke arbeider een kapitalist wilden maken. 
157 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 240-241. 
158 Léon d’Andrimont vult zijn stelling aan met cijfermateriaal: Les équitables Pionniers de Rochdale telden bij 
aanvang in 1844 slechts 28 coöperanten. Twintig jaar later waren er meer dan 4580 deelnemers en bedroeg het 
sociaal kapitaal van de vereniging meer dan anderhalf miljoen frank, in: d’Andrimont, Des institutions et des 
associations ouvrières, 225. 
159 Le Travailleur Associé, 15 februari 1867, 2e jaargang, nummer 2, 43-44 
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jaren een karretje om zijn broden aan huis te leveren. Hij betaalde hiervoor dagelijks 30 
Belgische frank, een volledig overbodige en aanzienlijke kost volgens d’Andrimont. 
Toen de bakker in 1867 van de Luikse volksbank een krediet van 100 frank kreeg, kon hij 
zelf een karretje kopen. Via een afbetalingsplan was de schuld bij de volksbank na een 
jaar terugbetaald en kon de bakker elke dag een som van 30 frank uitsparen.”160  

Met dergelijke tastbare voorbeelden, ging d’Andrimont op zoek naar bekeerlingen en 
gelijkgezinden.161 De Luikse pionier speelde een modelrol in eigen land maar ook 
daarbuiten. In maart 1864 ontmoette Léon d’Andrimont bijvoorbeeld Francesco Vigano 
(1807-1891), een Italiaanse volksbankenprotagonist.162 Bovenal fungeerde de Luikse 
volksbank als een grote zus die het goede voorbeeld gaf en uit wiens fouten men kon 
leren. 

Toutes les banques populaires établies en Belgiques ont suivi les mêmes errements 
que leur soeur aînée, et toutes, sans exception, sont en voie de prospérité 
croissante.163  

De Luikse volksbank kreeg er vrij snel een aantal volgelingen. De tweede Belgische 
volksbank werd in april 1865 gesticht in Hoei, een maand later volgde de industriestad 
Verviers.164 Op 1 juni 1865 zag de Brusselse Union du Crédit populaire het licht.165 De eerste 
volksbank op Vlaamse bodem werd in de textielstad Gent opgericht op 1 januari 1867. In 
1868 en 1869 volgden Doornik en Sint-Niklaas.166 Op 9 januari 1869 werd ook in Namen 
een volksbank gesticht, de gerant van deze bank, Louis Delisse gaf aan dat hij zich direct 

 
                                                        
160 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 240-241. 
161 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 243. 
162 Francesco Vigano was een enorme voorstander van de volksbanken, in 1865 schreef hij het zeer erudiete 
werk “Banques Populaires”, waarin hij vermeldde dat hij o.a. Léon d’Andrimont had ontmoet. Vigano reisde 
dus rond om zoveel mogelijk informatie over dit soort instellingen te verwerven. Hij bundelde zijn 
bevindingen met als doel de lezers van zijn werk te overtuigen om “apostels” van Schulze en Rochdale te 
worden, in: Franscecso Vigano, Banques Populaires, Parijs, Guillaumin, 1865, 86, 325. 
163 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 264-265. 
164 Denise de Weerdt, “De coöperatie als grondslag van de arbeidersbeweging (1876-1885)”, in: S.M. De 
Ontwikkeling, 144, 1960, 2. 
165 Eind 1872 telde de volksbank van Hoei 512 leden. De volksbank van Verviers, werd opgericht op 1 mei 1865, 
in 1872 telde ze 935 leden. De Brusselse volksbank had 413 leden, in: Het Volksbelang, 11 april 1874, 8e jaargang, 
nummer 15, 3. 
166 De volksbank van Doornik werd op 1 januari 1868 gesticht, in 1873 telde deze bank 135 aandeelhouders en 
opereerde de instelling met een zakencijfer van 25.062 frank. De volksbank in Namen werd gesticht op 9 
januari 1860, ze telde in 1873 513 aandeelhouders en een zakencijfer van 51.732 frank. Op 5 juli 1869 die van 
Sint-Niklaas, in 1873 had deze bank bescheiden resultaten: 90 aandeelhouders, met een bedrag van 9.861 
frank, in: d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 266-267. 
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inspireerde op het Luikse voorbeeld.167 Net als d’Andrimont engageerde Delisse zich om 
lezingen te geven waarin hij het coöperatieve principe aanmoedigde. Toen hij in april 
1871 in Charleroi een voordracht hield, werd kort daarna – op 16 april – de volksbank 
van Charleroi opgericht.168 

3 .4.2  De Federatie  van Belgische Volksbanken  en de roep tot 
wetteli jke erkenning 

Op 31 december 1871 had België negen steden met een volksbank. In totaal telden deze 
banken 5300 leden, het door de leden gestort kapitaal bedroeg 793.460 Belgische frank 
en hun gezamenlijke omzet bedroeg ongeveer 22 miljoen Belgische frank.169 Net zoals 
Schulze in Duitsland, pleitte d’Andrimont voor samenwerking. Hij was de drijvende 
kracht achter de Fédération des Banques Populaires de Belgique – de Federatie van Belgische 
Volksbanken – die in 1868 werd opgericht.170  

d’Andrimont katapulteerde zichzelf tot voorzitter van deze nieuwe federatie en riep 
in september 1869 het eerste congres samen. Afgevaardigden uit Brussel, Gent, 
Charleroi, Hoei, Luik, Namen, Sint-Niklaas, Doornik en Verviers zakten af naar de 
hoofdstad om hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen. De voorzitter van de 
Gentse volksbank, Gustave Rolin-Jaequemyns, hamerde tijdens het eerste congres op de 
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leningsbedrag ter waarde van 80.864.406 frank, in: Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische 
sociaaldemocratie in Europa, 74. 
170 Van 1872 tot 1878 kwam de Federatie van de Belgische Volksbanken jaarlijks bijeen om de resultaten van elke 
aangesloten volksbank te bespreken. Het tweede congres vond plaats in Brussel (1872), het derde congres in 
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augustus 1874, 8e jaargang, nummer 34, 2; 11 september 1875, 8e jaargang, nummer 34, 2; 15/09/1877, 11e 
jaargang, nummer 37, 2. 



 

254 

verontrustende vaststelling dat de Belgische volksbanken nog niet wettelijk werden 
beschermd. In Duitsland, Engeland en Frankrijk hadden de coöperatieve verenigingen 
wel een rechtspersoonlijkheid.171 Daar moest dringend verandering in komen, zo vond 
Rolin-Jaequemyns, want zonder wettelijke bescherming waren de Belgische 
samenwerkende verenigingen bijzonder kwetsbaar.172  Rolin-Jaequemyns bepleitte met 
vuur dat de liberale regering haar verantwoordelijkheid moest opnemen. 

Maar toch gevoelt ieder, dat dit zoo niet kan duren. Het welzijn eener vereeniging 
mag niet afhangen van den eerste den besten twistzoeker, die, vertrouwende op 
de omstandigheid dat de vereeniging geen rechtspersoonlijkheid heeft, de zaken 
in de war zou kunnen jagen. Het is hoog tijd dat de Belgische wetgever, op 
voorbeeld der Fransche, Engelsche en Duitsche wetgevers, aan dezen nieuweling, 
die men coöperatieve beweging noemt, de plaats geeft die er aan toekomt. 173 

Uiteindelijk kreeg de oproep van Rolin-Jaequemyns relatief vroeg gehoor. Op 15 
februari 1870 werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers een liberaal wetsontwerp 
ingediend om het statuut van de coöperatieve verenigingen te regelen.174 Dit voorstel 
werd vervolgens goedgekeurd op 6 april 1870.175 Maar in juni 1870 verloren de liberalen 
hun meerderheid en voor de katholieken was deze wet geen prioriteit. De Luikse 
volksbankvoorzitter, d’Andrimont, bekloeg zich over deze politieke tweestrijd die 
maatschappelijk waardevolle projecten kelderde. 

Notre petit pays sacrifie trop facilement les intérêts généraux des populations à 
cette lutte stérile de deux partis qui se disputent toujours et avec charnement le 
pouvoir.176 

De coöperatiewet stond wel nog ingeschreven in de “ordre du jour des travaux de la 
Chambre”, maar wanneer zal ze worden omgezet in wetgeving, “That is the question!” 
zo schreef d’Andrimont laconiek. Hij riep op tot pragmatisme om de arbeidersmassa te 
helpen. 177   

 
                                                        
171 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 234. 
172 Zolang de coöperatieve verenigingen geen wettelijke bescherming hadden, hing de goede werking af van 
personen, met name van het feit of de vereniging al dan niet een goede beheerder had. La Ruche bijvoorbeeld 
was een Brusselse coöperatieve verbruiksvereniging die op 15 december 1867 werd gesticht, maar in 1873 
werd opgedoekt omdat de gerant onbekwaam was, in: d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 
276. 
173 Goeman Borgesius, Crediet-vereenigingen, 1872, Arnhem, 73. 
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Allons, Messieurs nos gouvernants, mettez-vous à l’oeuvre! Il ne s’agit ici ni de 
clérical, ni de libéral, ni même de radical, mais des intérêts des masses, autrement 
dit des travailleurs, qui ont contribué, pour la meilleure part, à la prospérité de la 
Belgique!178  

Uiteindelijk duurde het nog tot 18 mei 1873 voor er over dit wetsontwerp op 
samenwerkende vennootschappen werd gestemd en de coöperaties effectief een 
wettelijk kader kregen.179 Coöperaties werden erkend als handelsmaatschappijen met 
een winstgevend doel en ook de beperkte of onbeperkte solidaire verantwoordelijkheid 
van de aandeelhouders werd in de wettekst ingeschreven. 180 De wet stipuleerde ook dat 
de regering niet langer elke keer opnieuw haar toestemming moest geven voor de 
oprichting of voor de kleinste wijziging aan de statuten van een naamloze 
vennootschap. Vanaf 1873 werden de oprichtingsaktes, de statuten, de balansen en de 
jaarverslagen van naamloze vennootschappen gepubliceerd als bijlage in het Staatsblad, 
in de “bijzondere verzameling van de akten betreffende de handels- en 
landbouwvennootschappen.”181 Maar bij de toepassing van de nieuwe wet stootte men 
meteen op een aantal praktische moeilijkheden. Nog in 1873 stuurden de leden van het 
Federatie van Belgische Volksbanken een petitie aan de minister van Justitie. Vooreerst 
betuigden ze hun dankbaarheid voor het nieuwe wettelijke kader, die “eene groote 
weldaad” betekende voor de samenwerkende genootschappen.182 Maar aan de officiële 
erkenning en vooral aan het wijzigen van de statuten om ze in overeenstemming te 
brengen met de nieuwe wet, hing volgens de vertegenwoordigers van de volksbanken 
een te hoog prijskaartje.  

Ingevolge art. 9 en 10 der nieuwe wet moeten de akten het Samenwerkend 
Genootschap grondende, ten koste der belanghebbenden en bij middel van den 
Moniteur afgekondigd worden, die afkondiging kost 20 centimen per regel, 
waardoor de uitgave van de statuten al snel meer dan 100 frank zal kosten. Deze 
zware formaliteit is zeer kostelijk. Het laatste Congres der volksbanken heeft zich 
gevraagd, Mijnheer de Minister, of er geen middel was om in eenen billijkeren en 
gematigeren zin de wet uit te leggen en toe te passen, de kosten der afkondiging 
in den Moniteur te verminderen, en bij middel van instructien te doen vaststellen 
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dat de verklaringen door art. 104 en 106 vereischt op gewoon papier en zonder 
kosten mogen afgegeven worden.183 

Bovendien zorgde de wet voor behoorlijk wat verwarring en vertwijfeling, zelfs 
onder de bestuurders van de volksbanken. De Gentse voorzitter Rolin-Jaequemyns 
meende dat er sprake was van een lacune in de coöperatiewet. Op 18 november 1873 
schreef hij aan de Brusselse, liberale volksvertegenwoordiger Adolphe Demeur, dat hij 
het eens was met diens visie dat de wet moest worden verfijnd.  

Ce que vous dites de la lacune du projet en a qui concerne les sociétés 
coopératives qui ne font pas d’actes de commerce avec de tiers est parfaitement 
exact. La définition de l’art. 145 aurait besoin d’être complétée de manière à les 
comprendre ou expliquée de manière à exclure tout doute dans l’interprêtation.184 

Artikel 145 was onduidelijk: was een coöperatieve vereniging een 
handelsvennootschap met een commercieel doel of niet? In de toenmalige wetgeving, 
zo argumenteerde Rolin-Jaequemyns, waren de coöperatieve verenigingen een 
anomalie. Opnieuw verwees Rolin-Jaequemyns naar de Duitse wetgeving die veel 
specifieker was. Daar bestonden er wetten die uitsluitend van toepassing waren op 
coöperaties en gold de volkomen verantwoordelijkheid of solidariteit van ieder lid. 
Kortom, de Duitse coöperaties werkten steevast volgens het één-man-één-stem-
principe, waardoor elke coöperant evenveel beslissingsrecht had.185 In België 
daarentegen werd de verantwoordelijkheid geregeld in een aantal vage artikelen die een 
flauw afkooksel waren van de wet op de handelsvennootschappen. De grootste 
aandeelhouders hadden meer beslissingsrecht, de kleine aandeelhouders hadden de 
facto niet veel in de pap te brokken. In de praktijk betekende dit dat de arbeider-
coöperanten zonder de steun van de grote geldschieters niets konden forceren. Over 
deze kwesties, over de voor- en de nadelen van de beperkte solidariteit en over de vraag 
van de verantwoordelijkheid van de leden, werd er ook tijdens de algemene 
vergaderingen van de Federatie van Belgische Volksbanken gereflecteerd.186 In België waren 
slechts twee volksbanken die de volkomen solidariteit toepasten en waar het project dus 
quasi “van onderuit” vertrok: in Namen en in Gent. In het volgende deel ga ik dieper in 
op de Gentse casus, om na te gaan of deze meest complete vorm van een coöperatie 
succesvol was en of het wel degelijk een initiatief was dat van onderuit groeide. 
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3 .4.3  Het stuk gewonnen brood smaakt droog beter dan het 
gebedelde met boter op 

Toen op 1 januari 1867 de Gentse volksbank werd opgericht, was ze de “eerst-geborene 
der Vlaamse volksbanken”.187 Het idee om deze kredietcoöperatie op te richten onstond 
bij de bestuursleden van het liberale Van Crombrugghe’s Genootschap.188 Deze socio-
culturele vereniging had als doel haar leden – voornamelijk leerlingen uit de lagere 
gemeentescholen van Gent – te “beschaven en te verlichten”. Daarnaast bood de 
vereniging ook financiële steun aan de kansarme maar “ijverige en uitmuntende 
leerlingen” bij het verder zetten van hun studies en bood ze ook hulp aan leden die 
werden getroffen door een ramp of een ongeluk.189 Het oprichten van een volksbank 
paste binnen de ontplooiingsgedachte die het Van Crombrugghe’s Genootschap 
onderschreef. De Gentse volksbank werd volledig volgens “le modèle des Banques 
allemands de Schulze-Delitzch” opgericht.190 Jeffrey Tyssens toonde aan dat de transfer 
plaats vond via de vrijzinnige netwerken van de Ignatz Horn. Horn was een liberaal 
econoom, publicist en vrijmetselaar uit Boedapest die in ballingschap leefde in Frankrijk 
en daar rond 1860 actief de coöperatieve ideeën van zijn broeder Schulze-Delitzsch 
verspreidde.191 Hij hield lezingen over dit onderwerp en nam ook deel aan het 
weldadigheidscongres van Londen (1862) en aan het congres van de Association 
internationale pour le progrès des sciences sociales van Gent (1863). Tijdens dit laatste 
congres ontmoette hij de liberaal Rolin-Jaequemyns. Horn voerde het het hoge woord in 
een debat over de resultaten en de voordelen van de verschillende soorten coöperaties 
in Duitsland en Engeland. Deze discussie vond plaats in de sectie politieke economie van 
de APSS, de geleding met Rolin-Jaequemyns als voorzitter. Tijdens deze bijeenkomsten 
werd ook nagedacht over hoe men dit soort verenigingen kon bewerkstelligen. Horn 
was een absolute voorstander van een totale staatsonthouding en hij bracht meermaals 
hommage aan de coöperatieve verenigingen van Schulze-Delitzsch die volgens hem 
perfect bij het non-interventionisme aansloten.192 Hij benadrukte dat de huidige 
spaarmechanismen te veel focusten op kapitaalkrachtige personen en hij pleitte er voor 
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dat ook de grote massa van arbeiders via samenwerkende verenigingen krediet konden 
verwerven. Volgens Horn zou men via een integrale toepassing van het coöperatieve 
principe het proletariaat laten uitsterven. “Iedereen kapitalist!”, zo luidde zijn 
toekomstideaal.193 Rolin-Jaequemyns had interesse in het model van Schulze-Delitzsch, 
maar stelde zich eerder gematigd op wat de totale staatsonthouding betreft. Het 
Belgische staatsinterventionisme had reeds een aantal tastbare voordelen opgeleverd. 
De kleine provinciesteden bijvoorbeeld waren aangesloten op “le réseau européen” 
dankzij de spoorwegen en de wegeninfrastructuur die waren gerealiseerd met 
staatshulp.194 Toch was Rolin-Jaequemyns zeker geen voorstander van een overdadig 
interventionisme. Om het in zijn woorden te zeggen, staatshulp zonder meer, was in de 
grond niets anders dan een gedwongen aalmoes.195 

Na deze ontmoeting tijdens het internationale APSS-congres, nodigde Rolin-
Jaequemyns Horn persoonlijk uit om in de Gentse Société Littéraire de voordelen van een 
kredietcoöperatie uit de doeken te doen. Op 13 maart 1866 kwam Horn naar de 
Arteveldestad om er een lezing over volksbanken te houden.196 Die avond schortte 
Rolin-Jaequemyns het programma van het Van Crombrugghe’s Genootschap op en werden 
de leden aangemoedigd om naar Horns lezing in de Société Littéraire te gaan. Zowel de 
initiatieven van Schulze-Delitzsch als het romantische verhaal van de Rochdale Pioneers 
passeerden de revue. 197 Twee voormalige leden van de Société Huet – Paul Voituron en 
Charles Leirens – waren na deze uiteenzetting alvast overtuigd en besloten een 
coöperatief propagandablad op te richten. In de zomer van 1866 zag Le Travail-Organe 
international des intérêts de la classe laborieuse – Revue du mouvement coopératif, het licht. 
Aanvankelijk werd dit internationaal maandblad geschreven in samenwerking met de 
Parijse redacteur Léon Walras (1834-1910). Maar al snel bleek dat de drie heren niet op 
dezelfde golflengte zaten.198 Walras had moeite met de radicale, egalitaritische visie van 
Voituron en Leirens. In 1867 – na amper drie nummers – kwam het tot een breuk en 
gingen Voituron en Leirens solo met hun Le Travailleur Associé-Propagateur international 
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des doctrines coopératives.199 Het doel van dit maandblad bleef ongewijzigd: zoveel 
mogelijk informatie verzamelen over buitenlandse coöperatieve verenigingen om 
zodoende dit soort instellingen in België te promoten. Naast Voituron en Leirens, zette 
bijvoorbeeld ook Virginie Loveling (1836-1923) zich in voor dit propagandablad. Zij 
verzorgde de vertalingen uit het Engels en het Duits.200 In het tweede nummer van Le 
Travail, konden de lezers een brief van een Engelse arbeider lezen die Loveling integraal 
had vertaald.201 Deze Engelse arbeider prees vol enthousiasme de coöperaties en het 
zelfhulpprincipe aan. 

C’est quelque chose de nouveau dans l’histoire du travail de voir des ouvriers 
devenir Capitalistes. C’est une nouvelle route qui s’ouvre devant nos yeux, avec un 
horizon plus lumineux pour l’avenir. On parlait pourtant beaucoup dans l’atelier 
de socialisme, de libre échange, de communautés modèles, et lorsque Fergus O’Connor202 
apparut avec son fameux plan territorial,… mais tous ces plans brillants et toutes 
ces rêveries n’aboutirent qu’à la banqueroute et au désenchantement. En effet, ce 
n’est pas des rêveurs enthousiaste, ni des orateurs aux longs discours que l’ouvrier 
peut attendre une véritable assistance. La meilleure chose que l’ouvrier ait jamais 
faite, ce fut d’apprendre l’art de s’aider soi-même. C’est en cela que consiste la 
grand secret de tout progrès réel et sérieux pour la classe ouvrière. 203 

Het propagandablad van Leirens en Voituron nam ook artikels op waarin de werking 
van de eerste Belgische volksbanken van Luik, Hoei en Verviers onder de loep werd 
genomen. Toen er in augustus 1866 sprake was om een gelijkaardig initiatief op te 
starten in Gent, was Le Travail laaiend enthousiast. 
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On nous informe qu’il est question de fonder très prochainement une Banque 
Populaire à Gand. Espèrons que le projet se réalisera.204  

Een paar maanden later – in januari 1867 – meldde het eerste nummer van Le 
Travailleur Associé dat er in Gent sinds kort een echte volksbank was opgericht. Deze 
Gentse volksbank werd gesticht tijdens een algemene vergadering die op 25 december 
1866 plaatsvond in het lokaal van het Van Crombrugge’s Genootschap. Het doel van de 
Gentse volksbank was…  

…hare leden, door de samenvoeging hunner spaarpenningen, alsook door hun 
gezamenlijk en wederkeerig krediet, de kapitalen te bezorgen, welke zij noodig 
hebben voor hunne nijverheids-, koophandels- en huishoudelijke zaken.205 

De leden konden dus een voorschot van de bank krijgen, op voorwaarde dat ze hun 
solvabiliteit konden bewijzen.206 Deze leningen konden de leden verder behelpen in 
verschillende situaties: handelaars of ambachtslieden konden hun leveranciers direct 
betalen en zo hoge interesten vermijden, en huisvaders konden het geld bijvoorbeeld 
gebruiken om hun kinderen langer naar school te laten gaan.207 Bovendien had de 
Gentse volksbank niet enkel het uitlenen van geld aan haar leden tot doel. De instelling 
wou ook “onnuttige verkwistingen” tegen gaan en haar leden motiveren om te sparen: 
wie geld op de bank stortte, kon rekenen op een jaarlijkse interest van 4%.208  

 

In december 1866 telde de Gentse volksbank 59 leden-intekenaars die elk een som 
van 200 Belgische frank injecteerden. De bank ging dus aan de slag met een startkapitaal 
van 11.800 Belgische frank. Ondanks het feit dat er ook een aantal arbeiders aan het 
project deelnamen, waren de meeste subscribenten ambachtslui, kleine middenstanders 
en kleine industriëlen.209 Het bestuur van de volksbank werd haast exclusief 
gerekruteerd uit de Gentse “petit bourgeoisie”. Veel van hen waren ook lid van La 
Liberté, de vooruitstrevende Gentse loge.210 Deze vrijzinnige affiniteit blijkt ook uit het 
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206 Het Volksbelang, 2 februari 1867, 1e jaargang, nummer 4, 2. 
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feit dat La Liberté vanaf 1867 in de vorm van spaarboekjes jaarlijks 600 frank uitreikte 
aan de meest verdienstelijke leerlingen van de Gentse stadsscholen.211 

Onder het getal onzer deponenten [van de Gentse volksbank] moeten wij met 
dank de vrijmetselaarsloge de Vrijheid noemen, die ons eerst eene som van fr. 600 
toevertrouwde, en het daarna aan het stadsbestuur overliet gemelde som onder de 
twaalf verdienstelijkste leerlingen der stadsscholen te verdeelen, bij wijze van 
spaarboekjes die hun ter gelegenheid der prijsdeeling behandigd werden. 212 

Het doel van de loge was duidelijk: men wou de vlijt en de spaarzaamheid bij de 
leerlingen aanmoedigen.213 De fabrikant Edouard Millord en de advocaat Edmond 
Willequet – twee prominente leden van La Liberté – werden benoemd tot 
ondervoorzitters van de Gentse volksbank.214 Niemand minder dan Gustave Rolin-
Jaequemyns kreeg de positie van voorzitter aangeboden. Al snel werd ook hij ingewijd 
bij La Liberté.215 Al deze mannen werden niet betaald voor hun activiteiten bij de Gentse 
volksbank, enkel de gerant en de kassier mochten een loon ontvangen. 216 Men nam de 
bestuursfuncties dus op vanuit een soort idealisme. Al mogen we niet vergeten dat de 
leden van de Gentse volksbank ook recht hadden op een deel van de maatschappelijke 
winsten.217 Dat het niet altijd evident was om voldoende energie op te brengen voor 
dergelijke onbezoldigde mandaten, blijkt onder andere uit de correspondentie van 
Rolin-Jaequemyns. Een jaar na de oprichting begon deze Gentse liberaal te schrijven aan 
een brochure over het coöperatieve project en over de noodzaak van wettelijke 
erkenning voor dit soort verenigingen. Maar door zijn drukke agenda kon hij zijn  studie 
– Le projet de loi sur les sociétés coopératives – niet afronden. 
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C’est un objet dont j’ai eu souvent l’intention, et dont il eût été peut-être de mon 
devoir de m’occuper en détail. Malheuresement j’en ai été empêché, et je le suis 
encore par d’autres travails.218 

Dat de Gentse volksbank rechtstreeks het model en de ideeën van de Duitse 
coöperatieven overnam, staat buiten kijf. 

De grondslagen waarop de Gentse bank rusten, stemden geheel en al overeen met 
die welke Schulze-Delitzsch in zijne schriften aanbeveelt.219  

Nog in december 1866 bood het voorlopig bestuur Schulze-Delitzsch de functie van 
ere-voorzitter aan. Net voor het jaareinde kreeg men een positief bericht uit Berlijn: 
Schulze-Delitzsch was verheugd met het Gentse initiatief, dat hij een “nieuwe schakel 
aan de solidariteit der belangen” noemde en een “nieuwe waarborg van de vreedzame 
oplossing der groote wereld- en maatschappelijke vraagpunten die ons tijdstip 
beroeren”. De Duitser aanvaardde met genoegen het ere-voorzitterschap van de Gentse 
volksbank, net zoals hij een aantal jaar eerder in Luik deed. 220 

Ondanks het optimisme onder de bestuursleden, kende de Gentse volksbank een 
moeilijke start. Na het eerste kwartaal stelde men in april 1867 vast dat de bank nog 
geen winst maakte. Maar het bestuur maakte zich geen grote zorgen.  

Er is geen voorbeeld van een versch geplanten boom die vruchten gaf eer dat hij 
wortels geschoten had. Er is geen voorbeeld van eene financieele onderneming 
die, na zoo korten tijd bestaans, winsten deed, en dit om de eenvoudige reden dat 
de algemene kosten, namelijk huur van lokaal en bezoldiging van beambten, hoe 
redelijk ook, gerekend zijn in evenredigheid met eenen cijfer van zaken dien het 
even zoo onmogelijk is van den beginne te bereiken, als het later gemakkelijk 
wordt.221 

Er werd ook hoopvol verwezen naar het bewierookte voorbeeld van Rochdale waar 
men ook met weinig was begonnen en waar men snel nadien gouden zaken deed. Ook de 
Duitse volksbanken werden veelvuldig geciteerd om het potentieel van de 
kredietinstelling te benadrukken. Eenmaal de volksbank goed werkte en het 
zelfhulpprincipe ingeburgerd geraakte, zou het een belangrijk wapen worden in de 
strijd tegen armoede, zo schreef ook ere-voorzitter Schulze-Delitzsch.222 Na één jaar 
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werking waren de initiatiefnemers nog steeds overtuigd van de maatschappelijke 
meerwaarde en de slaagkansen.  

De gunstige uitslagen welke deze edele onderneming bekronen, door ons de hoop 
voeden de instelling der spaarbanken zich over ons land te zien uitbreiden op een 
zoo groote schaal als zij het in Duitschland reeds is, en door haar de plaag van het 
pauperisme, die reeds vroeger zoo wreed heeft aangetast, immer verdreven te 
zien. Het doen zoo goed op eigen middel te mogen rekenen, en het stuk gewonnen 
brood smaakt droog beter nog dan het gebedelde met boter op.223  

De Gentse volksbank kon een voorbeeldfunctie vervullen voor andere Vlaamse 
steden.224 In zijn voordracht over de coöperatieve instellingen in de Gentse afdeling van 
het Willemsfonds in december 1871, poneerde Rolin-Jaequemyns stellig dat de 
volksbanken… 

…het beste middel waren, dat tegenwoordig bestaat om, door gebruik van het 
vereenigingsrecht, en zonder eenigszins de gewichtige grondbeginselen, waarop 
de geheele maatschappij steunt, aan te raken, al wie moed en volharding bezit, tot 
eene zekere zelfstandigheid te helpen.225  

En voor iedereen die “de handen aan’t werk wilt slaan”, stond de Gentse voorzitter 
klaar om verdere inlichtingen te geven.226 Al snel deed men beroep op zijn expertise. 
Toen Louis Delisse, gerant van de volksbank van Namen, in de provinciestad Brugge een 
aantal voordrachten over coöperaties hield in 1874, kreeg hij meteen een aantal jonge, 
enthousiaste volgelingen die in Brugge een gelijkaardige volksbank wilden oprichten. 
Omdat Delisse enkel de Naamse statuten in het Frans voorstelde, schreven de 
Bruggelingen een brief aan Rolin-Jaequemyns met de vraag om de statuten van de 
Gentse volksbank – die in het Vlaams geschreven waren – op te sturen.227 Ook toen er in 
december 1876 sprake was om in Turnhout een volksbank op te richten, werd Rolin-
Jaequemyns gecontacteerd. Hij stuurde een enthousiaste brief naar de initiatiefnemer, 
de Turnhoutse industrieel Frans Vander Heyden.  
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J’applaudis à la création d’une Banque Populaire à Turnhout, et je vois avec plaisir 
que les noms les plus honorés de votre ville et des environs figurent parmi les 
membres de la commission provisoire.228  

Bovendien gaf Rolin-Jaequemyns een aantal nuttige tips: de Turnhoutse volksbank 
mocht geen “oeuvre de bienfaisance” of een “réclame de parti” zijn, het moet een 
“véritable affaire financière” zijn.229 Over de statuten van de nieuwe volksbank van 
Turnhout maakte Rolin-Jaequemyns een aantal opmerkingen. Hij meende dat de 
verantwoordelijkheid van de leden te beperkt was. De mogelijkheid van elk lid om zich 
in te schrijven voor “autant d’actions qu’on en veut prendre” vond hij in tegenstrijd met 
het karakter en het doel van een volksbank.230 Aan Rolin-Jaequemyns werd het voorstel 
gedaan om deel uit te maken van het voorlopig bestuur van de Turnhoutse volksbank. 
Na aandringen aanvaardde hij het voorlopig mandaat en schreef hij zich in voor twee 
aandelen. Toen het bestuur definitief vorm kreeg, vroeg Rolin-Jaequemyns zijn ontslag. 
Hij woonde te ver en kon daardoor niet aanwezig zijn op de vergaderingen. Bovendien 
meende Rolin-Jaequemyns dat het voor de volksbank van Turnhout veel interessanter 
was om arbeiders uit de stad in het bestuur op te nemen. 

J’ai toujours soutenu à Gand, et dans les Congrès des Banques populaires, que les 
membres de l’administration doivent être des travailleurs, à même d’assister tout 
au moins à une bonne partie des séances, et connaissent de près les personnes à 
qui ils ont affaire.231 

Ondanks de moeilijke start werd de Gentse volksbank en haar voorzitter een 
aanspreekpunt voor iedereen die een coöperatieve kredietvereniging wilde stichten. 
Bovendien was het aantal leden van de Gentse volksbank na vier jaar verviervoudigd en 
was het kapitaal aanzienlijk toegenomen.232 De bank zette wel geen reuzestappen, maar 
het bestuur verzekerde meermaals dat ze “geen oogenblik ophielden vooruit te gaan”.233 
Het bedrag van de gedeponeerde fondsen nam toe, waardoor duidelijk werd dat de 
volksbank ook als volksspaarkas opereerde. Sparen bij de volksbank had een aantal 
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ongeziene voordelen, aldus de leden, het gestorte spaargeld werd nuttig gebruikt door 
andere arbeiders, in tegenstelling tot het geld dat werd gestort bij de staatsspaarkassen 
of bij de spaarkassen van de grote financiële instellingen en dat vooral voor 
commerciële doelen werd gebruikt.234 Bij de volksbank werd kapitaal door het volk 
gespaard voor het volk. Er waren dus slechtere manieren van geld lenen.  

De lage bloedzuigers die uit deze moeilijkheid partij trekken om hem 
woekerrenten af te persen, de onbarmhertige hulp van den zoogenaamde berg 
van barmhertigheid, of te wel zijne vernederende pogingen om van den eenen den 
anderen goedhertigen man eene leening niet als handelszaak, maar als eene 
almoes te verkrijgen. Bij ons [Gentse volksbank] integendeel zal die huisvader, 
indien hij lid der volksbank is, en gekend als een werkzaam, bekwaam, ordentelijk 
mensch (zie art. 32 der statuten) een krediet genieten van het dubbel der gestorte 
som, en meer nog indien andere leden of personen, die hem bijzonder kennen 
zouden, hun krediet bij het zijne vereenigen willen.235 

Toen het derde congres van de Federatie van Belgische Volksbanken in 1873 plaatsvond 
in Gent, namen heel wat leden van de Gentse volksbank aan deze vergadering deel.236 
Ondanks alle positieve jaarverslagen, bleek tijdens dit congres wel dat de Gentse 
volksbank een opvallende achterstand had opgelopen in vergelijking met haar Waalse 
zusterinstellingen. De volksbank van Luik telde 1800 leden, die van Namen 1300 leden, 
in Gent waren er amper 250 leden.237 De tegenstanders van de volkomen solidariteit 
legden de oorzaak van het mager succes van de Gentse volksbank precies bij dit centrale 
uitgangspunt.  De Gentse volksbank was immers samen met deze van Namen de enige 
Belgische instelling die was ingericht volgens dit grondbeginsel.238 Maar er waren 
andere oorzaken die het lage ledenaantal verklaarden. Was de volkomen solidariteit de 
enige oorzaak dan zou ook de volksbank van Namen een laag ledenaantal gehad hebben. 
Het Volksbelang suggereerde dat de Gentse arbeiderspopulatie vooral bestond uit 
fabrieksarbeiders die volledig afhankelijk waren van hun werkgever, die geen frank 
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overhielden van hun loon en die bijgevolg moeilijk konden instappen in een financiëeel 
project als een volksbank. In de Waalse steden lag het aandeel van ambachtslieden 
hoger.  

Zou dit niet ook een andere reden hebben en vooral den toestand van onze 
werklieden? Meestendeels zijn het fabriekswerkers. Tegenover de groote 
nijverheid die kapitaal en werk centraliseert, zijn zij in de volkomene 
onmogelijkheid om door middel van een kapitaal in hunnen stand tot iets te 
komen. Dat krediet is dus nutteloos voor hen en zij geven liever hun geld in de 
spaarkas, wanneer zij er over hebben, dan in de volksbank. In andere steden, 
bijvoorbeeld in Luik, bestaat het werk in huis en daar leveren de volksbanken 
meer rechtstreeks nut.239 

Het lenen bij de Gentse volksbank bleek dus toch niet voor elke arbeider even nuttig. 
Vooral bedienden, koophandelaars en ambachtslieden (zoals mekaniekers, 
meubelmakers, kleermakers, schrijnwerkers, schilders, schoenmakers,…) vonden hun 
weg naar deze instelling.240 Het voornaamste doel van de Gentse volksbank bleek 
“groote diensten aan de burgerij” te verlenen. De instelling leende dus vooral geld aan 
een klasse tussen de bourgeoisie en het volk.241 Was de Gentse volksbank dan niet eerder 
een société anonyme dan een société coopérative?242 De bestuurleden erkenden dat hun 
bank “bij de volksklas en bij de eigentlijke werkerstand, fabriekwerkers, arbeiders” niet 
of te weinig bekend was.243 Ondanks verwoede pogingen rapporteerde men in 1876 
opnieuw:  

Een deel der bevolking schijnt ons doel of niet begrepen of niet gansch 
gewaardeerd te hebben. Eigentlijke werklieden, fabriekarbeiders of daglooners 
bezitten wij weinig in ons midden, zelfs niet, hetgene natuurlijk het meest van 
hun te verwachten was, als spaarders. In eene stad gelijk Gent zouden de leden der 
volksbank niet bij honderden, maar bij duizenden moeten tellen. Het ware te lang 
hier de oorzaken dier gedeeltelijke onverschilligheid op te sommen. Voorzeker is 
er veel bij aan onwetendheid of vooroordeel te wijten, misschien ook aan 
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verkeerde en hatelijke stelsels die, door valsche volksvrienden verspreid, maar al 
te licht eenen weerklank in verbitterde harten en verblinde geesten vinden.244 

Dat de Gentse volksbank in 1876 af te rekenen kreeg met een schandaal beschadigde 
haar imago en deze kwestie maakte de instelling wellicht nog minder populair. De 
gerant van de bank, een zekere A. Van der Gucht, had fraude gepleegd voor een bedrag 
tussen 6000 en 7000 Belgische frank.245 Aanvankelijk trachtte het bestuur de zaak in de 
doofpot te steken om geen wantrouwen bij de leden te wekken, vanuit de gedachte: 
“hoe min wij uitleggen, hoe beter het voor de volksbank is”.246 Maar al snel sprong de 
katholieke pers gretig op dit voorval om zo haar liberale tegenstanders een hak te 
zetten. Het Gentse Fondsenblad haalde scherp uit:  

Waarom spreken de Flandre libérale en de Journal de Gand niet van het zeer liberaal 
gevalletje, dat eene liberale Bank dezer stad fel in nesten steekt? De kas bestolen, 
honderd familiën in de droefheid gedompeld, twee gezinnen en een geus in’t spel, 
zeg eens, is dit de moeite niet waard? … Allo, liberale papieren! vertelt ons iets van 
dit nieuw staaltje van liberale zedenleer… of zou de dief mogelijk alweer een 
katholiek zijn! Laat eens hooren! 247 

Toen de zaak openbaar werd, probeerde het bestuur van de Gentse volksbank zo snel 
als mogelijk orde op zaken te stellen. P. De Visscher werd in dienst genomen als nieuwe 
gerant en crisismanager. Dit bleek een juiste strategische zet te zijn want De Visscher 
was bijzonder gemotiveerd om de volksbank – een instelling die hij zelf omschreef als 
een project van de “vrienden van den vooruitgang” – terug in goede papieren te 
brengen.248 De Visscher rapporteerde  geregeld aan voorzitter Rolin-Jaequemyns die op 
dat moment niet in Gent verbleef. De teneur van zijn brieven was telkens positief en 
optimistisch. Het was bovendien De Visscher zelf die de fraude had vastgesteld. 

Sedert de vier maanden dat ik [De Visscher] het roer heb in handen genomen, [is] 
er ongelooflijk sterk gewerkt.249 … De eigentlijke schuld bestaat in de gedurige 
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248 FRJ, 0043 B, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Cahier de copies de lettres de Rolin-Jaequemyns”, brief van De 
Visscher aan Rolin-Jaequemyns op 15 augustus 1876. 
249 FRJ, 0043 B, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Cahier de copies de lettres de Rolin-Jaequemyns”, brief van De 
Visscher aan Rolin-Jaequemyns op 5 juni 1876. 
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uitsluiting en weigering door den gérant de portefeuille op te maken, waarvoor ik 
sedert jaren klaagde, en dan ook de onbegrijpelijke verblindheid van De 
Brabandere die dagelijks de slechte handelswijze van Van der Gucht onder het oog 
had, hem altijd geld gaf, en zelfs hielp het te verduiken. En mijnheer, zonder mij 
geenszins te beroemen, durf ik  zeggen dat, ware het niet mijne ervarenheid in de 
comptabiliteit, en de omtrent juiste berekening welke ik over de winst der bank 
kon maken, het spel had nog lang kunnen duren.250 

Het hoeft niet te verwonderen dat De Visscher van Rolin-Jaequemyns en andere 
bestuursleden meermaals felicitaties ontving. Hij had zowaar de Gentse volksbank 
gered! De Visscher was erkentelijk voor dit eerbetoon, maar vond zijn optreden niet 
meer dan normaal. 

Hoe zwaar en lastig de post ook was heb ik niet meer gedaan dan den heiligsten 
der plichten vervuld. Toen, door de lafste handelwijze het bestaan der volksbank 
gevaar liep. Toen de neteligste omstandigheden vereischten dat zich iemand met 
ziel en lichaam verkleefde om de zoo nuttige inrichting te redden, kon ik, als 
eergevoelend man, een oogenblik aarzelen zelf de zaak in handen te nemen en te 
trachten zooveel mijn kennissen en krachten het toelieten de bank weder op den 
goede weg te brengen. Heden ben ik des te gelukkiger daar mijn gedrag de achting 
en genegenheid verworven heeft van een zoo verdienstelijk en hooggeplaatst man 
als Ue [Rolin-Jaequemyns]. 251 

Dankzij de inspanningen van De Visscher, kon de Gentse volksbank het jaar 1876 toch 
nog met een positieve balans afsluiten.252 Van der Gucht werd gedwongen om zijn 
schuldeisers via een afbetalingsplan terug te betalen.253 Kortom, de schuldeisers konden 
op hun beide oren slapen. Zo ook de Bank van Vlaanderen die leningen uitschreef aan 
de Gentse volksbank. 

Indien de Bank van Vlaanderen over den toestand van al hare klanten zoo gerust 
mag zijn als over ons, moet zij zeer wel slapen. 254 
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Deze crisissituatie toonde eveneens aan hoeveel vertrouwen voorzitter Rolin-
Jaequemyns genoot. In juni 1878 werd een heus banket georganiseerd om hulde te 
brengen aan hun “eerbiedwaardige” voorzitter. Cnudde, een Gentse onderwijzer, 
spaarde kosten noch moeite om een eerbetoon in kalligrafie neer te pennen. Tijdens het 
banket, dat plaatsvond in het Van Crombrugghe’s Genootschap, werd Rolin-Jaequemyns 
toegejuicht als “waren volksvriend”. 

Aan hem onzen hartelijken dank, aan hem onze vurige erkentenis voor de 
onschatbare diensten welke onze zoo nuttige instelling, aan den burger, aan den 
eerlijken ambachtsman, aan handel en nijverheid reeds bewezen heeft, en in de 
toekomst meer en meer bewijzen moet. De voorspoedige toestand onzer 
volksbank, mijner heeren, zoowel als de schitterende stelling welke uw 
genootschap onder de volksmaatschappijen van België heeft ingenomen, zijn dus 
te danken aan dien man, die zich sedert zoolang met eenen weergaloozen ijver 
bezig houdt met alles wat de belangen, de vooruitgang van het volk en zijn 
onderwijs betreft.255 

Ook tijdens het jubelfeest in 1891 – toen de Gentse volksbank haar vijfentwintigste 
verjaardag vierde – werd Rolin-Jaequemyns opnieuw uitvoerig in de bloemetjes gezet. 
Van het feestcomiteit ontving hij een mooi statieportret. Ondanks het feit dat de man 
vond dat hij niet genoeg tijd en energie in de Gentse volksbank stak, bewijzen de vele 
lofbetuigingen aan zijn adres dat de Gentenaars daar anders over dachten.256 Rolin-
Jaequemyns trachtte immers zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op de algemene 
vergaderingen van de volksbank.257 Rolin-Jaequemyns hield tijdens dit feest ook een 
speech en sprak vol bewondering over de instelling.  

De volksbank is eene goede instelling, niet zoozeer omdat zij gelukt is (want vele 
zaken gelukken die niet goed zijn, en velen mislukken die goed zijn) maar omdat 
het, ook anders dan door cijfers, bewezen is welken invloed zij, zoo in stoffelijk als 
in zedelijk opzicht, geoefend heeft, niet alleenlijk op de burgerij, maar ook op 
eerlijke werklieden, die ene sport hooger trachten te klimmen op de 
maatschappelijke ladder.258 

 
                                                        
255 FRJ, P.J. Cnudde, Hangeschreven hulde aan Rolin-Jaequemyns en De Vigne, Van Crombrugghe’s Genootschap, 
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Afbeelding 19: handgeschreven hulde aan Rolin-Jaequemyns en De Vigne 259  
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Men kon Rolin-Jaequemyns vele verdiensten toedichten. Dit bleek onder andere uit 
de vele grafredes naar aanleiding van zijn plotse overlijden op 67-jarige leeftijd (1902). 
In een speciale bijdrage van “zijn” Revue de Droit international et de Législation comparée 
werden alle lijkredes gebundeld.260 Ik maak in de volgende paragrafen een biografische 
schets van Rolin-Jaequemyns omdat hij een prototype was van ik in deze studie een 
homme-orchestre noem. Rolin-Jaequemyns was op verschillende niveaus actief en zijn 
engagement toont aan hoe breed de sociale kwestie werd ingevuld en hoezeer 
verschillende thema’s die op het eerste zicht weinig gemeen hadden via het individueel 
engagement van een sociale hervormer met elkaar vervlochten waren. Bovendien zijn 
de egodocumenten van deze Belgische liberaal tot nog toe nog niet diepgaand 
onderzocht. Deze casestudy laat me toe om een nieuw portret van Rolin-Jaequemyns te 
schetsen. Het laat me ook toe om te kijken hoe internationale congressen zoals de APSS 
achter de schermen in de steigers werden gezet en hoe duurzame internationale 
netwerken in de de negentiende eeuw vorm kregen.  

3 .4.4  Gustave Rolin-Jaequemyns als  ambassadeur van de 
hommes-orchestres  

3.4.4.1  Citoyen de Gand devenu citoyen du monde 

De jonge advocaat Gustave Rolin-Jaequemyns (1835-1902) ontpopte zich tot sociaal 
activist, zowel in zijn Gentse thuisstad als op internationale fora. 261 We zagen reeds dat 
hij in de liberale milieus van de Arteveldestad naam en faam genoot als stichter, als 
bezieler, als beschermer en als instandhouder van de Gentse volksbank.262 Daarnaast was 
hij ook een gerespecteerd voorzitter van het Van Crombrugghe’s Genootschap. In deze 
socio-culturele vereniging hield hij verschillende Voordrachten over de grondwet. Hij 
bundelde deze lezingen en behaalde er zijn doctorstitel mee.263 De Voordrachten 
straalden volgens tijdgenoten een “esprit si largement libéral et si sainement 
démocratique” uit. 264 De Vlaamse schrijver Emmanuel Van Driessche (1824-1897) 
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263 Rolin-Jaequemyns, Voordrachten over de grondwet: het grondgebied, de grondwettelijke vrijheden, V-VI. 
264 FRJ, “Discours prononcé par M. Jules De Vigne à la funérailles de Gustave Rolin-Jaequemyns”, in: Revue de 
droit international, 23. 
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schreef vol bewondering aan Rolin-Jaquemyns dat de Voordrachten een echt “volkswerk” 
waren.265  

… vorm, toon en strekking alles is volksch, dat zegt: alles is duidelijk verstaanbaar 
en nuttig voor het volk. Gij hebt door uwe Voordrachten over de grondwet 
bewezen dat gij bepaaldelijk en beraden tot die klas van vooruitgangers behoort, 
die het volk met kracht van wil en daad vooruit stuwen, maar voorafgaandelijk 
met zorg de wegen opklaren waarin, het volk moet vooruittreden: in het donker 
vooruit leidt naar den afgrond. Dit zal bij wijze vrienden van vooruitgang niet 
onaangemerkt blijven, maar bij allen de aandacht op U vestigen in de zoete hoop 
op nieuwe en gewichtige diensten van een zoo bekwaam man als gij zijt. 266 

In de Voordrachten beklemtoonde Rolin-Jaequemyns regelmatig dat de sociale kwestie 
een oplossing vond in het zelfhulpprincipe. Maar hij zag ook een rol weggelegd voor de 
bourgeoisie: zij moesten het pad verlichten en de weg vrij maken zodat de arbeiders 
zich konden ontplooien. Rolin-Jaequemyns waarschuwde wel voor onoprechte figuren 
die het filantropisch masker opzetten uit eigenbelang. 

Men neme in acht dat heersch- en geldzucht vaak het masker der 
menschlievendheid aannemen. Zoo kan het gebeuren, dat middelmatige 
letterkundigen, verbitterde en afgedwaalde geesten, oppervlakkige geleerden, of 
erger nog: huichelaars, winstbejagers, ja zelfs herbergiers, die er niets in zien als 
een middel om hunnen handel te bevorderen, hetzelfde vertrouwen genieten als 
oprechte en bekwame volksvrienden.267 

Rolin-Jaequemyns zette zich ook duidelijk af tegen de utopische denkbeelden van 
Owen, Saint-Simon en Cabet en tegen de internationale werkersvereniging.268 Hij 
geloofde in de maakbaarheid van de samenleving, maar binnen de grenzen van het 
kapitalisme. Verenigingen die het eigendomsprincipe verwierpen, predikten ijdele 
dromen, zo oordeelde hij, want eigendom was een onmisbare vereiste van het 
maatschappelijke leven.269  

Als jonge en geëngageerde liberaal geloofde Rolin-Jaequemyns sterk in de 
vooruitgang en was hij ook overtuigd van het belang van internationale samenwerking. 
 
                                                        
265 Emmanuel Van Driessche (1824-1897) was een Vlaams schrijver, Brussels politicus en leraar Nederlands aan 
het atheneum van Brussel. Hij was vrijzinnig en flamingant. Hij trad op in de letterkundige en toneelkundige 
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266 FRJ, 0043 I, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Correspondance diverses”, brief van Emmanuel van Driessche aan 
Rolin-Jaequemyns uit Brussel op 29 september 1867. 
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268 Rolin-Jaequemyns, Voordrachten over de grondwet: het grondgebied, de grondwettelijke vrijheden, 100. 
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Als adolescent genoot hij het voorrecht van een tour d’études en studeerde hij aan 
scholen en universiteiten in Engeland, Parijs en Berlijn. Als twintiger nam hij vol 
enthousiasme deel aan de congressen van de Association pour le Progrès des Sciences 
Sociales. Tijdens de debatten in de sectie “législation comparée” kwam hij in contact met 
internationale rechtsgeleerden, zoals John Westlake (1828-1913) en Tobias Asser (1838-
1913), generatiegenoten met wie hij een diepe vriendschap opbouwde. Hij bezocht beide 
heren vaak in hun thuisstad en onderhield met hen een levendige correspondentie. In 
april 1864 – een half jaar na het APSS-congres in Gent – bezocht hij Westlake in Londen. 
Samen brachten ze een bezoek aan de National Association for the Promotion of Social 
Science. 270 Tijdens hun lange wandelingen door de Britse hoofdstad reflecteerden ze over 
de beloftevolle toekomst van het internationaal recht. 

Tout en marchant, nous devisons, et l’avenir des deux mondes, les mérites et les 
défauts de cent constitutions, les coins et les recoins les plus obscures des 
législations anciennes et modernes se dévoulent devant notre regard inquisiteur. 
Les inégalités de chemin et les faux pas que certains cailloux absurdes nous font 
faire ne nois empêchent nullement de critiquer la marche de tel et tel politique. 
Que c’est beau, deux esprit planant dans l’espace et ne se rattachant à la terre que 
par deux paires de jambes qui gigotent en cadence et sont chargées de les 
transporter à la station voisine.271 

Toen Rolin-Jaequemyns in het najaar van 1864 deelnam aan het APSS-congres van 
Amsterdam, logeerde bij de advocaat en professor privaatrecht, Tobias Asser.272 Beide 
heren werden goede vrienden en Asser werd zelfs de peter van Rolin-Jaequemyns’ zoon. 
Rolin schreef aan Asser dat hij genoot van hun gesprekken. 

… chaque fois que mon esprit se reporte sur nos joyeuses conversations, sur notre 
intimité de huit jours, sur le bonheur que j’éprouve à compter depuis ce temps un 
ami de plus, je ne regrette plus ni mon temps ni mes peines.273 

Tijdens het Amsterdams APSS-congres had Rolin-Jaequemyns een druk programma af 
te werken. Hij nam deel aan verschillende discussies, o.a. over de vrijheid van stemmen 
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272 FRJ, 0043 E, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Correspondance personnelles”, brief van Gustave aan Emilie uit 
Amsterdam op 28 september 1864. 
273 FRJ, 0043 AA, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Documents divers sur l’Institut de droit international”, kopie van 
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en over de eerlijkheid van verkiezingen.274 In dit debat voerde Rolin-Jaequemyns het 
hoge woord en legde hij uitvoerig het Hare-systeem – een representatief pluralistisch 
syteem – uit. Tijdens het bezoek aan Westlake in april 1864, had Rolin-Jaequemyns in de 
National Association for the Promotion of Social Science een lezing bijgewoond van de 
bedenker van dit kiesstelsel, de Brit Thomas Hare (1806-1891).275 Samen met o.a. Charles 
Potvin, meende Rolin-Jaequemyns dat het proportionele Hare-systeem veel 
rechtvaardiger was dan het meerderheidstelsel, het kieskantonsysteem en het 
kiescijnssysteem.276 Het Hare-systeem opende de mogelijkheid dat een burgerlijke 
middenklasse – zij die niet noodzakelijk veel financiële middelen hadden, maar wel de 
juiste moraal aankleefden – ook een stem kreeg en representatief vertegenwoordigd 
geraakte.277 De andere projecten waar Rolin-Jaequemyns zich voor engageerde – zoals 
het voorzitterschap voor de Gentse volksbank en het Van Crombrugghes Genootschap – 
waren dus niet enkel een oplossing voor de sociale kwestie. Deze verenigingen en 
instellingen waren Rolin-Jaequemyns’ instrumenten om de arbeiders te bereiken en om 
hen de “juiste” moraal aan te leren. De oplossing van de sociale kwestie werd in zijn 
discours ook verbonden met de democratisering van het stemrecht.278 François Laurent  
schreef overigens hetzelfde emancipatorische effect toe aan het schoolsparen. 

Door te sparen bekomt gij de gelijkheid, waar gij zowel als de patroons, burgers 
zult zijn en dus gelijk zij in verkiezingen zult mogen meestemmen. Degenen die 
sparen worden zedelijke wezens, want zij leren hun gebreken verbeteren en zich 
te vervolmaken volgens de grote wet van de zedelijke vervolmaking.279 

Ik maak wel de kanttekening dat Rolin-Jaequemyns’ voorkeur voor het Hare-systeem 
nog geen pleidooi voor het algemeen stemrecht was. Rolin-Jaequemyns vond de eis van 
“stemrecht voor al wie lezen en schrijven kan” – zoals bijvoorbeeld geformuleerd door 
Voituron in het Gentse Progressistenprogramma – veel te drastisch. Om zijn argument 
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275 FRJ, 0043 E, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Correspondance personnelles”, brief van Gustave aan Emilie uit 
Londen op 21 april 1864. 
276 Thomas Hare pleitte voor een systeem van proportionele vertegenwoordiging waarin alle stemmen 
verdeeld werden over alle te verdelen parlementzetels en een stemgerechtigde kon stemmen voor eender 
welke kandidaat in het land, in: De Spiegeleer, Een blauwe progressist: Charles Potvin (1818-1902), 67. 
277 De Spiegeleer, Een blauwe progressist: Charles Potvin (1818-1902), 67-68. 
278 Op dit punt wordt in het volgende thematische onderdeel over onderwijs – een ander 
‘moraliseringinstrument’ van de hommes-orchestres – dieper ingegaan. 
279 François Laurent, La réformation morale des classes laborieuses, 1884, 44-47, 50, 70, zie: Erauw (red.), Liber 
memorialis François Laurent 1810-1887, 42. 
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kracht bij te zetten verwees Rolin-Jaequemyns naar het vele bloedvergieten na de 
Franse Revolutie van 1848.280 

Na de discussie op het APSS-congres rapporteerde Gustave vol trots aan zijn vrouw 
Emilie dat hij veel complimentjes had ontvangen voor zijn optreden, zélfs van 
tegenstanders van het Hare-systeem. 281  Rolin-Jaequemyns maakte er snel werk van om 
zijn bedenkingen rond dit onderwerp te bundelen. In 1865 verscheen zijn De la réforme 
éléctorale. Examen des moyens à employer dans les gouvernments représentatifs pour assurer la 
liberté des élections et la sincérité des votes.282  

Uit Rolin-Jaequemyns’ brieven bleek bovendien dat de informele contacten tijdens de 
internationale congressen zeer belangrijk waren. Rolin-Jaequemyns en Asser scheepten 
vlak voor het APSS-congres in Amsterdam in voor een boottocht, samen met veel 
andere internationale figuren.  

La journée était splendide et le bateau à vapeur ressemblait déjà à un petit congrès 
international, tant il y avait de membres de différents pays.283 

Op korte termijn ontpopte de jonge Gustave Rolin-Jaequemyns zich tot spilfiguur van 
een select gezelschap experts inzake internationaal recht en vergelijkende 
rechtswetenschappen. Toen men in 1865 besloot om het vierde APSS-congres te laten 
plaatsvinden in Zwitserland, werd hij aangesteld als adviseur om een stad te kiezen die 
het meest geschikt was om deze internationale meeting te ontvangen.284 Na een Parijse 
tussenstop bij Ernest Desmarest en Jules Simon, twee voorname deelnemers van de 
voorgaande APSS-congressen, reisde Rolin in januari 1865 samen met Auguste Couvreur 
per trein naar Bern.285  Hij ontmoette er de Duits-Poolse journalist en econoom Max 
Wirth (1822-1900), die net als Rolin-Jaequemyns een internationaal pleitbezorger was 
van de coöperatieve gedachte.286 
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Nous y avons causé, non seulement de l’association, mais d’un tas de choses, de la 
Suisse, de la Prusse, de la Belgique, de l’organisation militaire, etc. Il est très-
patriote, très-démocrate, mais, sauf un peu de chauvinisme suisse, bien excusable 
dans sa position de président, il me paraît avoir un esprit juste et de connaissance 
préciser.287 

Daarna zette hij zijn reis verder naar Genève, waar hij zijn vriend Gustave Moynier 
(1826-1910) – voorzitter van de Société d’utilité publique van Genève en oprichter van het 
Rode Kruis – ontmoette. Hij rapporteerde dat de politieke situatie in Genève zeer 
ingewikkeld was en gevoelig lag. De verschillende strekkingen leefden er op gespannen 
voet.  

J’ai passé des extrêmes radicaux aux indépendants et aux réactionnaires, écoutant 
toutes leurs doléances et leurs récriminations réciproques. Tu sens combien cela 
devait être agréable de recommencer chaque fois sur un autre ton la même 
chanson, d’entendre d’heure en heure les affirmations les plus contradictoire et de 
chercher à débrouiller dans tout cela quelque squelette de vérité.288  

Rolin-Jaequemyns concludeerde dat het geen goed idee was om het vierde APSS-
congres te organiseren in Genève, de politieke situatie was er te complex en te netelig. 

Genève était une ville perdue, non-seulement pour six mois, mais pour très-
longtemps, et qu’un jour ou l’autre on se coupera ici des têtes, à moins que la 
France ne vienne auparavant confisquer toute la boutique.289 

Hoewel de verschillende Geneefse strekkingen Rolin-Jaequemyns probeerden te 
overtuigen om het congres te laten plaatsvinden in hun stad in de hoop om zo de 
spanningen weg te nemen, oordeelde Gustave dat de situatie er te gevaarlijk was. Het 
risico bestond dat deze verdeeldheid de organisatie en het vlotte verloop van het 
congres in het gevaar kon brengen. 

Ils sont trop malades pour qu’un médecin, même étranger, puis se les guérir, que 
d’ailleurs leur maladie pourrait être contagieuse pour nous-mêmes.290  

Uiteindelijk vond het vierde APSS-congres plaats in Bern van 28 augustus tot 2 
september 1865. Rolin-Jaequemyns nam deel aan de debatten en liet zich omringen door 
een bont internationaal gezelschap. Hij verbleef in een hotel samen met Auguste 
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Visschers en Charles die er ook na de congresuren verder discussieerden “…comme en 
plein congrès”.291 

 
Ook buiten de APSS-congressen was Gustave Rolin-Jaequemyns erg actief op het 

internationale toneel. In april 1867 bezocht hij de wereldtentoonstelling van Parijs. Hij 
maakte van de gelegenheid gebruik om zijn internationale contacten met de 
Parijzenaars Jules Simon en Michel Chevalier (1806-1879) te hernieuwen.292 In juni trok 
hij met een Belgische delegatie naar Londen waar hij opnieuw de National Association for 
the Promotion of Social Science bezocht, en waar hij met met open armen werd 
ontvangen.293 Rolin-Jaequemyns was een anglofiel en een grote fan van deze vereniging, 
maar om zijn vrouw gerust te stellen, schreef hij haar: 

Je ne dissimule pas que j’aime l’Angleterre et que j’aime le mouvement. Ce sont 
deux passions dont je me déferais difficilement. Mais ces ont je ne me déferai à 
coup sûr jamais, c’est du sentiment du plus en plus profond, et la tendresse de plus 
en plus vive que m’inspire ma chère Emilie, la mère de nos deux et bientôt de nos 
trois trésors. 294  

Het gezegde “achter elke sterke man, staat een sterke vrouw”, was zeker van 
toepassing op Gustave Rolin-Jaequemyns. Gustave Rolin trouwde in 1859 met Emilie 
Jaequemyns, de enige dochter van een gefortuneerde arts. Het was dankzij haar 
familiekapitaal dat hij zich jaren uitsluitend kon toeleggen op de studie van het 
internationaal recht en dat hij vele buitenlandse reizen kon maken.295 Toen Gustave in 
1902 overleed, getuigde zijn goede vriend Tobias Asser, over de liefde tussen het koppel. 

Gustave et Emilie n’avaient à deux qu’un seul coeur.296  
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Afbeelding 20: Gustave Rolin-Jaequemyns en zijn vrouw Emilie297 

 
Het huwelijk gaf volgens Asser Rolin-Jaequemyns de kracht om te weerstaan… 

…aux épreuves de sa vie souvent agitée et de conserver en toute circonstance la 
sérénité d’âme nécessaire aux grands travailleurs.298  

Emilie was Gustaves bakermat en zijn oase van rust. Tijdens zijn vele buitenlandse 
reizen schreef Rolin-Jaequemyns lange brieven naar zijn lieve Milou waarin hij keer op 
keer benadrukte dat hij verlangde dat ze bij hem kon zijn.299 Het was de vrouw van zijn 
leven, zo blijkt uit zijn liefdevolle brieven. In 1866 schreef hij haar vanuit Amsterdam:  

Ce qui passe dans le coeur de ma petite femme, et cela est plus joli que toutes les 
belles oeuvres d’art que possèdent les musées de Hollande. 300 
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Op hun beurt, waren de brieven die Emilie aan haar man schreef ook erg belangrijk. 
Ze maakten dat Gustave de moed niet verloor tijdens zijn lange en soms eenzame reizen. 

Seulement quelques mots de ta bonne écriture me feraient tant de plaisir par ce 
temps atroce.301  

Gustave zette zich in om van de APSS een duurzame internationale vereniging te 
maken en soms vroeg hij zich openlijk af of de Association al deze moeite wel waard was? 

J’étais une grosse bête de me crotter ainsi à quelques centaines de kilomètres de la 
place d’Artevelde pour les beaux yeux d’une Association qui peut-être à son tour 
ne fera que des betises. 302 

Ondanks het feit dat Gustave Rolin-Jaequemyns zijn missie plichtsbewust en verbeten 
opnam, mislukte het APSS-project. Naar aanleiding van een diplomatieke crisis in 
Luxemburg en een zevendaagse oorlog tussen Oostenrijk en Pruisen in 1866, werd de 
vereniging ontbonden.303 Pruisen en Frankrijk stonden na deze perikelen op bijzonder 
gespannen voet en er bestond geen consensus tussen de congresgangers over de vraag 
hoe men een duurzame vrede kon bewerkstelligen.304 Sommigen riepen op tot actieve 
inmenging en actie. Ze verenigden zich in de Association internationale des Amis de La Paix 
en in de Ligue internationale de la Paix (de internationale Vredesbond). In het vorige deel 
toonde ik aan dat wie zich wou aansluiten bij deze internationale Vredesbond zich 
tijdens de wereldtentoonstelling van Parijs in 1867 kon melden bij het paviljoen van de 
Mulhouse-industriëlen. Jean Dollfus op kop was voorstander van een pacifistisch ideaal.  

Rolin-Jaequemyns was pragmatischer en samen met Westlake en Asser pleitte hij 
voor wetenschappelijk onderzoek naar wettelijke oplossingen voor oorlogsvoering. 
Volgens deze drie heren hadden de vredesbewegingen één groot nadeel: ze waren 
vooral een vereniging van individuen die het nationale niveau niet overstegen.305 Rolin-
Jaequemyns, Westlake en Asser waren de spilfiguren van een groep meer gematigde 
liberalen, een groep van jonge, geëngageerde juristen. Ze verwierpen een te radicaal 
utopisch pacifisme en vonden het naïef om te geloven dat men internationale conflicten 
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voorgoed uit de wereld kon helpen.306 Ze benadrukten de noodzaak van spelregels, van 
conventies en van internationale wetten.307 Daarom startten ze vanaf 1869 met een 
internationaal tijdschrift – een gezamenlijke intellectuele actie door én voor juristen – 
dat internationaal recht in zijn geheel zou vorm geven en promoten: de Revue de droit 
international et de législation comparée.308 Asser, Westlake en Rolin-Jaequemyns waren de 
kernredactie, maar ze ontvingen ook artikelen van juristen van overal ter wereld. Zo 
benadrukte de mensenrechtenspecialist Francis Lieber uit New York dat het tijdschrift 
een  must was. 

The international spirit of our age demands it.309  

Ook met Schulze-Delitzsch maakte Rolin-Jaequemyns in april 1869 een afspraak om 
de Duitse founding father van de volksbanken te overtuigen een bijdrage te schrijven 
voor de Revue du droit international.310 Opnieuw blijkt hoe verschillende aspecten van de 
sociale kwestie via het sociaal engagement van de actoren in elkaar overliepen. Het 
wetenschappelijke tijdschrift kreeg in 1873 een politieke tegenhanger in het Institut de 
droit international. Deze vereniging wilde het internationaal recht codificeren en jaarlijks 
congressen organiseren.311 De doelen werden duidelijk gestipuleerd. 

L’idée de se réunir et de s’associer, non-seulement pour augmenter, faciliter, 
améliorer la production matérielle, mais pour stimuler les joues intellectuelles, 
leur donner un centre, un appui, leur assurer des encouragements, ouvrir des 
enquêtes, augmenter l’autorité des propositions utiles, démontrer l’inanité ou le 
péril des autres etc. est une idée essentiellement moderne.312 
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De oplossing van de sociale kwestie en de vooruitgang van de moderniteit werden 
vaak in één adem genoemd, zo ook bij de stichting van het Institut de droit international. 
Opnieuw werd Rolin-Jaequemyns een spilfiguur van deze beweging, samen met zijn 
vriend Gustave Moynier en met de Amerikaanse jurist Francis Lieber.313 Maar ook 
anderen, zoals de liberaal Emile de Laveleye (1822-1892), voormalig lid van de Société 
Huet, werden bij het project betrokken. Het Institut de Droit werd opgericht omdat Rolin-
Jaequemyns vond dat, na de vredescongressen van Londen, Parijs, Brussel en Frankfurt 
in de jaren 1840 en 1850, de tijd rijp was om verder te gaan dan het vrijblijvend 
formuleren van vage wensen en vervloekingen tegen de oorlog. Hij pleitte er voor dat 
een kleine groep van gerenommeerde advocaten, geschoolde wetenschappers en 
maatschappelijk betrokken figuren uit verschillende naties die elkaar reeds persoonlijk 
kenden, moesten samen komen.314 De “wijzen” van het Instituut moesten een 
onafhankelijke positie innemen en het internationaal recht vorm geven.315 Het Institut 
was een concrete invulling van het ultieme geloof in juridisch internationalisme, in het 
feit dat men niet moest vasthouden aan het nationalisme maar dat landen veel van 
elkaar konden leren. Net zoals men ook tijdens de weldadigheidscongressen praktische 
tips over huisvestingsmodellen en coöperatieve verenigingen had uitgewisseld, zo 
konden ook lokale wetten, gebruiken en gewoontes een belangrijke bijdrage leveren in 
de uitbouw van een universele en internationale wetgeving. Hoewel het Instituut dus 
duidelijk een internationale ambitie had, bleek het in de praktijk noodzakelijk om een 
vast bureau op te richten. En waar kon dit beter dan in Gent, de geboortestad van Rolin-
Jaequemyns ? 

En choisissant la Belgique comme le siège de leurs travaux, les fondateurs et les 
adhérents de l’Institut étaient convaincus d’avance que nul pays ne serait plus 
propre à devenir le berceau de l’Association nouvelle. Cette conviction s’est 
fortifiée en présence des témoignages de sympathie qui leur ont été prodigués par 
les magistrats et les habitants de la noble cité Gantoise. Leur pensée, à la vue de ce 
peuple libre, intelligent, prospère, s’est naturellement reportée sur le Souverain 
constitutionnel qui préside à ses destinées.316 

 
                                                        
313 Martti Koskenniemi, “Gustave Rolin-Jaequemyns and the establishment of the Institut de droit 
international”, in: Revue Belge de Droit International, 1, 2004, 8-9. 
314 FRJ, 0043 A, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Note confidentielle sur un projet de congrès ou de conférence 
juridique internationale”, 9-10. 
315 Declerck, “Le monde juridique s’éveille”, 32. 
316 FRJ, 0043 B, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Institut de Droit international (journal & notes), 12 september 1873”, 
brief van Rolin-Jaequemyns en Mancini aan de Belgische vorst. 



 

282 

3.4.4.2  Een “vooruitgaande” liberaal aan de rand van de politiek 

De figuur van Gustave Rolin-Jaequemyns is interessant omdat hij zich in een spagaat 
bevond tussen het lokale en het internationale niveau. Waren de verschillende petjes 
die Rolin-Jaequemyns opzette met elkaar verzoenbaar en had de man überhaupt 
voldoende tijd om zich met dit alles tegelijkertijd bezig te houden ? Dat Gustave Rolin-
Jaequemyns een drukke agenda had, staat buiten kijf. We zagen reeds dat hij voorzitter 
was van de Gentse volksbank en van het Van Crombrugghe’s Genootschap. Hij was 
redacteur van La Revue de Droit international en stichtend lid van het Institut de Droit 
international. Daarnaast was Rolin-Jaequemyns ook lid van de Vlaamse Liberale 
Vereniging van Gent. In zijn studententijd was hij immers lid geweest van ’t Zal wel Gaan 
waar hij bevriend geraakte met Julius Vuylsteke. Rolin-Jaequemyns was ook bestuurslid 
van de Gentse afdeling van het Willemsfonds en hield er geregeld lezingen. Zo hield hij in 
januari 1870 een voordracht Over kapitaal en arbeid.317 In december 1871 stond Redelijk of 
onredelijk gebruik van het verenigingsrecht om het lot van het volk te verbeteren door Rolin-
Jaequemyns op het programma.318 Hij was lid van het Vlaamsch Verbond en woonde de 
Nederlansche Taal- en Letterkundige congressen bij.319 Hij nam deel ook aan 
verschillende internationale congressen en publiceerde regelmatig opiniestukken in 
liberale dag- en weekbladen. Hij schreef krantenartikels over de APSS-congressen voor 
L’Indépendance belge, een gematigd liberaal dagblad dat zich sterk focuste op 
internationale gebeurtenissen.320 Daarnaast was Rolin-Jaequemyns lid van de Académie 
royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique en van de academies van 
Montréal, van Madrid en van Constantinopel.321 Bovendien was hij verbonden aan vier 
Europese universiteiten: hij was ere-professor aan de Université Libre de Bruxelles, doctor 
burgerlijk recht aan de universiteit van Oxford en ere-doctor in de rechten in 
Cambridge en Edinburgh.322 Kortom, deze korte biografische schets toont aan dat Rolin-
Jaequemyns een sociale en intellectuele duizendpoot was en dat Rolin-Jaequemyns dus 
een ambassadeur was van de negentiende-eeuwse hommes-orchestres. Maar engageerde 
Rolin-Jaequemyns zich enkel op het lokale en internationale niveau? Was in de 
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negentiende eeuw niet net het nationale niveau de schaal waarop men concrete 
verwezenlijkingen kon doorvoeren? Uit Rolin-Jaequemyns egodocumenten blijkt alvast 
dat hij geen intellectuele superheld was en dat hij soms politieke functies weigerde en 
dat hij zich pas op latere leeftijd ook op nationaal niveau engageerde. 

We zagen reeds dat Rolin-Jaequemyns geen bestuurslid wou worden van de 
Turnhoutse volksbank. Ook voor de functie van bestuurslid bij de Ligue de l’enseignement, 
een vereniging die zich inzette om het onderwijs te democratiseren, paste Gustave. Zijn 
argumentatie liet er geen twijfel over bestaan: hij kon vanuit Gent te weinig betekenen 
voor de Ligue en bovendien had hij te druk om de algemene vergaderingen in Brussel bij 
te wonen. Maar Gustave Rolin-Jaequemyns liet initiatiefnemer Charles Buls wel weten 
dat hij voor 100% achter het project stond.323  

Malheureusement mes occupations très-nombreuses, comme rédacteur en chef de 
la Revue et des Archives de droit international, comme secrétaire-général de 
l’Institut de dit international, comme président de la Banque populaire et du Van 
Crombrugghe’s Genootschap, etc. etc. me mettent dans la plus complète 
impossibilité de remplir dignement le mandat que vous voulez bien m’offir.324 

Door zijn vele activiteiten, had Rolin-Jaequemyns evenmin tijd om een politiek 
mandaat te bekleden. Nochtans drong zijn vader Hippolyte Rolin hier vaak op aan. 
Hippolyte was zelf jarenlang gemeenteraadslid en schepen van Gent geweest en 
bekleedde de post van minister van Openbare Werken in het kabinet van Charles Rogier 
(1847-1850).325 Zijn vader was niet de enige die hem wou overhalen om in de politiek te 
stappen. De Brusselse uitgever Albert Lacroix (1834-1903) schreef in 1866 een lange brief 
waarin hij Rolin-Jaequemyns probeerde te overtuigen om zich kandidaat te stellen voor 
de Liberale Partij. Beide heren hadden elkaar ontmoet tijdens de APSS-congressen en 
deelden “une sorte de communauté d’idées et d’agitation progressive”.326 Lacroix had 
veel respect voor Gustave Rolin-Jaequemyns omdat deze Gentse advocaat geloofde in de 
vrije meningsuiting: “la libre discussion, c’est l’essence du libéralisme”.327 Volgens 
Lacroix kon de Gentse Liberale Partij iemand als Rolin-Jaequemyns, iemand met veel 
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geduld, gematigdheid en verdraagzaamheid, best gebruiken. Waarom stond iemand met 
zoveel kwaliteiten niet op de liberale lijst? Het werd dringend tijd dat Gustave de 
nieuwe generatie vertegenwoordigde.  

L’heure vient où la vieille doctrine qui se tournait depuis vingt ans dans le même 
cercle éternel, voit une nouvelle génération, cette génération apporte avec elle 
des idées plus larges, des vues plus hautes, on cherche encore à l’empêcher 
d’arriver, mais elle a le souffle assez puissant et d’élan assez fort…328 

Gustave Rolin-Jaequemyns was uiterst geschikt voor deze opdracht omdat hij een 
verzoenende en gematigde figuur was. Bovendien was hij realistisch genoeg om te 
weten dat de liberalen samen sterk moesten staan in hun strijd tegen de katholieke 
partij. Als extra troef kon hij de ogen openen van een “bepaald type” liberalen, die net 
als de katholieken, “bekrompen” dachten en niet vooruit keken.  

Les uns et les autres sont également ennemis de toute lumière, de toute progrès, 
de toute émancipation, de toute vie politique, de toute manifestation nouvelles 
idées, de toute éclosion d’hommes jeunes, convaincus à qui les nécessaires de 
réformes s’imposent comme un droit à remplir. Ces conservateurs des deux 
catégories sont donc en réalité les adversaires de l’avenir, et les restaurateurs ou 
les gardiens au passé double catégorie également funeste et dangereuse… avec une 
égale étroitesse d’intolérance. 329 

Lacroix geloofde net als Rolin-Jaequemyns, dat het tijd was voor het schrijven van 
een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het liberalisme. Een hoofdstuk van “les 
vrais amis du Progrès” waarin immobilisme plaats zou maken voor vrijheid en 
vooruitgang. Hij hoopte in de toekomst te kunnen samenwerken met Rolin-Jaequemyns. 

C’est un rapprochement entre tous les soldats de la même cause, c’est un lien… 
c’est d’agir un commun, et de formuler (a qui pu rêve) dans une sorte de congrès 
le programme qu’on poursuit et la ligne de conduite qu’on se trace. 330 
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329 FRJ, 0043 I, ibidem, brief van Albert Lacroix aan Rolin-Jaequemyns uit Brussel op 15 maart 1866. 
330 FRJ, 0043 I, ibidem, brief van Albert Lacroix aan Rolin-Jaequemyns uit Brussel op 15 maart 1866. 



 

 285 

 
Afbeelding 21: portret van Gustave Rolin-Jaequemyns331 

 
  

 
                                                        
331 FRJ, 0043 A, Gustave Rolin-Jaequemyns, “photos diverses”. 
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Rolin-Jaequemyns is ook een interessant figuur omdat hij de rechten van het Vlaamse 
volk wilde waarborgen. Hij begreep niet hoe sommige partijgenoten wel liberaal waren 
en niet Vlaamsgezind, of omgekeerd hoe men Vlaamsgezind kon zijn en niet liberaal? 

Is de hoofdzaak van het liberalisme niet het volksonderwijs, de 
volksontwikkeling? Is het dus niet de plicht van de beter ontwikkelden stand zich 
met de eigentlijke volksklas in betrekking te stellen, om ze te verheffen, te 
verbeteren, en hoe is dit mogelijk indien men het volk in zijne eigene taal niet 
aanspreekt? In de oogen van eenen waren liberaal is dus de Vlaamschgezindheid 
niet alleenlijk een recht voor het Vlaamsch volk, maar een Vlaamschgezinden 
betreft, is het ook hun plicht niet, die taal die zij beminnen, die taal welke hier in 
onze bloeiende gemeenten gesproken en geschreven werd wanneer Fransche taal 
en beschaving nog in de wieg lagen, is het hun plicht niet die taal op eene liberale 
wijze te gebruiken, dit is niet als een verduisterings-, maar als een 
verlichtingsmiddel; niet om Vlaanderen, gelijk het die andere partij zou willen, 
van de algemeene beschaving af te zonderen, - maar om in iedere Vlaamsche borst 
het gevoel der onafhankelijkheid en de zucht naar vooruitgang te doen 
ontkiemen? 332 

In Rolin-Jaequemyns’ visie waren het liberalisme en de vlaamsgezindheid één en 
ondeelbaar. Het trekken van de Vlaamse kaart had een achterliggende logica. De 
francofone, vaak stedelijke liberale elite kreeg geen voet aan wal in het landelijke 
Vlaanderen dat te lang was achtergesteld omdat vooral de klerikalen met hun 
behoudsgezinde leer doordrongen tot de lagere klassen. Het verlichte en ontvoogdende 
liberale ideeëngoed was bijna uitsluitend geschreven in de zwierige taal van Molière, 
maar de meerderheid van het Vlaamse volk verstond geen Frans.  

In zijn engagement voor de Vlaamse Beweging vond Rolin-Jaequemyns ook een 
bondgenoot in de Nederlander Douwes Dekker, beter gekend onder zijn schrijversnaam 
Multatuli. In zijn boek Max Havelaar (1859) trok Douwes Dekker hard van leer tegen het 
koloniaal bestuur en het machtsmisbruik van de Nederlandse regering in Java. Multatuli 
schreef vol afkeer over de “uitzuigende oligarchie” en stelde dat Nederlandse liberalen 
die enkel uit waren op persoonlijk winstbejag niet echt liberaal waren.333 Dat Rolin-
Jaequemyns deze republikeinse democraat in 1867 uitnodigde voor een lezing van het 
Van Crombrugghe’s Genootschap, toont aan dat hij open stond voor diens ideeën.334 De 

 
                                                        
332 Het Volksbelang, 29 juni 1872, 6e jaargang, nummer 26, 2. 
333 FRJ, 0043 G, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Ma correspondance avec Douwes Dekker”, brief van Douwes Dekker 
uit Keulen op 17 oktober 1867; brief van Douwes Dekker op 20 april 1870. 
334 In zijn uitnodiging maakte Rolin-Jaequemyns wel een aantal duidelijke afspraken met de Nederlander. Zo 
mocht Douwes Dekker in zijn lezing geen “dogmatische godsdienstvragen” stellen, in: FRJ, 0043 G, Gustave 
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lezing vond plaats in augustus 1867 en was een sociaal evenement tijdens het negende 
Nederlandsch Congres. De avond was een waar succes en beide twee heren bleven 
nadien contact houden. Douwes Dekker werd zelfs benoemd tot erelid van het Van 
Crombrugghe’s Genootschap.335 Ook Douwes Dekker koesterde mooie herinneringen aan 
het Gentse Genootschap en noemde het een “leger waar veel mee te doen viel”.336 De 
erkenning die hij in Gent kreeg, had hij nog nooit gehad in eigen land waar hij zich 
miskend voelde. Nederlandse historici omschrijven Douwes Dekker niet zonder reden 
als “één van de eenzaamste Nederlanders van de negentiende eeuw”. 337 De Nederlandse 
liberalen die aan de macht waren, vonden Dekker een onaangepaste onruststoker. In 
zijn brieven aan Rolin-Jaequemyns kloeg Douwes Dekker over het leven dat hem 
onmogelijk werd gemaakt en over het feit dat hij stelselmatig in het openbaar werd 
aangevallen.338 Douwes Dekker wou zijn toekomst in Vlaanderen uitbouwen, hij wou 
snel een “Gentsche burger” worden en zijn kinderen “een vaderland verschaffen door 
deel te nemen aan de Vlaamsche Beweging”.339 Douwes Dekker was behoorlijk extreem 
in zijn gedachtegoed en pleitte in één van zijn brieven aan Rolin-Jaequemyns voor de 
scheiding van België. 

Scheiden is verbinden met iets anders. Dan zouden de Walen Fransen worden en 
Vlaanderen verbonden worden met Noord-Nederland en Holland. Het Koninkrijk 
België is een onding. 340  

 
 

 

 
                                                                                                                                                                             
Rolin-Jaequemyns, “Ma correspondance avec Douwes Dekker”, brief van Rolin-Jaequemyns vanuit Gent op 1 
augustus 1867. 
335 Het Volksbelang, 17 augustus 1867, Het Volksbelang, 24 augustus 1867, 2; FRJ, 0043 G, Gustave Rolin-Jaequemyns, 
“Ma correspondance avec Douwes Dekker”, brief van Rolin-Jaequemyns vanuit Gent op 1 augustus 1867, brief 
van Douwes Dekker uit Keulen op 6 augustus 1867, brief van Douwes Dekker uit Heerlen op 30 augustus 1867. 
336 FRJ, 0043 G, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Ma correspondance avec Douwes Dekker”, brief van Douwes Dekker 
uit station Gent op 28 augustus 1867. 
337 van der Woud, Koninkrijk vol sloppen: achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw, 174.  
338 FRJ, 0043 G, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Ma correspondance avec Douwes Dekker”, brief van Douwes Dekker 
op 20 april 1870. 
339 Dekker leefde immers al jarenlang gescheiden van zijn vrouw en kinderen FRJ, 0043 G, Gustave Rolin-
Jaequemyns, “Ma correspondance avec Douwes Dekker”, brief van Douwes Dekker uit Keulen op 29 augustus 
1867, brief van Douwes Dekker uit Keulen op 12 oktober 1867. 
340 FRJ, 0043 G, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Ma correspondance avec Douwes Dekker”, brief van Douwes Dekker 
uit Keulen op 17 oktober 1867. 
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Afbeelding 22: portret Edouard Douwes Dekker 
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In zijn antwoord was Rolin-Jaequemyns opnieuw een stuk gematigder. Hij erkende 

dat vele punten uit de brief van Douwes Dekker “onbetwistbaar” waren, het was 
inderdaad de “eeuw van de nationaliteiten”, maar toch was het volgens Rolin-
Jaquemyns nog te vroeg voor een Vlaamse of Nederlandse revolutie.  

Wel broeit in de zielen, vooral van het volk, van onze Crombrugghe’s, het donker 
bewustzijn dat de Vlaamsch sprekende burger van heden aan iets gelijk eene 
Fransche keten gebonden ligt.341 

In april 1869 keerde Douwes Dekker terug naar Gent. Hij hield opnieuw een lezing in 
het Van Crombrugghe’s Genootschap en ook in de Gentse afdeling van het Willemsfonds.342 
Opnieuw waren de toehoorders enthousiast en kreeg Douwes Dekker veel nieuwe 
bewonderaars in de Arteveldestad. Ook Rolin-Jaequemyns droeg Douwes Dekker in zijn 
hart. Toen deze laatste financiële problemen kreeg omdat de uitgevers met zijn 
royalties aan de haal gingen en hij “weldra géén dak meer boven het hoofd had voor zijn 
vrouw en kinderen”, organiseerde  Rolin-Jaequemyns een grote inzamelactie onder de 
leden van het Van Crombrugghe’s Genootschap.343   

De man die in de strijd tegen onrecht en geweld, voor waarheid en mensenliefde, 
zijn gehele toekomst heeft opgeofferd, die man, dit erelid van ons genootschap, 
die broeder van ons allen, zwerft op heden rond in het buitenland, ziek van geest 
en lichaam, met harde woorden aangesproken om de schamele huishuur die hij 
niet in staat is te voldoen, en zonder enig geld op hem om het zwarte brood te 
kopen dat hem van hongerdood moet behoeden. Daarom doet het bestuur een 
oproep tot U allen het behulpzaam te wezen door het storten van uw penning om 
het lijden van die zwerveling te verzachten. 344 

Geen wonder dat de Antwerpse flamingant Julius de Geyter (1830-1905) in mei 1868 
nogmaals probeerde om Rolin-Jaequemyns te overtuigen om een politiek mandaat op te 
nemen en dan vooral om als kamerlid de Vlaamse belangen te behartigen. Opnieuw 
bedankte Gustave voor de eer. 345 
 
                                                        
341 FRJ, 0043 G, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Ma correspondance avec Douwes Dekker”, brief van Rolin-
Jaequemyns uit Gent op 24 oktober 1867. 
342 FRJ, 0043 G, ibidem, brief van Douwes Dekker op 31 maart 1869. 
343 FRJ, 0043 G, ibidem, brief van Douwes Dekker op 20 april 1870. 
344 Liberaal Archief, Archief Van Crombrugghe’s Genootschap, verslagboek bestuur 1867-1872, circulaire 18 april, 
oproep tot steun voor Douwes Dekker. 
345 De Antwerpse liberale schrijver Julius de Geyter was een goede vriend van Julius Vuylsteke. Hij betreurde 
dat Rolin-Jaequemyns zich geen kandidaat wilde stellen. Hij vroeg zich af of het besluit van Rolin-Jaequemyns 
definitief en onherroepelijk was: “Kunnen we alsnog naar Gent komen om u te overtuigen?”, in: FRJ, 0043 I, 
ibidem, brief van Julius De Geyter aan Rolin-Jaequemyns uit Antwerpen op 19 mei 1868. 
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Ik heb zeer ernstige redenen, welke mij dwingen uw offer, hoe vleiyend en 
bekorend ook, van de hand te wijzen. Mijne meening kent gij genoeg om te weten 
dat ik de Kamers niet als dienaar van het ministerie, maar als vooruitgaande 
liberaal zou willen binnentreden. Ook ben ik overtuigd dat dit alleen aan de 
wenschen van U en uwe vrienden zou voldoen. Maar hoe is dit mogelijk zoolang 
mijn eigen schoonvader, een man dien ik eer en bemin, al mag ik veel met hem in 
meening verschillen, daar als een der getrouwste aanhangers van het ministerie 
zetelt en stemt?346 

Ten eerste argumenteerde Rolin-Jaequemyns dat hij zich niet kon scharen achter het 
ministerie van Hubert Josephe Walthère Frère-Orban. Ten tweede weerhield het feit dat 
zijn schoonvader in de Kamer zetelde als regeringsgezinde volksvertegenwoordiger 
hem om de politieke handschoen van de “vooruitgaanden” op te nemen. Hij had immers 
veel te danken aan zijn schoonvader. Edouard Jaequemyns financierde zijn vele 
studiereizen en Gustave wou hem niet voor het hoofd stoten.  
 

Maar hoewel Gustave Rolin-Jaequemyns lange tijd geen nationaal mandaat 
bekleedde, was hij wel lid van de Gentse Liberale Grondwettelijke Associatie. Het politieke 
leven in de Arteveldestad liet hem niet onberoerd. Zoals we reeds in het inleidend deel 
zagen, is de casestudy van de verdeeldheid tussen de Gentse liberalen uiterst interessant 
omdat ze goed aantoont dat de Liberale Partij in de negentiende eeuw uiterst 
heterogeen was en dat de ideologie vaak individueel werd ingekleurd. Vanaf 1866 
namen de spanningen onder de Gentse liberalen zichtbaar toe. Een groep progressieve 
liberalen scheurde zich af van Le Septentrion en richtte een eigen loge – La Liberté – op. 
Deze jonge en kritische liberalen lieten hun stem steeds luider horen binnen de Liberale 
Associatie. Rolin-Jaequemyns kon tot deze groep worden gerekend. Tijdens een 
vergadering van de Associatie in maart 1870 benadrukte hij dat hervormingen 
noodzakelijk en onvermijdelijk waren. Rolin-Jaequemyns vond het hoogdringend tijd 
dat de Liberale Grondwettelijke Associatie een meer vooruitstrevende richting insloeg. Hij 
pleitte dat de “wet des vooruitgangs geenen tegenstand duldde”.347 Dit hoefde echter 
geen radicale ommekeer te betekenen, aldus de gematigde Rolin-Jaequemyns, het was 
immers van levensbelang dat de “geavanceerde” en “radicale” groep samen met de 
“conservatieve” liberalen een kieslijst opstelden.  

Rolin-Jaequemyns was een pragmaticus, volgens hem kon de liberale partij alleen 
gedijen wanneer zij “zoet” was”.348 Een splitsing binnen de Gentse Liberale Partij zou 
volgens hem enkel de belangen van het klerikalisme dienen. Maar hij eiste wel dat de 
 
                                                        
346 FRJ, 0043 I, ibidem, kladversie van een brief van Rolin-Jaequemyns aan Julius De Geyter in mei 1868. 
347 Het Volksbelang, 19 maart 1870, 4e jaargang, nummer 11, 2. 
348 Het Volksbelang, 21 november 1874, 8e jaargang, nummer 48, 2. 
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Associatie rekening hield met een aantal eisen van Voiturons Progressistenkring.349 Rolin-
Jaequemyns schaarde zich alvast achter de uitbreiding van het stemrecht en poneerde 
dat het Vlaamse volk het recht had om in haar taal gevonnist, bestuurd en onderwezen 
te worden. Hij was ook voorstander van de volledige scheiding tussen Kerk en Staat, van 
een rechtvaardiger legerstelsel en van meer zelfstandigheid voor de gemeenten. 
Bovendien vond hij dat de pensioenwet van onderwijzers en ambtenaren en de 
onderwijswet van 1842 moesten worden herzien.350  

Na deze bevlogen toespraak, droeg de Gentse Liberale Grondwettelijke Associatie Rolin-
Jaequemyns voor als voorlopige kandidaat voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers.351 Maar Rolin-Jaequemyns weigerde dit aanbod.352 Hij begreep 
dat de partijgenoten hem waarschijnlijk hadden gekozen omdat hij een aanhanger van 
het “Vlaamsch en volksgezind liberalismus” was. 353 Maar op het moment van deze 
voordracht zat Gustave in het buitenland en hij vertrouwde erop dat er andere 
partijgenoten – die hij veel behendiger dan zichzelf noemde – met vuur de Vlaamse en 
volkse zaak zouden verdedigen.354 De Associatie hield duidelijk geen rekening met 
Gustaves wens, want in juni 1870 werd hij effectief opgesteld als kandidaat voor de 
Kamer.355  De liberalen leden een grote verkiezingsnederlaag, Rolin-Jaequemyns raakte 
niet verkozen en de katholieken namen de de meeste zitjes in de kamer in en vormden 
de nationale regering.356  

Toen de Liberale Associatie in april 1871 Rolin-Jaequemyns wou aanstellen als 
bestuurslid, weigerde Rolin-Jaequemyns opnieuw resoluut.357 Bij de laatste verkiezingen 
was immers gebleken dat de conservatieve vleugel van de partij absoluut geen rekening 
had gehouden met een aantal vooruitstrevende voorstellen. Rolin-Jaequemyns wou 
geen marionet worden van “deze alleenheerschende meerderheid”.358 Ook toen hij werd 
voorgedragen als lid van de provincieraad, bedankte Rolin-Jaequemyns voor de eer.359 
Gustave wou zich niet politiek engageren zolang de conservatieven weigerden zich open 
te stellen voor een aantal noodzakelijke hervormingen. In april 1872 kwam er 

 
                                                        
349 Het Volksbelang, 19 maart 1870, 4e jaargang, nummer 11, 2. 
350 Het Volksbelang, 19 maart 1870, 4e jaargang, nummer 11, 2. 
351 Het Volksbelang, 28 mei 1870, 4e jaargang, nummer 21, 2. 
352 Het Volksbelang, 4 juni 1870, 4e jaargang, nummer 22, 3. 
353 Het Volksbelang, 11 juni 1870, 4e jaargang, nummer 23, 1. 
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uiteindelijk wel schot in de zaak. Paul Voituron, de aanvoerder van de Gentse 
progressieve vleugel, verhoogde de druk. Hij stelde zich bijzonder kritisch op ten 
opzichte van de conservatieve vleugel en ontpopte zich als muggenzifter en 
onruststoker.360 Een interne hervorming kon niet uitblijven en op 21 april 1872 werd 
besloten om het huishoudelijk reglement van de Liberale Associatie aan te passen. Op 
aanraden van een commissie waar Rolin-Jaequemyns deel van uitmaakte – werd voor de 
interne verkiezingen binnen de Associatie, het Britse Hare-systeem toegepast.361 Rolin-
Jaequemyns was grote voorstander van dit systeem dat hij ook tijdens het APSS-congres 
in Amsterdam met vuur had verdedigd.362 Via de Hare-quota werd het partijbestuur 
samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging waardoor de 
minderheidsfracties in de Liberale Associatie – de Vlaamsgezinden en progressisten – een 
stem kregen.363  Maar  al snel bleek dat de conservatieve meerderheid ook dit nieuwe 
systeem handig wist te omzeilen. Tijdens de algemene vergadering van de Liberale 
Associatie op 23 juni 1872 uitte Rolin-Jaequemyns hierover zijn ongenoegen. 

Onbekende handen hebben in ons midden twee soorten van briefjes uitgestrooid; 
de eenen bestaan in de gedrukte lijst waarop zekere namen, altijd dezelfde, 
stelselmatig zijn doorgeschrabt; de andere soort bestaat in geäutografeerde 
briefjes waarop juist de namen der als flaminganten bekende voorloopige 
kandidaten overgeslagen zijn. Die laffe uitvinding om een gewichtig deel dezer 
associatie van zijn vertegenwoordigingsrecht te berooyen, kan ik niet genoeg 
brandmerken, en stellig durf ik verhopen dat gij deze kwade ingeving niet volgen 
zult. 364 

Naar aanleiding van de gemeenteverkiezingen van 1872 bleek het water tussen de 
twee groepen in de Gentse liberale familie te diep. Het was opnieuw een verzoenende 
Rolin-Jaequemyns die zocht naar een consensus tussen beide strekkingen om “het 
sterkste bolwerk van het liberalisme in Vlaanderen van eene totale overwinning door de 

 
                                                        
360 Van Praet, D’hondt, “Paul Voituron (1824-1891) en zijn denktank”, 181-182. 
361 De andere commissieleden waren Adolphe Du Bois, Julius Vuylsteke, Charles Waelbroeck en Edmond 
Willequet. 
362 “Volgens het stelsel Hare is het voldoende, om gekozen te worden, dat de kandidaat een getal stemmen 
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de volgende naam, enz.”, in: Het Volksbelang, 27 april 1872, 6e jaargang, nummer 17, 1. 
363 Voor het opstellen van de effectieve verkiezingslijsten vond men het nog te vroeg om het Hare-systeem in 
te voeren, in: Het Volksbelang, 27 april 1872, 6e jaargang, nummer 17, 1. 
364 Het Volksbelang, 29 juni 1872, 6e jaargang, nummer 26, 1. 
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tegenpartij te redden”.365 De liberalen moesten hun krachten bundelen in de strijd tegen 
de katholieken. Door de vele twisten in de Gentse liberale Associatie was Rolin-
Jaequemyns opgelucht dat hij geen politiek mandaat uitoefende. Hij verkoos de vrijheid 
van denken boven de gebondenheid aan een politieke meerderheid. In de zomer van 
1872 schreef hij vanuit Italië een lange brief aan zijn vader. 

A mesure que j’avance dans la vie sans avoir goûté de pouvoir public, mais en 
côtoyant pour ainsi dire, par mes études, les problèmes et les écueils, je suis moins 
frappé de ce qu’il a de séducteur pour une âme ambitieuse que de ce qu’il a 
d’effrayant pour une conscience sincère et de redoutable pour le bonheur intime. 
J’ignore si les destinées brillantes que vous font entrevoir pour moi vos illusions 
paternelles me sont en effet réservées, ou plutôt je pense le contraire. Je pense 
que mon ambition pourra s’estimer très-satisfaite si, à Gand même, je réussis à 
obtenir l’amour de quelques braves gens à raison de services rendus à la classe 
ouvrière, et si, au dehors, je me fais un nom estimé dans la science. Mais plus 
j’envisage cette perspective de près, plus je la trouve sérieusement souriante. 
L’autre au contraire devient chaque jour plus compliqué. Comme vous, j’ai une 
égale horreur pour le fanatisme et pour l’esprit anti-réligieux. Mais quand j’arrive, 
dans la solution des questions actuelles les plus brûlantes, à vouloir appliques ces 
idées simples, je ne puis qu’admirer, sans le partager, l’aplomb avec lequel les 
journeaux de tous les partis, et les hommes d’état qui les suivent, les tranchent 
chaque matin. Peut-être arriverai-je un jour à quelque chose de mieux. En 
attendant, je me félicite sincèrement de n’avoir pas de responsabilité à prendre.366 

Vanaf 1878 tot 1884 nam Rolin-Jaequemyns uiteindelijk wel de politieke handschoen 
op en werd hij minister van Binnenlandse Zaken. Tijdens zijn ambtsperiode zette een 
hevige schoolstrijd het Belgische parlement in vuur en vlam. Opnieuw toonde Rolin-
Jaequemyns zijn gematigdheid en kalmte. 

Au parlement même, où il avait apporté la langage courtois des congrès de savants 
et des académies, l’opposition était envers lui souvent brutale et sans égards. 
Etonné d’abord et surpris, il se redressa bientôt et riposta avec énergie, mais sans 
colère.367 

Hoewel Rolin-Jaequemyns zelf niet geloofde dat een individu de loop van de 
geschiedenis kon bepalen, bleek uit de vele redes op zijn begrafenis wel dat hij een graag 
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vanuit Lorch op 26 juli 1872. 
367 FRJ, “Discours prononcées par Charles Graux à funérailles de Gustave Rolin-Jaequemyns”, in: Revue de droit 
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gezien man was met een breed netwerk.368 Gustave Rolin-Jaequemyns was een homme de 
coeur. Een charismatische, sympathieke en goedlachse man, voor velen een goede vriend 
met een groot hart.369 Hij was ook een homme de lettres, die hard zwoegde in zijn 
studiekamer. Hij was een homme de loi. Een rechtsgeleerde die uitblonk met erudiete 
maar toegankelijke werken zoals zijn Voordrachten over de Grondwet.370 Gustave was ook 
een homme politique. Een integer politicus die ijverde voor een rechtvaardiger 
kiessysteem en voor de erkenning van de rechten van het Vlaamse volk.371 Hij was een 
homme de devoir, die plichtsgetrouw de ontwikkelingen van zijn Gentse volksbank 
opvolgde en zich actief inzette voor het Institut de droit international dat het 
internationaal recht wou codificeren. Gustave Rolin-Jaequemyns was dus “à la fois 
homme de pensée et homme d’action”, die zijn leven opdeelde “entre les méditations du 
savant et les initiatives créatrices de l’homme d’Etat.”372 Hij was ook een homme du 
monde. Een diplomaat die veel reisde en op het einde van zijn carrière een persoonlijke 
adviseur van de koning van Siam – nu Thailand – werd.373  Gustave was bovendien zeker 
en vast een homme de bien en een filantroop.374 Maar bovenal was hij een homme-
orchestre, een duizendpoot die zich met verschillende zaken tegelijkertijd bezighield. 

 

 
                                                        
368 Rolin-Jaequemyns schreef in 1867 aan Douwes Dekker: “Ik hecht overigens maar een bepaald geloof aan den 
invloed der individuen over den loop der geschiedenis. Ik geloof dat wij geenen toestand scheppen kunnen, 
maar alleenlijk eene gegeven gelegenheid te baat nemen.”, zie: FRJ, 0043 G, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Ma 
correspondance avec Douwes Dekker”, brief van Rolin-Jaequemyns aan Douwes Dekker uit Gent op 24 oktober 
1867. 
369 FRJ, “Notes et souvenirs par Asser à la funérailles de Gustave Rolin-Jaequemyns”, in: Revue de droit 
international, 34, 36. 
370 FRJ, “Discours prononcé par M. Duyckers (vicevoorzitter van de Gentse volksbank) à la funérailles de 
Gustave Rolin-Jaequemyns”, in: Revue de droit international, 25. 
371 FRJ, “Discours prononcé par M. Jules De Vigne à la funérailles de Gustave Rolin-Jaequemyns”, in: Revue de 
droit international, 22. 
372 FRJ, “Discours prononcé par M. Maurice Vauthier au nom de la faculté de droit de l’université de Bruxelles à 
la funérailles de Gustave Rolin-Jaequemyns”, in: Revue de droit international, 22. 
373 FRJ, 0043 K, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Articles de journeaux”, artikel in Vaderland, 20e jaargang, nummer 15, 
15 januari 1902; Walter E.J. Tips, Gustave Rolin-Jaequemyns and the Belgian advisers in Siam (1892-1902), 
Bangkok, White Lotus, 1992; Walter E.J. Tips, Gustave Rolin-Jaequemyns and the making of modern Siam. The diaries 
and letters of King Chulalongkorn’s general adviser, Bangkok, White Lotus, 1996. 
374 “Son amour pour le peuple, pour la petite bourgeoisie est bien la perle la plus éclatante de sa belle couronne 
de vertus”, zie: FRJ, “Discours prononcé par M. Maurice Vauthier au nom de la faculté de droit de l’Université 
de Bruxelles à la  funérailles de Gustave Rolin-Jaequemyns”, in: Revue de droit international, 22. 
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 4  Reflectie 

4 .1  Soyez Prévoyants 

Personne n’a le pouvoir de sauver l’ouvrier du 
paupérisme, si ce n’est l’ouvrier lui-même.1 
 

Dit citaat van de Franse filosoof Jules Simon stond 36 jaar later centraal op de cover van 
Soyez Prévoyants van Marie Du Caju.2 Met dit praktische propagandaboekje vol 
eenvoudige tips over spaarzaamheid en vooruitziendheid, won Du Caju zowel een 
gouden medaille tijdens de wereldexpositie in Brussel (1897) als de tweejaarlijkse 
onderwijsprijs De Keyn (1899).3 Het boek van Du Caju had een pedagogisch objectief en 
was geschreven voor de leerlingen van de adultenscholen.4 In Soyez Prévoyants werd stap 
voor stap uitgelegd wat sparen was, op welke manier een arbeider het beste kon sparen 
en welke vruchten men kon plukken door vooruitziend te zijn. In deze spaargids werden 
concrete voorbeelden afgewisseld met parabels als die van de krekel en de mier van Jean 
de La Fontaine. Het boekje stond vol moraliserende dialogen tussen een onderwijzer en 

 
                                                        
1 Jules Simon, L’ouvrière, Parijs, Hachette, 1861, 82. 
2 Marie Du Caju, Soyez Prévoyants. Lectures sur l’epargne, la mutualité, la retraite, les habitations ouvrières, Frameries, 
Dufrane-Friart, Henegouwen, 1897, omslag. 
3 Het Volksbelang, 17 juni 1899, 33e jaargang, nummer 24, 3; Joseph De Keyn was een industrieel en 
gemeenteraadslid in Sint-Joost-ten-Noode. De Spiegeleer omschreef hem als een industrieel die zich oprecht, 
zij het paternalistisch, bekommerde om zijn arbeiders. Op het einde van zijn leven gaf De Keyn 10.000 frank 
aan de Koninklijke Academie om een wedstrijd te organiseren die de beste werken inzake onderwijs beloonde 
met een dotatie. Het wedstrijdreglement bevatte twee strikte voorwaarden: de auteur moest de Belgische 
nationaliteit hebben en het werk moest vanuit vrijzinnig standpunt geschreven zijn, in: De Spiegeleer, Een 
blauwe progressist: Charles Potvin (1818-1902), 150. Ook Virginie Loveling was in 1885 al met De Keyn-prijs beloond 
geweest met haar Verhalen voor kinderen, in: Ludo Stynen, Rosalie en Virginie: leven en werk van de gezusters 
Loveling, Tielt, Lannoo, 1997, 129. 
4 Het Volksbelang, 13 oktober 1900, 34e jaargang, nummer 41, 3. 
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zijn leerlingen of tussen een brave, sparende arbeider en een arbeider die zijn geld 
verbraste op café. De boodschap van Du Caju was duidelijk: wie het naliet om te sparen, 
was verantwoordelijk voor zijn eigen ongeluk. Ze raadde de arbeiders aan om voorzienig 
te zijn, om zich te verzekeren en om zich aan te sluiten bij onderlinge bijstands- en 
pensioenkassen. Men kon nooit 100% zeker weten wat het leven zou brengen en daarom 
droeg Du Caju de slagzin Prévoir c’est prévenir hoog in het vaandel.5 

Het ultieme doel van al dit sparen was volgens Du Caju het verwerven van een eigen 
huis. Naast de spaargidsen schreef ze daarom ook huishoudgidsen, waarin ze zorgvuldig 
het belang van hygiëne in de gezinswoning beklemtoonde… 

…waar frisse lucht en blijde zonnestralen niet binnen kunnen, neemt de ziekte 
weldra haren intrek.6 

Net zoals Rolin-Jaequemyns en Defuisseaux dit in de jaren 1860 deden, koppelde ook 
Du Caju deze twee maatschappelijke thema’s aan elkaar. Over de jaren heen was deze 
symbiose en verbondenheid ook gebleken uit vele praktijkvoorbeelden. In de jaren 1860 
moedigde de Luikse volksbank bijvoorbeeld met interessante leningen haar klanten aan 
om “gezonde” en “hygiënische” arbeiderswoningen te bouwen.7 In 1879 werd de 
Federatie van Belgische Volksbanken verruimd naar de Federatie van Samenwerkende 
Verenigingen, waardoor op de jaarlijkse bijeenkomsten naast de volksbanken ook 
coöperatieve bouwmaatschappijen aanwezig waren.8 Ook de protagonisten uit 
Mulhouse schetsten tijdens het Congrès internationale de prévoyance in 1878 in Parijs de 
kracht van de spaar- en voorzorgsysteem in hun arbeiderswijken.9 En in 1889 tot slot, 

 
                                                        
5 Marie Du Caju, Soyez Prévoyants, 5, 7, 11, 13-14, 39, 97. 
6 Marie Du Caju, De degelijke huisvrouw, Gent, Hoste, 1891, in: Sofie De Caigny, Bouwen aan een nieuwe thuis: 
wooncultuur in Vlaanderen tijdens het interbellum, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2010, 110. 
7 de Royer de Dour, Les habitations ouvrières en Belgique, 115. 
8 Universiteit Gent, VLBL, uitnodiging 8e congres volksbanken, oktober 1878. 
9 Congrès internationale de Prévoyance, Parijs, 1878, 78-81; Frédéric Engel-Dollfus, schoonzoon van Jean Dollfus 
voerde tijdens dit congres het woord. Het is interessant om te zien hoe Mulhouse een hub vormde op vlak van 
sociale hervormingen. Er werden niet alleen arbeiderswoningen gebouwd, men bouwde ook een uitgebreid 
netwerk van spaar- en voorzorgkassen uit. De verwevenheid tussen de sociale thema’s blijkt ook uit de sociale 
activiteiten van de protagonisten. Frédéric Engel-Dollfus was niet alleen erevoorzitter van de Société 
Industrielle de Mulhouse, maar ook voorzitter van de Société d’encouragement à l’Epargne au profit des ouvriers de 
Mulhouse. Daarnaast was hij de voorzitter van de Association pour prévenir les Accidents de Machines en de vice-
president van de Société de Protection des Apprentis et des Enfants employés dans les Manufactures. Hij was ook lid 
van de Société de Tempérance, en tot slot was hij medestichter van de Bibliothèques Communales. Hij was lid van 
de American Social Science Association en stichtend lid van de Société Historique et Cercle Saint-Simon; in: AMM, 
Fonds Engel-Dollfus, 95 A 1138, notice sur les cités ouvrières de Mulhouse; 95 A 1130, “On the necessity for 
protecting workpeople against accidents from machinery in motion”, gepresenteerd op “L’Exposition Spéciale 
d’Appareils Scientifique à Londres” par Frédéric Engel-Dollfus; 95 A 1127, Discours prononcé au Trocadéro, 1 

 



 

 297 

stipuleerde het vijfde artikel van de huisvestingswet dat de staatspaarbank – de ASLK – 
7,5% van haar fondsen tegen een lage interest moest beleggen in arbeiderswoningen. 
Het zelfhulpprincipe en het hygiënistisch discours waren van bij de start met elkaar 
vervlochten en verbonden. Een eigen woning en een eigen spaarboekje zouden de 
weerbarstige arbeiders intomen en hen verheffen tot volwaardige burgers, zo luidde het 
ideaal van de hommes-orchestres. Maar brochures zoals deze van Du Caju, tonen duidelijk 
aan dat hun ideeëngoed op het einde van de negentiende eeuw nog steeds niet was 
doorgedrongen tot bij de arbeiders.  

Enquêtes uit 1886 van de Commission du Travail hadden inderdaad aan het licht 
gebracht dat een grote meerderheid van de arbeiders nog niet vooruitziend was, 
ondanks de vele spaaroproepen van de hommes-orchestres op internationale congressen 
en tijdens lokale volksvoordrachten.10 Bovendien telde België in 1889 slechts zeventien 
volksbanken, een groot contrast met Duitsland waar er meer dan tweeduizend 
kredietcoöperaties actief waren.11 De verklaring was eenvoudig: de Belgische 
arbeiderspopulatie had een totaal ander profiel. In Duitsland maakte een groot aandeel 
van kleine industriëlen, handelaars en ambachtslieden dankbaar gebruik van de 
kredietcoöperaties. In België was de arbeidersklasse vooral samengesteld uit 
fabrieksarbeiders die werkten voor textiel-, steenkool- en ijzermagnaten en die 
nauwelijks een cent overhielden om opzij te zetten, laat staan dat ze een startkapitaal 
bezaten om een lening af te sluiten bij een volksbank.12 Er gaapte een diepe kloof tussen 
het gepropageerde internationale zelfhulpideaal en de harde realiteit van de Belgische 
arbeiders. Al in de jaren 1860 had Charles Potvin cynisch vastgesteld dat zowel de 
hygiëne- en huisvestingmaatregelen als de spaar- en voorzorgsmaatregelen slechts een 
lapmiddel waren. 

L’ouvrier, surtout dans notre pays, ne peut faire, comme les bourgeois, plusieurs 
économies: une pour la tontine, une pour la caisse de retraite, une pour la caisse 
de secours mutuels, une pour la société coopérative. Nous pensions surtout que les 
économies de l’ouvrier ne devaient pas être placées à fonds perdu, que chaque 
somme placée à fonds perdu par l’ouvrier est une somme perdue pour son 
émancipation, pour l’émancipation de la classe entière et que le capital ouvrier, 
qui est si difficile à se constituer.13  

 
                                                                                                                                                                             
juli 1878, door Frédéric Engel-Dollfus, vice-président de la SIM, délégué par cette société au Congrès 
Scientifique International de Prévoyance. 
10 Van Molle, “Spaarwezen en spaarkassen in België”, 129. 
11 Luik, Hoei, Verviers, Gent, Namen, Sint-Niklaas, Antwerpen, Dinant, Châtelet, Mechelen, Andenne, 
Roeselare, Dendermonde, Ronse, Lokeren, Aalst en Thuin. 
12 Voituron, Rapport de la Commission spéciale sur le projet de réorganisation du Mont de piété, 6, 27. 
13 Charles Potvin, “Debat sur des associations coopératives”, in: ISSA, Congrès d’Amsterdam, 1864, 813. 
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Potvin raadde aan om de beperkte spaarmogelijkheden van de arbeiders zoveel als 
mogelijk te centraliseren bij één instelling. Dat Potvin dit discours hield in 1864, een jaar 
voor de ASLK werd opgericht, is niet toevallig. Hij zag heil in een beperkte 
overheidsinterventie door het uitbouwen van een centrale staatsspaarkas. De ASLK zou 
de vrijheid van de arbeiders niet inperken maar hun financiële bewegingsruimte  net 
vergroten. “Iedereen kapitalist”, zo luidde hun devies. Het schoolsparen, dat fel 
verdedigd werd door de Gentse liberaal François Laurent, had hetzelfde doel en ging 
hand in hand het staatskasproject: de leerlingen werden aangemoedigd om hun centen 
op een ASLK-boekje te storten. Maar ook dit door de staat georchestreerde spaarproject 
klopte op het einde van de negentiende eeuw af met teleurstellende resultaten.14 Het 
aantal scholen waar er door de leerlingen op constante en gestructureerde wijze werd 
gespaard, bleek in de minderheid.15 De arbeiders die wel konden pochen met een ASLK-
boekje of met een lidkaart van een volksbank bleken bijna zonder uitzondering deel uit 
te maken van een elite, een upper class die door een spaarpromotor als d’Andrimont 
optimitisch “l’avant-garde de la seconde couche du tiers-état” werd genoemd.16 

Net zoals bij de arbeidershuisvesting bleken de initiatieven aangestuurd door de 
fabrieksbazen de grootste impact op de arbeiders te hebben, al was het maar omdat het 
lidmaatschap bij de bedrijfskassen vaak een verplichte voorwaarde was bij de 
indiensttreding. We zagen dat vooral de Waalse steenkool- en ijzerindustriëlen veel 
voorzorg-, spaar-, en bijstandskassen voor hun arbeiders opzetten.17 Veel van deze 
bedrijven bouwden bovendien ook coöperatieve projecten uit.18 Ze openden 
fabriekswinkels die allerlei producten op grote schaal aankochten om ze vervolgens 
tegen inkoopprijs door te verkopen onder de aangesloten arbeiders. Naast deze 
verbruikscoöperaties richtten sommige bedrijven ook associations coopératives 
d’alimentation in, verenigingen die via consumptiecoöperaties voorraden aankochten en 
in bedrijfskeukens gezonde maaltijden bereidden die de arbeiders in de bedrijfsrefters 

 
                                                        
14 Parmentier,  “Het liberaal staatsinterventionisme”, 388. 
15 Veldeman, “François Laurent en het schoolsparen”, 214-215. 
16 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 321-322. 
17 De S.A. La Vieille-Montange was het meest exemplarisch maar het kende vele navolgers. De glasfabrieken van 
Val-Saint-Lambert en Sainte-Marie-d’Oignies, de steenkoolmijnen van Bois-du-Luc, Grand-Hornu, Mariemont-
Bascoup en Six-Bonniers, de hoogovens van Sclessin, Marcinelle-Couillet, Ougrée, De Naeyer, Grivergnée, de 
steengroeve in Quenast en Bleyberg en de zetmeelfabriek van Wygmael hadden allemaal hulpkassen voor hun 
arbeiders opgericht. 
18 Volgende zeventien bedrijven kenden een coöperatie voor hun arbeiders: de glasfabrieken van Val-Saint-
Lambert en Sainte-Marie-d’Oignies, de steenkoolmijnen van Bois-du-Luc, Grand-Hornu, Mariemont-Bascoup, 
Hasard, Six-Bonniers, Bois-de-Micheroux en Marchienne, de hoogovens van Ougrée, De Naeyer, Grivergnée, 
Cockerill, Providence,  de steengroeve in Vieille-Montagne, Quenast en Bleyberg. 
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konden nuttigen.19 De werking van de verschillende coöperaties werd vaak aan elkaar 
gekoppeld en het was bovendien niet ongebruikelijk dat de winsten van deze 
coöperatieve verenigingen in de hulp-, voorzorg of spaarkassen van het bedrijf werden 
gepompt.20  

Ondanks het feit dat men de coöperatieve projecten op bedrijfsniveau – in theorie –
zoveel mogelijk probeerde over te laten aan de arbeiders, werden veel van deze 
coöperaties in eerste instantie wel opgestart met kapitaal van de firma. Bovendien was 
het net zoals bij de volksbanken en bij de ALSK-spaarboekjes, vaak dezelfde toplaag van 
arbeiders die deel uitmaakte van de bedrijfscoöperaties.21 Het voorbeeld van de 
steenkoolmijn in Mariemont is interessant omdat uit het discours van de 
initiatiefnemers een duidelijke parallel af te lezen valt met het discours van de hommes-
orchestres tijdens de internationale sociale congressen. Vrij vroeg bouwde de liberale 
familie Warocqué heuse arbeiderswijken in Mariemont met “gezonde” woningen en met 
de nodige openbare gezondheidsvoorzieningen. Vanaf 1869 waren er in deze wijken ook 
vijf consumptiecoöperaties actief.22 De Warocqués lieten dit coöperatief initiatief 
volledig over aan de arbeiders, vanuit de volgende argumentatie. 

Le but principal attreindre est de développer l’intelligence des ouvriers, 
d’accroître leur indépendance morale, de faire des hommes et non des esclaves.23  

Met de indertijd behoorlijk emancipatorische verenigingen wilden de 
fabriekseigenaars uit Mariemont hun arbeiders verlossen uit de traditionele armenzorg, 
ze wilden van hen mensen en geen slaven maken. Hun discours toonde opvallend veel 
gelijkenissen met dat van bijvoorbeelde de Brusselse geneesheer Jean Crocq tijdens het 
APSS-congres in Amsterdam (1864). 

Il ne faut pas habituer l’homme à vivre en tutelle, à compter sur un pouvoir au-
dessus de lui, qui le mène en laisse, sinon vous ferez des esclaves, non des 
hommes.24 

 
                                                        
19 Naast de volkskeukens van Cockerill, hadden ook de glas- en ijzerfabriek van Val-Saint-Lambert en Ougrée 
coöperatieve restaurants voor hun arbeiders, in: Het Volksbelang, 2 maart 1867, 1e jaargang, nummer 8; 
d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 135-137, 141-142, 299. 
20 In Ougrée bijvoorbeeld werd de winst van de consumptiecoöperatie onder het cliënteel verdeeld in de vorm 
van spaarboekjes van de bedrijfsspaarkas. 
21 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 141-142; 147-158; 285-286. 
22 Liebin, “Les sociétés charbonnières de Mariemont et Bois-du-Luc”, 7; Deze coöperaties werden genoemd 
naar de wijken waar de mijnwerkers uit de coöperaties woonden: Chapelle-lez-Herlaimont telde 69 leden, 
Morlanwelz 25 leden, La Hestre 22 leden, Carnières 18 leden en Godarville 60 leden, in: d’Andrimont, Des institutions 
et des associations ouvrières, 294, 296. 
23 Henri Rolin, Les institutions ouvrières des Charbonnages de Mariemont et de Bascoup, Brussel, Bruylant, 1903, 48. 
24 Jan Heemskerk, “Séance sur les caisses d’épargne”, in: ISSA, Congrès d’Amsterdam, 1864, 584. 
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4 .2  Gepatroneerde coöperaties… een contradictio in 
terminis? 

Naast de bedrijfcoöperaties waren er vanaf de jaren 1860 op lokaal niveau ook 
coöperatieve kredietverenigingen actief die werkten naar het voorbeeld van de Duitse 
volksbanken van Schulze-Delitzsch. Deze coöperaties kunnen zowel qua omvang, qua 
schaal als qua organisatie absoluut niet vergeleken worden met de rode coöperatiegolf 
die vanaf de jaren 1880 België zou overspoelen, met de Gentse Vooruit op kop.25 Meer 
nog, deze vroege coöperaties werden net opgericht als pionnen tegen het socialisme en 
het communisme.26 De initiatiefnemers van de volksbanken – zoals Léon d’Andrimont en 
Gustave Rolin-Jaequemyns – wilden de arbeiders via de coöperatieve projecten moreel 
en materieel integreren in de burgerlijke maatschappij.27 Uit een brief aan zijn vader 
blijkt dat Gustave Rolin-Jaequemyns schrik had voor een revolutie. 

Il me semble d’ailleurs parfois que les questions vagues et toutes à double face 
auxquelles on s’amuse en ce moment ne sont que les bagatelles de la porte, et que 
nous pourrions être un beau jour, avant la fin de ce siècle, réveillés par l’explosion 
de ce quelque chose de plus net, mais aussi de tout autrement formidable, qui 
gronde et éclate déjà de temps en temps sous nos pieds: socialisme, matérialisme, 
anarchisme, communardisme, ou autre chose de ce genre, encore mal défini, mais 
déjà trop réel…28 

Ook François Laurents inzet voor het schoolsparen sproot voort uit de burgerlijke 
angst voor de opkomende arbeidersbeweging.  

Vergeet niet rijken, dat de werklieden honderd tegen één zijn. Het Gentse 
werkvolk is reeds in de straten gekomen en dat kan nog gebeuren.29 

Er moesten dus dringend maatregelen genomen worden en de coöperatie was 
volgens deze liberale figuren het perfecte geneesmiddel voor de sociale kwestie: de 
arbeiders konden zich emanciperen zonder dat de grondslagen van het kapitalisme 
werden aangetast. Maar deze coöperaties die nochtans vanuit een optimistisch 

 
                                                        
25 Guy Vanschoenbeek, Hendrik Defoort, Gent Saint-Claude heen en terug: de invloed van de coöperatie Vooruit in 
Saint-Claude, Gent, Amsab, 2010, 9. 
26 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 95-96. 
27 Het Volksbelang, 29 juni 1878, 12e jaargang, nummer 26, 2. 
28 FRJ, 0043 I, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Correspondance diverses”, brief van Rolin-Jaequemyns aan zijn vader 
vanuit Lorch op 26 juli 1872. 
29 François Laurent, De werklieden-genootschappen van Gent, Gent, Annoot-Braeckman, 1878, 10 
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vooruitgangsideaal werden opgericht, bleken niet succesvol.30 Waren deze 
samenwerkende verenigingen, die haast allemaal gepatroneerd werden door rijke 
investeerders, geen contradictio in terminis en bijgevolg bij voorbaat gedoemd om te 
mislukken? De hoge instapkosten en de maandelijkse bijdragen die moesten betaald 
worden aan de volksbank, verhinderden alvast dat ook de doorsnee arbeider toegang 
kon krijgen tot dergelijke coöperatieve verenigingen.31 Ook De Swaan (1989) stelde dat 
de negentiende-eeuwse beweging van kleine coöperatieve fondsen gedoemd was om te 
mislukken omdat deze “zelfstandige en vrijwillige verenigingen” van bij de aanvang de 
de meest behoeftigen uitsloten als “té riskant”.32 

Reeds in de negentiende eeuw kwam er veel kritiek op de liberale coöperaties. Er 
verschenen boeken met titels als Illusions des Sociétés Coopératives, waarin het 
emancipatorische element van de volksbanken en de consumptiecoöperaties werd 
ontkracht.33 Tijdgenoten stelden vast dat de eerste samenwerkende verenigingen in 
oorsprong dan wel krediet, productie- of consumptiecoöperaties waren, maar dat deze 
verenigingen al snel evolueerden naar commerciële organisaties die maar één doel voor 
ogen hadden: het verwerven van zoveel mogelijk winst.34 Vooral de leden van de 
Internationale arbeidersvereniging meenden dat deze liberale coöperaties schadelijk 
waren omdat ze de arbeiders verdeelden en omdat ze het bestaande economische 
regime bestendigden.35 Ook hedendaagse historici zoals Hendrik Defoort (2006) 
argumenteerden dat deze “blauwe” coöperaties systematisch de pogingen van de 
arbeiders om zelf coöperaties op te zetten tegenwerkten.36  

Toch was de tweedeling tussen de vroeg-socialistische initiatieven en de 
experimenten van de progressief liberalen in de jaren 1860 niet altijd even duidelijk.37 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de Gentse casus. Toen de Gentse volksbank in 1867 van start 
ging, was het een project dat duidelijk gericht was op een middenklasse die beschikte 
over een bepaald startkapitaal. In het kielzog van de Gentse volksbank werd in het 

 
                                                        
30 In 1870 waren er in heel België slechts 25 coöperatieve verenigingen, met een beperkt aantal leden (9 
volksbanken, 11 verbruikscoöperaties, 4 voedingsassociaties en 1 productiecoöperatie), in: d’Andrimont, Des 
institutions et des associations ouvrières, 224. 
31 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 248. 
32 De Swaan, Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs, en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd, 
23. 
33 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 83. 
34 Blanc, “Mémoire sur des associations coopératives”, in: ISSA, Congrès d’Amsterdam, 1864, 820. 
35 De congressen van de Internationale arbeidersvereniging vonden plaats in Londen (1864), in Geneve (1866), 
Lausanne (1867), Brussel (1868), Bazel (1869); Mayence s/Rh. (1870), Londen (1871), Den Haag (1872), Geneve 
(1873), Brussel (1874), Bern (1876), Gent (1877). 
36 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 71, 74, 75, 77, 92, 164. 
37 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 116; Erauw (red.), Liber memorialis 
François Laurent 1810-1887, 43. 
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voorjaar van 1867 meteen een tweede Gentse coöperatie opgericht: het 
Werkmansgenootschap tot aankoop van levensmiddelen.38 Deze coöperatie werd eveneens 
gesteund vanuit het liberale milieu – François Laurent was één van de initiatiefnemers – 
maar het was van meet af aan veel toegankelijker voor de arbeiders. Karel De Boos, de 
leider van de Gentse, radicale weversvereniging, zetelde bijvoorbeeld in het bestuur van 
het Werkmansgenootschap. De Gentse consumptiecoöperatie kende de eerste jaren een 
betrekkelijk succes en verschillende Gentse arbeiders sloten zich aan.39 Maar de sociale 
diversiteit zorgde al snel voor spanningen tussen de leden. De Boos vond het niet eerlijk 
dat 11% van de opbrengst van de coöperatieve activiteiten naar de aandeelhouders ging. 
Volgens De Boos hadden enkel zij die consumeerden bij de verbruikerscoöperatie – en 
dat waren voornamelijk de arbeiders én niet de aandeelhouders – recht op de winsten 
van het verbruik.40 De discussie werd kordaat en snel afgesloten: in het bestuur was De 
Boos in de minderheid en in 1869 werd hij aan de deur gezet. Samen met hem verlieten 
ook het merendeel van de arbeiders de coöperatie. Zonder deze consumerende leden 
was het Gentse Werkmansgenootschap na enkele maanden op sterven na dood.41 

 
De kritische opmerkingen over het emancipatorische karakter van deze 

verenigingen, contrasteerden fel met het geloof van de liberale initiatiefnemers die in 
de gepatroneerde coöperaties een ultiem redmiddel zagen. Dit blijkt onder andere uit de 
vele lezingen die de Italiaanse vrijdenker Luigi Luzzatti (1841-1927) hield om het model 
van de Duitse kredietcoöperaties in Italië te promoten. Hij stelde dat de liberale 
volksbanken in deze vroege periode veel succesvoller waren dan de socialistische 
tegenhangers. De mooie beloftes van figuren zoals Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) 
hadden tot ontgoochelende resultaten geleid.42 De Banque du Peuple die deze Franse 
anarchist voorstond, werd een grote flop. Deze mislukking was slechts een topje van de 
ijsberg van de grote tekortkomingen van het utopisch socialisme, zo stelde Luzzatti, en 
daartegenover boden de volksbanken van Schulze-Delitzsch wel een effectieve remedie. 
Dat deze instellingen wereldwijd verspreid geraakten – tot in Rusland, ja zelfs in Egypte 
–, was voor de Italiaan een extra bewijs van hun slaagkans. Het succes van de Duitse 
volksbanken toonde volgens Luzzatti aan dat de nieuwe generatie van liberalen – waar 

 
                                                        
38 Deze maatschappij werd opgericht na een succesvolle lezing van Désiré Verbrugghe over samenwerkende 
genootschappen in de Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid en Wetenschappen, in: Het Volksbelang, 30 maart 
1867, 1e jaargang, nummer 12, 2. 
39 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 117. 
40 Gaublomme, François Laurent (1810-1887): de ongelukkige liefde van een liberaal vechtjas, 50. 
41 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 118; “De samenwerking te Gent”, 
in: Het Volksbelang, 5 november 1887, 21e jaar, nummer 46, 1. 
42 Pierre-Joseph Proudhon, Banque du peuple, suivie du rapport de la Commission des délégués du Luxembourg, Parijs, 
Garnier, 1849. 
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hij integraal deel van uit maakte – gelijk had met hun oproep om zoveel mogelijk 
verenigingen op te richten. Enkel via het uitbouwen van een burgerlijke maatschappij 
kon met het pauperisme een halt toe roepen.43 Deze Italiaan had verwante ideeën met 
een heleboel Belgische spaarpromotoren. De Luikse volksbankvoorzitter Léon 
d’Andrimont stelde zich de retorische vraag.  

Les Sociétés de consommation ne sont-elles pas pour les travailleurs le moyen de 
les émanciper socialement de l’esclavage des dettes?44  

Ook de Gentse liberaal Henri t’Kint de Roodenbeke (1817-1900) zag geen graten in het 
feit dat de volksbanken naar het voorbeeld van Schulze-Delitzsch een zekere 
bescherming van bovenaf impliceerden. Hij beschouwde deze samenwerking tussen de 
arbeiders en de kapitalisten – ook wel: “le principe de la liberté d’association avec le 
patronage librement offert et librement accepté” – als een vruchtbare alliantie.45 Ook in 
het coöperatieve maandblad, Le Travailleur associé, predikte men voor samenwerking en 
solidariteit tussen de verschillende klasssen.  

Lorsque je vois l’ouvrier marchant seul, sans guide, sans phare lumineux, se 
débattant péniblement pour vivre de son salaire, ma conviction se raffermit, mon 
coeur et mon âme me disent qu’en aidant à l’établissement des sociétés 
coopératives nous aidons à la régénération.46 

Net zoals er in de bedrijven verschillende coöperaties aan elkaar werden gekoppeld, 
was er ook bij de volksbanken een tendens om naast hun kredietcoöperatie een 
verbruiksvereniging op te richten. In Luik lag d’Andrimont in 1864 mee aan de basis van 
de Association liégeoise pour l’achat et la vente d’objets de consommation, een 
consumptiecoöperatie die later onder de naam L’Equité opereerde.47 De naam van deze 
Luikse vereniging weerspiegelde glashelder het doel van deze gepatroneerde 
coöperatie: de initiatiefnemers streefden naar gelijkheid en naar samenwerking tussen 
arbeid en kapitaal. Ook in andere steden waar een volksbank actief was, ontstonden 
 
                                                        
43 Steven C. Soper, Building a civil society. Associations, public life, and the origins of modern Italy, Toronto, University 
of Toronto Press, 2013, 70-71. 
44 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 273. 
45 In de beginperiode van zijn carrière was t’Kint de Roodebeke lid van de Liberale Partij. Maar omdat zijn 
mandaat als Gentse liberaal in de Kamer van volksvertegenwoordigers niet werd verlengd in 1857, zal hij 
vanaf 1862 zetelen als katholiek senator voor het arrondissement Eeklo. Vanaf 1865 was hij bestuurslid van de 
ASLK. Hij werd ook lid (1854-1863), vice-voorzitter (1864-1874) en voorzitter (1875-1900) van de Société de 
secours mutuels, in: Charles-Henri Terlinden, “Henri t’Kint de Roodenbeke (1817-1900)”, in: Biographie nationale 
de Belgique, Brussel, Bruylant, XXVI, 1930-1931, kolom 375-378. 
46 Lezing van Victor Marcotte, van de Vervierse verbruikscoöperatie La Prévoyante, in: Le Travailleur Associé, 15 
maart 1867, 2e jaargang, nummer 3, 66. 
47 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 223. 
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verbruikscoöperaties. In 1864 werd in Verviers La Prévoyante opgericht en in 1870 startte 
de Naamse volksbankvoorzitter Delisse met de Société Coopérative d’Alimentation 
Economique.48 Net zoals de oprichters van volksbanken vaak de founding father Schulze-
Delitzsch citeerden, zo verwezen heel wat consumptiecoöperaties naar het 
succesverhaal van Rochdale.49 Ook toen de Brusselse loge Les Amis Philantropes in 1868 
geld pompte in coöperatieve keukens – Les ateliers Réunis – verwees men in de 
logeverslagen uitdrukkelijk naar het voorbeeld van Rochdale.50 Maar ook dit Brussel 
initiatief bleef niet gespaard van kritiek. d’Andrimont vond dat de rol van de 
kapitaalkrachtige Brusselaars in deze coöperatie “trop prépondérant et surtout trop 
permanent” was. Om te vermijden dat het coöperatieve ideaal verloren ging, moesten 
ook de arbeiders zo snel als mogelijk in het bestuur worden opgenomen, zo luidde zijn 
advies. 51 

De consumptieorganisaties hadden bijna zonder uitzondering, nog een ander 
gemeenschappelijk kenmerk met de volksbanken: vrij snel bleek dat het 
geprivilegieerde genootschappen waren die vooral commerciële deals afsloten met 
handelaars.52 Wie bijvoorbeeld lid wilde worden van L’Equité in Luik, moest 
voorgedragen worden door twee aandeelhouders. Vervolgens werd er in een algemene 
vergadering beslist over zijn toelating. Wie uiteindelijk groen licht kreeg, moest ten 
slotte 100 frank als instapkost ophoesten. Hoewel dit bedrag in schijven kon worden 
betaald, mag het dus duidelijk zijn dat L’Equité vooral een bourgeois-cliënteel kende.53 
Het gelijkheidsprincipe – zoals de naam deed vermoeden – was dus bijzonder relatief. De 
gesuggereerde gelijkheid bleek in de praktijk een lege doos.  

  
Maar de vaststelling dat de vroege liberale coöperaties nooit echt succesvol waren en 

nauwelijks een emancipatorisch karakter hadden, hebben ze ongetwijfeld een bepaalde 
invloed gehad. De liberale volksbanken en consumptiecoöperaties oefenden morele 
druk uit op de leden van de Internationale arbeidersvereniging. Deze laatsten werden door 
de feiten aangemaand om zo als mogelijk “eigen” coöperaties op te richten zoniet zou 

 
                                                        
48 Léon d’Andrimont, La coopération ouvrière en Belgique, Brussel, Decq, 1876, 164, 315-316. Later zal Delisse ook 
mee aan de basis liggen van de Société coopérative civile Immoblière Namuroise, in: de Royer de Dour, Les 
habitations ouvrières en Belgique, 132. 
49 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 290-292. 
50 Een aantal initiatiefnemers bezochten ook Grenoble waar er sinds 1851 een coöperatieve eetkeuken was, en 
ze keerden in de overtuiging terug dat men gewoon dit goede voorbeeld moest volgen om te slagen, zie: 
CEDOM, Correspondances, Société Coopérative, documents 8-11, 1868. 
51 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 308. 
52 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 106. 
53 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 281-282. 
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het terrein definitief bezet worden door “burgers”.54 Bovendien zullen de coöperatieve 
statuten en de activiteiten van liberale signatuur vanaf de jaren 1880 gerecupereerd en 
herschreven worden. Historici spreken van een succesvolle renaissance, die vooral vorm 
kreeg binnen de socialistische arbeidersbeweging.55 Toen in Gent de Vooruit werd 
opgericht, was het liberale weekblad Het Volksbelang verbaasd dat de socialisten het 
coöperatieve principe dat door de liberalen net werd gebruikt om het socialisme tegen 
te gaan omarmden. 

Niemand immers zou kunnen miskennen, dat de machtige inrichting, dank aan 
welke de Vooruit aan alle zijne leden goedkoope levensbehoeften weet te 
verschaffen, een aanzienlijk voordeel voor de werkersklasse daarstelt. Wat echter 
daarbij opmerking verdient, is dat het juist eene maatschappij van “socialisten” is, 
die het initiatief van die samenwerkende instelling genomen heeft. Immers, 
samenwerking is juist het tegenovergestelde van socialisme. Zij berust heel en 
gansch op het persoonlijk initiatief, op het heilzaam beginsel van het Help u zelf, 
versterkt door de macht die de vereniging der krachten geeft, terwijl het 
socialisme machteloosheid van het individu verbeeldt en de oppermacht van den 
Staat.56 

Op het einde van de negentiende eeuw bleek dat het ideeëngoed van de coöperaties 
een module was die binnen meer dan één ideologisch discours paste. Alle grote partijen 
erkenden het belang van dit soort samenwerkende verenigingen. Binnen de context van 
de uitbreiding van het stemrecht waren arbeidersverenigingen – en dan meer specifiek 
coöperaties – machtige instrumenten om nieuwe kiezers voor zich te winnen.57 De 
samenwerkende verenigingen raakten verzuild. De liberalen gebruikten de coöperaties 
als een middel om de arbeiders te individualiseren en te integreren in het burgerlijk-
kapitalistisch bestel.58 De christelijke arbeidersverenigingen zagen de coöperaties als 
middel tot sociale ontvoogding van de arbeiders.59 En de socialisten erkenden het 

 
                                                        
54 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 108-109. 
55 de Weerdt, “De coöperatie als grondslag van de arbeidersbeweging (1876-1885)”, 2. 
56 “Samenwerking en socialisme”, in: Het Volksbelang, 17 april 1886, 20e jaar, nummer 16, 1. 
57 Stouthuysen, “Liberalisme. Het primaat van de individuele autonomie”, 121. 
58 Opnieuw werden de blauwe coöperaties niet echt van bovenaf gecoördineerd en waren het vooral lokale 
projecten. Zo bijvoorbeeld kwam in Antwerpen de liberale coöperatie Help U zelve in de jaren 1880 tot stand. In 
Leuven en Brugge werden rond de eeuwwisseling liberale ziekte- en pensioenkassen opgericht, in: Van Molle, 
“Spaarwezen en spaarkassen in België”, 139; voor een gedetailleerde ontstaansgeschiedenis van het 
Antwerpse liberale ziekenfonds Help U Zelve zie: Daniël Vanacker, Een averechtse liberaal. Leo Augusteyns en de 
liberale arbeidersbeweging, Gent, Liberaal Archief-Academia Press, 2008. 
59 Emmanuel Gerard, De christelijke arbeidersbeweging in België. 1891-1991, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1991, 
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emancipatorische en collectieve karakter. Kortom, de coöperaties hadden een zeer 
kameleontisch karakter.60 

La coopération a eu cette malheureuse chance d’être beaucoup trop bourgeoise 
pour les socialistes, tout en étant beaucoup trop socialiste pour les libéraux et trop 
libérale pour les catholiques”. 61 

Ook op dit vlak lieten de hommes-orchestres een erfenis na. Met hun vroege 
coöperatieve experimenten streefden ze naar sociale mobiliteit. Het sparen kreeg in dat 
discours een sleutelrol, maar het was niet het enige middel dat kon worden ingezet. Was 
het onderwijs niet het ultieme wapen in die sociale strijd? 

Men mag ook het sparen, en de voordeelen die er uit vloeien, niet overdrijven. Een 
volk moet machtig en rijk worden, niet met die strenge spaarzaamheid, zooals 
sommige al te theoretische volksvrienden het vermeenen, maar door 
opofferingen voor het onderwijs… De spaarzaamheid is eene deugd en eene 
noodzakelijkheid, maar zij mag niet overdreven zijn, want alsdan zou zij meer 
nadeel dan voordeel opleveren… De beste spaarkassen zijn boekerijen en 
onderwijsgestichten, die zullen u niet alleen honderd per cent intrest opleveren, 
maar u onder uwe makkers verheffen, meer bezoldigde plaatsen verschaffen en 
eene fortuin bereiden, die gij met de grootste vrekgierigheid niet zoudt durven 
droomen.62 

 
                                                        
60 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 84. 
61 Defoort, Werklieden bemint uw profijt! De Belgische sociaaldemocratie in Europa, 19. 
62 “Lezing in Maatschappij tot bevordering van Nijverheid en Wetenschappen”, in: Het Volksbelang, 29/08/1868, 
tweede jaar, nummer 35, 2 
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 1  Inleiding 

Nog is het niet genoeg de armoede te voorkomen, men 
moet ook den toestand der werkende klas verbeteren: 
men moet haar onderwijzen, verzedelijken, haar den 
welstand verschaffen, zonder welken de verstandelijke en 
zedelijke verbetering bijna onmogelijk is. Een recht is het 
voor den werkenden stand, en dit recht legt aan de 
hoogere standen eenen plicht op.1 

Naast de spaargedachte en de nadruk op hygiënische arbeidershuisvesting was ook 
onderwijs een pijler waarop het discours van de hommes-orchestres steunde. Dit thema 
beroerde in de negentiende eeuw vele geesten. In de historiografie werd tot nog toe 
vooral aandacht besteed aan de strijd om de “schone ziel” van het kind die werd 
geleverd tussen de liberalen en de katholieken.2 De ideologische breuklijn domineerde 
het politieke leven in de negentiende eeuw en deze spanningen bereikten een 
hoogtepunt in de periode 1878-1884 toen de twee partijen in een heuse schoolstrijd 
lijnrecht tegenover elkaar stonden.3 De aanleiding voor deze conflictueuze situatie was 
een wet op het lager onderwijs die in 1842 door een unionistische regering was gestemd 
en waarin gestipuleerd stond dat elke gemeente verplicht was om een lagere school in 
te richten of om een bestaande school officieel te erkennen.4 Hoewel zowel katholieke 
als liberale ministers hun handtekening onder deze wet hadden gezet, boog de 

 
                                                        
1 Destanberg, Samenspraken over het sparen, 1868, 191-192. 
2 Jacques Lory, Libéralisme et instruction primaire 1842-1879. Introduction à l’étude de la lutte scolaire en Belgique, 
Leuven, Universiteitsbibliotheek Leuven, 1979; Jean-Luc Soete, “La resistance catholique face a la loi Van 
Humbeeck dans l'arrondissement de Tournai (1878-1884)”, in: BTNG, 11 (1-2), 1980, 119-169; Kristof Dams, 
“Inzet en omvang van de schoolstrijd. Doorlichting van individu, gemeenschap en school in twee 
opvoedkundige tijdschriften (1879-1914)”, in: BTNG, 26 (3-4), 1996, 139-200; Jeffrey Tyssens, Om de schone ziel 
van’t kind… Het onderwijsconflict als breuklijn in de Belgische politiek, Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 
1998. 
3 Witte, Gubin, Nandrin (red.), Nieuwe Geschiedenis van Belgie: 1830-1904, 240; Gita Deneckere, 1900: België op het 
breukvlak van twee eeuwen, Tielt, Lannoo, 2006, 46. 
4 Jeffrey Tyssens, Strijdpunt of pasmunt? Levenbeschouwelijk links en de schoolkwestie, 1918-1940, 
doctoraatsverhandeling, Brussel, VUB, 1993, 26-27. 
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katholieke Kerk de verordening al snel in haar voordeel om.5 Het was niet zozeer de 
verplichte godsdienstles die kwaad bloed zette bij de liberalen, maar wel het feit dat de 
Kerk het algemeen recht van toezicht had gekregen. Via deze maatregel en door het 
uitzenden van de “juiste” inspecteurs, versterkte de Kerk haar greep op het lager 
onderwijs. De “juiste” onderwijzers – veelal katholieke priesters – werden ingezet om de 
zieltjes van de lagere schoolkinderen voor zich te winnen.6  

De hommes-orchestres namen in dit antiklerikale-klerikale conflict een aparte positie 
in. Uiteraard stonden ze aan de zijde van de liberalen en vonden ook zij dat het 
onderwijs te veel in handen was van de Kerk.7 Maar waar de liberale en conservatieve 
ministers vooral de nadruk legden op de moraliserende kracht van het onderwijs, 
onderstreepten de vooruitstrevende figuren de emancipatorische impact van 
kennisoverdracht. Via onderwijs kon men de arbeiders uit de onwetendheid bevrijden.8 
Voor de hommes-orchestres was de school dus een panacee, een wondermiddel waarmee 
men de sociale kwestie kon oplossen.9 Ze zetten onderwijs in als een krachtig wapen in 
hun burgerlijk beschavingsoffensief. Zo benadrukte John Stuart Mill in zijn On Liberty 
(1859) dat onderwijs nodig was om de kinderen om te vormen tot zelfstandige en 
deugdzame burgers.10 Hun visie ging verder dan “le prêtre hors de l’école” en verplicht 
onderwijs werd een belangrijk strijdpunt.11 De hommes-orchestres waren niet afkerig van 
staatsinmenging, al was er voor velen wel een grote “maar” in dit verhaal: de 
interventie van de overheid mocht de persoonlijke bewegingsvrijheid niet in gevaar 
brengen.12 

Bovendien vonden de hommes-orchestres de tweespalt tussen de liberale en de 
katholieke ministers hinderlijk. In het vorige deel zagen we hoe Léon d’Andrimont, naar 
aanleiding van het niet stemmen van een coöperatieve wet in de jaren 1870, nogal 
gefrustreerd geraakte over het feit dat het aanhoudende gekibbel maatschappelijk 

 
                                                        
5 Marcel Bots, “Laïciteit en onderwijs”, in: Verhulst, Hasquin, Het liberalisme in België. Tweehonderd jaar 
geschiedenis, 146-150. 
6 Tyssens, “Liberaal en natievormer. Charles Rogier (1800-1885)”, 137. 
7 Voor een uitgebreid overzicht van de verschillen en parallellen tussen doctrinairen en progressisten inzake 
onderwijs, zie: Bert Margot, “Stijl en standpunt. De strijd tussen de Belgische doctrinairen en progressisten in 
de tweede helft van de negentiende eeuw”, licentiaatsverhandeling, Leuven, KUL, 2002-2003. 
8 Lis, Soly, Van Damme, Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa (1450-1914), 179-180. 
9 Elienne Langendries, “De niet-partijpolitieke organisaties: een liberale zuil?”, in: Verhulst, Hasquin, Het 
liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis, 94-95. 
10 Dudink, Deugdzaam liberalisme: sociaal-liberalisme in Nederland, 14. 
11 Tyssens, Van Daele, “Orde, zorg en spaarzaamheid. Vrijmetselarij en onderwijs”, in: Tyssens (red.), Van 
wijsheid met vreugd gepaard, 143. 
12 Lory, “Les sociétés d’éducation populaire de tendance libérale”, 153. 
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waardevolle projecten in de weg stond.13 Net als hem betreurde ook Paul Voituron het 
dat de ideologische breuklijn de sociale kwestie overschaduwde. 

Quand ils se battent entre eux [les doctrinaires et les catholiques] c’est comme les 
comédiens sur la scène. Il ne s’agit pas pour les doctrinaires d’émanciper le 
peuple, mais de faire échec au clergé sans détruire sa puissance. Malgré le 
Constitution qui proclame la séparation de l’Eglise et de l’Etat, ils rendent le prêtre 
maître des écoles, ils maintiennent l’obligation des communes de subvenir aux 
frais du culte et ils augmentent le traitement des évêques! Quand donc les vrais 
libéraux ouvriront-ils les yeux?14 

Voituron stelde zelfs dat de doctrinairen onder één hoedje speelden met de 
katholieken. Beide groepen zagen de onwetendheid onder de arbeiders als een garantie 
voor hun eigen machtspositie.15 In augustus 1843 stuurden de Belgische bisschoppen een 
herdelijke brief rond waarin ze een heleboel boeken verboden, uit vrees voor de sociale 
gevolgen die deze ‘verlichtende’ publicaties zouden kunnen veroorzaken.16 Voituron 
achtte de liberale ministers niet hoog in, want ze lieten de katholieken teveel begaan.   

On sait que les doctrinaires admettent tout ce que l’on veut en principe, mais qu’ils 
ont toujours une foule de ‘mais’ à leurs disposition pour faire le contraire en 
pratique.17 

Deze Gentse liberaal vond dat het dringend tijd was om werk te maken van 
“l’affranchissement moral du peuple”.18 Daarvoor moesten er openbare scholen worden 
opgericht waar leerkrachten in staatsdienst gratis en gelaïciseerd onderwijs gaven aan 
alle kinderen. De katholieke moraal die nu in de scholen werd verspreid, ging volgens 
Voituron immers lijnrecht in tegen het liberale principe van de vrije wil.19  

 
                                                        
13 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 236. 
14 Le Travail: organe international des intérêts de la classe laborieuse, 15 november 1866, 1e jaargang, nummer 3, 
supplement, 8. 
15 Paul Voituron, “L’instruction obligatoire”, in: Le Travailleur Associé, 15 mei 1867, 2e jaargang, nummer 5, 
supplement, 34. 
16 Lis, Soly, Van Damme, Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa, 166; Joris Vlasselaers, Literair bewustzijn in 
Vlaanderen. Een codereconstructie, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1985, 152. 
17 Paul Voituron “Le réglement sur les écoles d’adultes à la chambre des représentant”, in: Le Travailleur Associé, 
15 december 1866, 1e jaargang, nummer 5, supplement, 16. 
18 UBG, HSLZ, Paul Voituron, Le libéralisme progressiste à la commune, manuscript, 8 april 1882. 
19 Van Praet, D’hondt, “Paul Voituron (1824-1891) en zijn denktank”, 189-190. 
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L’idéal proposé au chrétien c’est la négation de la vie morale et physique… [c’est] 
de devenir comme un cadavre, un instrument inerte, passif entre les mains de 
ceux qui le guident au nom de Dieu.20  

Voituron maakte ook de koppeling tussen stemrecht en schoolplicht. Hij meende dat 
niet het bezit maar de bekwaamheid van een persoon een graadmeter moest worden in 
het toekennen van stemrecht.21 Ook de Luikse professor Emile de Laveleye – die net als 
Voituron lid was geweest van de Société Huet – meende dat een democratische beweging 
niet te stoppen was en dat het daarom van belang was dat deze beweging in goede 
banen werd geleid.22 Onderwijs was in dit proces fundamenteel: het algemeen stemrecht 
kon pas worden ingevoerd wanneer iedereen een voldoende graad van onderricht had 
genoten.23 In de visie van de hommes-orchestres was het stemrecht dus het ultieme bewijs 
van volwaardig burgerschap.24 Bovendien schemerde ook in dit discours het 
utilitaristische principe door: goed onderwezen arbeiders met de juiste moraal droegen 
bij tot een harmonieuze samenleving. De ontwikkeling van de arbeiders versterkte hun 
band met de elites en deze klasseverzoening kon een stabiele democratie garanderen.25 

Zoals we reeds in de vorige delen vaststelden, hadden Voituron en consoorten op 
nationaal niveau niet veel of niets in de pap te brokken. Daarom gingen de hommes-
orchestres op lokale en internationale fora op zoek naar manieren om het 
onderwijsmonopolie van de katholieken te doorbreken en om druk te zetten op de 
regeringen om verplicht, gratis en gelaïciseerd onderwijs in te voeren. Opnieuw bleken 
particuliere en burgerlijke verenigingen goede hefbomen. In België nam vanaf de jaren 
1860 het aantal liberale organisaties dat zich bezighield met volksonderwijs zienderogen 
toe.26 Het waren lokale kringen die avondlessen en volksvoordrachten over 
wetenschappelijke, historische, pedagogische en morele thema’s organiseerden, die 
brochures met praktische tips verspreidden en die letterkundige of artistieke 

 
                                                        
20 UBG, HSLZ, Paul Voituron, Le libéralisme progressiste à la commune, manuscript, 8 april 1882. 
21 Rik Röttger, “Een rode draad voor een blauw verhaal. De links-liberale uitwerking van mimetische 
representatie en de opvattingen over democratisch burgerschap in België, 1893-1900”, in: BMGN, 120 (3), 2005, 
447, 464. 
22 E.C. Enklaar, Het volksonderwijs in de XIXe eeuw door Emile de Laveleye, Kampen, Van Hulst, 1867, 8. 
23 Luyten, Politieke machtsverhoudingen binnen de “Vereenigde liberalen van Antwerpen” in de periode 1870-1884, 182. 
24 Wolffram, Vrij van wat neerdrukt en beklemt: staat, gemeenschap en sociale politiek (1870-1918), 62. 
25 Smit (red.), Fatsoenlijk vertier: deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870, 18. 
26 In de periode 1860-1880 ontstonden er meer dan 50 van dit soort kringen, o.a. de Soirées Populaires te Sint-
Joost-ten-Noode (1863), de Toekomst te Antwerpen (1863) de Ligue de l’enseignement te Brussel (1864), de Vlijtige 
Buitenlieden te Ukkel (1864), de Vrienden des vooruitgangs te Brugge (1864), de Société Franklin (1865) te Luik, de 
L’Oeuvre des Soirées populaires te Verviers (1866), en de Cercle des conférences populaires te Quaregnon (1867), de 
Cercle des Réunions populaires van Bergen en Henegouwen (1876), de Sociétés des Conférences van de industriële 
school te Charleroi (1876) en de Société d’éducation populaire te Laken (1878). 
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prijskampen organiseerden. Via deze verschillende vormen van “fatsoenlijk vertier” 
wilde men de arbeiders moreel verheffen.27 

De oprichting van de Ligue de l’enseignement in 1864 – een liberale onderwijsbond met 
hoofdzetel te Brussel – was een belangrijke katalysator in dit proces. Maar er waren ook 
contextuele factoren die een rol speelden. Jean Puissant (1978) onderstreepte dat de 
liberale initiatieven een reactie waren op de arbeidersstakingen in de jaren 1860 en op 
de eerste “bedreigende” congressen van de Internationale arbeidersvereniging.28 Jacques 
Lory (1979) voegde aan deze analyse toe dat er in de jaren 1860 een jonge generatie 
liberalen op het toneel verscheen die wel oog had voor de sociale kwestie.29 Bruno 
Liesen (1990) stelde vast dat vooral een circulaire van de minister van Binnenlandse 
Zaken de oprichting van dit soort verenigingen aanmoedigde.30 Op 13 september 1862 
raadde Alphonse Vandenpeereboom de provinciegouverneurs aan om zoveel mogelijk 
volksbibliotheken op te richten.31 Vandepeereboom had in 1841 in zijn geboortestad 
Ieper een openbare bibliotheek gesticht en als goede vriend van Emile de Laveleye 
geloofde ook hij in de kracht van onderwijs. Volksbibliotheken waren een belangrijke 
aanvulling op de volksscholen.32 Maar de minister benadrukte wel dat de nationale 
overheid financieel niet zou tussenkomen bij de uitbouw van dit soort instellingen: de 
verantwoordelijkheid lag bij de lokale overheden en indien de gemeentelijke actie niet 
voldoende was, moest privé-initiatief deze lacune opvullen.33 

Ook in het buitenland woedde in de negentiende eeuw een strijd om de leerplicht en 
werden verenigingen opgericht om dit ideaal te bereiken.34 In de historiografie wordt bij 

 
                                                        
27 Smit (red.), Fatsoenlijk vertier: deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870, 9; Jeffrey Tyssens (red.), Deftig 
vermaak, ijdel vertier. Stedelijke en bugerlijke ontspanning in het negentiende-eeuwse Gent, Gent, Liberaal Archief, 
2009, 13-14. 
28 Jean Puissant, “Quelques aspects de la moralisation de la classe ouvrière au XIXe siècle, in: Réseaux. Revue 
interdisciplinaire de philosophie morale et politique, 32-34, 1878, 67-81. 
29 Lory, “Les sociétés d’éducation populaire de tendance libérale”, 227. 
30 Bruno Liesen, Bibliothèques populaires et bibliothèques publiques en Belgique (1860-1914). L’action de la Ligue de 
l’enseignement et le réseau de la ville de Bruxelles, Luik, Editions du C.L.P.C.F., 1990, 58-59. 
31 Hetzelfde jaar kreeg de Oost-Vlaamse provinciegouverneur een brief van de Gentse Leesmaatschappij der 
Verenigde Wevers met de vraag om subsidies voor de uitbouw van een eigen bibliotheek, zie: Stadsarchief Gent, 
W3/49, Maatschappij “De Verenigde Wevers” of  “Leesmaatschappij der Verenigde Wevers” 1860-1865, brief op 16 juli 
1862 brief aan de provinciegouverneur. 
32 Naast het uitbouwen van de lagere en de middelbare school, en het oprichten van scholen voor volwassenen 
en volksbibliotheken, werden ook initiatieven genomen om de allerkleinsten op te vangen, te civiliseren en te 
disciplineren, zie: Wendy Van Doorneveldt, Laat de kinderen tot ons komen. De kinderopvang als onderdeel van een 
sociale politiek in de lange 19e eeuw, licentiaatsverhandeling, Gent, RUG, 1999. 
33 Liesen, Bibliothèques populaires et bibliothèques publiques en Belgique, 59. 
34 Maurice De Vroede stelde vast dat het aantal adultenscholen vanaf de jaren 1860 in een heleboel Europese 
landen exponentieel toenam. In België was deze beweging het rechtstreekse gevolg van een algemeen 
reglement voor volwassenonderwijs dat de liberale regering uitvaardigde op 1 september 1866. Via deze 
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de geschiedenis van de Ligue de l’enseignement verwezen naar een inspirerend 
Nederlands model. De Maatschappij tot Nut van’t Algemeen was er één van de belangrijkste 
dragers van de liberale onderwijsidealen.35 Zelden wordt er dieper ingegaan op deze 
transfer van het Nederlandse organisatiemodel naar België. Henk Van Daele (1990) 
benadrukte bovendien dat het internationale netwerk van de Ligue veel ruimer was dan 
de Belgische connectie. Dat de leden van de Ligue correspondeerden met gelijkgezinden 
over de nationale grenzen heen en dat dit onderzoeksterrein nog open lag voor verder 
onderzoek.36 Daarom zal ik in dit deel nagaan of de toename van de internationale 
congressen in de tweede helft van de negentiende eeuw ook een impact had op de 
uitbreiding van liberale onderwijsverenigingen in België. Ik onderzoek of we kunnen 
spreken van een Europese hervormingsbeweging of tenminste van een 
ongestructureerd netwerk van persoonlijke contacten. Klaus Dittrich (2010) bevestigde 
reeds het belang van wereldtentoonstellingen voor internationale onderwijsexperts. Op 
deze bijeenkomsten zochten en vonden de specialisten terzake pedagogische en 
organisatiemodellen die ze nadien in hun eigen land trachtten te implementeren. 
Tegelijkertijd waren de wereldtentoonstellingen ontmoetingsplaatsen waar deze 
figuren – die Dittrich omschreef als intellectuele en administratieve elites – naar 
internationale erkenning, naar internationale legitimiteit én naar internationale 
samenwerking zochten.37 In analogie met Kaspar Burgers (2014) recente onderzoek, 
waarin hij aantoonde dat verschillende nationale modellen van kinderopvang 
transnationaal verbonden waren, ga ik in dit deel op zoek naar de transnationale 
vervlechtingen van de Belgische Ligue de l’enseignement.38  

 
                                                                                                                                                                             
bepaling werden gemeenten aangespoord om volwassenscholen op te richten. Bovendien maakten zowel de 
nationale regering als de provincies meer krediet vrij voor deze onderwijsprojecten, zie: Maurice De Vroede, 
“De weg naar de algemene leerplicht in België”, in: BMGN, 85 (2), 1970, 142, 143, 148. 
35 Dirk Jan Wolffram, “Liberalen, de school en de sociale kwestie”, in: Onvoltooid verleden. Kwartaalblad voor de 
geschiedenis van sociale bewegingen, 1999, nummer 7, 13. 
36 Henk Van Daele, “La Ligue et ses amis”, in: Histoire de la Ligue de l’enseignement de l’education permanente, 1864-
1989, Brussel, Ligue de l’enseignement, s.n., 1990, 199. 
37 Klaus Dittrich, Experts going transnational: education at world exhibitions during the second half of the nineteenth 
century, doctoraatsverhandeling, University of Portsmouth, 2010, 19, 23, 331-336, 340. 
38 Burger analyseerde dat de Franse salles d’asile veel gelijkenissen vertoonden met de Britse infants schools. 
Beide nationale instellingen volgden de pedagogische principes van Pestalozzi en Froebel. Bovendien trokken 
al vroeg in de negentiende eeuw Franse inspecteurs naar de coöperatiedorpen van New Lanark, gesticht door 
Robert Owen, om inspiratie op te doen. Met nieuwe inzichten keerden ze terug naar Frankrijk, waar ze de 
onderwijsmodellen aanpasten aan hun eigen nationale context, zie: Kaspar Burger, “Entanglement and 
transnational transfer in the history of infant schools in Great-Brittain and salles d’asiles in France (1816-
1881)”, in: History of Education, 43 (3), 2014, 310, 315, 318, 320, 325. 
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 2  Diagnose 

2 .1  Morele degeneratie  

Dat de hommes-orchestres ook aandacht hadden voor de keerzijde van de 
vooruitgangsmedaille is een open deur intrappen. Deze figuren hadden niet alleen oog 
voor de welvaart die het industrialiseringsproces teweeg bracht, ze besteedden ook 
aandacht aan de neveneffecten.  

L’industrie rend l’homme plus humain, elle développe l’intelligence, elle lie les 
peuples entre eux, et rend moins fréquent le plus grand fléau puisse affliger 
l’humanité, la guerre. Malheureusement il est vrai aussi qu’elle excite des désirs 
immodérés de richesses et jouissances matérielle,… qu’elle soumet parfois les 
ouvriers à un travail excessif, insalubre, où se dégradent à la fois leur intelligence 
et leurs moeurs.1  

De ongezonde fabriekslucht, de gevaarlijke werkplaatsen en machines, de lange 
arbeidstijden, het nachtwerk, de kinderarbeid, de verkrotte arbeiderswoningen,… 
hadden een nefaste invloed op de fysieke en morele ontwikkeling van de arbeiders.2 De 
sociale ellende die hieruit voortsproot was groot: vroeggeboortes, pandemieën, 
venerische ziektes, werkloosheid, alcoholmisbruik, spilzucht, promiscuïteit,… kortom, 
de hommes-orchestres diagnosticeerden dat het menselijke ras door deze “dénuement 
absolu” dreigde te degenereren.3 Onderwijs was in hun discours een eerste belangrijke 
stap om de arbeiders te regenereren. Op school zou men de arbeiders leren weg te 
blijven van moreel verderfelijke plaatsen zoals cafés en kermissen. Daar kon men hen 

 
                                                        
1 “De l’amélioration des conditions physiques et morales du travail dans les fabriques”, in: Revue Nationale de 
Belgique, T. 5, 1841, 75-76. 
2 Smit (red.), Fatsoenlijk vertier: deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870, 17. 
3 “De l’amélioration des conditions physiques et morales du travail dans les fabriques”, 77. 
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opvoeden tot plichtsbewuste burgers en hen klaar stomen voor het stemrecht.4 
Kinderarbeid moest worden afgeschaft, want van alle “nieuwe kwalen” was dit de meest 
“verderfelijke”, dat was het vertrekpunt van de hommes-orchestres.5 

Na de diagnose volgde meteen een oproep om afdwingbare maatregelen te nemen om 
die situatie konden verbeteren.6 Leopold I had oor naar deze verzuchtingen. Tijdens zijn 
troonrede van 1842 beloofde hij te onderzoeken of men kinderarbeid kon 
reglementeren. Nog in hetzelfde parlementaire jaar werd een nieuwe onderwijswet 
gestemd, maar deze verordening consolideerde vooral de machtspositie van het 
katholieke onderwijsnet. In het eerste deel zagen we dat er in 1843 ook een grootschalig 
onderzoek werd opgestart om de misbruiken inzake vrouwen- en kinderarbeid in kaart 
te brengen.7 De artsen Mareska en Heyman stelden vast dat de arbeidsomstandigheden 
in de Gentse textielfabrieken ronduit gevaarlijk, onhygiënisch en ongezond waren. Op 
basis van een aantal parameters – zoals leeftijd, geslacht, gewicht, grootte, gezondheid 
en scholingsgraad – concludeerden ze dat de algemene fysieke en morele toestand van 
de arbeiders abominabel was. Ook zij spraken van een bedreigende degeneratie van het 
menselijke ras.8 In haar eindrapport pleitte de enquêtecommissie (1848) dat 
kinderarbeid onder 10 jaar moest worden verboden en dat er voor kinderen tussen 10 
en 14 jaar een halftijds schoolsysteem moest worden ingevoerd.9 Maar zoals reeds 
gezegd, bleven deze aanbevelingen dode letter. 

Geen wonder dat lokale brokers zelf het heft in handen namen, zo ook Edouard 
Ducpétiaux. Deze sociaal bewogen overheidsambtenaar schreef een heleboel werken om 
de ministers te sensibiliseren.10 In zijn De la condition physique et morale des jeunes ouvriers 
et des moyens de l’améliorer (1843) brak Ducpétiaux een lans voor de leerplicht en voor een 
verbod op kinderarbeid.11 De wetgevers moesten niet van nul beginnen maar konden 
zich laten inspireren door een aantal buitenlandse wetten die Ducpétiaux als bijlage aan 

 
                                                        
4 Lory, “Les sociétés d’éducation populaire de tendance libérale”, 156-157. 
5 “De l’amélioration des conditions physiques et morales du travail dans les fabriques”, 77. 
6 “De l’amélioration des conditions physiques et morales du travail dans les fabriques”, 77. 
7 Debaenst, Een proces van bloed, zweet en tranen, 35-36.  
8 Mareska, Heyman, Enquête sur le travail et la condition physique et morale des ouvriers employés dans les 
manufactures de coton à Gand, 118. 
9 De Vroede, “De weg naar de algemene leerplicht in België”, 146-147. 
10 In 1838 publiceerde Ducpétiaux De l’état de l’instruction primaire et populaire en Belgique, comparé avec celui de 
l’instruction en Allemagne, en Prusse, en Suisse, en France, en Hollande et aux Etats-Unis, en in Quelques mots sur l’état 
actuel de l’instruction primaire en Belgique. 
11 Ducpétiaux verdedigde een wet op kinderarbeid: elk kind onder de 15 jaar moest onderwijs volgen, 
kinderarbeid onder de 10 jaar én in ongezonde en onhygiënische werkplaatsen moest worden verboden, net 
als nachtwerk onder de 21 jaar, in: Ducpétiaux, De la condition physique et moral des jeunes ouvriers et des moyens 
de l’améliorer, 252. 
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zijn studie toevoegde.12 In afwachting van de overheidsinspanningen moedigde 
Ducpétiaux persoonlijk initiatief aan. Hij prees de projecten van filantropische 
fabrieksbazen zoals Henri De Gorge-Legrand en Emile Rainbeaux die in het mijncomplex 
van de Grand-Hornu scholen voor de arbeiderskinderen hadden gebouwd.13 Ducpétiaux 
moedigde ook de interventie van de lokale overheden aan. In 1848 stelde hij aan de 
gemeenteraad van Brussel voor om een volksbibliotheek op te richten. Opnieuw vond 
Ducpétiaux inspiratie in het buitenland: zijn plannen toonden veel gelijkenissen met de 
bibliotheek, de leeszalen en het museum van de Britse Mechanics Institutes. Deze 
instellingen spitsten zich toe op volwassenonderwijs en werden voornamelijk gebouwd 
door industriëlen die hun arbeiders wilden weghouden uit de Britse pubs.14 Maar net 
zoals bij zijn projecten voor het bouwen van een arbeiderswijk en het oprichten van een 
bouwmaatschappij, duurde het jaren voor Ducpétiaux’ aanbevelingen in de praktijk 
werden omgezet.15  

De diagnose van de morele degeneratie van de arbeidersklasse was – zolang de strijd 
voor leerplicht en het verbod op kinderarbeid niet gestreden was – een continu proces. 
Veel industriëlen waren geen voorstander van het verbod op kinderarbeid, dat zou niet 
alleen hun eigen concurrentievermogen schaden, het zou ook de arme families – die 
elke cent nodig hadden om te overleven – in een nog penibelere situatie duwen, zo 
luidde hun tegenargument. Charles De Brouckère – fabrieksbaas van La Vieille Montagne – 
stelde dat de oproep van de hommes-orchestres om kinderarbeid radicaal af te schaffen 
totaal niet realistisch was. Zijn eigen praktijkervaring leerde hem dat het handvol 
kinderen die hij in zijn bedrijf tewerkstelde, uit een gezin kwamen waar het kinderloon 
broodnodig was. Het waren vaak grote gezinnen of families van wie de vader gestorven 
was. In deze situaties van uiterste nood moest kinderarbeid mogelijk blijven en was het 
zelfs rechtvaardig, zo oordeelde De Brouckère.16 Vanuit de meer academische kringen 
kwam een antwoord. Jean Arrivabene stelde dat De Brouckère een goed voorbeeld gaf 
omdat hij pragmatisch omging met kinderarbeid, maar er waren te veel concurrenten 
die gewoon regelrecht misbruik maakten van de mogelijkheid om kinderen in dienst te 
nemen. Regulering en scholing waren een absolute must vond Arrivabene. Om de 

 
                                                        
12  Ducpétiaux, De la condition physique et moral des jeunes ouvriers et des moyens de l’améliorer, 318. 
13 Ducpétiaux, De la condition physique et moral des jeunes ouvriers et des moyens de l’améliorer, 285. Ook in 
Mariemont-Bascoup, in Vieille-Montagne, in Bleyberg en in Hasard ontplooiden de fabrieksbazen educatieve 
activiteiten. Ze bouwden bibliotheken met leeszalen, organiseerden volksvoordrachten en financieerden 
scholen, zie: overzicht bouwprojecten door fabriekseigenaars in deel 3.3.5.2., kolom G (onderwijs). 
14 Liesen, Bibliothèques populaires et bibliothèques publiques en Belgique, 201. 
15 De eerste Brusselse openbare bibliotheek werd pas in 1863 geopend door de Brusselse gemeenteraad, in: 
Liesen, Bibliothèques populaires et bibliothèques publiques en Belgique, 58, 202-203. 
16 De Brouckère, Lettre a Monsieur le comte Jean Arrivabene sur la condition des travailleurs, suivie d’un mémoire sur les 
assurances contre l’incendie, 20-21. 
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fabriekseigenaars te overtuigen voegde hij eraan toe dat ook zij profijt zouden halen uit 
beter geschoolde arbeiders.17   

Je ne désire pas faire un savant de chaque ouvrier, mais la fréquentation des salles 
d’asiles, des écoles primaires bien organisées, ne pourrait que mieux initier les 
enfants du peuple à l’humble et dure carrière qu’il est dans leur destinée de 
parcourir.18 

Een ander voordeel werd in de verf gezet door de jonge ingenieur Charles Le Hardy 
de Beaulieu (1816-1871). Onderwijs en scholing zouden een einde stellen aan de 
problematiek van drankzucht, en hierdoor zouden de arbeiders bovendien productiever 
en betrouwbaarder worden. 

Le portrait moral de l’ivrogne est plus affligeant encore. Toutes les facultés qui 
sont surexcitées en lui par l’ivresse tombent dans une atonie d’autant plus grande 
que cet état se renouvelle plus souvent; les plus belles qualités du coeur et de 
l’esprit se paralysent graduellement, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par 
l’imbécillité la plus complète, par l’égoïsme le plus absolue. Boire encore et boire 
toujours, sacrifier tout pour satisfaire cet insatiable besoin, telle semble être leur 
unique et dernière préoccupation… [L]e remède, c’est l’éducation. C’est elle, en 
effet, qui, appliqué à la société entière, élève le niveau moral et donne à des classes 
toujours plus nombreuses, ce sentiment de dignité.19 

Deze aanpak zou het alcoholisme niet van de ene dag op de andere doen verdwijnen, 
maar door de kinderen goed op te voeden, werd de moraal van de arbeiders op termijn 
wel structureel verbeterd. En ook bij de volwassen arbeiders was de degeneratie niet 
onomkeerbaar, zo meende Le Hardy de Beaulieu. Volksbibliotheken en avondlessen 
konden hun moraal opkrikken.20 Le Hardy de Beaulieu nam actief deel aan de APSS-
congressen in Brussel, Gent en Amsterdam. In de debatten over politieke economie 
pleitte hij voor vrijhandel en schaarde hij zich achter de “verlichte” sprekers die in de 
onderwijssectie ijverden voor leerplicht.21 Toen de Belgische onderwijsbond - de Ligue de 
l’enseignement – in november 1867 een commissie samenstelde die kinderarbeid moest 

 
                                                        
17 “Extrait de la réponse de Monsieur le comte Jean Arrivabene”, in: De Brouckère, Lettre a Monsieur le comte Jean 
Arrivabene sur la condition des travailleurs, suivie d’un mémoire sur les assurances contre l’incendie, 53-54. 
18 “Extrait de la réponse de Monsieur le comte Jean Arrivabene”, ibidem, 53-54. 
19 Charles Le Hardy de Beaulieu, “L’ivrognerie, ses effets, ses causes, ses remèdes préventifs et répressifs”, in: 
Revue Trimestrielle, X, 38 (2), 1863, 48-49, 53, 59. 
20 Liesen, Bibliothèques populaires et bibliothèques publiques en Belgique, 85. 
21 Le Hardy de Beaulieu nam onder andere deel aan discussies over belastingstelsel, over de militaire uitgaven, 
over het nut of onnut van douane en over staatsinterventie op vlak van wegen en kanalen. 
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onderzoeken, werd Charles Le Hardy de Beaulieu aangesteld als commissielid.22 In een 
verslag aan de provincieraden in 1869 werden de resultaten van dit onderzoek 
gerapporteerd. Men stelde vast dat de situatie geen haar was verbeterd: door het 
gekibbel tussen de machthebbers over economische, politieke en ideologische thema’s 
was de fysieke degeneratie van de arbeidersklasse nog steeds geen prioriteit. 23 

Vingt cinq ans on passé depuis que l’arrête royale du 7 september 1843 a institué 
une commission pour préparer un projet de loi sur le travail des enfants et la 
police des fabriques. Cette commission, après une minutieuse enquête, a formulé 
un projet de loi. Depuis lors, tous les maux signalés par elle se sont aggravés. Les 
protestations ne manquent pas en faveur de l’enseignement primaire. Cependant, 
l’ignorance ne diminue pas, ni l’ivrognerie, et la misère augmente… Messieurs, le 
conflit journalier des partis est absorbant. Il fait parfois ajourner des choses 
urgentes et d’intérêt communal. 24 

Hetzelfde jaar vond in de Koninklijke Academie voor Geneeskunde een discussie plaats 
over vrouwen- en kinderarbeid. De directe aanleiding voor dit debat was een verslag 
waarin de dokter Hyacinthe Kuborn de morele en fysieke degeneratie van de 
arbeidersklasse diagnosticeerde. Een lid van de academie – de liberale 
volksvertegenwoordiger en arts Jean-François Vléminckx – stapte met die resultaten 
naar de Kamer, waar hij een lans brak voor interventionistische maatregelen. 
Vléminckx formuleerde ook verschillende voorstellen om de kinderarbeid beter te 
reglementeren.25 Maar lang niet iedereen was het eens met Vléminckx en er kwam ook 
commentaar op de manier waarop Kuborn zijn rapport had opgesteld. 

De politieke quaestiën [zijn] voor ’t oogenblik bijna volkomen verdrongen door de 
maatschappelijke quaestiën. Zelfs in een doctrinairen, van maatschappelijke 
quaesties afkeeringen kring als de kamer van afgevaardigden, dringt de sociale 
quaestie zich in zekeren zin op aan de beraadslagingen der wetgevers. En wat was 
daartoe noodig? Eenvoudig een rapport van een academie-lid, den heer Kuborn, 
hetwelk op pathetische wijze treffende bijzonderheden aan den dag bracht 
omtrent de betreurenswaardige gevolgen van het arbeiden van vrouwen en 
kinderen in mijnen en fabrieken.26  

 
                                                        
22 ALE 1202, 1867, Documents manuscripts, correspondance, commission pour le travail des enfants, 5 november 
1867. 
23 ALE 202, 1869, Conseil Généraux, correspondance, omzendbrief aan de voorzitter en leden van de provincieraad. 
24 ALE 601, 1869, Commissions de la Ligue, correspondance, commission pour le travail des enfants. 
25 Rion, “Het sociale vraagstuk”, 178; Deferme, Uit de ketens van de vrijheid: het debat over de sociale politiek in 
België, 78. 
26 Middelburgsche Courant, 21 januari 1869, nummer 12. 
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Opnieuw werden de voorstellen en de aanbevelingen van de artsen op de lange baan 
geschoven. Maar ze begroeven hun stijdbijl niet: in 1871 werd een nieuwe petitie naar 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers gestuurd. De eis was klaar en duidelijk: waarom 
liet België zich voorbijsteken door Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, 
Italië, Portugal, Engeland, de Verenigde Staten, ja zelfs door het dictatoriale Pruisen 
waar de leerplicht wél werd ingevoerd?27 Aan de hand van statistische gegevens – zoals 
het aantal soldaten per honderd dat kon lezen en schrijven – werden ook nationale 
rangschikkingen over het niveau van volksonderwijs opgesteld. Andere variabelen 
waren de handtekeningen of kruisjes op de huwelijksakten en het bedrag dat een 
regering vrijmaakte voor onderwijs.28 In 1867 behoorde België samen met Frankrijk en 
Groot-Brittannië tot een groep van “vrij vooruitstrevende landen”, waar men 
onderwijsmaatregelen naam, maar waar nog een groot deel van de bevolking 
ongeletterd was.29 In deze publicatie onderscheidde men nog drie andere categorieën: 
(1) de zeer vooruitstrevende landen, (2) de vrij achtergestelde landen en (3) de zeer 
achtergestelde landen.30 Dergelijke transnationale vergelijkingen waren een courant 
gebruik in de negentiende eeuw. Vaak verwees men naar verworvenheden in het 
buitenland om de voorstellen in eigen natie meer legitimiteit te geven. In dit proces 
waren de internationale weldadigheid- en APSS-congressen in de jaren 1860 een hub. Op 
deze bijeenkomsten werden ideeën en praktijken over onderwijs met elkaar 
uitgewisseld en ontmoetten hommes-orchestres uit heel Europa elkaar om hun ervaringen 
met elkaar te delen. Door aan deze congressen deel te nemen, werd het vermoeden van 
de Belgische deelnemers bevestigd: in vergelijking met de buurlanden hinkte België 
achterop. 

 
                                                        
27 Liberaal Archief, Onderrichtsbond, Verzoekschrift aan de Kamer, 1870-1871, 36; ALE 601, 1869, Commissions de 
la Ligue, correspondance, Commission pour le travail des enfants.  
28 Daniel Dollfus-Ausset, Vigie nationale. Instruction populaire en Europe 1867, Mulhouse, Bader, 1867, 8. 
29 Dollfus-Ausset, Vigie nationale. Instruction populaire en Europe 1867, 3-13. 
30 In de eerste en beste categorie was volksonderwijs bijna overal verspreid, dit was zo in landen als 
Zwitserland, Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en in sommige Duitse staten. De slechtste 
categorie waren de zeer achtergestelde landen waar bijna iedereen ongeletterd was. Men verwees naar Spanje, 
Portugal, Rusland en Turkije. Ten slotte waren er ook nog gewoon achtergestelde landen – zoals Italië, 
Oostenrijk en Griekenland – waar het grootste deel van de bevolking niet kon lezen en schrijven, zie: Dollfus-
Ausset, Vigie nationale. Instruction populaire en Europe 1867, 3-7, 10-13. 
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 3  Oplossingen 

3 .1  Staatsinterventie of  persoonlijke ontwikkeling? 

Avec une intelligence plus cultivée, les travailleurs 
sauraient prendre par eux-mêmes quelques mesures 
dans leur propre intérêt. Que l’on cultive donc aussi cette 
intelligence, et que l’on s’occupe avec zèle de l’instruction 
de la classe ouvrière.1 

Al tijdens het eerste hygiënecongres van Brussel (1851) werd aandacht besteed aan de 
intellectuele toestand van de arbeidersklasse en formuleerde men in algemene 
bewoordingen dat de congresgangers moesten ijveren voor een wet op kinderarbeid, 
gekoppeld aan gratis en verplicht basisonderwijs. De arbeiders moesten moreel, 
lichamelijk en religieus “correct” worden opgevoed. Met een aantal praktische 
maatregelen – zoals het uitbouwen van beroeps-, fabrieks-, avond- en zondagsscholen of 
het opstarten van rondreizende bibliotheken – zou men de arbeiders kunnen verheffen.2 
Ook toegankelijke leesboeken over hygiëne konden de openbare gezondheid 
verbeteren.3 De besluiten op dit hygiënecongres waren zeer vaag en algemeen, maar 
boden wel een kapstok voor iedereen die zich wilde toeleggen op het volksonderwijs. 
Deze eisen werden nog uitdrukkelijker herhaald tijdens het internationaal 
weldadigheidscongres van Frankfurt (1857).4 De leden van de Belgische delegatie – 
Ducpétiaux, Visschers en Rogier – stelden tijdens deze bijeenkomst vast dat België een 
achterstand had opgelopen in vergelijking met andere industrialiserende landen.5  

 
                                                        
1 “De l’amélioration des conditions physiques et morales du travail dans les fabriques”, 77. 
2 Congrès d’hygiène, Compte rendu des séances, Brussel, 1851, 518-519. 
3 “Verslag van het hygiënecongres. Wat in België gedaan wordt ter verbetering van den algemeenen 
gezondheidstoestand”, in: Groninger courant, 10 oktober 1851, 110e jaargang, nummer 81, 4. 
4 Van Daele, “La Ligue et ses amis”, 185. 
5 Lory, “Les sociétés d’éducation populaire de tendance libérale”, 174-175. 
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Charles Rogier had nochtans in de jaren 1850 geprobeerd om het openbaar onderwijs 
uit te breiden. Op 1 juni 1850 had hij zijn liberale regering overtuigd om een organieke 
wet op het middelbaar onderwijs te stemmen. Met deze wet wilde hij het Roomse 
monopolie in het middelbaar onderwijs doorbreken. Als direct gevolg van deze 
verordening werden in één klap 10 koninklijke athenea en 50 middenscholen opgericht, 
waar gediplomeerde normaalschoolleerkrachten les gaven.6 Bovendien waren vanaf dat 
moment de godsdienstlessen in de middelbare scholen vrijblijvend. Het toezicht op deze 
scholen werd niet langer toevertrouwd aan de katholieke clerus maar aan 
staatsinspecteurs. De reactie van het episcopaat op deze wet was heftig. Toen de 
regering Rogier in september 1852 vervangen werd door de regering De Brouckère, ging 
men snel op zoek naar een compromis. In 1854 werd een halfslachtig akkoord – dat de 
geschiedenis in ging als de Conventie van Antwerpen – gestemd en werden de 
maatregelen van Rogier teruggeschroefd. De katholieke godsdienstles werd opnieuw 
een verplicht onderdeel van het middelbaar schoolprogramma. En hoewel ze in theorie 
geen recht van toezicht had, verwierf de Kerk in de praktijk opnieuw het monopolie 
over het middelbaar onderwijs.7  

Tijdens het congres van 1857 was het contrast met het gastland groot, zo oordeelde 
Rogier. Een heleboel Duitse staten behoorden immers tot de eerste categorie van “zeer 
ontwikkelde staten” en kenden sinds 1850 de leerplicht.8 En ook in het buurland 
Nederland was zopas een vernieuwende onderwijswet gestemd. Op 13 augustus 1857 
verorderden Nederlandse ministers dat het onderwijs in de openbare school vanaf dat 
moment gelaïciseerd moest zijn.9 De scheiding tussen Kerk en Staat werd er op het vlak 
van onderwijs gerealiseerd. De slotresoluties van het weldadigheidsconges in Frankfurt 
volgden deze ontwikkelingen: men moest er naar streven om in elke natie gratis, 
verplicht en wereldlijk onderwijs uit te bouwen. Ondanks het feit dat deze 
internationale besluiten niet bindend waren, oefenden ze zeker een invloed uit en 
gaven ze nationale onderwijshervormers extra slagkracht.  

 

 
                                                        
6 Gubin, Nandrin, “Het liberale en burgerlijke België (1846-1878)”, 290. 
7 Gubin, Nandrin, “Het liberale en burgerlijke België (1846-1878)”, 291; Tyssens, “Liberaal en natievormer. 
Charles Rogier”, 137, Tyssens, Strijdpunt of pasmunt? Levensbeschouwelijk links en de schoolkwestie (1918-1940), 17, 
28. 
8 De Vroede, “De weg naar de algemene leerplicht in België”, 141. 
9 De wet werd gestemd door een coalitie van liberalen en katholieken, in Nederland was immers het 
protestantisme de dominerende staatsreligie. 
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Afbeelding 23: portret van Emile de Laveleye 
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In België verschenen er na dit congres een heleboel opiniërende brochures over de 
leerplicht.10 Een bedreven publicist was Emile de Laveleye. Door historici wordt hij 
omschreven als een kameleontische figuur, sommige bestempelden hem als een 
kathedersocialist, anderen omschreven hem als een typische linkse-liberaal.11  

Als jonge knaap had Emile de Laveleye deelgenomen aan de maatschappelijke 
discussies ten huize François Huet. Vanaf 1864 kreeg hij de kans om aan de universiteit 
van Luik professor politieke economie – ook wel staathuishoudkunde – te worden.12 Hij 
incorporeerde ideeën uit verschillende stromingen, hij nam de anarchistische ideeën 
van Proudhon onder de loep en correspondeerde tegelijkertijd met de utilitarist John 
Stuart Mill en met de Franse onderwijshervormer Jules Simon.13 Bovendien maakte de 
Luikse professor een heleboel reizen en publiceerde hij ook in buitenlandse kranten. In 
1861 schreef hij voor La Revue Britannique een artikel over Les banques du peuple et les 
associations ouvrière en Allemagne.14 De Laveleye onderscheidde zich van klassieke liberale 
economen omdat hij geloofde dat de ethiek superieur was aan de economie en omdat hij 
meende dat de mens niet alleen door eigenbelang werd gedreven. In zijn 
hervormingsstrijd en in zijn zoektocht naar oplossingen voor de sociale kwestie zag hij 
een rol weg gelegd voor de overheid die sociale correcties kon toepassen. Naast het feit 
dat de Laveleye vrouwen- en kinderarbeid wilde reglementeren, ijverde hij ook voor het 
oprichten van nijverheids- en arbeidsraden.15 Ook in zijn strijd voor verplicht onderwijs 
gebruikte de Laveleye zijn vlotte pen. In 1858 schreef hij een lang artikel over de Débats 
sur l’enseignement primaire dans les Chambres hollandaises. België kon veel leren uit de 
inspirerende Nederlandse onderwijswet: dogmatisch katholicisme en rabiate priesters 
moesten uit de openbare scholen worden verbannen.16 In 1859 schreef hij een manifest 
voor verplicht onderwijs – De l’enseignement obligatoire – waarin hij opriep om in België 

 
                                                        
10 De Vroede, “De weg naar de algemene leerplicht in België”, 150. 
11 Eugène Félicien Albert Goblet d’Alviella, Emile de Laveleye. Sa vie et son oeuvre, Parijs, Alcan, 1895; Alec 
Vuijlsteke, Une certaine idée de l’Europe: Emile de Laveleye (1822-1892). Een liberaal publicist en het 
nationaliteitenvraagstuk, licentiaatsverhandeling, Gent, RUG, 1997; Harry Van Velthoven, E. de Laveleye en de 
Vlaamse kwestie, Gent, Liberaal Archief, 1992; Ernst Heinrich Kossmann, De Lage Landen, 1870-1980: twee eeuwen 
Nederland en België, Amsterdam, Agon, 2001, zie: Deferme, Uit de ketens van de vrijheid: het debat over de sociale 
politiek in België, 66. 
12 Dhondt, “De sociale kwestie in België”, 336; E.C. Coppens, Paul Fredericq, Gent, Liberaal Archief, 1990, 49-52. 
13 Deferme, Uit de ketens van de vrijheid: het debat over de sociale politiek in België, 66; Jan Vandersmissen, “The 
king’s most eloquent campaigner. Emile de Laveleye, Leopold II and the creation of Congo Free State”, in:  
BTNG, 27 (1-2), 2011, 14-16. 
14 Vanaf 1874 werd hij ook redacteur van de in 1869 opgerichte progressief-liberale Revue de Belgique. Andere 
redactieleden waren Charles Potvin en Charles Buls, in: De Spiegeleer, Een blauwe progressist: Charles Potvin 
(1818-1902), 104. 
15 Deferme, Uit de ketens van de vrijheid: het debat over de sociale politiek in België, 67. 
16 Lory, “Les sociétés d’éducation populaire de tendance libérale”, 171-172 
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een organisatie als de Nederlandse Maatschappij tot Nut van’t Algemeen op te richten.17 Een 
dergelijke beweging zou de Belgische regering onder druk kunnen zetten om een wet op 
verplicht en gelaïciseerd onderwijs te stemmen.  

In 1862 bundelde de Laveleye zijn kennis over de onderwijssystemen van 
verschillende landen die hij had bezocht in het boek L’instruction du peuple. Buitenlandse 
succesverhalen – zoals het verplicht onderwijs in de Verenigde Staten of de Britse wet 
op kinderarbeid – werden tot in de details besproken om aan te tonen dat 
staatsinterventie inzake onderwijs noodzakelijk, rechtvaardig en hoogdringend was.18  

Al de congressen, die in de laatste jaren op het vaste land gehouden zijn, hebben 
zich in dien zin uitgelaten. Nog onlangs heeft het congres van weldadigheid te 
Frankfurt … het volgend beginsel aangenomen: “De vrijheid van den vader of den 
voogd en zijn regt op het kind of pupil… gaan niet tot aan het misbruik van dat 
regt… het kind heeft regt op eene opvoeding, de staat moet hierop toezigt houden, 
hij moet er voor waken, dat de ouders hunne verplichting niet miskennen, hij 
moet hen ondersteunen en desnoods hen verpligten om te doen wat het 
toekomstig welzijn van hunne kinderen vordert. Het belang van het kind staat 
hierbij niet alleen op het spel, ook het belang der maatschappij vordert, dat men 
de bron van ondeugd, van ellende en van misdaden stoppe. Die bron is nu 
hoofdzakelijk onkunde.19 

Maar niet elke homme-orchestre was een enthousiast aanhanger van 
overheidsinterventie in het domein van onderwijs. Vanop het internationaal 
weldadigheidscongres in Londen (1862) rapporteerde Rolin-Jaequemyns over de 
debatten van een commissie onder leiding van de Mulhouse-industrieel Jean Dollfus. Er 
werd er vooral gediscussieerd over de vraag of de staat moest tussenkomen en in welke 
mate de overheid schoolplicht moest doorvoeren.20 Aan de hand van officiële 
statistieken werden de voordelen van de schoolplicht opgesomd. Praktijkvoorbeelden 
uit Beieren, Zwitserland en de Verenigde Staten passeerden de revue. Bij het 
schoolplichtsysteem dat in Pruisen was ingevoerd, plaatsten de congresleden wel een 
aantal kritische bedenkingen: het Pruisische systeem was zeer centralistisch en het 
beperkte de persoonlijke vrijheid. Net om die redenen was Rolin-Jaequemyns geen 
voorstander van staatsinterventie, zeker niet wanneer men de staat de mogelijkheid zou 
geven om straffen op te leggen aan de ouders die hun kinderen niet naar school 

 
                                                        
17 Van Daele, “La Ligue et ses amis”, 186; Lory, Libéralisme et instruction primaire 1842-1879, 334. 
18 Enklaar, Het Volksonderwijs in de XIXe eeuw door Emile de Laveleye, 8, 11, 115-116. 
19 Enklaar, Het Volksonderwijs in de XIXe eeuw door Emile de Laveleye, 11, 110-111. 
20 FRJ, 0043 D, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Correspondance de Londres. Congrès international de bienfaisance”, 
brief uit Londen op 15 juli 1862. 
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stuurden.21 Dit was volgens Rolin-Jaequemyns een inbreuk op de ouderlijke macht en op 
de individuele verantwoordelijkheid. Hij nam een gematigde houding aan: om de ene 
goede zaak te bereiken moest niet noodzakelijk een andere goede zaak verdwijnen.  

Cherchons le mieux, mais conservons le bien... Toutes les fois qu’il s’agit d’une 
immixtion quelconque de l’Etat dans les devoirs privés du citoyen, on ne saurait, 
semble-t-il, agir avec trop de circonspection. Ce serait s’exposer à arrêter, dans 
son développement, ce qui doit être un des plus beaux résultats de la civilisation: 
le sentiment, chez chacun, de sa responsabilité individuelle. Car qui dit 
responsabilité, dit liberté. Qui dit: immixtion de l’Etat dans l’accomplissement 
d’un devoir privé, dit négation de la responsabilité chez celui qui ne la remplit pas. 
Que fallait-il donc? Eviter toute solution absolue. Ni oui, ni non, mais: oui et non.22  

Emile de Laveleye deelde deze mening niet. Hij vond het absurd dat de staat wel 
mocht tussenkomen met een bloedbelasting – waardoor jonge mannen verplicht 
werden tot legerdienst – en dat diezelfde staat niet het recht had om het onderwijs van 
de kinderen te verplichten.23 Deze dubbelzinnige houding omtrent 
staatsinterventionisme is volgens van Shie en de Beaufort (2014) wat sociaal liberalen 
onderscheidt van ontplooiingsliberalen. Allebei wilden ze dat de arbeiders zich konden 
ontplooien maar bij de sociaal liberalen lag de nadruk meer op het belang van de 
samenleving als geheel en moest de overheid een positieve, stimulerende rol spelen. De 
ontplooiingsliberalen daarentegen hamerden op de persoonlijke ontwikkeling en 
vonden dat de overheid zich terughoudend moest opstellen.24 Over één ding waren deze 
liberalen het wel eens: het onderwijs moest worden uitgebreid, maar over de manier 
waarop dat moest gebeuren, verschilden ze van mening.25  

Op de internationale APSS-congressen vond een meerderheid dat de overheid een 
“mission tutelle” te vervullen had en dat gratis onderwijs een recht moest zijn. Ook een 
deeltijds scholingssysteem, zoals een aantal Britse industriëlen hadden ingevoerd, bleek 
een verdedigbaar compromis. Na het weldadigheidscongres in Londen schreef Auguste 
Visschers zeer lovend over dit model: de kinderen werkten in twee shiften waardoor ze 
voor de helft van hun tijd ook naar de fabrieksschool konden gaan. Op deze manier werd 

 
                                                        
21 Bovendien was Gustave Rolin-Jaequemyns ook geen voorstander van de staatssubisidie die de fabrikanten in 
Mulhouse hadden ontvangen. Rolin-Jaequemyns vond dat de staat niet direct moest ingrijpen, maar wel kon 
interveniëren om misbruiken te voorkomen, zie: Het Volksbelang, 21 november 1868, 2e jaargang, nummer 47, 2. 
22 FRJ, 0043 D, ibidem, brief op 15 juli 1862. 
23 Enklaar, Het Volksonderwijs in de XIXe eeuw door Emile de Laveleye, 11, 113. 
24 de Beaufort, van Schie, Sociaal-liberalisme, 33, 37-38. 
25 FRJ, 0043 D, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Correspondance de Londres. Congrès international de bienfaisance”, 
brief uit Londen op 15 juli 1862. 
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kinderarbeid ingeperkt, leerden de arbeiderskinderen een stiel aan én genoten ze 
theoretisch onderwijs.  

Par une heureuse combinaison, on a réuni, dans ces ateliers, l’instruction 
élémentaire et l’apprentissage manuel.26 

Omdat de kinderen minder moesten werken werden ze gezonder en door de 
ontwikkeling van hun intellectuele en praktische vaardigheden werd hun moraal 
opgekrikt.27 Ook in Mulhouse hadden een aantal fabrikanten geëxperimenteerd met dit 
model. Daar kregen de kinderen die de lessen goed volgden een volledig dagloon 
uitbetaald als extra stimulans.28  

…ont fondé dans leurs manufactures, et à leurs frais, des écoles où ils envoyent 
tour à tour leurs jeunes ouvriers, pendant un certain nombre d’heures chaque 
semaine, sans rien retenir pour cela sur le faible salaire de ces enfants qui 
reçoivent ainsi une instruction véritablement gratuite; car ils sont payés pendant 
leur présence à l’école autant que pour leur travail dans les ateliers.29 

In België was Paul Voituron een vurige verdediger van dit pragmatisch systeem: het 
liet de kinderen toe te werken “sans nuire à leur santé et à leur instruction”.30 De 
volledige verbanning van de kinderen uit het productieproces was namelijk nadelig 
voor de verpauperde gezinnen, daarmee deelde Voituron de mening van vele 
fabriekseigenaars. In sommige situaties waren de kinderen levensnoodzakelijke 
medekostwinners, maar dat betekende niet dat ze ongeletterd moesten blijven.31 
Iedereen had recht op onderwijs en Voituron ging vaak tekeer tegen wat hij de “plaag 
van de onwetendheid” noemde, een plaag die de machthebbers maar al te graag in stand 
hielden om hun eigen machtspositie in de maatschappij te bestendigen.32 Op 15 mei 1867 
publiceerde Voituron een opiniestuk waarin hij hard van leer trok tegen de ministers. 
Deze “hypocriete” mannen hadden volgens hem wel oog voor dierenleed maar sloten 
hun ogen voor de ellende waarin de arbeiderskinderen moesten werken en wonen.  

 
                                                        
26 “Rapport sur les mémoires relatifs à l’état social et économique de la Belgique, présenté au Congrès par 
Auguste Visschers, délégué du gouvernement belge”, in: Congrès international de bienfaisance, Londen, 1862, 97. 
27 “Rapport sur les mémoires relatifs à l’état social et économique de la Belgique”, présenté au Congrès par 
Auguste Visschers, délégué du gouvernement belge”, in: Congrès international de bienfaisance, Londen, 1862, 97. 
28 d’Andrimont, Des institutions et des associations ouvrières, 143-144. 
29 Achille Penot, Extrait des bulletins de la Société Industrielle de Mulhouse. Rapport présenté au nom de comité 
d’Economie sociale à l’exposition universelle de Paris, Mulhouse, Bader, 1855, 6. 
30 Voituron, “L’instruction obligatoire”, 36. 
31 Voituron, Het programma van de Progressisten-kring van Gent, 23. 
32 Voituron, “L’instruction obligatoire”, 36. 
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On a protégé avec soin les animaux, mais on a oublié le premier des êtres qui 
demandent et méritent protection: l’enfant lesé dans son droit le plus sacré, celui 
de recevoir l’instruction nécessaire pour se développer au sein de la société. 33 

Volgens Voituron had elk kind recht op onderwijs. Toen hij in 1875 zijn 
zestienpuntenprogramma neerschreef, benadrukte hij in twee artikelen het belang van 
de onderwijskansen voor elk individu. Artikel 4 stipuleerde de verplichting van het 
lager onderwijs en artikel 5 stelde dat het openbaar lager onderwijs kosteloos en 
wereldlijk moest zijn.34 Dezelfde eisen had de Ligue de l’enseignement – de liberale 
onderwijsbond waarvan Voituron lid was – reeds een decennium eerder uitgesproken.35 
In het volgende deel onderzoek ik de ontstaansgeschiedenis van deze Belgische 
verenigingen en focus ik op de internationale invloeden die een rol speelden bij de 
oprichting van deze vereniging. 

3 .2  Een institutioneel model:  de Nederlandse 
Maatschappij  tot Nut van’t  Algemeen 

3.2.1  Een patriottische voorgeschiedenis 

Par ses tendances anticatholiques de déisme et 
d’indifférence à l’égard des cultes et sa politique libérale 
dans le mauvais sens, la vieille Société Hollandaise du 
bien public mérite d’être considérée comme l’ancêtre des 
Ligues modernes.36 

Voor de tegenstanders van openbaar onderwijs werd de Nederlandse Maatschappij tot 
Nut van’t Algemeen gezien als de “kwalijke” stamvader van alle moderne liberale 
onderwijsbonden die in de jaren 1860 ontstonden. Deze Nederlandse vereniging kende 
wel een langere en enigszins politieke voorgeschiedenis. De eerste Tot Nut-vereniging 
werd in 1784 door een groep Protestantse non-conformisten opgericht in de Noord-
Hollandse stad Edam. Het was een patriottische beweging die streed tegen de oligarchie 
van de stadhouders, maar die zich ook profileerde als discussiegenootschap en als 
 
                                                        
33 Voituron, “L’instruction obligatoire”, 33. 
34 Voituron, Het programma van de Progressisten-kring van Gent, 21-22. 
35 Charles Buls, “Ligue de l’enseignement”, in: Le Travailleur Associé, 15 februari 1867, 2e jaargang, nummer 2,  2. 
36 Jean De Moussac, La Ligue de l’enseignement. Histoire, doctrines, oeuvres, résultats et projets, Parijs, Librairie de la 
société bibliographique, 1880, 57. 



 

 329 

gesprekskring waar gereflecteerd werd over de Verlichtingsideeën en de 
gelijkheidsidealen.37 De Edamse vereniging was meteen succesvol en er meldden zich 
leden uit het hele land. In april 1785 – amper een jaar na de oprichting – werd besloten 
om ook in Amsterdam een Nutsafdeling uit te bouwen. Steden als Rotterdam, Woerden, 
West-Zaandam, Leiden, Alkmaar, Utrecht en Gouda volgden snel.38 Toen vele 
Nederlandse steden in 1787 in rep en roer stonden en de patriotten een democratische 
revolutie ontketenden, profileerde vooral het Edamse Nutsdepartement zich in deze 
politieke strijd. De patriotten leken aan het langste eind te trekken, tot het Pruisische 
leger ingreep. De Pruisische vorst Frederik Willem I schoot zijn zus – Wilhelmina, de 
echtgenote van de stadhouder – ter hulp. De patriotten werden verslagen en velen van 
hen vluchtten naar Frankrijk.39 Tot Nut overleefde de politieke strubbelingen enkel 
omdat de vereniging van meet af aan ook een filantropische doelstelling had, namelijk 
“het algemeen volksgeluk”.40 Er werd wel besloten om het hoofdbestuur naar 
Amsterdam te verplaatsen. Martinus Nieuwenhuyzen (1759-1793) – de feitelijke leider 
van Tot Nut – was door de politieke perikelen Edam ontvlucht en hij had zich in de 
hoofdstad gevestigd.  

De groote strijd van de politieke partijen van den dag berokkende aan de instelling 
de grootste moeilijkheden. Deze werden zelf van zoo’n gewichtigen aard, dat 
Martinus Nieuwenhuyzen, de zoon van den stichter, in 1787 genoodzaakt was 
Edam te ontvluchten en zich te Amsterdam vestigen, dat sedert dien de hoofdzetel 
werd der ras weder opbloeiende maatschappij, die al hare vertakkingen over den 
geheelen Nederlandschen bodem uitspreidde.41 

Ook op organisatorisch vlak werd Tot Nut gereorganiseerd: de nationale administratie in 
Amsterdam fungeerde als centrale koepel voor de vele lokale afdelingen. Op een paar 

 
                                                        
37 Het einde van de achttiende eeuw was een woelige periode voor onze noorderburen. In wat toen de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heette, stonden de organisten of prinsgezinden tegenover de 
patriotten. De eerste groep waren conservatieve aanhangers van stadhouder prins Willem V en wilden hun 
machtspositie in de samenleving behouden. De patriotten daarentegen eisten democratische hervormingen en 
meer vrijheid voor het volk. Ze wilden de macht van de stadhouders inperken en aan de burgers geven. Deze 
figuren lieten zich inspireren door de Amerikaanse Revolutie in hun strijd voor meer representatieve 
vertegenwoordiging, voor meer vrijheid van vergadering en voor vrijheid van meningsuiting, in: Maarten 
Prak, Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw, Amsterdam, Bakker, 2008, 456. 
38 Mijnhardt, Wichers (red.), Om het Algemeen Volksgeluk: Twee eeuwen particulier initiatief, 8, 13-14. 
39 Joost Rosendaal, Tot nut van Nederland. Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783-1787, Nijmegen, Vantilt, 
2012. 
40 Erik Halbe de Jong, Weldenkende burgers en oranjeliefhebbers. Patriotten en Prinsgezinden in Leiden, 1775-1795, 
Hilversum, Verloren, 2014, 120. 
41 “Geschiedenis van Tot Nut van’t Algemeen”, in: Het Volksbelang, 7 januari 1899, 33e jaargang, nummer 1, 1. 
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jaar tijd evolueerde Tot Nut van een klein gezelschap met lokale impact naar een alom 
gerespecteerd landelijk instituut.42  

Rond de eeuwwisseling profileerden de lokale Nutsafdelingen zich nog uitsluitend als 
ontmoetingsplaatsen en als sociabiliteitskringen waarin gereflecteerd werd over de 
sociale kwestie.43 Het waren hervormingsnetwerken waarin de hogere klasse haar socio-
culturele, economische en politieke idealen kon cultiveren.44 

 
Afbeelding 24: vergadering van de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen in een Lutherse kerk 

in Amsterdam (1890) 

 

 
                                                        
42 Jo Thijssens, Leerzame prentjes voor de jeugd. Schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen, Utrecht, 
Matrijs, 2009, 15. 
43 Wijnandus Wilhelmus Mijnhardt, Tot heil van’t menschdom. Culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815, 
Amsterdam, Rodopi, 1988. 
44 In 1795 was een leger van Franse revolutionairen en gevluchte patriotten de Republiek der Zeven 
Nederlanden binnengevallen. Ze ondervonden weinig weerstand. Na deze revolutie werd de Bataafsche 
Republiek geïnstalleerd. In 1806 ontstond het Koninkrijk Holland dat in 1810 werd ingelijfd bij het Franse 
keizerrijk, in: Joost Jakobus Kloek, Wijnandus Wilhelmus Mijnhardt, Eveline Koolhaas-Grosfeld, 1800. 
Blauwdrukken voor een samenleving, Den Haag, SDU, 2001, 123. 
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De leden van Tot Nut wilden “godsvrucht en goede zeden” bevorderen, en 
geïnspireerd door het utilitaristisch ideeëngoed meenden ze op die manier ook het 
algemeen welzijn te kunnen verbeteren.45 In tegenstelling tot de achttiende-eeuwse 
moraliserende discours, wilden de leden van Tot Nut ook effectief iets doen aan de 
“zorgwekkende” toestand van de arbeiders.46 In hun beschavingsoffensief werden 
kleuter- en basisscholen, leesclubs en volksbibliotheken opgericht als instrumenten om 
de “lagere klassen de juiste moraal aan te leren.”47 Het opzet van Tot Nut was in essentie 
paternalistisch: de leden geloofden dat ze via kennisuitwisseling de “arme arbeiders” 
konden “verheffen” en dat ze via onderwijs van hen “morele en zedige burgers” konden 
maken.48 In de zoektocht naar oplossingen voor de sociale kwestie, organiseerde Tot Nut 
ook jaarlijks prijskampen van verhandelingen over armoede, werkloosheid, hygiëne, 
onderwijs en andere maatschappelijke thema’s.49 De nationale administratie in 
Amsterdam publiceerde de bekroonde inzendingen in de vorm van volksboeken.50 Deze 
nutsboekjes werden tegen een lage prijs verkocht of door de leden gratis verspreid.51 Zo 
werd in 1857 het Leven en gezondheid, volksboek voor de school en het huisgezin uitgegeven. 
Het vertelde het levensverhaal van een Nederlandse arts die zijn dorpsgenoten goede 
raad en advies gaf. Het boekje was doordrongen van het hygiënistisch discours en de 
algemene teneur was dat het beter was om een ziekte te voorkomen dan een ziekte te 
genezen. Als conclusie werden vijftig recepten om “gezond, gelukkig en lang te leven” 
meegegeven, sommige gingen specifiek over arbeidershuisvesting. 

Vooral die kostelijke kelderwoningen! Wat zijn ze lekker vuns en prettig vochtig 
en kil, en aangenaam donker! Men woont reeds tien jaar in zijne doodkist vóór 

 
                                                        
45 Kruithof, “‘Godsvrucht en goede zeden bevorderen.’ Het burgerlijk beschavingsoffensief van de 
Maatschappij tot Nut van’t Algemeen”, 69-74.  
46 Chris Leonards, De ontdekking van het onschuldige criminele kind: bestraffing en opvoeding van criminele kinderen in 
jeugdgevangenis en opvoedingsgesticht, 1833-1986, Hilversum, Verloren, 1995, 72. 
47 Michel Nivard, Marieke van der Plas, Anne de Raaf, “Tweehonderdtwintig jaar algemeen nut. De 
Maatschappij tot Nut van’t Algemeen en Fonds 1818”, in: Vibeke Kingma, Marco H.D. van Leeuwen (red.), 
Filantropie in Nederland. Voorbeelden uit de periode 1770-2020, Amsterdam, Aksent, 2007, 41. 
48 Boudien de Vries, “Nuttig aangenaam of verderfelijk vertier. De leescultuur van het volk”, in: Christianne 
Smit (red.), Fatsoenlijk vertier: deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870, Amsterdam, Bakker, 2008, 26. 
49 Bernard Kruithof, “De deugdzame natie. Het burgerlijk beschavingsoffensief van de Maatschappij tot Nut 
van’t Algemeen tussen 1784 en 1860”, in: Bernard Kruithof, Jan Noordman, Piet de Rooy (red.), Geschiedenis van 
opvoeding en onderwijs. Inleiding, bronnen, onderzoek, Nijmegen, SUN, 1983, 375. 
50 de Beaufort, van Schie, Sociaal-liberalisme, 42; Nivard, van der Plas, de Raaf, “Tweehonderdtwintig jaar 
algemeen nut. De Maatschappij tot Nut van’t Algemeen en Fonds 1818”, 41. 
51 Mijnhardt, Wichers (red.), Om het Algemeen Volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief, 1874-1984, 15. 
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men in’t graf ligt! Zet dan ten minste het deksel op een kiertje. Maak dat het wat 
luchtiger, wat drooger, wat lichter worde.52  

Net zoals het spaar- en huisvestingsthema met elkaar vervlochten waren, maakte ook 
onderwijs integraal deel uit van het discours van de hommes-orchestres en liet men het 
niet na om de drie thema’s als één geheel te behandelen in de zoektocht naar een 
oplossing voor de sociale kwestie. Op welk van de drie thema’s het meeste nadruk werd 
gelegd, was vaak een individuele voorkeur. 

3 .2.2  Het belang van de lokale Nutsafdelingen  

Tot Nut had prioritaire, overkoepelende doelstellingen en een centraal bestuur, maar 
het waren vooral de leden van de lokale afdelingen die optraden als brokers en die de 
objectieven van de vereniging in de praktijk omzetten.53  

Chaque département exerce dans sa sphère un pouvoir illimité. Il se compose des 
membres de l’endroit, ville ou village. Les membres choisissent et renouvellent 
eux-mêmes leur comité de direction. Sous les auspices de ce comité sont placées 
les différents institutions locales: la salle d’asile, l’école du dimanche, l’école du 
soir, l’école de répétition, la bibliothèque populaire, la caisse d’épargne,…54 

In 1794 werd de eerste volksbibliotheek opgericht door de Nutsafdeling van 
Haarlem.55 Deze Haarlemse volksboekerij stond model voor andere lokale afdelingen die 
zich overigens razendsnel vermenigvuldigen: rond het midden van de negentiende 
eeuw telde men al 245 lokale Nutsbibliotheken.56 Bij de oprichting van deze 
volksbibliotheken had het centrale bestuur geen rol gespeeld, maar het maakte wel 
dankbaar gebruik van deze instellingen om hun publicaties op ruime schaal te 
verspreiden. De collecties van deze Nutsbibliotheken werden samengesteld met 
didactische publicaties waarin liberale waarden zoals werkijver, spaarzaamheid, en 

 
                                                        
52 Liberaal Archief, Maatschappij tot Nut van’t Algemeen, “Leven en gezond zijn” Volksboek voor de school en het 
huisgezin (1857), 15, 123. 
53 Barry J. Hake, “The pedagogy of useful knowledge for the common man: the lending libraries of the Society 
for the Common Benefit in The Netherlands, 1794-1813”, in: History of Education: Journal of the History of 
Education Society, 29 (6), 2000, 500. 
54 Petrus Marius Gerardus Van Hees, Aperçu historique de la Société hollandaise du Bien Public. Mémoire à l’appui du 
concours mentionné au titre 4 article 30 du réglement de l’exposition universelle de 1867 à Paris, Amsterdam, Spin, 1867, 
15. 
55 Van Hees, Aperçu historique de la Société hollandaise du Bien Public, 32. 
56 Theo Hermans (red.), A literary history of the Low Countries, Rochester, Camden House, 2009, 376. 



 

 333 

zelfhulp werden gepromoot.57 Maar de lokale afdelingen openden niet alleen leeszalen 
en boekerijen, de Nutshervormers ontpopten zich ook als spaarpromotoren en ze 
openden spaarkassen.58 Opnieuw was de afdeling van Haarlem een  koploper.59 Als derde 
actiepunt streefden de afdelingen er naar om het onderwijs in de openbare scholen te 
verbeteren. Vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw richtte Tot Nut ook zelf 
scholen op. In Groningen en in Rotterdam werden modelscholen gebouwd waar de 
leslokalen voldeden aan de hygiënische voorwaarden en waar de kinderen zedelijk en 
moralistisch werden opvoed.60 Maar de concurrentie met het openbaar onderwijsnet 
was groot. Toen in augustus 1857 een onderwijswet werd gestemd die de positie van het 
openbaar onderwijsnet versterkte, moesten veel Nutsscholen hun deuren sluiten.61 

In de periode 1815-1830 probeerde Tot Nut ook in de zuidelijke provincies van het 
Koninkrijk der Verenigde Nederlanden lokale afdelingen op te richten. De eerste 
Vlaamse afdeling van Tot Nut werd in 1819 gesticht te Diksmuide. Andere Vlaamse 
steden zoals Oostende, Ieper, Nieuwpoort, Brugge, Dendermonde, Antwerpen, Namen, 
Gent, Bredene, Tielt, Leuven en Brussel volgden snel.62 Maar van bij de start kregen de 
zuidelijke afdelingen veel tegenwind van de katholieke Kerk die in Vlaanderen een 
massaal overwicht had in het onderwijs en in de liefdadigheid. Uit een overzicht van 
1824 werd dit contrast pijnlijk duidelijk: in het noorden telde Tot Nut meer dan 12.000 
leden en in het Zuiden waren er amper 500 aanhangers. Dat weerhield de protagonisten 
in Gent, Brugge en Oostende echter niet om ook in het katholieke Vlaanderen 
Nutsbibliotheken en onderwijsactiviteiten te ontplooien. In de periode 1825-1830 
werden bovendien pogingen ondernomen om 14 Nutsspaarkassen op te richten maar in 
realiteit waren er daarvan slechts zeven operationeel. Tot Nut probeerde ook om spaar- 
en onderwijsinitiatieven in de zuidelijke regio’s op te starten, maar ook dit was geen 
succesvolle onderneming.63 Volgens Weijermars (2012) was deze mislukking tekenend 

 
                                                        
57 Hake, “The pedagogy of useful knowledge”, 507, 511. 
58 Veraghtert, Widdershoven, Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de 
negentiende en twintigste eeuw. 
59 Jan Bruinwold Riedel, De Nutsspaarbanken in Nederland (1817-1908), Utrecht, Maatschappij tot Nut van’t 
Algemeen, 1909, 45. 
60 Thijssen, Leerzame prentjes voor de jeugd. Schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen, 17, 21; Simon 
Schama, “Schools and politics in the Netherlands, 1796-1814”, in: The Historical Journal, 13 (4), 1970, 602. 
61 In Noord-Brabant bleven de Nutsscholen wel verder bestaan: als protestante onderwijsinstellingen wilden ze 
een dam opwerpen tegen een dreigende katholieke dominantie, zie: Wolffram, “Liberalen, de school en de 
sociale kwestie”, 14-15.  
62 Joris Dedeurwaerder, “Maatschappij tot Nut van’t Algemeen”, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse beweging, 
Tielt, Lannoo, 1998, kolom 1977. 
63 Witte, Veraghtert, Van Put (red.), De Belgische spaarbanken, 58-60. 
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voor het feit dat het socio-culturele leven tussen de noordelijke en de zuidelijke 
Nederlanden onverenigbaar was.64 

Na de onafhankelijkheid van België in 1830 werden de zuidelijke Nutsafdelingen 
definitief opgedoekt.65 Toch probeerde Tot Nut in contact te blijven met gelijkgezinden 
aan de andere kant van de nieuwe landsgrenzen. Tot Nut zocht toenadering tot Vlaamse 
literaire verenigingen en genootschappen om een internationaal netwerk uit te 
bouwen.66 Toen in 1851 te Gent het Willemsfonds werd opgericht, zochten een aantal 
Nutsleden persoonlijk contact met de stichters en werden er studiebezoeken naar de 
Arteveldestad georganiseerd.67 De twee verenigingen wisselden ook publicaties uit en 
verruimden op deze manier hun bibliotheekcollecties.68 In de jaren 1860 
correspondeerde Tot Nut ook met De Vlijtige Buitenlieden van Brussel, met De Toekomst van 
Antwerpen, met de Vrienden des Vooruitgangs van Brugge en met barones Ida de 
Combrugghe die in Sint-Joost-ten-Noode volksavonden organiseerde.69 Ook met deze 
verenigingen en met andere Vlaamse genootschappen ruilde Tot Nut boeken. 

D’autres collections, prenant un chemin un peu différent, sont allées grossir les 
bibliothèques populaires d’une dizaine de sociétés belges. A Anvers seul, trois 
sociétés différentes ont, à leur demande, reçu gratis d’Amsterdam tous les livres 
de fonds de la Société du bien public. D’autres sociétés, établies à Bruxelles, à Bruges, 
à Gand, à Louvain, à Dendremonde, à Dixmude, ont réclamé avec le même succès, 
en faveur de leurs bibliothèques, le même secours.70 

Bovendien namen verschillende Nutsleden vanaf de tweede helft van de negentiende 
eeuw ook deel aan internationale congressen. In 1856 stuurde Tot Nut een omvangrijke 
delegatie naar het eerste weldadigheidscongres in Brussel en ook op de congressen van 
de Association pour le Progres des Sciences Sociales waren afgevaardigden van Tot Nut 
aanwezig.71 Het bestuur van de APSS dacht er zelfs aan om het organisatiemodel van Tot 
Nut over te nemen om de internationale vereniging meer ruggengraat te geven. 

 
                                                        
64 Weijermars, Stiefbroeders. De Zuid-Nederlandse literatuur en het literaire bedrijf in het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden (1814-1834), 179-181. 
65 Liesen, Bibliothèques populaires et bibliothèques publiques en Belgique, 58. 
66 Weijermars, Stiefbroeders. De Zuid-Nederlandse literatuur en het literaire bedrijf in het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden (1814-1834), 154-158. 
67 Nieuwe Amsterdamsche Courant, 12 maart 1851. 
68 Het Volksbelang, 21 november 1868, 2e jaargang, nummer 47, 3. 
69 Jaarboek der Maatschappij: Tot Nut van’t Algemeen, 1863-1864, 14. 
70 Van Hees, Aperçu historique de la Société hollandaise du Bien Public, 22-23. 
71 “Verslag van het comité en brief van Auguste Couvreur en André-Napoléon Fontainas”, in: Jaarboek der 
Maatschappij: Tot Nut van’t Algemeen, 1861-1862, 7; ibidem, 1862-1863, 13. 
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De ontwerpers en meest invloedrijke bestuurders [van de APSS] hebben bij 
herhaling het denkbeeld en den wensch uitgesproken, van bij de verdere 
organisatie der Vereeniging, het plan en de hoofdgedachte van de Nederlandsche 
Zuster-Instelling, hare voornaamste organieke bepalingen en wijze van 
werkzaamheid, tot voorbeeld en rigtsnoer te nemen. Dit is de reden waarom de 
ontwerpers voortdurend onze welwillende voorlichting en medehulp blijven 
inroepen.72 

Voor de APSS leek het ook nuttig om een overkoepelende internationale 
administratie op te zetten die kon rekenen op de steun en inzet van nationale tentakels. 
Auguste Couvreur en André-Napoléon Fontainas, twee Brusselse protagonisten in de 
APSS-organisatie namen contact op met de secretaris-generaal van Tot Nut. We zagen 
reeds in het vorige deel dat de APSS maar een kort leven beschoren was. De 
internationale spanningen bleken te groot om een duurzame internationale organisatie 
op poten te zetten. Maar de toon was wel gezet: net als de arbeiderswijk in Mulhouse en 
de volksbanken van Schulze-Delitzsch verwierf het organisatiemodel van Tot Nut op de 
internationale congressen de status van model voor de 
onderwijshervormingsbewegingen.73 De vereniging kreeg van buitenlandse hommes-
orchestres talrijke verzoeken om praktische informatie te bezorgen. Om deze vragen te 
beantwoorden, vaardigde Tot Nut bestuursleden af naar de internationale congressen en 
naar de wereldtentoonstellingen.74 

3 .3  Transfer en transformatie   

3.3.1  De Ligue de l ’enseignement  

In de jaren 1850-1860 groeide bij een aantal Brusselse liberalen het idee om op lokaal 
niveau een gelaïciseerd onderwijsnet uit te bouwen. Ze waren ontgoocheld omdat de 
nationale ministers geen stappen ondernamen om het katholieke monopolie te 
doorbreken. Achter de schermen werd hierover gediscussieerd in de Brusselse loge Les 
Amis Philanthropes.75 In zijn manifest voor verplicht onderwijs (1859) betoogde Emile de 
Laveleye openlijk dat België dringend nood had aan een vereniging zoals de 
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Nederlandse Maatschappij tot Nut van’t Algemeen. Hij vond geëngageerde gelijkgezinden 
onder Brusselse liberalen zoals Charles Buls (1837-1914), Auguste Couvreur (1827-1894) 
en Charles Potvin (1818-1902). Tijdens de APSS-congressen kwamen deze heren 
persoonlijk in contact met een aantal afgevaardigden van Tot Nut.76 In de marge van het 
congres in Amsterdam (1864) bezochten Buls en Couvreur ook een aantal lagere scholen. 
In een lyrisch verslag schreven ze dat de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen op een 
ongeziene wijze bijdroeg tot de verbetering van de opvoedings- en onderwijsmethodes. 
Ze waren bovendien optimistisch gestemd: want wat men in Nederland had bereikt, 
moest toch ook in België mogelijk zijn?77 

Kort na dit internationale treffen organiseerde Buls in Brussel een bijeenkomst waar 
hij trots het programma voor een nieuwe liberale onderwijsbond voorstelde.78 Op 26 
december 1864 werd de Ligue de l’enseignement gesticht, een nationale vereniging met als 
doel het onderwijs in België te verbeteren en te verruimen.79 Ondanks het feit dat Buls 
er op hamerde dat de Ligue een onafhankelijke en neutrale vereniging moest zijn, waren 
de banden met de Brusselse vrijdenkersloges van bij de start zeer sterk.80 De Belgische 
vereniging wou het organisatiemodel van Tot Nut volgen. In haar eerste omzendbrief 
werden de stichtende leden opgeroepen om in hun thuisstad het initiatief te nemen 
voor de oprichting van een lokale afdeling.81 De initiatiefnemers zagen het groots en 
wilden overal in het land aanhangers ronselen. De statuten en de verslagen van de 
eerste bijeenkomst van de Ligue werden rondgestuurd naar meer dan 650 personen: 
naar universiteitsprofessoren in Gent, Brussel en Luik, naar lesgevers van de Brusselse 
athenea en gemeentescholen. Maar ook de redacties van Duitse, Britse, Nederlandse, 
Italiaanse en Zwitserse kranten werden aangeschreven.82 

 
                                                        
76 De Spiegeleer, Een blauwe progressist: Charles Potvin (1818-1902), 120, 124; UBG, Bulletin de la Ligue de 
l’enseignement (1865-1866), 1e jaargang, nummer 1, 4. 
77 Yvo Peeters, Hubert Rigaux, Harry Van Velthoven, Karel Buls. Wereldreiziger met een hart voor Brussel. 1837-1914, 
Brussel, Willemsfonds, 1987, 49. 
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vereniging had gesticht: een lagere school waar men vernieuwende pedagogische principes toepaste. Vanaf 
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1899 was hij er burgemeester. Van 1882 tot 1884 en van 1886 tot 1894 was hij ook nog volksvertegenwoordiger, 
in: Liesbet Nys, “Het collectief genot van de natie. De promotoren van museumbezoek bij arbeiders in België, 
1870-1914”, in: Christianne Smit (red.), Fatsoenlijk vertier: deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870, 
Amsterdam, Bakker, 2008, 68. 
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Le Travailleur Associé, 15 december 1866, 1e jaargang, nummer 5, 14. 
81 ALE 102, 1865, Assemblée générale, correspondance, omzendbrief op 10 juni 1865. 
82 UBG, Bulletin de la Ligue de l’enseignement (1865-1866), 1e jaargang, nummer 1, 11. 
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Remarquons que la Ligue de l’enseignement belge poursuit le même but que la 
Société Tot nut. Elle n’a pas encore pu y atteindre, il est vrai ; mais, née d’hier, 
tandis que la Société hollandaise compte quatre-vingt-cinq-années d’existence, il 
est à souhaiter qu’elle acquière peu à peu la consistance nécessaire pour marcher 
à la conquête d’une organisation de l’enseignement primaire qui compte déjà une 
durée d’une soixantaine d’années chez nos frères du Nord.83 

De leden van Tot Nut waren zeer gecharmeerd door het feit dat Belgische 
onderwijshervormers hun model kopieerden.84 Op 9 oktober 1865 ontving Buls, in zijn 
hoedanigheid van secretaris van de Ligue, een brief van de secretaris-generaal van Tot 
Nut. Petrus Marius Gerardus Van Hees (1801-1887) schreef dat het administratief comité 
verheugd was over de oprichting van een Belgische onderwijsbond en dat Buls bij hen 
altijd terecht kon voor hulp, advies en bijstand. Bovendien vroeg Van Hees dat Buls ook 
de activiteiten, de pamfletten, de brochures, de jaarboeken en de rapporten van de Ligue 
naar Nederland zou opsturen.85 Van Hees stelde zich alvast kandidaat om al de 
publicaties van Tot Nut naar Brussel op te sturen zodat men er meteen van start kon 
gaan met een volksbibliotheek. 

Si l’Association belge se propose d’instituer une bibliothèque populaire 
conformément à ce qui la nôtre a fait dans plusieurs communes de la Hollande, je 
serai heureux de vous envoyez toutes les publications de notre Société et encore 
tous les ouvrages, qu’elle a acheté afin de les distribuer gratuitement.86 

Het uitbouwen van volksbibliotheken was volgens de hommes-orchestres een krachtig 
instrument om de arbeiders intelletueel te “regeneren”. Op het Europese continent was 
Tot Nut de absolute koploper, maar niet de enige speler. Ook in Duitsland was men vanaf 
1820 begonnen met het oprichten van volksboekerijen. In Groot-Brittannië en in de 
Verenigde Staten zagen de eerste volksbibliotheken het licht rond 1850.87 De Belgische 
Ligue wilde deze buitenlandse voorbeelden navolgen. Nog in 1865 werd Jean Baptiste 
Annoot – een wiskundeleraar van het atheneum van Brussel – door de Ligue aangesteld 
om een enquête uit te voeren naar de toestand van de bibliotheken in België. Hij stelde 
vast dat slechts 84 van de 2500 gemeenten in België over een bibliotheek beschikten: 52 
hadden een gemeentebibliotheek en 32 een bibliotheek gesticht door een liberale 
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vereniging.88 Eén van de prioritaire werkpunten van het nationale comité van de Ligue 
moest dan ook de promotie van volksbibliotheken zijn. Men gaf donaties aan lokale 
verenigingen die bibliotheken wilden opstarten, soms in de vorm van geld, maar 
meestal in de vorm van boeken.89 

Net zoals bij Tot Nut trad het nationale comité van de Ligue vooral op als centraal 
orgaan dat de activiteiten van de lokale afdelingen coördineerde en stimuleerde. Maar 
de Belgische, nationale afdeling was meer dan een ondersteunende, administratieve 
dienst. Ze bouwde een eigen brede, dynamische werking uit en deelde haar activiteiten 
op in vijf secties, die zich elk op een eigen subthema toelegden: (1) lager onderwijs, (2) 
middelbaar en hoger onderwijs, (3) industrieel en artistiek onderwijs, (4) 
meisjesonderwijs en (5) het belang van de Nederlandse taal.90 In 1865 bijvoorbeeld 
besloot de vierde sectie om een beroepsschool voor meisjes – de Bisschoffsheimschool – 
mee te financieren.91 De eerste commissie stelde petities op om de onderwijswet van 
1842 te herzien en ze pleitte ook voor de afschaffing van kinderarbeid.92 In 1875 werd in 
Brussel zelfs een “modelschool” door de Ligue opgericht als een soort utopische 
microkosmos, als een afspiegeling van de ideale liberale wereld.93 

 L’école devait être un microcosme à l’image d’un monde amélioré. On y formerait 
des citadins aptes à travailler dans une société en pleine transformation.94 

Tijdens het Congrès international d’hygiène, de sauvage et d’économie sociale (1876) bracht 
Buls uitgebreid verslag uit over deze kersverse school die kon dienen als model voor alle 
openbare scholen. De school werd opgebouwd volgens dezelfde hygiënistische principes 
die werden aangeraden voor de bouw van arbeiderswoningen. Het waren leslokalen met 
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“une ample circulation d’air et une large distribution de lumière”.95 Naast technische 
aanbevelingen besteedde Buls in zijn vertoog veel aandacht aan het belang van 
gymnastiek en lichamelijke opvoeding op school.  

 
Afbeelding 25: gymnastiekoefeningen waren een belangrijk onderdeel van het lessenpakket 

in de modelschool 

Bovendien werden er in de modelschool geen godsdienstlessen of lessen moraal 
gegeven. Het was een volledig gelaïciseerde school waar de leerkrachten wel “le 
sentiment du bien et l’amour de la justice” overbrachten op hun leerlingen.96 Via deze 
school  konden de kinderen uit een arm milieu een trede hoger klimmen op de sociale 
ladder, dat was de achterliggende gedachte.97 Tijdens zijn internationale lezing 
benadrukte Buls dat hij bij de organisatie van zijn school ijverig inspiratie had gezocht 
bij succesvolle projecten in het buitenland – zoals in Amerika, Engeland en Duitsland – 
en dat een aantal leden van de commissie effectief ook buitenlandse 
onderwijsinstellingen hadden bezocht.98  
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Naast de modelschool, trachtte de nationale afdeling van de Ligue ook de arbeiders 
naar het museum te krijgen.99 Het nationale bestuur onderzocht tevens hoe men de 
maatschappelijke positie van de onderwijzers kon verbeteren. De Ligue verspreidde net 
als Tot Nut pedagogische publicaties onder de lokale afdelingen en moedigde deze 
verenigingen aan om volksvoordrachten te organiseren waar men de liberale waarden – 
wetenschap, vooruitgang, vrijdenken, laïcisme, orde, netheid en werkijver – kon 
doorgeven aan de arbeiders.100 In september 1866 riep de Ligue de lokale kringen op om 
conferenties te organiseren waarop men men specifiek op zoek moest gaan naar 
oplossingen voor de sociale kwestie. Het bestuur benadrukte dat het belangrijk was om 
ook buitenlanders op deze bijeenkomsten uit te nodigen, want uit hun plaatselijke en 
praktische voorbeelden konden belangrijke lessen worden getrokken.101 

3 .3.2  De lokale tentakels:  samenwerking of competitie?  

Tussen 1865 en 1870 werden er in totaal 25 lokale afdelingen van de Ligue de 
l’enseignement gesticht.102 Op 7 juli 1865 zag de eerste lokale vereniging het levenslicht in 
Bergen, gevolgd door Waterloo, Brugge, Antwerpen en Luik.103 Bij de oprichting van de 
Luikse afdeling speelde Julien d’Andrimont, de broer van de Luikse volksbankvoorzitter 
Léon d’Andrimont. Julien d’Andrimont had ook Hotel Louise – een verblijfplaats voor 
arbeiders met een heleboel maatschappelijke voorzieningen waaronder een 
volksbibliotheek geïnspireerd door de phalanstère van Fourier – gebouwd.104 Vanaf 1866 
ontstonden afdelingen in Brussel, Dendermonde, Gembloux, Gosselies, Kortrijk, Leuven, 
Mechelen, Namen, Nijvel, Péruwelz, Verviers, Veurne en Ukkel. Deze lokale afdelingen 
moesten actief openbaar onderwijs promoten en op eigen initiatief activiteiten 

 
                                                        
99 Nys, “Het collectief genot van de natie. De promotoren van museumbezoek bij arbeiders in België, 1870-
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organiseren. Bovendien moest men er naar streven om een eigen volksbibliotheek in te 
richten en om volwassen-, avond-, meisjes- en zondagsscholen te voorzien. De lokale 
verenigingen konden in sommige steden wel terugvallen op de ervaring van bestaande 
organisaties. De Brusselse afdeling, met Auguste Couvreur als bestuurslid, bouwde 
verder op de Soirées populaires van barones Ida de Crombrugghe.105 Vanaf januari 1863 
organiseerde deze femme-orchestre in haar thuisgemeente Sint-Joost-ten-Noode elke 
zondag volksvoordrachten voor vrouwen over hygiëne, geschiedenis, opvoeding,...106 
Deze spreekbeurten moesten een perfecte combinatie van vertier en instructie zijn waar 
de arbeidersvrouwen de juiste morele waarden werden aangeleerd.107 Het profiel van de 
Crombrugghe, weduwe en telg uit een vooraanstaande liberale familie, paste perfect 
binnen dat van de rijke dames d’oeuvres die zich uit filantropische overwegingen actief 
inzetten voor de verheffing van de volksklasse.108 Maar het engagement van de 
Crombrugghe ging verder: ze nam tijdens de voordrachten geregeld zelf het woord, niet 
alleen in Sint-Joost-ten-Noode, maar ook tijdens internationale bijeenkomsten. In 1864 
pleitte ze in de onderwijssectie van het APSS-congres te Amsterdam vurig voor 
meisjesonderwijs als eerste stap in het emancipatieproces van de arbeidersklasse. 

Quel sera le rôle de la femme dans cette société nouvelle? Messieurs, je n’hésite 
pas à vous le dire: il sera égal au vôtre, quoique très-différent.109 

Het was opmerkelijk vernieuwend dat een vrouw op internationale congressen 
pleitte voor gelijkheid tussen man en vrouw. De Crombrugghe was een witte raaf, maar 
zeker niet de enige. Ook de schrijfster en pedagoge Zoë Gatti de Gamond (1806-1854), die 
net als de Crombrugghe afkomstig was uit een burgerlijk-intellectueel milieu, schreef 
emancipatorische geschriften.110 Maar de visie van deze twee vrouwen was 
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dubbelzinnig: ze hielden wel vast aan de dominante Victoriaanse negentiende-eeuwse 
rolverdeling waarin vrouwen een opvoedende taak hadden.111 Hun visie verschilde dus 
niet met deze van de hommes-orchestres zoals Emile De Laveleye: men wilde 
huishoudscholen oprichten waar de meisjes werden aangeleerd hoe ze een goede 
huisvrouw moesten worden en waar ze waarden als netheid, orde en spaarzaamheid 
aangeleerd kregen.112 In het dominante negentiende-eeuwse discours kreeg de vrouw de 
rol van engelbewaarder van de familie toebedeeld en deze functie werd doorgetrokken 
in hun eerste sociale interventies.113  

Le rôle des femmes est analogue à celui des anges gardiens: elles doivent conduire 
le monde, mais en restant invisibles comme eux.114  

De Gentse liberaal François Laurent deelde de vrouw een belangrijke taak toe in de 
bestrijding van het alcoholmisbruik. Wanneer een man zijn loon op café verkwistte, dan 
was dat volgens Laurent vooral de schuld van de vrouw die de man geen goede thuis 
garandeerde waardoor hij zijn geluk in de herberg zocht.115 De Gentse schepen van 
onderwijs Auguste Wagener was dezelfde mening toegedaan. 

De vrouw die in staat zal zijn door eene nuttige en aangename lezing haren vader 
of man aan de haarstede te houden, en op die wijze aan slomppartijen en kroegen 
te onttrekken, de vrouw die tevens zal geleerd hebben hare penningen niet 
nutteloos te verkwisten, maar zoo als het spreekwoord zegt, een appeltje voor den 
dorst bewaren, eene zulke vrouw kan niet genoegzaam geschat en geprezen 
worden. Zij is om zoo te zeggen de Voorzienigheid van het huisgezin.116 

Om deze redenen pleitte barones de Crombrugge voor het oprichten van aparte 
meisjesscholen waar de meisjes een aantal tips kregen hoe ze zich moesten ontplooien 
tot zorgzame huismoeders. Bovendien moesten de meisjesscholen volgens de 
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Combrugghe verlost worden van het dogmatische juk van de Kerk. Door de meisjes een 
aantal praktische en hygiënische principes aan te leren, zou bijvoorbeeld de 
kindersterfte kunnen dalen.117 Dit soort moraliserende hygiënelessen gaf Ida de 
Crombrugghe aan de Brusselse vrouwen tijdens de zondagse volksvoordrachten in Sint-
Joost-ten-Noode. Vanaf 1866 werden deze Soirées populaires in samenspraak met de 
Brusselse afdeling van de Ligue georganiseerd en kregen ze ook een nieuwe naam: de 
Réunions populaires.118 

 
Maar niet in elke stad was men opgezet met de komst van de Ligue de l’enseignement. 

Toen de Ligue in 1868 aftoetste of er een lokale afdeling in Gent kon worden opgericht, 
kreeg ze tegenwind van het Willemsfonds. Deze culturele vereniging was in 1851 
opgericht door liberalen en katholieken die de Vlaamse cultuurstrijd buiten het 
levensbeschouwelijke conflictveld wilden houden.119 Pas toen Julius Vuylsteke in 1862 
aantrad als nieuwe voorzitter, kreeg het Willemsfonds een duidelijk blauwe kleur.120 In 
1865 werd in Gent de eerste bibliotheek van het Willemfonds opgericht en vanaf 1867 
organiseerde men er ook volksvoordrachten.121 Voor de organisatie van dergelijke 
lezingen had het Willemfonds wel praktische inlichtingen en adviezen gevraagd aan 
Charles Buls. De Gentse vereniging vroeg zich vooral af of de Ligue de sprekers betaalde 
en of de arbeiders de voordrachten wel degelijk bijwoonden?122 In 1868 zag Vuylsteke 
dus geen enkele reden waarom de Ligue nog een extra vereniging moest oprichten in 
Gent. Het Willemsfonds organiseerde reeds liberale en “volksopvoedende” activiteiten en 
de komst van de Ligue zou alleen maar zorgen voor onnodige rivaliteit. Vuylsteke stelde 
dat de Ligue beter het Willemfonds financieel of via het schenken van boeken zou 
ondersteunen in plaats van in de Arteveldestad concurrerende activiteiten te 
ontplooien.123 Ook Rolin-Jaequemyns – die zoals we eerder signaleerden de functie van 
bestuurslid bij de Ligue weigerde – was niet laaiend enthousiast over een mogelijke 
Gentse afdeling van de Ligue. Volgens hem was dit een zeer gevoelige kwestie en hij 
vond net als Julius Vuylsteke dat de Ligue te Franstalig was.124 
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123 ALE 607, 1868, Personnes morales, correspondance, brief van Julius Vuylsteke aan Charles Buls op 13 september 
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124 Harry Van Velthoven, Tussen opportunisme en radicalisme: het Willemsfond en de Vlaamse kwestie, 8. 
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A Gand, nous avons plusieurs institutions très-utiles, avec lesquelles il faudrait 
commencer par s’entendre, pour ne pas faire double emploi: par exemple le 
Willemsfonds, le Cercle pour l’encouragement de l’enseignement primaire, la 
Société Callier, la Société Van Crombrugghe, la Société tot bevordering van 
Nijverheid en Wetenschap. Ce serait déjà là une question délicate. Il faudrait se 
faire une place au milieu ou à côté de tout cela, sans froisser l’esprit local, toujours 
un peu jaloux et ombrageux.125  

In Gent bestonden er meerdere liberale verenigingen die voordrachten 
organiseerden voor de arbeiders en die volksbibliotheken hadden opgericht. Tussen 
deze Gentse maatschappijen onderling was er af en toe wat wrevel, zo meldde Rolin-
Jaequemeyns aan Charles Buls. In het jaar dat de Ligue overwoog om een lokale Gentse 
afdeling op te richten, waren net de Maatschappij Callier en twee Laurentkringen – het 
Werkmansgenootschap de Vrijheidsliefde en het Werkmeisjesgenootschap Deugd in Vreugd – 
gesticht om “onderwijs onder het volk te verspreiden en spaarzaamheid aan te 
moedigen”.126 Deze kringen richtten zich net als het Willemsfonds op naschoolse vorming 
en ontspanning en organiseerden volks-, muziek- en toneelvoordrachten, er werden 
bibliotheken geopend en spaarkassen opgericht.127 Het stadsbestuur trad op als mecenas 
van deze Laurentkringen omdat de de arbeiders op die manier onttrokken werden aan 
de “slemperijen” van carnaval.128 Vooral de onderwijscommissie waarin Auguste 
Wagener, Gustave Callier en François Laurent zetelden, steunde uitdrukkelijk deze 
verenigingen. Ook in de gemeenteraad hamerden deze drie heren op de verdere 
uitbouw van het stedelijk onderwijs, een noodzakelijk verbod op kinderarbeid en een 
wet op de schoolplicht.129 Net als Julius Vuylsteke waren deze figuren geen voorstanders 

 
                                                        
125 ALE 202, 1873, Conseil généraux, correspondance, brief van Gustave Rolin-Jaequemyns aan Charles Buls vanuit 
Gent op 23 november 1873. 
126 Er werden in Gent verschillende arbeidersgenootschappen gesticht die onder de koepel van Laurentkringen 
– genoemd naar de actieve voorstander van volksonderwijs – door het leven gingen: De Vrijheidsliefde (1868), 
Vreugd in Deugd (1868), Net en Vermaak (1874), Vermaak in’t Leeren (1875), ’t Werk Veredelt (1876), Leeren Vereert 
(1876), Help u Zelve (1880), Geluk in’t Werk (1880), Werken en Leeren (1885), zie: UBG, HsLz, Collectie Vliegende 
Bladen, Brochure democratische kring van H. Kerst en Meulestede met overzicht deelnemende verenigingen aan het 
“luisterrijk partijfeest”. 
127 Met het gewonnen geld van de Guinardprijs, bouwde François Laurent een lokaal voor zijn 
Werkmansgenootschap De Vrijheidsliefde. Het zelfhulpprincipe indachtig moest het genootschap wel huur betalen 
en met dit geld zou men een kapitaal op kunnen bouwen zodat ook de andere werkmansgenootschappen op 
termijn een eigen lokaal konden hebben. In deze financiële transactie trad de Maatschappij Callier op als 
tussenpersoon, zie: Gaublomme, François Laurent (1810-1887): de ongelukkige liefde van een liberaal vechtjas, 44-45. 
128 Verslag over het bestuur en den toestand der zaken van de Stad Gent door het College van Burgemeester en Schepenen 
den Gemeenteraad aangeboden in openbare zitting van 5/10/1868, 70-71. 
129 UBG, HSLZ, Auguste Wagener professeur émérite de la faculté philosophie et lettres. Décédé le 14 mai 1896, 10; Van 
Daele, Van Gent tot Genève, 19. 
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van het idee dat de Ligue in Gent een afdeling van haar private organisatie zou 
oprichten. Zij vonden niet zozeer het Franstalig karakter van deze Brusselse bond een 
probleem, maar wel het feit dat het de taak was van de gemeente – en dus niet van een 
private vereniging – om een onderwijsnet uit te bouwen.130 

De Gentse Willemsfondsvoorzitter – Julius Vuylsteke – was totaal niet opgezet met de 
oprichting van de Maatschappij Callier en de Laurentkringen. Ook zij kwamen te veel in 
zijn vaarwater. In Gent tekenden zich dus twee groepen af: de Franstalige equipe 
liberalen rond Laurent en een meer Vlaamsgezinde fractie met Gustave Rolin-
Jaequemyns, Julius Vuylsteke en Jacob Heremans. Deze laatste hamerden in 
verenigingen als het Willemsfonds, Taal is gansch het Volk en het Van Crombrugghe’s 
Genootschap op het belang van de Vlaamse taal bij de uitbouwen van volksonderwijs.131 
Zij waren om deze reden gekant tegen de komst van de Ligue. Vanaf 1868 bouwden ze 
een eigen vrijzinnig en Vlaams netwerk uit met lokale Willemsfondsafdelingen als 
speerpunten, waarbij ook zij het organsatiemodel van de Maatschappij tot Nut van’t 
Algemeen – met wie het Willemsfonds sinds haar oprichting correspondeerde – volgden.132 

Ondanks deze spanningen en het zoeken naar een overwicht in volksonderwijs, 
beseften de liberale heren wel dat ze beter niet teveel stokken in elkaars wielen staken. 
Daar zou slechts één partij – die van de katholieken – beter van worden. De Franstalige 
groep rond Wagener, Callier en Laurent stak bij het aanstellen van de 
bestuurscommissie van de Maatschappij Callier (1868) een hand uit naar de 
Vlaamsgezinde liberalen. De voorzitter van het Van Crombrugghe’s Genootschap (Rolin-
Jaequemyns), de voorzitter van het Werkmansgenootschap tot aankoop van levensmiddelen 
(Désiré Verbrugghe) en de voorzitter van de Gentse Maatschappij tot bevordering van 
Nijverheid en Wetenschappen (Louis Schepens) kregen een zitje aangeboden in het bestuur 
van de Maatschappij Callier.133 Vuylsteke, voorzitter van het Willemsfonds, betreurde het 
dat hij geen bestuursmandaat kreeg aangeboden.134  

 
                                                        
130 Lory, “Les sociétés d’éducation populaire de tendance libérale”, 350. 
131 Gustave Rolin-Jaequemyns, Voordrachten over de Grondwet, 106. 
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20ste eeuw, Brussel, VUBPress, 2003, 975; Harry van Velthoven, “Het Willemsfonds als Vlaamse vereniging”, in: 
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Ook de Ligue wijzigde haar koers toen duidelijk werd dat er in Gent al voldoende 
spelers aanwezig waren. In plaats van een eigen afdeling uit te bouwen, leverde ze gratis 
publicaties aan de bibliotheken van de Laurentkringen en aan de bibliotheek van het 
Werkmansgenootschap tot aankoop van levensmiddelen.135 Met het Willemfonds werkte de 
Ligue samen om een lijst van geschikte Vlaamse boeken voor volksbibliotheken op te 
stellen en beide verenigingen hielden elkaar op de hoogte van de activiteiten. 136 Dit 
deed de Ligue met een heleboel verengingen: haar bestuursleden vonden het belangrijk 
om bondgenoten – “des soldats de la cause du progrès” – te ondersteunen en om hun 
ontwikkelingen bij te houden.137 De onderwijsbond knoopte contacten aan met De Vlijtige 
Buitenlieden van Brussel, met de Toekomst van Antwerpen en met de Vrienden des 
Vooruitgangs van Brugge.138 Maar de Ligue liet zich niet intomen door de nationale 
grenzen. Zij zochten en vonden medewerking en inspiratie bij buitenlandse 
onderwijshervormers. In 1871 bezocht Buls bijvoorbeeld de familistère van Godin in 
Guise.139 Uit het correspondentieboek van de Ligue blijkt dat ze vooral bij de Franse 
onderwijzer Jean Macé een geëngageerde medestander vonden.140  

3 .3.3  Bondgenoten in de strijd:  een Europees netwerk van 
onderwijshervormers  

3.3.3.1  Jean Macé, Jules Simon en de industriëlen van Mulhouse 

Tot op vandaag hebben veel Franse steden en dorpen een rue Jean Macé. Deze 
vrijmetselaar en journalist wordt beschouwd als de Franse voorvechter van het 
volksonderwijs. Net zoals de leden van de Ligue en van de Maatschappij tot Nut van’t 
Algemeen geloofde Macé dat de arbeiders moesten worden onderwezen om hen klaar te 

 
                                                                                                                                                                             
nog productievere arbeiders te hebben door, zie: Stadsarchief Gent, W3/4, Maatschappij tot bevordering van 
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stomen voor de democratie. Universeel onderwijs was in zijn visie een vereiste voor 
algemeen stemrecht. Macé groeide op in de hoofdstad en maakte de Parijse 
Februarirevolutie van dichtbij mee. Door zijn tegenstanders werd hij omschreven als 
een  

…socialiste ardent dès sa jeunesse. Il professe la haine du catholicisme, 
reconnaissant en lui le seul obstacle invincible à ses projet.141  

Macé stond tijdens de revolutie aan de kant van de republikeinen en vluchtte naar 
Normandië toen Napoléon III aan de macht kwam. Vanaf december 1851 vestigde hij 
zich in Beblenheim, een stadje in de Elzas in de omgeving van Colmar. Hij werd er leraar 
aan de Petit-Château, een meisjeskostschool.142 Ook daar zette hij zijn strijd voor 
democratisch onderwijs verder. Toen de Franse minister van Onderwijs, Gustave 
Rouland, op 31 mei 1860 een circulaire rondstuurde met een oproep aan het privé-
initiatief om meer volksbibliotheken te stichten, gaf dit Macé meer bewegingsruimte.143  
Hij schreef in de Revue alsacienne: 

M. Rouland, le ministre de l’instruction publique, avait fait dans sa circulaire du 31 
mei 1860 un aveu précieux, qui a été invoqué bien souvent, dans les dernières 
années de l’empire, par les fondateurs de bibliothèques populaire: “Doter les 
populations laborieuses d’un fonds d’ouvrage intéressants et utiles, est un besoin 
qui chaque jour se fait plus sérieusement sentir. Une vaste organisation de 
bibliothèques communales répondrait à ce but; mais cette organisation présente 
des difficultés qu’un concours multiple de volonté et de sacrifices permettrait seul 
de résoudre complétement.”144 

In reactie op de oproep van de minister, richtte Macé in mei 1863 de eerste 
gemeentebibliotheek in Beblenheim op.  
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la Société des bibliothèques communales du Haut-Rhin (1867). 
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Afbeelding 26: Jean Macé de Franse voorvechter van het volksonderwijs145 
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Meteen kreeg hij van gelijkgezinden vragen over hoe hij deze instelling had 
ingericht. Zo ook van Frédéric Engel-Dollfus, één van vooruitstrevende industriëlen van 
de Société Industrielle de Mulhouse.146 Het klikte tussen Macé en Engel-Dollfus, ze waren 
beiden militant van gratis, openbaar en gelaïciseerd onderwijs.147 Al snel besloten ze om 
samen een coöperatieve vereniging – de Société des bibliothèques communale du Haut-
Rhin – op te richten met als doel in het departement Haut-Rhin een uitgebreid 
bibliotheeknetwerk uit te bouwen.148 Elke nieuwe lokale bibliotheek zou een 
overwinning zijn op de onwetendheid en een stap vooruit voor de mensheid, dat was 
hun devies.149 Macé werd de secretaris van de vereniging, Engel-Dollfus de 
vicevoorzitter en men kon Jean Dollfus – de founding father van de arbeiderswijken en 
de burgemeester van Mulhouse – overtuigen om het ambt van voorzitter te 
aanvaarden.150 De nieuwe vereniging werd meteen een succes: in 1867 waren er in de 
Haut-Rhin al 83 bibliotheken operationeel en die bezaten samen die meer dan 30.000 
volumes.151  

De filantropische fabrieksbazen van Mulhouse en de onderwijshervormer Macé 
bundelden hun krachten.152 Ze hadden niet noodzakelijk dezelfde motieven, maar wel 
hetzelfde einddoel: het onderwijs van de arbeiders zoveel mogelijk verspreiden en de 
centraliserende greep van de regering – en haar katholieke ministers – op het onderwijs 
verminderen.153 De boeken van deze nieuwe volksboekerijen mochten volgens Macé 
geen “couleur confessionnelle” dragen. Voor de fabrikanten van Mulhouse was de 

 
                                                        
146 AMM, Fonds Engel-Dollfus,  95 A 1038, Correspondance reçue par Frédéric Engel-Dollfus de Jean Macé, secrétaire de 
la Société des bibliothèques communales du Haut-Rhin (1864-1882), brief van Macé aan Engel-Dollfus op 23 januari 
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grootste drijfveer dat men via onderwijs in de toekomst zou kunnen rekenen op beter 
geschoolde en dus productievere werkkrachten.154 

L’instruction contribuait également à accroître la qualification des ouvriers, afin 
de mieux répondre aux besoins des entreprises, car l’instruction devait avoir un 
caractère utile et positif pour la société.155  

Met deze gedachte in het achterhoofd werd Engel-Dollfus abonnee van het militante 
Parijse tijdschrift – L’enseignement professionnel. Revue scientifique et industrielle – met 
Charles Gaumont als hoofdredacteur.156 Via dit kanaal kwam Engel-Dollfus in contact 
met Jules Simon. Deze Parijse onderwijshervormer was sinds 1862 de vicevoorzitter van 
de Société Franklin. Net als de coöperatieve bibliotheekvereniging van de Haut-Rhin, 
wilde de Société Franklin publicaties met praktische tips rondsturen naar de 
volksbibliotheken van de Parijse arrondissementen, zonder zich te mengen in het 
bestuur.157 Om hun relatie te bestendigen werd Jules Simon lid van de SIM.158 Op de 
ledenlijst van de Société Franklin prijkten dan weer de namen van Jean Dollfus en van 
Jean Macé als afgevaardigden van de Société des bibliothèques communale du Haut-Rhin.159 
Zowel Macé als Simon wilden volksbibliotheken verspreiden om zo een 
“décentralisation intellectuelle” te bewerkstelligen, waarmee ze rechtstreeks verwezen 
naar het democratiserende decentralisatiediscours van Saint-Simon dat tijdens de 
Tweede Franse Republiek (1848-1852) in de praktijk was omgezet.160 De drie heren 
wilden met hun bibliotheekverenigingen een tegengewicht bieden voor het katholiek 
onderwijs en het machtsmonopolie van de Franse Keizer Napoleon III doorbreken. 
Simon schreef boeken over de ontvoogdingskracht van volksbibliotheken, en deze 
werden door buitenlanders met grote interesse gelezen. In 1865 schreef niemand 
minder dan Paul Voituron een lovende maar kritische recensie van Simons Les 
bibliothèques populaires. Deze hommage aan Simon - “au talent et aux intentions 
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philanthropiques de l’auteur” – stuurde hij ook naar het bestuur van het APSS-congres 
met het voorstel dit te bediscussiëren tijdens de volgende bijeenkomst.161  

 
Afbeelding 27: tijdens de wereldtentoonstelling van 1867 in Parijs werd Jules Simon 

bekroond als minister van Onderwijs 

In het eerste deel zagen we ook dat Jules Simon – als lid van de SIM – tijdens de 
internationale APSS-congressen de modelwijken in Mulhouse aanprees. Hij pleitte om 
op zoek te gaan naar een manier om de arbeiders moreel te verheffen, zonder dat dit 
tegenstand opriep bij deze klasse. 

Un moyen de patronner sans intervenir et faire l’éducation morale de l’ouvrier 
sans que personne ne substitue sa volonté à la sienne et même qu’on n’aille chez 
lui.162  

 
                                                        
161 UBG, HSLZ, Paul Voituron, L’école. Examen du livre de M. Jules Simon, 1865, 4; UBG, HSLZ, dagboeken Paul 
Voituron, 1865. 
162 Annales de l’APSS. Congrès de Gand, 578. 



 

352 

Jules Simon meende dat de staat op het vlak van onderwijs wel de mogelijkheid 
moest hebben om in te grijpen – in zaken die uitdrukkelijk gingen over “la vie 
publique”, maar inzake arbeidershuisvesting – wat Simon aanschouwde “la vie privée” 
kon deze interventie niet.163 Deze stelling weerspiegelt het moeilijke evenwicht tussen 
staatsinterventie en persoonlijke vrijheid, een dilemma waarmee hommes-orchestres over 
het algemeen worstelden. 

S’il veut abattre les maisons par trop ignobles … tout cela peut se faire, ce ne sont 
pas des attentats contre la liberté. Mais l’Etat venant dire… je serai aussi le 
propriétaire, et les citoyens vont devenir mes locataires, non, je n’admets pas cela 
un seul instant. 164 

Niet alleen Jules Simon bewoog zich in een internationaal netwerk. Ook Jean Macé 
trok naar het buitenland. Hij woonde in Sint-Joost-ten-Noode in 1864 de Soirées 
populaires van Ida Barones de Crombrugghe bij.165 In september 1865 werd Macé 
uitgenodigd op het APSS-congres in Bern om zijn project van de Société des bibliothèques 
communale du Haut-Rhin voor te stellen. In de sectie onderwijs, stelde ook Charles Buls op 
hetzelfde moment zijn kersverse Ligue de l’enseignement voor.166 Na het APSS-congres in 
Bern versterkten Charles Buls en Jean Macé hun contacten. Macé werd corresponderend 
lid van de Ligue de l’enseignement en had alleen maar lof voor deze Belgische vereniging 
en haar bulletin. 

J’ai lu le premier bulletin de la Ligue de l’enseignement dont je fais partie, et je vous 
prie d’abord de recevoir toutes mes félicitations pour les sages et éloquentes 
paroles que vous avez prononcées aux différentes assemblées générales qui ont eu 
lieu déjà. Vous vous êtes mis sur le véritable terrain des hommes de progrès, celui 
ou leurs adversaires ne peuvent que les injurier, sans les atteindre.167 

De aanstelling in 1866 van de antiklerikale Victor Duruy als minister van Onderwijs, 
veroorzaakte opnieuw een historische omwenteling in het Franse onderwijsbeleid.168 
Duruy beperkte zoveel als mogelijk de rol van de Kerk en maakte de weg vrij voor 
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165 Oeuvres des Soirées Populaires. Assemblée générale des membres, 8 december 1865, Brussel, 12. 
166 Annales de l’APSS. Congrès de Berne, Bern, 1865, 262-269. 
167 ALE 605, 1866, Relations internationales, correspondance, brief van Macé aan Buls op 16 februari 1866. 
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gelaïciseerd onderwijs.169 Macé kreeg meer armslag om zijn idealen rond 
onderwijshervorming, openbare bibliotheken en volwassenonderwijs op een ruimere 
schaal te verspreiden.170 In september 1866 woonde hij de algemene vergadering van de 
Belgische Ligue in Luik bij. Over deze reis publiceerde Macé op 15 oktober 1866 een lang 
verslag in de republikeinse krant l’Opinion National.171 Hij was lovend over het feit dat de 
Ligue ook druk probeerde uit te oefenen op de regering door petities rond te sturen.172 In 
het artikel pleitte Macé ook vol geestdrift voor de oprichting van een vergelijkbare 
vereniging in Frankrijk die de armen en de onwetenden zou emanciperen. 

Je me demande pourquoi nous n’aurions pas aussi en France notre Ligue de 
l’enseignement?173 
 

3 .3.3.2  Het “losbarsten” van de Mulhouse-beweging 

Op 1 november 1866  kondigden verschillende Franse kranten aan dat Macé een Franse 
Ligue de l’enseignement wilde oprichten. Hij gebruikte doelbewust exact dezelfde naam als 
de Belgische onderwijsbond.174 Om zijn vereniging in eigen land meer legitimiteit te 
geven, vroeg Jean Macé aan Charles Buls en aan een aantal kopstukken van de Belgische 
Ligue om lid te worden van zijn Franse Ligue. 

C’est un atout dans mon jeu si je puis montrer qu’on prend déjà la chose au 
sérieux à l’étranger.175 

Zoals elke nieuwe vereniging met meer dan 20 personen moest Macé de goedkeuring 
krijgen van de Franse overheid. Sinds 22 juni 1852 had Napoléon III immers het artikel 
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291 van het Strafwetboek van 1810 opnieuw ingevoerd.176 Ook onder de industriëlen in 
Mulhouse zocht Macé naar een groter draagvlak voor zijn project. Hij schreef 
verschillende brieven aan Frédéric Engel-Dollfus.  

Vous devez avoir reçu le N° de l’Opinion Nationale du 15 dans lequel je mets en 
avant l’idée d’une Ligue de l’enseignement à établir en France. C’est une idée que 
j’avai rapportée de Belgique…177 

Ten behoeve van deze vooruitstrevende industrieel uit Mulhouse schetste Macé 
uitvoerig de werking van zijn toekomstige vereniging. Net zoals in België, zouden 
bestaande lokale afdelingen zich bij de vereniging kunnen aansluiten. De lokale 
tentakels hadden een autonomie en moesten onderwijsactiviteiten ontplooien. Het 
centrale bureau moest vooral de lokale data verzamelen en de lokale afdelingen 
aanmoedigen om openbare lessen, conferenties, volksvoordrachten, basisscholen… in te 
richten.178 Macé stelde dat de Franse Ligue dus activiteiten zou ontplooien, zoals de 
industriëlen in Mulhouse hadden voorgedaan.179 Het doel van Macé was om de 
verwezenlijking die de industriëlen in Mulhouse hadden bereikt in alle Franse dorpen 
en steden door te voeren. Macé schreef naar Engel-Dollfus… 

…c’est le débordement du mouvement Mulhousien que j’organise.180 

In Mulhouse had de SIM reeds voor 1866 een aantal onderwijsinstellingen opgericht: 
een kinderopvang, een basisschool, een tekenschool, een spin- en weefschool, twee 
fabrieksscholen en een aantal volksbibliotheken. Er werden ook lessen aan volwassenen 
gegeven en avondvoordrachten georganiseerd.181 De industriëlen legden vooral de 
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nadruk op het onderricht van kinderen. Volgens dokter Achilles Penot had dit een 
goede reden: 

Si on veut travailler avec quelque succès à l’amélioration physique, et 
particulièrement au développement moral des hommes, c’est surtout sur 
l’enfance, toujours plus flexible, qu’il faut agir. Plus tard il devient trop difficile, si 
non impossible de combattre des habitudes funestes prises depuis longtemps, 
pour leur en substituer de nouvelles et de plus convenables.182 

Met een halfslachtige belofte om de hoofdzetel desnoods in Mulhouse te vestigen –  
Parijs genoot zijn voorkeur – wist Macé Engel-Dollfus over de streep te halen.183 Ook 
Jean Dollfus zag in Macés project een buitenkans en liet zich inschrijven op de ledenlijst 
van de Ligue.184 Op korte tijd steeg het aantal intekenaars voor de Franse Ligue 
spectaculair: op 15 februari 1867 waren er 2109 aanhangers, drie maand later – op 15 
mei 1867 – stonden er al 4075 namen op de ledenlijst, en de neofieten kwamen uit alle 
hoeken van het land.185 De Société des bibliothèques communales du Haut-Rhin was “la 
Société-mère” voor de Ligue.186 Net zoals in België werd het Franse project achter de 
schermen ook gepromoot door de vrijmetselaars. Verschillende vrijzinnige kranten – 
zoals de Monde maçonnique en L’Action maçonnique – publiceerden de statuten van Macés 
Ligue en schaarden zich 100% achter de idee van een nationale vereniging met lokale 
afdelingen met eigen bestuur.187 Maar net als Buls hamerde Macé op het feit dat de 
Franse Ligue niet vereenzelvigd mocht worden met de vrijmetselaarsloges.188 

Toch botste het Franse project ook op organisatorische moeilijkheden. Napoléon III 
controleerde op zeer rigide wijze alle lokale activiteiten, waardoor Macé verplicht was 
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in zijn correspondentie vaag te blijven over zijn plannen.189 Bovendien rapporteerde 
Buls dat de Franse Ligue maar moeilijk activiteiten kon uitbouwen. Het contrast met 
Belgische situatie – waar er sinds de afschaffing van het coalitieverbod vrijheid van 
vereniging bestond – was groot.190 

Nul acte de la vie civique ne peut guère s’accomplir que sous l’agrément de 
l’administration. Réunions publiques, bibliothèques populaires, cours publics, 
écoles d’adultes, écoles modèles, cours normaux, publications de bulletins, ces 
choses, - qui peuvent se faire librement, sans que nulle autorité ait à les 
permettre, les surveiller, les contrôler, en Belgique, - tout cela est absoluement 
impossible en France, car l’autorité ne voudrait tolérer ces choses qu’à la 
condition d’y avoir l’oeil, sinon la main.191 

Macé had aan Buls gemeld dat de vereniging geboycot werd door de nationale 
regering, die hen niet toeliet om een centrale administratie op te richten. 

 La Ligue ne doit vivre et prospérer que par les tentatives locales.192  

Macé probeerde het nationale verenigingsverbod handig te omzeilen door zijn 
vereniging om te dopen tot een Bulletin du mouvement d’enseignement par l’initiative privée. 
Daardoor was zijn project niet langer een vereniging met leden, maar een tijdschrift met 
abonnees.193 Bij de transfer van het Belgische Ligue-model naar Frankrijk, paste de 
Franse onderwijshervormer het organisatiemodel spitsvondig aan de lokale context aan. 

In de eerste decennia van haar bestaan was de Franse Ligue geen gestructureerde 
vereniging, zoals haar Brusselse zustervereniging.194 Tot 1881 was ze eerder een… 
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…mouvement d’opinion auquel adhéraient de nombreuses sociétés inspirées par 
un même esprit et qui n’avaient aucun lien organique entre elles.195  

Als er al sprake kon zijn van een nationale spilfiguur van de Franse Ligue, dan was het 
wel Macé, en die schreef aan zijn Brusselse vriend Buls dat dit een “zeer zware taak” 
was, maar dat het de enige manier was om te “overleven”.196 Ondanks deze 
organisatorische verschillen hadden de Ligues wel hetzelfde streefdoel, daar was Macé 
van overtuigd.  

… en lisant la note qu’il m’a envoyé, que si les deux Ligues diffèrent dans leur 
organisation et leur mode d’action, en raison de la différence des institutions dans 
les deux pays, c’est le même esprit qui les anime et les mêmes principes qui les 
dirigent: neutralité politique et religieuse, indépendance des actions locales, appel 
à l’initiative privée. Il est permis d’en conclure qu’elles auront le même succès.197 

Bovendien was de beïnvloeding wederzijds. Ook lokale afdelingen van de Belgische 
Ligue konden leren van het Franse project.  

…notre mouvement français n’aura pas été problablement inutile à la Ligue 
belge.198  

De leden van de Belgische Ligue die zich bezighielden met het uitbreiden van het 
netwerk van bibliotheken, keken vol bewondering naar de coöperatieve vereniging van 
de Haut-Rhin die ze “un stimulant, aux organisateurs de bibliothèques populaires en 
Belgique” vonden. Meermaals vroegen ze raad aan Macé.199 Bovendien waren de Franse 
en de Belgische Ligue twee belangrijke pionnen in Macés project om een Europees 
netwerk van onderwijshervormers uit te bouwen. Hij droomde er namelijk van om een 
Europese onderwijsbond op te richten waarin alle voorstanders van gelaïciseerd 
onderwijs zouden verenigd worden. 

Nous l’aurons, notre Ligue Européenne, je ne lâcherai pas avant d’en avoir fourré 
l’idée partout.200 
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3.3.3.3  Het belang van buitenlandse arcs-boutants  

Zoals Schulze-Delitzsch als de apostel van de volksbanken werd verheerlijkt, zo werd 
Macé door tijdgenoten omschreven als “le vaillant champion des bibliothèques 
populaires”.201 Macé wilde zoveel als mogelijk internationale contacten met andere 
onderwijshervormers – met wat hij internationale “arcs-boutants” noemde – 
uitbouwen.202 Eén van deze buitenlandse spitsbroeders was de Italiaanse vrijmetselaar 
Luigi Luzzatti (1841-1927), een professor uit het Noord-Italiaanse Padua. Zoals we in het 
vorige deel zagen hield Luzzatti lezingen in veel Italiaanse steden om er de economische 
ideeën van Schulze-Delitzsch te verspreiden. In 1865 stichtte Luzzatti de eerste 
Italiaanse volksbanken in Milaan en Cremona.203 Volgens Macé was de combinatie van 
volksbanken en volksbibliotheken de perfecte combinatie om “l’embourgeoisement du 
peuple” te bereiken, of letterlijk, hij zag ze als basisinstrumenten van een burgerlijk 
beschavingsoffensief.204 Een aantal bibliotheken in de Haut-Rhin werden daarom ook 
financieel ondersteund door coöperatieve kredietinstellingen. Toen Luzzatti in Milaan 
een volksbibliotheek oprichtte – de Socièta promotrice delle biblioteche populari di Milano – 
was Macé verheugd.205 Hij schreef opgewonden het volgende bericht aan zijn goede 
vriend Engel-Dollfus.206  

Je viens de recevoir tout à l’heure une lettre de Milan. On va y fonder une Société 
Italienne sur le plan de la nôtre, sauf bien entendu les modifications qu’on jugera à 
propos d’introduire. Ils ont les coudes plus libre que nous.207 

Een tweede Italiaanse contactpersoon van Macé was de Milanese uitgever Emilio 
Treves (1834-1916). Treves had in de jaren 1850 als politiek vluchteling in Parijs 
gewoond. Toen hij in de jaren 1860 terugkeerde naar Italië importeerde hij vele Franse 
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tijdschriften en boeken, ook een aantal werken van Macé over volksonderwijs gaf 
Treves in het Italiaans uit.208 In april 1869 trok Macé naar verschillende Italiaanse steden 
om zijn netwerk nog verder uit te breiden. Luigi Luzzatti bleek een goede gids en bracht 
Macé in contact met vele Italiaanse brokers.209 Tijdens zijn bezoeken aan Verona, Padua, 
Bergamo, Milan, Venetië, Bologna, Parma en Turijn gaf Macé lezingen waarin hij stelde 
dat de lokale Italiaanse onderwijsverenigingen hun krachten moesten bundelen in een 
nationale Lega Italiana dell’Insegnamento, naar het Belgische en Franse voorbeeld. De 
lokale context – de moeilijke Italiaanse politieke eenwording – maakte echter dat de 
oprichting van een nationale, Italiaanse onderwijsvereniging geen sinecure was. Bij zijn 
thuiskomst gaf Macé onmiddellijk de opdracht aan Buls om het Bulletin de Ligue de 
l’enseignement naar de Italiaanse voorvechters van het volksonderwijs op te sturen. Het 
waren dergelijke heren die binnenkort een Italiaanse Ligue zouden oprichten en ze 
konden inspiratie halen uit het Belgische voorbeeld.210 Dat Buls Italiaans sprak was een 
voordeel voor de Italiaanse onderwijshervormers die zich met hun praktische vragen 
rechtstreeks tot hem konden richten.211 Ook in de autonomie Italiaanse regio Tirol vond 
Macé een bondgenoot: Buls moest dringend contact opnemen met Augusto Panizza 
(1837-1910), een advocaat in Trente en voorzitter van de Ligue Trentine.212 Macé bracht 
Buls op de hoogte van zijn grootse plannen. Hij wilde met de ontvoogdende 
onderwijsideeën Europa besmetten, de virus van vooruitgang verspreiden als de 
Spaanse griep. 

Quand nous serons une cinquantaine comme cela, des quatre coins de l’Europe, 
qui nous sentirons les coudes, nous ferons une force qui sera sérieux.213 

In november 1868 rapporteerde Macé dat er weldra in Spanje een Ligue espagnole de 
l’enseignement zou worden opgericht.214 Een groep vooruitstrevende republikeinen rond 
Emilio Castelar (1832-1899) en Julio Vizcarrondo (1829-1889) streefden naar gelaïciseerd 
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onderwijs, en ook deze heren gingen ten rade bij de Franse hervormer. Macé bracht Buls 
in contact met een tussenpersoon J. Daumas, een Fransman die in Marseille een lokale 
onderwijsbond had opgericht en die in Spanje de republikeinen meehielp met de 
uitbouw van hun project. Toen in 1868 te Madrid een eerste algemene vergadering werd 
georganiseerd, stuurde Buls verschillende publicaties van de Belgische Ligue op als 
achtergrondinformatie.215 Hij was laaiend enthousiast over de mogelijke Spaanse 
onderwijsvereniging en hoopte dat hij met hen een interessante correspondentie kon 
uitbouwen. 

Je m’empresse de venir saluer cette soeur nouvelle en lui tenant une main 
fraternelle.216 

Op aansturen van Macé stuurde Buls in de jaren 1860 de publicaties van de Belgische 
Ligue rond over het Europese continent. Zo ontving de Weense professor in de rechten, 
Joseph Unger (1828-1913), als mogelijke oprichter van een Oostenrijkse Ligue, het 
Belgische bulletin.217 Buls reikte ook de hand aan de Deen Christian Rimestad (1830-
1894), voorzitter van een arbeidersvereniging in Kopenhagen, waar Macé in september 
1869 een lezing had gegeven.218 Deze mogelijke protagonist van een Ligue Scandinave de 
l’Enseigenment, was alvast verheugd met de brief van de Brusselse onderwijshervormer 
en stuurde op zijn beurt een aantal van zijn persoonlijke publicaties over dit thema door 
naar Buls.219 Geen wonder dus dat de Belgische vereniging op het einde van de 
negentiende eeuw bestempeld werd als “la mère de toutes les autres”.220 

Ook aan de andere kant van het Kanaal had men belangstelling voor de Belgische en 
Franse onderwijsbonden. Charles Buls ontving een brief met praktische vragen over 
volksonderwijs van de Britse architect Henry Roberts en Macé werd aangeschreven door 
George Dixon (1820-1898), de oprichter van de National Education League in 
Birmingham.221 Hoewel Macé benadrukte dat deze Britse vereniging een duidelijk 
politiek doel had en de Franse Ligue eerder een losse samenwerking bleef tussen 
privépersonen, leek het hem wel interessant om de statuten van deze Britse vereniging 

 
                                                        
215 ALE 605, 1868, Relations internationales, correspondance, brief van Macé aan Buls op 11 februari 1869. 
216 ALE 605, 1869, Relations internationales, correspondance, brief van Buls op 14 februari 1869. 
217 ALE 605, 1869, Relations internationales, correspondance, brief van Macé aan Buls op 11 april 1869. 
218 ALE 605, 1869, Relations internationales, correspondance, brief van Macé aan Buls op 13 september 1869. 
219 In zijn brief vatte Rimestad kort zijn project samen en hoopte hij dat Buls in Brussel iemand zou kennen die 
zijn Deense publicaties voor hem kon vertalen, zie: ALE 605, 1870, Relations internationales, correspondance, brief 
van Rimestad aan Buls op 25 februari 1870. 
220 Bulletin du ligue internationale de l’enseignement, 15 februari 1891, 1. 
221 ALE 605, 1870, Relations internationales, correspondance, brief van Henry Roberts aan Buls op 27 juni 1870. 
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te publiceren.222 Dat Macé zich uitdrukkelijk distantieerde van het politieke toneel, 
toonde aan dat hij zich goed bewust was van het feit dat de nationale regering over de 
schouders meelas en dat er niet veel nodig was om zijn project te excommuniceren. 
Bovendien geloofde Macé dat een nationale onderwijsbond meer kon bereiken wanneer 
ze buiten de politiek en vanop de zijlijn de regering onder druk zette. In 1868 
waarschuwde Macé Buls om niet de politieke tour op te gaan.223  

… si vous entrez dans cette voie, là, votre grosse affaire va devenir la lutte 
électorale: au lieu de Cercles vous aurez des comités, au lieu de conférences 
littéraires et scientifiques des meetings, vous férez de la politique, vous ne férez 
plus de l’enseignement. Je ne vous le conseille pas.224 

De onderwijsbonden moesten verenigingen blijven die zich richtten op de 
intermediaire structuren, zo had ook het grote voorbeeld Tot Nut het in Nederland 
gedaan. 

La Ligue n’est plus une utopie: elle a conquis son droit de cité dans le pays. A ceux 
maintenant qui en comprennent l’utilité, qui se sont déjà mis à l’oeuvre ou se 
préparent à s’y mettre, à développer une oeuvre qui ne demande plus qu’à grandir 
pour devenir comme la Société fondée en Hollande, il y a quatre-vingts ans.225 

3 .3.3.4  Een project van lange adem  

Macés pogingen om een internationale onderwijsbond uit te bouwen werden bruusk 
verstoord door de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. Macé moest vluchten en bij zijn 
terugkomst in Beblenheim waren de geopolitieke machtsverhoudingen grondig 
veranderd. Napoléon III werd afgezet en de Derde Franse Republiek werd opgericht. De 
Fransen verloren Elzas-Lotharingen aan Duitsland. Dit had een grote impact op Macé: in 
één klap werd Beblenheim – het centrum van waar hij zijn activiteiten coördineerde – 
een Duitse stad.226 Toch verloor hij zijn ijver voor de onderwijsbond niet, hij schreef in 
januari 1871 aan Buls. 

Quoiqu’il arrive, la cause de l’enseignement populaire sera toujours à l’ordre du 
jour et dans tous les pays. C’est ce qui me soutient dans mes désolations. Le terrain 
sur lequel j’avais placé mon action est insubmersible. On n’y a sera jamais noyé. Je 

 
                                                        
222 AMM, Fonds Engel-Dollfus,  95 A 1038, Correspondance reçue par Frédéric Engel-Dollfus de Jean Macé, brief van 
Macé aan Engel-Dollfus op 18 februari 1869. 
223 ALE 605, 1868, Relations internationales, correspondance, brief van Macé aan Buls op 18 oktober 1868. 
224 ALE 605, 1868, Relations internationales, correspondance, brief van Macé aan Buls op 18 oktober 1868. 
225 Jean Macé & Ligue de l’enseignement, Bulletin du mouvement d’enseignement par l’initiative privée, nummer 5, 
15 februari 1870, Beblenheim, Bennwihr, 19. 
226 Léon Mougenot, Portrait et biographie de Jean Macé, Parijs, La Ligue de l’enseignement, 1896, 25. 



 

362 

n’ai pas le courage de vous parler d’autre chose, et je ne me plais pas d’avoir à 
vous embrasser de loin cette fois. Je ne pourrais pas m’empêcher de pleurer si 
nous nous regardions les yeux dans les yeux. Dites à nos amis de Bruxelles 
combien je leur suis reconnaissant de s’être inquiètes de moi dans mauvais 
jours.227 

Gedurende de eerste helft van het jaar 1871 was de situatie voor Macé in Beblenheim 
nog zeer onduidelijk. Als het nodig zou zijn, zou Macé zich terugtrekken uit de Franse 
Ligue en een eigen nieuwe Ligue Allemande oprichten. In juli schreef hij een nieuwe brief 
aan zijn Brusselse vriend. 

La position nouvelle qui m’est faite par l’occupation de l’Alsace est encore trop 
peu claire pour moi. J’ai besoin que le dépôt de fasse dans l’eau trouble, et un 
temps de repos me fera du bien en attendant. 228 

Uiteindelijk besloot Macé in het najaar van 1871 te verhuizen en om op Franse bodem 
een nieuwe kostschool uit te bouwen. Hij vestigde zich in Monthiers, een kleine 
gemeente in het departement Aisne.229 Omdat hij van nul af moest herbeginnen en 
omdat hij door de oorlog was gedesillusioneerd, gaf Macé het roer van de Franse Ligue 
over aan Emmanuel Vauchez (1836-1926), de voorzitter van de Parijse Ligue-afdeling.230 
Bovendien werd Macé een dagje ouder:  

Mes yeux qui s’en vont, et la charge bien plus grande de la maisons de Monthiers 
ne me permettent plus d’être le Jean Macé de Beblenheim.231  

Hij zag in Vauchez zijn ideale opvolger. 

C’est au Cercle parisien qu’allait revenir le soin de centraliser le mouvement. Il 
était le mieux place pour le faire, le seul d’ailleurs qui le pût.232 

Vauchez was sinds 1868 verantwoordelijk voor het rondsturen van het Bulletin du 
mouvement d’enseignement par l’initiative privée, waardoor hij een groot persoonlijk 
netwerk had kunnen uitbouwen.233 Bovendien had de Cercle Parisien haar strepen 
verdiend toen ze - net zoals de Belgische Ligue overigens had gedaan – petities naar het 

 
                                                        
227 ALE 605, 1871, Relations internationales, correspondance, brief van Macé aan Buls op 3 januari 1871. 
228 ALE 605, 1871, Relations internationales, correspondance, brief van Macé aan Buls op 29 juli 1871. 
229  Léon Mougenot, Portrait et biographie de Jean Macé, Parijs, La Ligue de l’enseignement, 1896, 7. 
230 Van Daele, “La Ligue et ses amis”, 194. 
231 ALE 605, 1878, Relations internationales, correspondance, brief van Macé aan Buls op 9 januari 1878. 
232 Léon Mougenot, Portrait et biographie de Jean Macé, Parijs, La Ligue de l’enseignement, 1896, 26. 
233 AMM, Fonds Engel-Dollfus,  95 A 1038, Correspondance reçue par Frédéric Engel-Dollfus de Jean Macé, brief van 
Macé aan Engel-Dollfus op 6 november 1868. 
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parlement stuurde waarin werd gepleit voor gratis en verplicht lager onderwijs.234 
Vauchez had 18 jaar in België gewoond en stelde vast dat zowel in Frankrijk als in België 
de klerikalen het grootste obstakel vormden om het onderwijsproject te doen 
welslagen.235 

Toch borg Macé zijn ambitie voor een internationale Ligue nooit op. Op de 
wereldtentoonstelling van 1878 in Parijs wilde hij een bescheiden congres organiseren 
waarop de protagonisten van de Europese onderwijsverenigingen elkaar konden 
ontmoeten. Hij nodigde Buls uit, maar liet meteen ook weten dat het Vauchez was die 
instond voor de praktische organisatie van het evenement. In 1881 stuurde Macé een 
brief naar Buls waarin hij schreef hoe verheugd hij was dat de filosoof Alexander Bernat 
(1850-1927) uit Boedapest een Hongaarse Ligue wilde oprichten. Net zoals in de jaren 
1860 vroeg Macé aan Buls om een aantal exemplaren van het bulletin op te sturen naar 
de Hongaarse hoofdstad.236  

In 1889 organiseerde de Franse Ligue een groot internationaal congres dat 
beraadslaagde over... “des oeuvres d’instruction populaire par l’initiative privée”. In de 
slotresoluties van dit congres stond gestipuleerd dat men op korte termijn een 
internationale onderwijsbond zou op richten. Op 15 februari 1891 verscheen het eerste 
nummer van de Bulletin de Ligue internationale de l’enseignement. In deze internationale 
vereniging zetelden afgevaardigden uit Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, 
Rusland, maar ook uit Latijns-Amerika, Cuba en Puerto-Rico. Auguste Couvreur had de 
eer om als Belgische vertegenwoordiger in dit internationale gezelschap te vertoeven. 
En niemand minder dan Jean Macé werd de eerste voorzitter van deze nieuwbakken 
internationale vereniging. Op 76-jarige leeftijd was deze Franse kampioen van het 
volksonderwijs bijzonder gelukkig dat zijn internationale project eindelijk was geslaagd. 

Et voyez! Ce mot d’international qui avait quasi pas d’emploi, qu’on aurait cherché 
inutilement dans bien des dictionnaires, il y a une cinquantaine d’années, il a 
passé maintenant dans le langage courant de tous les pays: il sonne ici à nos 
oreilles de tous les côtés.237 

 

 
                                                        
234 Léon Mougenot, Portrait et biographie de Jean Macé, Parijs, La Ligue de l’enseignement, 1896, 26. 
235 ALE 605, 1878, Relations internationales, correspondance, brief van Vauchez aan Buls op 4 april 1878. 
236 ALE 605, 1881, Relations internationales, correspondance, brief van Macé aan Buls op 24 februari 1881. 
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Afbeelding 28: eerste bulletin van de Ligue internationale de l’enseignement 
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 4  Reflectie 

4.1.1.1  Een geestdriftig leger van gelijkgezinden? 

 

Grâce à la bibliothèque, l’horizon du travailleur s’élargit, 
les chef-d’oeuvre de la littérature s’ouvrent devant lui, il 
peut désormais s’abreuver aux sources vives de la 
civilisation… La dignité de l’homme en sera rehaussée à 
ses propres yeux et nous verrons bientôt surgir une 
armée jeune et enthousiaste qui luttera à nos côtés avec 
toute énergie de sa foi naissante et nous assurera le 
succès.1 

De volksbibliotheken, en meer algemeen de verspreiding van onderwijs, had voor de 
hommes-orchestres altijd een dubbel doel. Enerzijds wilden ze de arbeiders emanciperen 
door hen ‘de juiste moraal’ aan te leren en hen eigen te maken met burgerlijke waarden 
als spaarzaamheid, vooruitziendheid en ordelijkheid. Anderzijds was onderwijs een 
uitgelezen middel om potentiële nieuwe kiezers voor zich te winnen.2 Via burgerlijke 
organisaties zoals de Ligue de l’enseignement, de Société Franklin, het Willemsfonds,… wilden 
de hommes-orchestres de arbeiders cultureel en ideologisch ontvoogden en probeerden ze 
hun eigen politieke agenda door te voeren.3  

They sought a counterweight to cheap sensational fiction and illustrated 
magazines. They encouraged working-class self-education and struggled to 
influence the literary culture of working-class readers.4 

 
                                                        
1 “Extrait du Assemblée publique de 25 septembre 1865”, in: UBG, Bulletin de la Ligue de l’enseignement (1865-
1866), 1e jaargang, nummer 1, 16. 
2 Liesen, Bibliothèques populaires et bibliothèques publiques en Belgique, 170. 
3 Lis, Soly, Van Damme, Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa (1450-1914), 179-180. 
4 Martyn Lyon, Readers and society in nineteenth-century France. Workers, women, peasants, Houndsmill, Palgrave, 
2001, 41. 
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Bovendien was er nog een derde drijfveer: via deze verenigingen kon men ook de 
arbeiders disciplineren. De Gentse Laurentgenootschappen organiseerden bijvoorbeeld 
huisbezoeken om de thuissituatie van de arbeiders te controleren en te inspecteren. De 
Gentse hommes-orchestres wilden de vrije tijd van de arbeiders beheersen: wie toetrad tot 
een Laurentvereniging werd verplicht naar de avond- of zondagsschool te gaan en geld 
op een spaarboekje te zetten.5 Volgens tijdgenoten en gelijkgezinden was François 
Laurent zeer geliefd bij de arbeidersklasse en hadden zijn projecten een bijzondere 
impact.  

De kleine kinderen onzer stadsscholen kennen en beminnen den heer Laurent, de 
leerlingen der scholen van volwassenen spreken over hem met eerbied en liefde, 
de werklieden der liberale patronagiën aanbidden hem, terwijl de fabriekswerkers 
der klerikale fabrieken en de leerlingen der Jezuieten- en Broerkensscholen hem 
beschouwen als den Antechrist en hem op straat uitjouwen; met een woord, 
niemand meer dan de heer Laurent verpersoonlijkt de zaak van het liberaal 
volksonderwijs en van de beschaving der werkersklas in onze stad.6 

Ondanks deze lovende woorden – neergeschreven door geletterde gelijkgezinden – 
blijft het moeilijk om te bewijzen of de liberale volksverenigingen effectief de arbeiders 
bereikten. In de negentiende-eeuwse bronnen hadden de hommes-orchestres altijd het 
laatste woord. Toch hadden ook zij aandacht voor de moeilijkheden die opdoken bij de 
uitbouw van volksonderwijs. Jean Macé bijvoorbeeld benadrukte hoe moeilijk het was 
om onderwijs van bovenaf op te leggen, idealiter moesten de arbeiders zelf initiatief 
nemen. 

C’est bien difficile de faire d’éducation des gens quand l’initiative ne vient pas 
d’eux, et il n’y a que ceux qui n’ont jamais mis la main à la pâte pour faire bon 
marché des difficultés pratiques.7 

Ook de industrielen in Mulhouse erkenden dat het geen evidentie was om arbeiders 
aan te moedigen thuis boeken te lezen. Hun bibliotheken konden slechts  middelmatige 
resultaten voorleggen. Veel arbeiders konden niet aan de ‘verleiding’ weerstaan om na 
het werk de herberg in te trekken. Als oplossing dacht men aan voordrachten, waar men 
de boeken luidop voorlas voor de arbeiders en welke een goede combinatie moesten zijn 
tussen vertier en instructie. 

 
                                                        
5 Gaublomme, François Laurent (1810-1887): de ongelukkige liefde van een liberaal vechtjas, 41, 44. 
6 Paul Frédericq, “De beschaving van onze werkersklas”, in:  Het Volksbelang, 28/07/1877, 11e  jaargang, nummer 30, 
1-2. 
7 AMM, Fonds Engel-Dollfus,  95 A 1038, Correspondance reçue par Frédéric Engel-Dollfus de Jean Macé, brief van 
Macé aan Engel-Dollfus op 6 november 1868. 



 

 367 

Pour contribuer aussi à l’instruction des adultes, et leur offrir en même temps un 
utile et agréable délassement, quelques fabricants ont mis à disposition de leurs 
ouvriers des salles de lecture, ou des bibliothèques dont on leur prête les volumes, 
pour les lire à domicile. Mais soit faute de temps, soit plutôt faute de goût, cette 
mesure si bonne en elle-même, n’a produit généralement jusqu’ici que d’assez 
médiocres résultats. Trop peu de travailleurs ont compris tout le charme de cette 
récréation intellectuelle, et beaucoup lui préfèrent encore les grossiers plaisirs du 
cabaret. Peut-être réussirait-on mieux si on chargeait l’instituteur de la fabrique 
ou quelque employé dévoué, de faire quelquefois le soir une lecture à haute voix, 
dans une salle ouverte à tous les ouvriers qui voudraient y assister.8 

Historici stelden reeds een diepe kloof vast tussen droom en daad van de hommes-
orchestres.9 De Nederlandse Maatschappij tot Nut van’t Algemeen bereikte niet de arme 
fabrieksarbeiders maar een middenlaag van ambachtslieden en vele Nutsscholen waren 
enkel toegankelijk voor de kinderen van deze sub-elite.10 Ook de spaarbanken van Tot 
Nut bereikten slechts een toplaag van de arbeiders. 

De gewoonte van daarin hunne spaarpenningen of kleine kapitaaltjes te plaatsen, 
is bij den arbeidsman, de dienstbode, den kleinen winkelier, nog niet 
doorgedrongen.11 

Tot Nut was zeker geen sociale beweging avant-la-lettre maar een burgerlijke en 
elitaire vereniging en ook de activiteiten van de Belgische Ligue de l’enseignement 
bereikten niet noodzakelijk het arbeiderspubliek.12 De ambitie van de Ligue stond in 
schril contrast met de praktijk. De Ligue streefde naar klassenverzoening en probeerde 
arbeidersverenigingen in haar werking te incorporeren.13 De Ligue wilde 
klassenverzoening bewerkstellingen en met de onwetendheid zou ook de sociale 
ongelijkheid verdwijnen, zo was hun overtuiging. In de realiteit gaven de 
volksvoordrachten van de lokale Ligue-afdelingen slechts een “goût de l’instruction” aan 
de arbeiders mee. Bovendien waren de lezingen veelal te academisch en te 
wetenschappelijk waardoor de sprekers het publiek niet bereikten.14 Ook de boeken die 
 
                                                        
8 Penot, Extrait des bulletins de la Société Industrielle de Mulhouse. Rapport présenté au nom de comité d’Economie 
sociale à l’exposition universelle de Paris, 7-8. 
9 de Haan, ten Have, Kennedy (red.), Het eenzame gelijk. Hervormers tussen droom en daad. 
10 Thijssen, Leerzame prentjes voor de jeugd. Schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen, 17. 
11 Jan Heemskerk, Hendrik Willem Tydeman, Jan Willem Tydeman, Denkbeelden omtrent eene wettelijke regeling 
van het armenwezen in Nederland, Amsterdam, Willems, 1850, 88. 
12 Wolffram, “Liberalen, de school en de sociale kwestie”, 15; Nys, “Het collectief genot van de natie. De 
promotoren van museumbezoek bij arbeiders in België, 1870-1914”, 78. 
13 ALE 607, 1865, Personnes morales, correspondance, brief van de Ligue aan verschillende arbeidersverenigingen 
op 4 april 1865. 
14 Lory, “Les sociétés d’éducation populaire de tendance libérale”, 231-232, 250. 
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de arbeiders konden ontlenen in de bibliotheken en in de leesclubs, stonden ver af van 
de leefwereld en de literaire smaak van de arbeiders. 

The reading they proposed was too demanding. Working-class readers did not 
necessarily share the classical education which had formed the western European 
middle class. They were not always familiar, in Bourdieu’s phrase, with the 
cultural capital which the nineteenth-century middle class had inherited.15 

Het aanbod van de burgerlijke volksbibliotheken kwam niet noodzakelijk overeen 
met de literaire voorkeur van de arbeiders. Consciences roman De Leeuw van Vlaanderen 
was bijvoorbeeld stukken populairder dan de geschriften met hygiënische tips.16 De 
correspondentieboeken van de Parijse Société Franklin zaten vol met brieven van 
wanhopige bibliothecarissen die voor de haast onmogelijke taak stonden om “corriger 
les lecteur qui préféraient les romans douteux aux ouvrages moraux qu’on leur 
proposait”.17 

4.1.1.2  La contre-Ligue de l ’enseignement 

Dat niet iedereen voorstander was van onderwijs voor de arbeiders, mag blijken uit het 
feit dat op 10 november 1867 aan Macé gemeld werd dat er in de buurt van Cognac een 
contre-Ligue de l’enseignement werd opgericht. Het waren fabriekseigenaars die niet 
wilden dat hun arbeiders zouden leren lezen en schrijven. Zij waren er immers van 
overtuigd dat de opvoeding van de arbeiders zou leiden tot meer opstanden en 
protesten. Macé en de zijnen probeerden in hun bulletin deze fabriekseigenaars te 
overtuigen dat onderwijs net het tegenovergestelde effect zou hebben. Via de juiste 
opleiding zouden arbeiders “geïncorporeerd” worden in de “burgerlijke maatschappij” 
waardoor ze zouden afzien van protest. 18  

Ook vanuit de katholieke kerk kregen de Ligues veel tegenwind. François Laurent 
werd door de Gentse katholieken beschouwd als de antichrist en in reactie op de 
internationale congressen van de Association pour le progrès des sciences sociales, werden er 
vanaf 1863 in de bisschopstad Mechelen een aantal internationale congressen 
georganiseerd. Op het Mechelse congres in 1867 haalde Charles Woeste (1837-1922) fel 
uit naar wat hij de “volksverenigingen van liberale signatuur” noemde, want de Ligue en 
haar bondgenoten verkondigden “valse denkbeelden”. Bovendien schreven de 
katholieke tegenstanders in hun kranten dat de volksvoordrachten die de liberalen 
 
                                                        
15 Lyon, Readers and society in nineteenth-century France. Workers, women, peasants, 41. 
16 Liesen, Bibliothèques populaires et bibliothèques publiques en Belgique, 235. 
17 Lyon, Le triomphe du livre. Une histoire sociologique de la lecture dans la France du 19e siècle, 170. 
18 Jean Macé, Ligue de l’enseignement. Bulletin du mouvement d’enseignement par l’initiative privée, deel 3, 
Beblenheim, 1868, 33-35. 
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organiseerden, niet zo succesvol waren als men liet doorschijnen. De toehoorders waren 
volgens de katholieke tegenstanders nauwelijks geïnteresseerd. 19  Ook de bisschoppen in 
Frankrijk keken met wantrouwen naar de onderwijsbond. In 1868 noemde de bisschop 
van Orléans – Félix Dupanloup (1802-1878) – de Franse en de Belgische Ligues echte 
“sociale gevaren”. De leden van de Ligue lieten niet zomaar over zich heen lopen. In 
reactie op Dupanloup schreef Charles Potvin een lange brief waarin hij hard van leer 
trok tegen de  “valse beschuldigingen van de Franse bisschop”.  Potvin stelde klaar en 
duidelijk dat de Ligue geenszins religie wilde afschaffen of ruïneren, maar dat de 
vereniging wel streefde naar meer tolerantie en meer vrijheid van meningsuiting. Als 
concreet bewijs hiervoor vermeldde Potvin dat een heleboel leden van de Ligue in hun 
privéleven praktiserende christenen waren.20  

Naarmate de tijd verstreek nam de ideologische tweespalt tussen de katholieken en 
de liberalen alleen maar gradueel toe. Toen Pierre Van Humbeeck (1829-1890) op 10 juli 
1879 een nieuwe onderwijswet invoerde die stipuleerde dat confessionele scholen 
moesten worden afgebouwd, dat godsdienstlessen facultatief werden en dat de Kerk 
haar recht van toezicht op lagere scholen verloor, barstte in België een ware 
schoolstrijd los.21 De nieuwe onderwijswet bevatte duidelijk een aantal eisen die de 
Belgische Ligue reeds vroeger had geformuleerd. Het principe van scheiding tussen Kerk 
en Staat – een standpunt dat de Ligue al decennia lang verdedigde – werd op het vlak 
van onderwijs doorgevoerd.22 Vanaf 1879 trachtte men zoveel mogelijk nieuwe 
“neutrale” gemeentescholen op te richten. De Brusselse modelschool van Charles Buls 
werd naar voren geschoven als prototype. Maar in deze ideologische strijd zetten de 
katholieken al hun wapens in. Volgens hen was deze school een ware geldverkwisting 
en had ze enkel een “bijzonder slechte en kwalijke invloed”. 

Elle a fondé à Bruxelles une Ecole Modèle qui a nécessité une première dépense de 
deux cent dix mille francs, et a dû recevoir depuis peu des améliorations 
considérables. A en croire la Ligue, le confortable et la beauté de l’installation 
matérielle sont admirables dans cet établissement. En réalité la formation morale 
de l’élève y est complètement défecteuse. 23 

Waar de maatregelen inzake huisvesting en spaarkassen voor 1886 traag en slechts 
met mondjesmaat doorsijpelden op nationaal niveau, slaagden de hommes-orchestres er 
 
                                                        
19 Lory, “Les sociétés d’éducation populaire de tendance libérale”, 246-248. 
20 Charles Potvin in naam van de bestuursraad van de Ligue, Lettre à Monsieur Dupanloup, évêque d’Orléans, 
Brussel, Lebègue, 1868, 1-3, 10. 
21 Jeffrey Tyssens, “Boegbeeld van de doctrinaire liberalen. Walthère Frère-Orban (1812-1896)”, in: van Schie 
(red.), Liberale leiders in Europa. Portretten van prominente politici in de negentiende en vroege twintigste eeuw, 157. 
22 Bots, “Laïciteit en onderwijs”, 154. 
23 De Moussac, La Ligue de l’enseignement. Histoire, doctrines, oeuvres, résultats et projets, 59. 
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op vlak van onderwijs beter in om de nationale regeringen te beïnvloeden. De 
ideologische breuklijn domineerde de negentiende eeuw en in hun strijd met het 
katholicisme namen de liberale ministers sneller maatregelen om het 
onderwijsmonopolie van de Kerk te doorbreken. Maar cynisch genoeg werd net dat hun 
grootste politiek faillissement. In de schoolstrijd trokken de katholieken aan het langste 
eind en na de verkiezingen van 1884 werden de liberalen naar de oppositie verwezen. En 
hoewel de liberale ministers in 1879 wel een aantal vooruitstrevende maatregelen 
namen om het onderwijs uit de handen van de Kerk te halen, betekende dit niet dat ze 
in andere urgente sociale kwesties – zoals de kinderarbeid – excelleerden in daadkracht. 
Pas in 1889 werd de eerste reglementering inzake kinderarbeid in België doorgevoerd. 
Kinderen onder 12 jaar mochten niet tewerkgesteld worden in de industrie, jongens 
tussen 12 en 16 jaar en meisjes tussen 12 en 21 jaar mochten “slechts” 12 uur per dag 
werken en voor deze categorie was vanaf dat moment nachtwerk verboden.24 Deze 
maatregelen leken opvallend goed op de voorstellen die figuren zoals Edouard 
Ducpétiaux reeds een halve eeuw vroeger naar voren hadden geschoven.25 In 1844 had 
Ducpétiaux zich luidop afgevraagd wanneer men eindelijk naar hem zou luisteren.   

Quand ma voix trouvera-t-elle un écho qui réponde? Quand mes efforts 
trouveront-ils, je ne dis pas leur récompense, mais la légitime satisfaction qui leur 
est due? Ce jour sera le plus beau de ma vie: il verra luire l’aurore de jours 
meilleurs pour la classe souffrante à laquelle j’ai voué mes plus vives sympathies.26 

Dit is het meest tragische aspect van deze groep sociale hervormers, hygiënisten, 
filantropische fabrieksbazen en sociaal liberalen: de hommes-orchestres prononceerden 
de “juiste” sociale ideeën maar ze waren te prematuur.27 

 

 
                                                        
24 Van Daele, Van Gent tot Genève, 19. 
25 In 1843 had Ducpétiaux gepleit voor onderwijs voor elk kind jonger dan 15 jaar. Hij wilde ook kinderarbeid 
onder de 10 jaar of in onhygiënische werplaatsen laten verbieden en nachtwerk onder de 21 jaar laten 
afschaffen, zie: Ducpétiaux, De la condition physique et morale des jeunes ouvriers, 318. 
26 Ducpétiaux, Le paupérisme en Belgique, 3. 
27 Piet De Rooy, “Houwaart. De hygiënisten: artsen, staat en volksgezondheid in Nederland”, in: BMGN, 108 (2), 
1993, 292. 
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Conclusies 

De stille periode van de negentiende eeuw (1848-1884) bleek een relatief begrip. Hoewel 
de historiografie herhaalt dat de sociale problematiek nooit bovenaan de nationale 
agenda stond, betekent dit niet dat er geen gistingsproces van ideeën op gang kwam. 
Deze studie toonde aan dat een behoorlijk aantal Belgische liberalen geen 
ongeïnteresseerde toeschouwers van de sociale kwestie waren. Het idee van een liberale 
winterslaap werd bijgesteld en de klassieke dichotomie tussen 
doctrinaire/conservatieve en progressistische/vooruitstrevende liberalen werd 
genuanceerd. Het negentiende-eeuwse liberalisme was een huis met vele kamers en het 
blauwe kleurenpalet kende meerdere schakeringen. Er waren rabiate aanhangers van 
het economische laisser-faire principe, maar ook gematigde figuren die op bepaalde 
punten vooruitstrevende ideeën aankleefden. Deze studie focuste vooral op deze laatste 
categorie van liberalen en hun sociaal engagement. Het is onmogelijk te spreken van 
een afgebakende groep omdat het eerder een bonte stoet van individuele denkers en 
practici was. Ik heb deze erudiete en interessante figuren niet in één politiek hok 
geduwd, het zou een kooi zijn waar ze nooit in leefden. Ik koos er wel voor om ze te 
labellen als hommes-orchestres, omdat deze term aansloot bij hun leefwereld en hun 
profiel. Het waren namelijk allen figuren uit hogere “burgerlijke” milieus wat in het 
België van toen quasi zonder uitzondering betekende dat ze Franstalig waren. Ze waren 
ook, naar de letterlijke vertaling van het woord, duizendpoten die zich bezighielden met 
diverse sociale thema’s, allrounders met kennis van zaken die bovendien de samenleving 
wilden “orkestreren”. Maar deze hommes-orchestres hadden een zeer uiteenlopende 
achtergrond. Doorheen het onderzoek tekenden er zich drie “types” af: (1) professionals, 
(2) lokale brokers en (3) politieke hervormers.  

(1) Geëngageerde geleerden zoals Mareska, Heyman, Defuisseaux, Ducpétiaux, 
Visschers, Crocq, Arrivabene, Le Hardy de Beaulieu en de Laveleye behoorden tot het 
eerste type van de professionals. Het waren maatschappelijke topografen die de problemen 
als eersten vaststelden en ze als een sociale kwestie definieerden. Vanuit hun 
professionele achtergrond als arts, ingenieur, architect,… suggereerden ze oplossingen 
en trachtten ze de machthebbers te sensibiliseren. Het waren strategen die niet 
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noodzakelijk politieke macht bezaten maar die via wetenschappelijke brochures, 
enquêtes en statistieken het beleid probeerden te beïnvloeden en met hun kennis de 
maatschappij trachtten te verbeteren. Naarmate de tijd verstreek klopten politici bij 
deze figuren aan om beroep te doen op hun expertise. 

Partout où il s’est agi de ces questions spéciales, techniques ou philanthropiques, 
dont la solution a pour ainsi frayé à la voie à une action plus large, on a vu les 
gouvernements s’adresser eux-mêmes à des hommes spéciaux.1  

Deze professionals waren wel de speelbal van de politieke machthebbers. Hun 
geschriften en rapporten werden selectief gebruikt om sociale maatregelen te 
legitimeren maar wanneer hun ideeën niet pasten in het wereldbeeld van de politieke 
elite werden ze genadeloos afgekraakt of koudweg genegeerd. 

(2) Het tweede type van de lokale brokers werd verpersoonlijkt door De Brouckère, 
Lebon, Burggraeve, De Gorge, Laurent, d’Andrimont, Rolin-Jaequemyns, Buls, en 
Couvreur. Ook Ida de Crombrugghe – één van de zeldzame femmes-orchestres – 
organiseerde in haar thuisgemeente lezingen en volksvoordrachten om de arbeidsters 
op te voeden tot “goede huismoeders”. Deze brokers en tussenpersonen zetten zich in 
om de sociale positie van de arbeiders tastbaar te verbeteren, in eerste instantie actief 
op het lokale niveau. Het waren filantropische fabriekseigenaars die arbeiderswijken 
met sociale en openbare voorzieningen uitbouwden, artsen of 
weldadigheidsambtenaren die vanuit hygiënische overwegingen de huizen 
inspecteerden en nieuwe “gezonde” huizen lieten bouwen, geëngageerde liberalen die 
vanuit de emancipatorische zelfhulpgedachte schoolsparen aanmoedigden, volksbanken 
oprichtten, consumptiecoöperaties stichtten en volksbibliotheken uitbouwden of 
sociaal geïnspireerde vrijdenkers die een gelaïciseerd onderwijsnet uit de grond 
stampten. 

(3) Het derde type van de politieke hervormers wilde de sociale ideeën effectief in 
afdwingbare besluiten en wetten gieten. Liberale ministers als Rogier en 
Vandepeereboom waren witte raven in de negentiende eeuw. Rogier schreef 
omzendbrieven en maakte kredieten vrij om arbeiderswoningen te saneren, hij liet 
infrastructuurwerken uitvoeren en drong aan op de oprichting van een nationaal 
instituut voor openbare hygiëne. Daarnaast moedigde Rogier ook coöperatieve 
verenigingen aan, hij richtte een Caisse générale de retraite op en organiseerde in Brussel 
twee hygiënecongressen. In de jaren 1860 lag Rogier ook mee aan de basis van de ASLK 
en liet hij een wet stemmen waardoor bouwmaatschappijen voor arbeiderswoningen 
het statuut van naamloze verenigingen konden verkrijgen. Maar er waren ook politieke 
 
                                                        
1 FRJ, 0043 A, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Note confidentielle sur un projet de congrès ou de conférence 
juridique internationale”, 17. 
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hervormers die vooral op andere niveaus actief waren. Voituron bijvoorbeeld streefde 
op lokaal niveau naar sociale hervormingen en politieke macht. Maar de geschiedenis 
heeft aangetoond dat zijn Progressistenkring geen eclatant succes werd en dat de 
achterban van deze Gentse liberaal te klein was om te wegen op de politieke 
besluitvorming.  

Deze drie “types” waren wel nooit helemaal afgebakend en de strakke categorisering  
dient meteen genuanceerd te worden. Sommige hommes-orchestres laveerden in de loop 
van hun carrière van het ene naar het andere type of waren tegelijkertijd actief als 
professional, als lokale broker en als politieke hervormer. Ducpétiaux bijvoorbeeld was niet 
alleen een beleidsadviseur die verschillende wetenschappelijke publicaties schreef, hij 
ontpopte zich ook tot broker toen hij – tevergeefs – ijverde voor een bouwmaatschappij 
en een volksbibliotheek in het Brusselse milieu. Ook Charles Buls was niet alleen de 
oprichter van de onderwijsbond maar werd ook schepen van onderwijs en later zelfs 
burgemeester van Brussel. Vandepeereboom raadde als minister van Binnenlandse 
Zaken de provinciegouverneurs aan om volksbibliotheken op te richten maar had ook in 
zijn thuisstad het schoolsparen geïntroduceerd en er een openbare bibliotheek 
opgericht. En d’Andrimont was niet alleen een lokale broker die de eerste Belgische 
kredietcoöperatie in Luik stichtte, hij probeerde ook als liberaal 
volksvertegenwoordiger en als lid van de Commission permanente des Sociétés de Secours 
Mutuel het nationale beleid te sturen. 

 
De vraag die zich na deze studie opdringt is wat deze hommes-orchestres met elkaar 

verbond? Was er sprake is van een gemeenschappelijke ideologie? In de definitie van 
Andrew Heywood (2003) heeft een ideologie drie basisvoorwaarden: (1) de figuren moeten 
een analyse van de bestaande samenleving maken, (2) ze moeten een beeld van de gewenste 
samenleving schetsen, en (3) ze moeten proberen om de nieuwe samenleving te verwezenlijken. 

(1) Via de framing van de sociale kwestie en de continue diagnose van de 
maatschappelijke problemen voldeden de hommes-orchestres aan de eerste 
basisvoorwaarde: ze maakten een analyse van de samenleving. Ze hadden aandacht voor de 
keerzijde van de vooruitgangsmedaille en definieerden dé sociale kwestie als een grote 
maatschappelijke uitdaging. De industrialisering had tot toestanden geleid die volgens 
de hommes-orchestres sociaal onaanvaardbaar waren en vloekten met een aantal liberale 
uitgangspunten. Ze stelden vast dat de arbeiders in ellendige en mensonwaardige 
omstandigheden moesten leven, dat ze een gebrek hadden aan geld, eten, en dat hun 
moraal daardoor in gedrang kwam. Ze spraken van de “morele en fysieke degeneratie” 
van de arbeiders. Op zich was deze formulering van de sociale ellende niet typisch voor 
de hommes-orchestres, ook andere tijdgenoten spraken van “smerige krochten”, 
“losbandige arbeiders” en “onwetende paupers”. Maar toch was er een groot verschil: 
de hommes-orchestres gebruikten empirische vaststellingen en statistische gegevens uit 
doktersrapporten om de oude mythe te ontkrachten dat de levensstijl van de arbeiders 
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an sich de oorzaak was van de epidemieën en van de sociale ellende. Zij openden de ogen 
voor socio-economische factoren die het ontstaan en de verspreiding van armoede en 
ziekte mee beïnvloedden. 

(2) In hun zoektocht naar structurele oplossingen voor de sociale kwestie schetsten 
de hommes-orchestres een elitaire blauwdruk voor een nieuwe maatschappij, dat was de tweede 
basisvoorwaarde. Voor deze groep was de negentiende eeuw het tijdperk van het 
moralisme: de hommes-orchestres reden in de kopgroep die een burgerlijk 
beschavingsoffensief op gang wilde trekken. In hun nieuwe maatschappij woonden en 
werkten de arbeiders in betere omstandigheden. Het zou een harmonieuze samenleving 
zijn met “deugdzame en gezonde burgers” die zich meester hadden gemaakt van de 
“juiste” liberale waarden: spaarzaamheid, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, 
vooruitziendheid, orde, netheid, zelfbeheersing, laïcisme, bekwaamheid, tolerantie, 
vrijheid van meningsuiting, rechtvaardigheid en werkijver. Een lokale broker als 
Voituron stelde dat “de rede, het geweten, de vrijheid en de verantwoordelijkheid 
eigenschappen waren die beschaafde mensen van de wilde dieren onderscheidde.” De 
hommes-orchestres wilden de arbeiders “aanpassen” aan de burgerlijke normen en van 
deze “verfoeilijke klasse” “deftige burgers” maken. Het utilitaristisch principe werd een 
graadmeter in de zoektocht naar geschikte oplossingen: de handeling met het grootste 
geluk voor iedereen werd als moreel goed beschouwd. Deze mentaliteitswijziging bij de 
elite was een eerste belangrijkste stap in het emancipatieproces van de arbeiders. Maar 
vooral hun houding ten opzichte van drie punten kenmerkte het ideeëngoed van de 
hommes-orchestres: (a) belang van het zelfhulpprincipe, (b) nadruk op klassenverzoening, 
(c) ondersteunende rol van de overheid. 

(a) In het zelfhulpprincipe zagen de hommes-orchestres het ultieme redmiddel. In 
tegenstelling tot een groot deel van de liberalen die het zelfhulpaxioma aanwendden om 
hun eigen “verantwoordelijkheid” te ontlopen en om hun non-interventiepolitiek te 
legitimeren, geloofden de hommes-orchestres oprecht in de emancipatorische kracht van 
het zelfredzaamheidsprincipe. Ze ondersteunden de idee van de individuele 
verantwoordelijk vanuit de gedachte dat “het stuk gewonnen brood beter smaakte dan 
het gebedelde met boter op”. Bovendien was zelfhulp een antipode voor de caritas. De 
ervaring had deze figuren geleerd dat traditionele armenzorg en goedbedoelde 
filantropie niet volstonden om de maatschappelijke problemen te counteren. De 
traditionele liefdadigheid – vaak in handen van de Kerk – vonden zij schadelijk: 
charitatieve aalmoezen werkten luiheid in de hand en creëerden een “dynastie van 
bedelaars”. Via de zelfhulp zouden de verpauperde arbeiders zich kunnen emanciperen 
tot zelfstandige burgers, dat was de kerngedachte van de hommes-orchestres. 

(b) Maar deze figuren waren zeer pragmatisch. Gezien de maatschappelijke context 
achtten ze het bijna onmogelijk dat de arbeiders op eigen kracht en van nul af aan 
konden beginnen. Daar zagen ze een sleutelrol weggelegd voor de “hogere klassen”: die 
konden het “goede voorbeeld” geven en ook mogelijkheden creëren waardoor de 
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arbeiders zich konden aanpassen aan het burgerlijke milieu. Ze moesten hen een duwtje 
in de rug geven want “in het donker vooruit zou naar den afgrond leiden”.  De hommes-
orchestres streefden naar een “esprit d’association” en naar samenwerking tussen arbeid 
en kapitaal. Ze droegen het principe van de gemeenschappelijke zelfhulp hoog in het 
vaandel. Idealiter was er sprake van een “triple concours” tussen de overheid, de 
fabrieksbazen en de arbeiders om de sociale kwestie op te lossen.  

(c) Maar welke rol de overheid moest spelen en hoe ver de verantwoordelijkheid van 
de staat ging, dat was een discussie die in de kern van de sociale kwestie stond en die de 
hommes-orchestres onderling verdeelde. In principe waren de hommes-orchestres niet 
afkerig van staatsinmenging, maar voor velen was er een grote “maar” in het verhaal: 
interventie kon enkel wanneer het de persoonlijke bewegingsvrijheid niet in het 
gedrang bracht. De functie van de overheid werd in zeer vage bewoordingen uitgedrukt: 
de staat moest een “gunstig klimaat” scheppen en had een adviserende, delegerende en 
ondersteunende rol. Bij de invulling van deze begrippen was er duidelijk ruimte voor 
persoonlijke nuances. Ik schets een paar stellingen van de hommes-orchestres om de 
complexiteit te duiden. De Franse filosoof Simon bijvoorbeeld vond dat de staat op het 
vlak van onderwijs mocht ingrijpen omdat dat duidelijk over “la vie publique” ging, 
maar inzake arbeidershuisvesting – eerder “la vie privée” – kon deze interventie 
volgens hem daarentegen niet. De Bergense liberaal Defuisseaux was geen voorstander 
van directe staatsinterventie en wilde vooral particulier initiatief aanmoedigen, maar 
voegde meteen toe dat de staat wel een rol te spelen had wanneer de situatie “te 
schrijnend” was. Rogier was een actieve pleitbezorger voor de tussenkomst van lokale 
weldadigheidsbureaus en hij delegeerde openbare hygiëne en huisvesting naar de lokale 
besturen. Maar ook de nationale staat had volgens Rogier een rol te spelen: ze moest 
subsidies uitschrijven, netheidsprijzen uitreiken, inlichtingen en tips rondsturen, 
studies laten uitvoeren, reglementen en modellen opstellen en ondersteunende 
wetgeving uitvaardigen. Mareska en Heyman verwierpen het strikte laisser-faire principe 
maar koppelden aan de staatsinterventie uitdrukkelijk het opstellen van sectorale en 
internationale reglementen om de concurrentiekracht niet te schaden. Bovendien 
deelden deze Gentse artsen een belangrijke rol toe aan de werkgevers in de “opvoeding” 
van de arbeiders. Voor Rolin-Jaequemyns kon staatsinterventionisme – bijvoorbeeld 
infrastructurele maatregelen, uitbouw van spoorwegen en wegen – ook tastbare 
voordelen opleveren, maar hij kantte zich wel tegen staatshulp zonder meer wat hij 
beschouwde als een gedwongen aalmoes. Ook inzake onderwijs vond Rolin-Jaequemyns 
staatsinterventie overbodig, te meer daar dit de ouderlijke macht en de individuele 
verantwoordelijkheid zou schaden. De radicale Voituron wilde de sociale positie van de 
arbeiders opkrikken maar schreef in zijn zestienpuntenprogramma een minimalistische 
rol toe aan de staat. Ook hij meende dat vooruitgang enkel kon worden verwezenlijkt 
door vrijheid. De Laveleye daarentegen meende dat de overheid sociale correcties moest 
toepassen en dat interventie “noodzakelijk, rechtvaardig en hoogdringend” was, zeker 
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inzake onderwijs. Het spanningsveld tussen overheidsinterventie en het 
vrijheidsprincipe was bij de hommes-orchestres sterk aanwezig. Dudink (1997) stelde vast 
dat de tweeslachtigheid inzake overheidsinterventie ervoor gezorgd heeft dat deze 
groep liberalen een onbetwiste plaats in de geschiedenis van de grondvesting van de 
verzorgingsstaat misliep. De hommes-orchestres zetten voor de hervorming van de 
maatschappij in eerste instantie in op krachten vanuit de civil society en dat bleek geen 
succesvolle strategie. 

(3) Dat brengt ons naadloos bij de derde basisvoorwaarde van een ideologie volgens 
Heywood: de hommes-orchestres probeerden hun nieuwe samenleving te verwezenlijken door 
het oprichten van “burgerlijke” verenigingen die gericht waren op het bouwen van 
arbeiderswoningen, het oprichten van volksbanken en het uitbouwen van een 
gelaïciseerd onderwijsnet. Ik focuste op deze drie thema’s maar de sociale kwestie in de 
negentiende eeuw was breder en had meerdere tentakels  (lotelingensysteem, 
alcoholisme, prostitutie, vrouwen- en kinderarbeid, arbeidsongevallen,…). Toch is de 
keuze voor de drie thema’s niet willekeurig: in het burgerlijk beschavingsoffensief 
waren huisvesting, sparen en onderwijs de basisinstrumenten om het lot van de 
arbeiders te verbeteren en om hen een eerste trede op de sociale ladder te laten 
klimmen. De combinatie van een eigen woning, een eigen spaarboekje en goed 
onderwijs zou “weerbarstige en onzedelijke arbeiders” intomen en hen verheffen tot 
“moreel volwaardige burgers en productieve werkkrachten”. De drie thema’s waren 
essentiële schakels in de beheerstrategie van de burgerlijke bovenlaag. Huisvesting was 
één van de grootste en meest tastbare uitwassen van de industrialisering en 
urbanisering en vooral het feit dat de arbeider eigenaar kon worden van zijn woning 
maakte dat hij in de toekomst minder geneigd zou zijn om de bestaande 
machtsverhoudingen te contesteren. Volksbanken hadden op hun beurt de 
moraliserende kracht om het eigendomsgevoel te promoten, ze konden de arbeiders 
kapitaalkrachtiger maken en zodoende de maatschappelijke kloof tussen arm en rijk 
dichten. En de school was volgens de hommes-orchestres een panacee, een wondermiddel 
waar men de arbeiders moreel en politiek kon “ontwikkelen en ontvoogden”. Bovendien 
kon universeel onderwijs op termijn een vereiste worden voor algemeen stemrecht en 
kon het dus ook een stabiele democratie garanderen. Iedereen – ongeacht zijn sociale 
achtergrond, herkomst of positie – moest de kans krijgen om zijn mogelijkheden 
optimaal te ontwikkelen, dat was het ideeëngoed van vele hommes-orchestres. Een figuur 
als Voituron pleitte vurig dat het stemrecht niet op basis van bezit maar op basis van 
bekwaamheid moest worden uitgedeeld.  

Bij het uitbouwen van betere huisvesting en van spaar- en onderwijsinstellingen 
propageerden de hommes-orchestres het type van samenwerkende verenigingen. De 
werking van coöperaties sloot goed aan bij hun idealen: zelfhulp werd in dit soort 
verenigingen gepromoot en de arbeiders konden zich emanciperen zonder al te veel 
overheidsinterventie en zonder de grondslagen van het kapitalisme aan te tasten. Rond 
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het midden van de negentiende eeuw werd er in de praktijk in ons land vanuit liberale 
hoek met het coöperatieve modellen geëxperimenteerd. Via een netwerk van 
verenigingen trachtten de hommes-orchestres hun socio-culturele, economische en 
politieke idealen door te geven. Maar hun projecten leidden tot teleurstellende 
resultaten: de hoge instapkosten en de maandelijkse bijdragen maakten dat de 
samenwerkende verenigingen lang niet voor iedereen toegankelijk waren. De liberaal 
gepatroneerde coöperaties waren een contradictio in terminis en ze groeiden vaak uit tot 
geprivilegieerde genootschappen of commerciële organisaties met winstoogmerk en 
met een beperkt emancipatorisch karakter. In de praktijk bleek dat vooral 
fabriekseigenaars in het uitbouwen van sociale voorzieningen een kwantitatief 
belangrijke rol hebben gespeeld. De arbeiderswijken die ze bouwden werden een 
afspiegeling van hun burgerlijk waardenpatroon, een soort van mini-universum met 
“gezonde” woningen, coöperatieve winkels, crèches, scholen, pensioenkassen en 
spaarkassen. Het nadeel van deze industriële projecten was dat ze ten koste gingen van 
de vrijheid van de arbeiders. Eigenbelang, afkeer van staatsinterventie en sociale 
controle lagen niet zelden mee aan de basis van deze initiatieven. De grens tussen 
liefdadigheid en ontvoogding was flinterdun. De industriëlen handelden niet louter 
vanuit filantropische beweegredenen: hun investeringen werden gerecupereerd via een 
afbetalingssysteem met een gewaarborgde rentevoet en er werden inspecteurs op pad 
gestuurd om de hygiëne, de orde en de moraliteit in de arbeiderswijken te controleren. 
Hoe een industriële modelstad uiteindelijk decadent kon ontsporen bleek uit de casus 
van Pullman Town. Maar deze studie heeft anderzijds wel aangetoond dat deze 
initiatieven en ideeën die we vandaag categoriek zouden bestempelen als 
“paternalistisch” in de negentiende-eeuwse context wel de sociale positie van een 
aantal arbeiders verbeterden. De arbeiders in de fabriekswijken waren beter af dan vele 
van hun tijdgenoten: ze leefden in gezonde woningen met een tuintje, hadden stabiel 
werk, konden participeren aan volkscultuur, hun kinderen kregen les en zelf konden ze 
avondles volgen. 

 
Dat brengt me bij een ander besluit na dit onderzoek. De geschiedenis van de hommes-

orchestres was wel degelijk een histoire croisée. Hun wapens in de sociale strijd waren op 
één of andere manier met elkaar vervlochten, dat toonden ook de casestudies aan. In 
Mulhouse kwamen de verschillende strengen samen: de huisvestingmaatschappij 
werkte feitelijk ook als spaarkas, bij het uitreiken van netheidsprijzen hielden de 
Mulhouse-ondernemers rekening met het feit of de kinderen regelmatig naar school 
gingen en toen Jean Macé in de jaren 1860 een Franse onderwijsbond oprichtte, boden 
de Mulhouse-fabrikanten zich spontaan aan als bondgenoten en als “des soldats de la 
cause du progrès”. Ook in het gedachtegoed van de Gentse broker François Laurent 
gingen een goed uitgebouwd onderwijsnet en schoolsparen hand in hand. Net zoals 
Henry Roberts – de Britse architect die in Hyde Park modelwoningen liet bouwen tijdens 
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de wereldtentoonstelling (1851) – op het einde van zijn carrière zich ook interesseerde 
in volksonderwijs en advies vroeg aan Charles Buls, de oprichter van de Belgische Ligue. 
De thematische vervlechting bleek ook uit de werking van het Nederlandse 
discussiegenootschap Tot Nut dat volksboekjes uitgaf met hygiënische tips, over het 
onderhoud van arbeiderswoningen, maar ook volksscholen, bibliotheken en 
spaarkassen oprichtte. Schulze-Delitzsch – de founding father van de Duitse coöperatieve 
volksbanken – had tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs (1867) bijzonder veel 
aandacht voor de modelwoningen van Mulhouse. En op de cover van dit doctoraat staat 
een afbeelding van de Salle de Réunion in Mulhouse: een praktische ontmoetingsruimte 
voor volksvoordrachten, de hoofdzetel van de krediet-en consumptiecoöperatie en het 
steen geworden symbool van de vervlechting van de verschillende sociale topics. 

Bovendien ging de vervlechting nog een stap verder. In de zoektocht naar een 
oplossing voor de sociale kwestie verbonden de hommes-orchestres verschillende 
ruimtelijke schalen – lokaal, nationaal, internationaal – met elkaar. Het waren zij die als 
individuen een link smeedden tussen de internationale fora en de lokale experimenten. 
De internationale bijeenkomsten waren podia voor maatschappelijke vernieuwingen, 
broedplaatsen voor sociale ideeën. Deze studie benadrukte het belang van de 
internationale weldadigheids- en de APSS-congressen die baanbrekend waren voor de 
negentiende eeuw, niet alleen omwille van de behandelde thematiek maar ook voor het 
vrije discussiemodel en de universalistische boventoon tijdens de debatten die het 
nationalistisch discours – zij het voor niet lang – overstemde. Want hoe men het ook 
draaide of keerde het nationalisme bleef onderhuids aanwezig en deze internationale 
trefdagen waren ook perfecte plaatsen voor imagebuilding. De hommes-orchestres 
pronkten met hun lokale succesverhalen en waren niet vies van enige nationale PR. 
Vooral op de wereldtentoonstellingen werden prototypes gebouwd die door de massale 
internationale bezoekers bewonderd werden als triggers voor vooruitgang. Tegelijkertijd 
waren deze internationale bijeenkomsten een uitgelezen kans om inspiratie op te doen, 
een welgekomen aanvulling op de studiereizen en het veldwerk. Met grote interesse 
namen de hommes-orchestres, vaak als afgevaardigde van de nationale regering of van 
een lokale vereniging, deel aan de debatten. Het geloof dat kennisverwerving tot meer 
sociale vooruitgang zou leiden was een wijdverspreid idee. Via de rapporten en 
vaststellingen van de hommes-orchestres sijpelden buitenlandse voorbeelden en 
projecten binnen in de nationale en lokale debatten over de sociale kwestie. Ondanks 
het feit dat de internationale congressen geen afdwingbare besluiten konden 
uitvaardigen, beïnvloedden ze indirect lokale en nationale ideeën en gaven ze de sociale 
hervormers extra slagkracht. In hun thuisland of in hun stad van herkomst bouwden de 
hommes-orchestres voort op de experimenten die tijdens internationale congressen als 
het na te volgen model uitgebreid besproken werden. Door te focussen op deze 
“succesvolle” buitenlandse praktijken hoopten ze druk te kunnen uitoefenen op de 
machthebbers in eigen land. Want de hommes-orchestres stelden meermaals met 
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stijgende verontwaardiging vast dat de machthebbers in België geen proactief beleid 
uitstippelden. Het frustreerde hen mateloos dat de Belgische overheden alleen in actie 
kwamen in noodsituaties, zoals bij oorlogen en bij levensbedreigende epidemieën en dat 
het overheidsinitiatief al te vaak een retorische manier van schadebeperking was.  

In deze studie bestudeerde ik de impact van de verspreiding van de Franse 
arbeiderswijk van Mulhouse, van de Duitse volksbanken van Schulze-Delitzsch en van 
het Nederlandse model van de Maatschappij Tot Nut van’t Algemeen. Maar ook Belgische 
projecten zoals Laurents schoolsparen en Buls’ Ligue de l’enseignement kregen 
internationale weerklank en fungeerden als “deugdzame” internationale modellen. De 
Gentse stadsscholen werden een trekpleister voor iedereen die zich met schoolsparen 
bezighield en de Brusselse vereniging werd bestempeld als “la mère de toutes les 
autres”. Deze verenigingen kregen vanuit verschillende landen vragen en verzoeken om 
praktische informatie. De hypothese van policy learning – waarbij sociale hervormers 
doelbewust internationale projecten bezochten en bestudeerden en zich transnationaal 
lieten beïnvloeden – werd bevestigd. Succesvolle lokale projecten werden als het ware 
bewijsstukken die andere hervormers konden inspireren. Maar ook onder buitenlandse 
druk – policy emulation – namen de hommes-orchestres stappen. Transnationale 
vergelijkingen, die vaak opgesteld werden aan de hand van statistische gegevens, waren 
een courant gebruik in de negentiende eeuw. Rolin-Jaequemyns stelde in 1878 
bijvoorbeeld vast dat België inzake sociale politiek en democratisering van het 
stemrecht een achterstand op had gelopen in vergelijking met de buurlanden.2 Dat er 
sprake was van interactive diffusion kan niet worden ontkend: de hommes-orchestres 
gingen op zoek naar internationale erkenning, internationale legitimiteit én 
internationale samenwerking. De internationale congressen en wereldtentoonstellingen 
waren knopen – hubs – in een diffuus en ongestructureerd netwerk van Europese sociale 
hervormers die een middenklasse-identiteit probeerden te boetseren.  

Deze studie focuste niet enkel op de internationale schaal, ik onderzocht ook welke 
impact de modellen hadden op nationaal en lokaal vlak. Net als het internationale 
engagement waren de lokale initiatieven overigens ook bijna altijd een zaak van 
gedreven enkelingen. Op welke schaal en op welk thema de meeste nadruk werd gelegd, 
dat was een persoonlijke voorkeur. Het liberalisme van de hommes-orchestres bleef in 
essentie een inherent individualistische ideologie. Men maakte dankbaar gebruik van 
internationale modellen maar het valt op dat er in het bevlogen gedachtengoed steeds 
plaats was voor persoonlijke accenten en nuances. Een lokale broker als Burggraeve 
voegde het principe van de arbeider-aandeelhouder in zodat de arme, Gentse 

 
                                                        
2 FRJ, 0043 D, Gustave Rolin-Jaequemyns, “Discours prononcé par M. Rolin-Jaequemyns à l’Assemblée dans 
l’Association libérale constitutionelle de Gand”, 31 mei 1878, 8. 
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textielarbeider zonder voorschot kon instappen in een samenwerkende 
bouwmaatschappij, in Verviers wilde men wél een zolder in de arbeiderswoningen 
bouwen omdat er in deze Waalse stad – in tegenstelling tot in Mulhouse – geen 
openbare wasplaatsen waren, en de Franse Ligue was eerder een tijdschrift omdat het 
verenigingsleven er fel gecontroleerd werd door de nationale overheid. Kortom, bij de 
transfer van de ene context naar de andere pasten de sociale hervormers de ideeën en de 
modellen spitsvondig aan.  

Uit het bronnenonderzoek op basis van egodocumenten bleek bovendien dat 
persoonlijke eigenschappen ook een invloed hadden op de succesratio van de hommes-
orchestres. Een vergelijking tussen Voituron en Rolin-Jaequemyns toont dit duidelijk aan. 
Beide heren waren jurist van opleiding en hadden – vooral dankzij een riante erfenis – 
de tijd om zich te wijden aan de studie van de sociale kwestie. Voituron bracht uren 
door in zijn studiekamer, Rolin-Jaequemyns maakte vele buitenlandse reizen. Beide 
liberale figuren geloofden in de idee om de arbeiders te “verheffen tot een goede 
burger” maar de weg die ze kozen om daar te geraken was verschillend. Rolin-
Jaequemyns, als kosmopoliet, wereldreiziger en charismatisch liberaal, was actief 
betrokken in lokale verenigingen en hij bouwde een (in)formeel internationaal netwerk 
uit. Voituron daarentegen kunnen we eerder omschrijven als een mensenschuwe 
misantroop, hij was een studax die bergen werk verzette in de eenzaamheid van zijn 
rijke bibliotheek en die vooral druk probeerde uit te oefenen via het geschreven woord. 
Voituron was een theoretische wereldverbeteraar en een leergierige spons die het 
opborrelend, nieuw gedachtengoed aanzoog om het nadien in eigen publicaties en 
programmapunten te verwerken. Zijn ideeën waren zeer goed onderbouwd en wie 
Voiturons beleidspunten vandaag leest kan niet anders dan het visionair karakter 
erkennen. Maar in de realiteit verwezenlijkte een diplomatische pragmaticus als Rolin-
Jaequemyns, met zijn verschillende functies in de Gentse volksbank, in het Van 
Crombrugghe’s Genootschap en in het Institut de Droit international, meer dan Voituron 
wiens Progressistenkring de geschiedenis inging als een grote flop. De pragmatische 
politiek won het vaak van het vuur van de overtuiging.3 

 
Dit brengt ons bij het grootste faillissement van de hommes-orchestres: er gaapte een 

diepe kloof tussen de negentiende-eeuwse werkelijkheid en hun discours. In woord 
waren de projecten wel gericht op de volledige “arbeidersklasse”, maar in de realiteit 
richtten de hommes-orchestres zich vooral op de belangen van een toplaag van de 
arbeiders. Ondanks de vele aanmoedigingen via brochures, lezingen en congressen, kon 

 
                                                        
3 Evert Peeters, “I. De Haan e.a. (red.), Het eenzame gelijk. Hervormers tussen droom en daad 1850-1950”, in: 
BMGN, 126 (2), 2011, 133-135. 
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slechts een heel klein percentage – een geprivilegieerde subgroep – in de projecten van 
de hommes-orchestres meestappen. De verenigingen die werden opgericht waren eerder 
elitaire en burgerlijke genootschappen. Dat in de huisvestingsprojecten enkel 
kandidaten met “une bonne réputation et l’amour du travail” tot de selectie van 
kandidaat-eigenaars toegelaten werden, spreekt boekdelen. Bovendien is het moeilijk 
om het succes en de impact van deze projecten vandaag te meten. In de negentiende-
eeuwse bronnen hadden de hommes-orchestres altijd het laatste woord en zij 
verbloemden ongetwijfeld de projecten. Het verhaal van de hommes-orchestres en de 
sociale politiek in de negentiende eeuw was een geschiedenis van bovenaf, een topdown 
verhaal. Af en toe liet een dissonante stem zich horen. Defuisseaux bijvoorbeeld ergerde 
zich aan de diepe kloof tussen theorie en praktijk. Hij stelde dat in de gerealiseerde 
projecten een essentiële schakel ontbrak: het initiatief van de arbeiders zelf. 

Nederlandse historici argumenteerden dat een links-liberale elite in de negentiende 
eeuw een eenzame groep van “hervormers tussen droom en daad” was. Maar dat hun 
ideeën wel later succesvol gerecupereerd werden door sociaaldemocratische 
bewegingen (Houwaart, 1991; De Rooy, 1993; De Haan, ten Have, Kennedy, Smit, Bos, 
2009). Toen Multatuli in de jaren 1860 de sociale ellende aankaartte, werd hij 
omschreven als een oproerkraaier. Dertig jaar later werden zijn ideeën een serieus 
politiek agendapunt (van der Woud, 2010). Dit was wellicht het meest tragische aspect 
van de hommes-orchestres: ze prononceerden vernieuwende ideeën, maar kwamen net 
iets te vroeg met hun sociaal pleidooi. De tijd was nog niet rijp om te komen tot een 
glasheldere en gemeenschappelijke synthese van hun ideeën. Het gedachtegoed van de 
hommes-orchestres was een ejaculatie praecox die de wetgeving van toen niet direct kon 
bevruchten. Bovendien overschaduwde de ideologische breuklijn in België lange tijd de 
sociale kwestie. De politieke tweestrijd tussen de liberalen en katholieken en hun 
gekibbel over economische, politieke en ideologische thema’s kelderde maatschappelijk 
waardevolle projecten. Door deze dominante tweespalt moesten de vooruitstrevende 
liberalen pragmatisch zijn en zich verenigingen met hun conservatieve partijgenoten. 
Pas in 1887 kwam het uiteindelijk toch tot een breuk: Paul Janson scheurde zich af en 
richtte de Progressistische Partij op. Verder onderzoek zou kunnen aantonen of deze 
nieuwe lichting liberalen “erfgenaam” was van de hommes-orchestres. Er zijn alvast een 
aantal aanwijzingen in die richting. In Gent werd op het einde van de negentiende eeuw 
de Société libérale d’études sociales opgericht die door Jasmien Van Daele (2002) werd 
beschouwd als een reïncarnatie van de Société Huet. We kunnen voorzichtig stellen dat 
de bevlogen ideeën, die volgens sommige tot vervelens toe circuleerden in hogere 
kringen en tijdens internationale congressen, een invloed uitoefenden op latere 
beleidsmakers. De nodige kennis en expertise was al vroeg aanwezig maar pas rond de 
eeuwwisseling werden structurele maatregelen genomen. De huisvestingswet van 1889 
bijvoorbeeld volgde duidelijk het pad dat reeds was uitgetekend door de hommes-
orchestres: niet de overheid maar samenwerkende of naamloze vennootschappen 
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moesten tussenkomen inzake arbeidershuisvesting. Ook het sociale legitimatiediscours 
voor sparen tijdens de Belle Epoque ging terug op de vroegere ervaringen en toonde 
opvallend veel gelijkenissen met de burgerlijke ideologie over sparen in het midden van 
de negentiende eeuw. Maar het grote verschil was dat men in de periode 1846-1886 
verenigingen oprichtte voor de arbeiders, terwijl men op het einde van de negentiende 
eeuw inzette op verenigingen door de arbeiders. Hoewel de gerealiseerde projecten van 
de hommes-orchestres slechts enkele druppels op een hete plaat waren, benadruk ik als 
eindconclusie de symbolische betekenis van deze groep. Het feit dat er geen 
rechtstreekse erfgenamen van de hommes-orchestres aanwezig zijn in ons huidig 
versplinterd politiek landschap, doet niets af aan de rol die ze in de negentiende eeuw 
hebben gespeeld bij de modernisering en humanisering van het maatschappelijk 
denken. De hommes-orchestres werden nooit de maestro’s van de sociale omwentelingen 
op het einde van de negentiende eeuw maar ze hebben alvast de partituur van de 
verandering mee helpen schrijven. 
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Dankwoord 

Op het UFO met haar groene gangen is het soms een soap 
gelijk. Op sommige dagen wordt er goed en hard gewerkt, 
andere dagen zijn minder glansrijk. Momenten van 
crisis, momenten van euforie: allemaal te vinden op 
verdieping drie. De levens van doctorandi blijken 
behoorlijk turbulent. Een soort zelfkastijding die zijn 
gelijke niet kent. Allen streven zij naar een hoger doel, 
waarin de wetenschap wordt verrijkt. En het wonderlijke 
verleden weer een beetje begrijpelijker lijkt.1 
 

Met dit mooie citaat van Rose over “het leven als doctoraatsstudente aan de onderzoeksgroep 
Sociale Geschiedenis na 1750” begin ik mijn dankwoord. Eerst en vooral wil ik Luc Pareyn, 
directeur van het Liberaal Archief, professor Christophe Verbruggen en professor Gita 
Deneckere bedanken omdat zij vijf jaar geleden de handen in elkaar sloegen waardoor 
dit onderzoeksproject mogelijk werd. Zonder hun professionele steun en samenwerking 
zou dit proefschrift er vandaag niet liggen. Gita en Christophe, jullie hebben me 
bovendien als ervaren sherpa’s over de hoge bergen van dit doctoraat begeleid. Bedankt 
voor de aanhoudende motivatie die ervoor zorgde dat ik het doctoraatspad verder zette, 
ook al was dat niet altijd evident. Veel dank gaat ook uit naar de leden van mijn dbc-
commissie – professor Dirk Luyten, professor Dirk-Jan Wolffram en professor Jeffrey 
Tyssens – die me even gedreven gidsten en met hun kritische vragen mee vorm gaven 
aan deze studie. Ik wil ook de familie Rolin-Jaequemyns – en in het bijzonder mevrouw 
Laetitia Rolin – bedanken voor hun gastvrijheid en hun vertrouwen. Het snuisteren in 
de brieven van hun inspirerende voorouder Gustave en dan nog wel in het prachtige 
familiekasteel in Gomzé was ongetwijfeld één van de leukste momenten tijdens mijn 

 
                                                        
1 Dit citaat komt uit een “Sinterklaasversje” van Rose Spijkerman anno 2014. Het schrijven van versjes in naam 
van de goedheilig man is een Nederlandse traditie die ik aan iedereen warm aanbeveel. 
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archiefonderzoek. Mijn dank gaat ook uit naar de heer René Robbrecht van de Ligue de 
l’Enseignement van wie ik de toelating kreeg om het rijke archief van deze Brusselse 
onderwijsbond te doorpluizen in de kelder van de historische modelschool, een net iets 
minder glansrijk decor. Ik wil ook een aantal archiefmedewerkers en ex-collega’s 
bedanken voor de stimulerende samenwerking, voor hun gouden tips en voor de op 
voorhand geformuleerde interesse in dit proefschrift: merci Paule, Evert, Bart en 
Vincent.  

Ook de vele collega’s van de vakgroep geschiedenis wil ik uitgebreid bedanken. Het 
UFO – met haar groene vloeren – is overigens ook een plek waar je heel snel tot de 
anciens behoort en waardoor dit dankwoord ook een terugblik in de tijd is. Allereerst 
bedankt aan Julie en Joris die samen met Christophe mijn eerste bureaugenoten waren 
en die me als ‘groentje’ goed opvingen. Ook merci aan Thomas, Koen, Jasmien, Berber, 
Bruno, Toon, Fien, Lieselot & Lore om mij als novice met open armen te ontvangen én 
om mij tot de eindsprint te blijven steunen. Speciale dank gaat uit naar mijn lotgenote, 
Greet, onze kleine schrijfbureau was ongetwijfeld de meest donkere en minst 
inspirerende ruimte in Gent en omstreken, maar op één of andere manier zijn we er 
toch in geslaagd om bij collega’s de reactie – “het is hier eigenlijk wel een gezellig 
bureautje hè” – te ontlokken. Merci voor het geduld en de steun en ik wens je het 
allerbeste aan de overkant van de oceaan! Vanaf nu mag jij me op woensdagmorgen 
wekken en zetten we onze motivatiesessies gewoon verder via skype. Ook veel courage 
aan mijn generatiegenoten Bas, Dries, Pieter, Bernd, Kenan, Ophelia en Giselle. Jullie 
kunnen voor tips vanaf nu bij mij aankloppen en ik zal jullie twijfels dan traditioneel 
beantwoorden met irritante clichés als – “ja, plots zal het schrijven snel gaan, je zal dat 
wel zien”. De rijke schare collega’s op het UFO hebben mij alvast op het idee gebracht 
om het algemene beeld over historische onderzoekers te doorbreken. Wij zijn geen 
wereldvreemde vogels die zich enkel met stoffige onderwerpen bezighouden! Tijdens de 
lunchpauzes maar ook op café bewezen Jan, Torsten, Christa, Tom, Ine, Davy, Hans, 
Sven, Barbara, Hannes, Laura, Philippe, Hanne, Gisele, Dominique, Robrecht, Gillian, 
Ramses en Alexander dat historici allesbehalve saaie mensen zijn! Ook aan jullie merci 
om er voor te zorgen dat ik binnenkort enkel met mooie herinneringen aan het UFO kan 
terugdenken. Extra genegenheid gaat uit naar Eva, Tessa en Rose. Ik verdenk het FWO 
en het BOF ervan dat ze jullie als knappe Charlies Angels naar het UFO hebben 
gezonden, speciaal om mij bij te staan tijdens mijn laatste jaar. Zelfs met een 
aanzienlijke geografische afstand en met het ongemak van andere tijdzones slaagden 
jullie er enorm goed in om mijn saaie schrijfdagen op te fleuren met sappige anekdotes! 
Net zoals jullie dat voor mij deden, solliciteer ik voor functie van “klaagmuur” en waar 
kan ik die positie in de toekomst beter uitoefenen dan op het terrasje of aan de 
keukentafel in de Snoekstraat! 

Ook bij mijn lieve vriendin Nel – wiens haren bij het lezen van dit adjectief 
ongetwijfeld recht komen te staan – vond ik een barmhartige bondgenote. We legden 
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van het begin tot het einde deze doctoraatsmarathon, met een supporterende Fonso aan 
de zijlijn, samen af. Merci ook aan Sarah en Mathieu voor de gezellige sleepovers in 
Brussel in het gezelschap van Léon Morichar, een goede vriend van de befaamde Eddie. 
Dankzij de Basseveldste schone leerde ik bovendien niet alleen de mooie kreken van het 
Meetjesland kennen maar ook nog meer charmant volk uit de regio: Els en Ruth ook aan 
jullie een dikke merci voor de inspirerende schets-en-klets-namiddagen, het meelevend 
gezucht, de zalig luie zondagen en voor de ondersteunde dialogen en voor nog zoveel 
meer. Bedankt ook aan Mathieu: onze vriendschap voldoet niet alleen aan jouw vier 
criteria, via de De Pau-connectie is ze ook een histoire croisée geworden. Merci Sekou en 
Bieke: ik weet al een goed adresje waar ik deze zomer de concepten “weekend” en 
“vakantie” kan herontdekken. Jullie zijn niet alleen de meest sexy vrienden uit ons 
bende maar kunnen ons ook warm maken voor avontuurlijke weekendjes in de 
Ardennen of in Cap-Gris-Nez, welgekomen ontspanningsmomenten waar ik mijn 
batterijen opnieuw kon opladen. Mijn aller aller aller-langste vriendinnetje Catherine wil 
ik extra bedanken: bij jou en bij Brecht kan ik altijd terecht! Al 25 jaar lang zijn we 
boezemvriendinnen – misschien zelfs surrogaat zusjes – en ik kijk er enorm naar uit om 
binnenkort suikertante te worden. Ik spaar wel wat snoepjes en knuffels voor de kleine 
sterren van Laura en Naomi. Ook jullie schreven al heel vroeg in mijn 
“vriendinnenboekjes” en staan altijd voor me klaar. We hebben al veel samen mee 
gemaakt en weet dat we ooit met een vals gebit samen elkaars kaarsjes zullen uitblazen! 
Bedankt ook Tom: voor de professionele hulp, voor je welgekomen kritische vragen, 
voor je relativeringszin en bovenal voor het lekkere eten! Ook Koen en Katrijne – kort 
geleden nog goede buren – bedank ik voor de gezellige post-padel-spaghetti-avonden 
met octopusverhalen en ook voor de legendarische Balkanski-avond die – weliswaar 
vaag – voor de rest van mijn leven in mijn geheugen gegrift staat. Bij het schrijven van 
dit dankwoord valt me overigens op dat ik nogal veel “historische” vrienden heb, het 
heeft ongetwijfeld iets te maken met het nerd-cliché dat ik eerder in dit dankwoord al 
ontkrachtte. Merci mede-historici Tamara & Marie, en bedankt doctor Bregt: ook jullie 
hebben er voor gezorgd dat ik niet alleen pizza’s en frietjes at. Bovendien steunden 
jullie me enorm tot op het einde en jullie namen me ook tijdig mee naar de betere 
danstenten in Gent waardoor ik niet vastroestte in een onnatuurlijke doctoraatskramp. 
Bedankt ook aan doctor Kristof voor de tips, de steun en het nauwkeurig nalezen van 
mijn teksten. Merci aussi à Claire et Zelda, pour les weekends à Orléans et Paris et pour 
notre amitié sans frontières! 

Het mooie aan wat ouder worden – en eigenlijk ben ik nog piepjong hoor – is dat het 
aantal mensen om je heen steeds aangroeit. En ook al zie je elkaar niet altijd even vaak 
zoals je zou willen – drukke agenda’s je weet wel – toch weerhield dat ook Eline, Ruben, 
Bientje, Maarten, Pieter, Lore, Yasser, Adriaan, Stephanie, Barbara, Backy, Leoniek, Chris 
en de andere Vaaltjes niet om te informeren hoe het met me ging en om me af en toe 
een duwtje in de rug te geven. Ook bij mijn oma’ s en opa, tantes, nonkels en nichtjes, 
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kon ik rekenen op belangstelling en steun. Speciale woorden van dank richt ik aan het 
spellekesavond-team dat me traditiegetrouw halfjaarlijks een onvergetelijke avond 
bezorgt met van die onbetaalbare teveel-gelachen-buikpijn. Marily, Kim, Ilse, Mathieu, 
Matti & Loïc ik hoop dat we binnen 60 jaar nog altijd samen zullen spelen, maar dan 
bingo. Ik waarschuw jullie alvast: de laatste keer hebben jullie even kunnen profiteren 
van mijn mentale doctoraatsmoeheid, maar weet dat er voor mij in de toekomst enkel 
méér glansrijke overwinningen te wachten staan. Een lastminute bedankje aan Nathan 
voor zijn heldhaftigheid. 

Tot slot wil ik ook mijn geweldig gezinnetje bedanken dat ondertussen eerder een 
formidabele familie is geworden. Fientje, Mattias, Kobe en Jesje: een dikke merci want 
als kakkernest val ik teveel met mijn gat in de boter, dat besef ik maar al te goed. 
Bedankt voor jullie eindeloze grote broer- en zussensteun! Mams, paps, merci, voor de 
fantastische ouders die jullie zijn. Dankzij jullie greep ik kansen en weet ik wat 
onvoorwaardelijke liefde is. Bedankt dat jullie na al die jaren opnieuw het warme nest 
voor me openstelden in de laatste maanden van dit doctoraat. Ondanks de context was 
het toch heerlijk om even te vertoeven in Astene en om vanachter mijn bureau in mijn 
oude kamertje nostalgisch het reilen en zeilen in de Achterstraat in de gaten te houden. 
De gouden kooi zou nooit zo levendig en fleurrijk geweest zijn zonder de kleinkindjes 
die af en toe het witte huis met hun enthousiasme vulden. Viktor, Lotte, Janne en Mira 
jullie deden me elke keer opnieuw glimlachen ook op grijze dagen. Ik koester deze 
kostbare momenten waarvan ik weet dat ze in de toekomst minder evident zullen zijn. 
Maar kleine schatten, “Tata” zal nu ook wel minder achter haar computer zitten en 
meer met jullie kunnen voetballen, tekenen en knuffelen want haar “boek” is eindelijk 
klaar, yes! 
 

Carmen Van Praet 
Gent, 18 juni 2015 
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