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Hedendaagse economische en politieke 
geschiedenis (2015-2016) 

H1. Inleiding 

1.1 Wat is geschiedenis als academische discipline? Hoe gaat een historicus te 

werk?  

Methode om tot een academische (re)constructie en representatie van het verleden te komen:  

1) Fase van de heuristiek: actief op zoek gaan naar bronnen en getuigenissen/sporen 

• Geschreven bronnen: gepubliceerd, vb. krant; of niet-gepubliceerd,  vb. in archief) 

• Niet-geschreven bronnen: materiële restanten, audiovisuele en digitale sporen,… 

2) Fase van de historisch-kritische onderzoeksmethodes: we gaan onze bron kritisch 

bestuderen en elke bron wordt op zijn waarde getoetst via: 

• Externe kritiek: authenticiteit, datering,… 

• Interne kritiek: onder welke omstandigheden is de bron gemaakt, door wie, met 

welke bedoeling,… 

3) Fase van de (re)constructie: de historicus doet spreekt over het verleden, doet verslag over 

zijn werkwijzen, gebruikte methodes,… om tot juiste uitspraak over dat verleden te komen 

• Een verslag/ neerslag van verleden gebeurtenissen door een historicus is nooit een 

passief proces -> daarom spreken we liever niet van een reconstructie 

• Heel ‘actief’ omdat je moet nagaan of de bron volledig, betrouwbaar,… is en je moet 

de bron op een juiste manier kunnen interpreteren(geen papegaaienwerk)  

 

Alle 3 de fases zijn zelf gewijzigd, en na interne ‘metareflectie’ voortdurend aangepast doorheen 19e 

en 20e eeuw 

 

Historiografie/ theoretisch-historische reflectie over het verleden = het proces waarbij historici 

bestuderen hoe men in het verleden naar verleden gebeurtenissen keek –en gaandeweg de 

geschiedenis letterlijk, en continu heeft herschreven  

1.2 een historiografisch intermezzo 

Significante verschuivingen binnen het zelfstandige vakgebied geschiedenis: 

• Fase heuristiek: de aard van de bronnen wijzigt(vb. politieke bronnen-> meer statistisch 

bewerkbare bronnen -> egodocumenten als brieven) 

• Fase historisch-kritische onderzoeksmethodes: de wijze waarop men de geselecteerde 

bronnen bestudeert en verwerkt wijzigt(vb. letterlijke citaten->kwantitatieve verwerking) 

• Fase constructie: de thema’s die men onderzoekt, de vragen die men aan de bronnen stelt 

en de wijze waarop men resultaten interpreteert en verwerkt wijzigt(vb. politieke instellings-

geschiedenis ->SE analyses -> microstoria’s) 

 

Deze significante verschuivingen zijn zelf gevolg van wijzigingen langs kennis-wetenschappelijke as, 

methodologisch-interpretatieve as en thematisch-probleemgestuurde as. 
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De wijze waarop academisch geschoolde historici in de loop van 19e en 20e eeuw aan geschiedenis 

deden, is een gevolg van wijzigingen langs  

1) Een kenniswetenschappelijke of epistemologische as 

• Positivisme(vanaf midden 19e eeuw): gaat uit van een optimistisch geloof in de objectieve en 

totale kenbaarheid van het verleden 

• Vs. relativisme(vanaf 1970): wil niet veel verder gaan dan ‘iets heeft plaatsgevonden’ in het 

verleden, en al de rest is een representatie of verbeelding 

 Wij kiezen voor middenweg van probabilisme: gaat ervan uit dat de verleden werkelijkheid 

nooit volledig kan worden gekend, maar wel volgens voortschrijdende inzichten van 

waarschijnlijkheid kan worden benaderd  

2) Een methodologisch-interpretatieve as 

• Deductieve methode: vertrokken van theoretisch onderbouwde stellingen of axioma’s, die 

verondersteld worden een universele geldigheid te bezitten. Strak onderbouwde denkkader, 

geloof in maakbaarheid maatschappij, eerder positivistisch, van algemene tot het bijzondere 

• Vs. inductieve houding: vertrekt van empirie, feitenopbouw en contextualiseren, om van het 

bijzondere tot het meer algemene te komen, deze wetenschappers waren minder sociaal-

reformatorisch ingesteld, en minder positivistisch 

• Leidde eind 19e eeuw tot een Methodenstreit over de na te volgen onderzoeksmethodologie 

• Wij kiezen voor inductieve benadering; de zogenaamde maatschappelijke ‘wetten’ zijn niet 

altijd geldend (zie Philips-curve; 1970-1990 inflatie en werkloosheid samen) 

3) Een thematisch-probleemgestuurde as  

• Evenementiële geschiedschrijving 

• Vs. een structuralistische benadering van het verleden 

• De verschuiving valt ten dele samen met overgang politieke en militaire geschiedenis van 

19eeeuwse natiestaten (histoire bataille) naar een bewust afstandelijke, harde en 

wetenschappelijke sociaaleconomische geschiedschrijving in periode 1920-1970 naar 

uiteindelijk een ‘poststructuralistische’ en synthetisch-procesmatige benadering nu 

• Die belangrijke verschuiving begin 20e eeuw werd gedragen door de Franse Annales beweging  

o Bloch, Febvre richtten in 1929 nieuw tijdschrift op waar niet langer politieke en 

militaire geschiedenis centraal stond, maar de economische en sociale 

o De Annales legden grondslag van nieuwe manier van geschiedbeoefening, waarin 

structuren en lange-termijn processen centraal stonden 

o Wilden hokjesdenken doorbreken, en streven naar ‘interdisciplinaire totaalbenadering’ 

binnen de menswetenschappen  

o Na WOII raakte de Annales-beweging geïnstitutionaliseerd: Annales school in Parijs, die 

school werd het Bolwerk van o.a. Braudel 

o Bleven pleiten voor histoire totale, nu ook de demografie en geografie aan bod 

o Braudel: le temps géographique structuur van de tijd), le temps social(de conjunctuur 

van een periode) en le temps individuel(gebeurtenissen alledag) 

o Jaren 1960 opnieuw een methodestrijd tussen 

- De dominante Annales geïnspireerde benadering binnen Europa 

- Een Angelsaksische aanpak die wilde komen tot een meer wiskundig, statisch 

onderbouwde aanpak (vooral VS en Engeland tegen Annales) 

Vb. Kuznets: nationaal inkomen voor meten van de economische groei  
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Opkomst new economic history/ econometrie/ cliologica: statistisch historisch 

bronnenmateriaal 

o Ook de sociale geschiedenis(geheel van relaties tss mensen, structuren zoals sociale 

stratificatie en mobiliteit) begon zich meer te profileren (marxisme) 

o Thompson: history from below, processen van betekenisgeving van onderuit 

o Omslag jaren 70: cultural & linguistic turn: geschiedenis moet ook over culturen, 

mentaliteiten gaan. Niet cijfers maar letters zijn belangrijk 

o Laatste 2 decennia heeft zich proces van interne herbronning voorgedaan 

1.3 het waarom en nut van deze cursus 

Wij focussen op historische complexiteit van maatschappelijke en mondiale transitieprocessen van 

pol en SE aard. De wijze waarop constellaties/ assemblages(bestaande uit ideeën, beslissingen,…) 

historisch vorm krijgen staat centraal. Deze krijgen zeker historisch gewicht(worden pad-afhankelijk) 

en structureren op lange termijn de uitkomst van het historische proces op niet willekeurige wijze 

3 verweven/ vervlochten spanningsgebieden of probleemvelden in driehoeksrelatie tot elkaar: 

1) Probleem van welvaart: klassieke vertrekpunt economische geschiedenis 

Studie naar organisatie van een productiestructuur of systeem nodig 

2) Probleem van macht: klassieke vertrekpunt politieke geschiedenis 

Studie van de organisatie en vorming van een staatsstructuur of systeem nodig 

3) Probleem van risico’s: klassieke vertrekpunt sociale geschiedenis 

We moeten ook aandacht geven aan mentale constructies(gewoontes, ideologieën, 

mentaliteiten): klassieke vertrekpunt van de culturele geschiedenis.                                                    

Mentale constructies ontstaan binnen een bepaalde historische constellatie, maar oefenen zelf 

ook invloed uit op de 3 probleemvelden.  

Welk nut heeft het dat we deze maatschappelijke en mondiale transitieprocessen bestuderen? 

• Beter inzicht in de geschiedenis om hedendaagse politieke, sociale en economische 

ontwikkelingen beter te begrijpen 

• In The History Manifesto zeggen 2 Amerikaanse historici dat het ons in staat zal stellen om 

met meer vertrouwen de toekomstige problemen aan te pakken 

Gelijkenissen en verschillen crisis jaren 30 en 2008: gelijkenissen in crisis, maar verschillen in beleid: 

• Gelijkenissen: beurscrisis: speculatieve bubbel; financiële crisis: vertrouwen in banken 

geschaad; economische crisis: gevolgen in reële sfeer 

• Verschillen: lender of last resort-beleidslijnen(o.a. nationaliseren van insolvente banken, 

geen protectionisme, aangroei overheidsschuld omdat zij de schuld op zich namen in 2008 

1.4 het geografisch en temporeel kader van deze cursus 

Breed maatsch en mondiale transitieprocessen van politieke en SE aard voor een geografische 

‘microcontext’, de regio die we vandaag België noemen 

Volgens Luc Huyse 3 breuklijnen (wij focussen enkel op het eerste):  

1. !Het sociaaleconomische spanningsveld: spanning tss arbeid en kapitaal, en de wijze waarop 

de politiek daar meermaals heeft op ingespeeld en dit spanningsveld mee vorm gegeven 

2. De levensbeschouwelijke breuklijnen tss katholieken en vrijzinnigen, 
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3. De communautaire breuklijnen tss Nederlandstalige en Franse Belgen  

Wetenschappers hebben geprobeerd doorheen 19e en 20e eeuw bepaalde terugkerende 

‘wetmatigheden’, ‘cycli’ of ‘conjuncturen’ in de hedendaagse periode te ontwaren -> golventheorie 

Vb. Kitchen wave(3-5j), Juglar(7-11j), Kuznets(15-25j) en Kondratieff(50-60j) 

Elke golf in 2 gedeeld: A fase: kwantitatieve aangroei, B fase: kwalitatieve aangroei 

 Wij volgen golfbeweging van 100 jaar: 1750-1850, 1850-1945 en 1945-2050(?) 

Onthoud: dé geschiedenis bestaat niet, er treden voortdurend betekenisverschuivingen op! 

H2. Van ancien régime naar democratische natiestaten  

2.1 van oude naar nieuwe politieke constellaties 

Nieuwe, ‘verlichte’ politieke ideeën verspreidden zich in 18e E.(->politieke elites van de macht stoten) 

 Het ging om een maatschappelijk en globaal politiek transitieproces dat zich afhankelijk van 

regio tot regio in verschillende scenario’s en snelheden voltrok 

Revolutionaire ‘schokgolven(1776 Amerikaanse,1789 Franse,1830 Belgische onafhankelijkheid,…) en 

‘onafhankelijkheid’- of ‘vrijheidsoorlogen’ (al dan niet succesvol) was een mondiaal gegeven 

 Ze waren niet het gevolg van een eenzijdige, continue moderniteitsboog, maar van fragiele 

historische gebeurtenissen die evenveel tegenbewegingen teweeg brachten 

Revoluties die succesvol waren, leidden tot de oprichting van nieuwe, onafhankelijke natiestaten  

3-ledig politiek transitieproces: 

1) Van een versnipperd, gedecentraliseerd politiek systeem -> machtig, eengemaakt, centraal 

staatsapparaat 

2) Soevereine vorsten -> soevereine naties 

3) Immobiele standenmaatschappij ->democratische burgerstaat(met georganiseerd stemrecht) 

Dit transitieproces deed zich in België voor ca. 1750-1850 en deze assemblage of lash-up van 

ideologieën, politieke en economische beslissingen, ideeën, waarden,… krijgt uiteindelijk een zeker 

gewicht(ze wordt pad-afhankelijk), en gaat zo op lange termijn de uitkomst van het historische 

proces op een niet-willekeurige wijze structureren.  maar de loop van de gesch staat niet vast! 

2.2 de politieke ontrafeling van het feodalisme in de Zuidelijke Nederlanden 

De latere regio België maakte midden 18e E. deel uit van het Oostenrijks-Habsburgse keizerrijk. 

Onze gewesten waren een verzameling van min of meer zelfstandige regio’s aan de Noordzee.  

 Belangrijk is in te zien dat de Zuidelijke Nederlanden niet zomaar aan het ‘wachten’ waren op 

hun onafhankelijkheid en de vorsten van vorige eeuw niet als ‘vreemde bezetters’ werden 

gezien. Men aanvaarde voor de 18e eeuw probleemloos de heersers omdat ze via feodale 

erfopvolgingsregels aan de macht waren gekomen. Bovendien was de machtsverankering en 

rechtsuitoefening eerder regionaal en was er dus geen sterke eengemaakte centrale staat. 

Het bestuur was versnipperd, indirect en onrechtstreeks. 

In de 18e eeuw gingen de Oostenrijks-Habsburgse keizers proberen om voorzichtig de verschillende 

territoria van de Zuidelijke Nederlanden verder te centraliseren, zonder aanvankelijk het regionale 

particularisme, hun oude rechten, vrijheden van tal van groepen aan te raken en te veranderen. 
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• Midden 18e eeuw kwam hier onder invloed van de nieuwe, politieke verlichte ideeën aan 

verandering in: Maria Theresia(1745-1765) en haar zoon Jozef II(1765-1790) werden het 

voorbeeld van ‘verlichte despoten’  

• Utilitarisme: hoe kunnen we de staat, economie zo efficiënt mogelijk organiseren 

• In 18e eeuw richtten ze zich aanvankelijk tegen dogmatische, niet door de rede gefundeerde 

machtsclaims van de almachtige Kerk en Kroon. In de Oostenrijkse Nederlanden zijn het 

aanvankelijk de keizers die, zich beroepend op ideeën van de Verlichting, naar het soort van 

politieke veranderingen gaan streven die hun macht nog versterken 

• Het gaat daarbij om: 

o Een meer rationele ordening van het staatsbestel, waarbij de oude macht van de 

middeleeuwse, feodale adel definitief gebroken wordt (goed voor intellectuelen) 

o Ook de macht van de geestelijkheid wordt gebroken, ten voordele van striktere 

scheiding Kerk en Kroon 

o Het centrale staatsbestuur gaat meer gericht ingrijpen in de economie. Economische 

maatregelen vooral ten goede van groothandelaars, financiers, grootindustriëlen,… 

Van enige progressieve, sociale politiek gericht op meerderheid bevolking was echter 

geen sprake.  politieke frustraties bij intellectuelen en welvarende burgerij(3e 

stand); Voltaire: “alles voor het volk, niets door het volk” 

Het ‘verlicht despotisme’ haalt zijn mosterd bij politieke ideeën van de verlichting, maar staat toch 

afkerig tegenover ideeën van volkssoevereiniteit en het nationalisme. 

2.3 Van soevereine vorst naar soevereine natie 

De staat is ontstaan mede door het sociaal contract:  

• Aan de basis van de politieke denkbeelden van de Verlichting ligt de theorie van het sociaal 

contract: gaat ervan uit dat iedere mens onvervreemdbare mensenrechten bezit(vb. recht op 

leven, vrijheid) + dat er universeel ethische regels bestaan(vb. niet-doden) 

• Om deze rechten en ethiek te waarborgen, hebben de mensen een maatschappelijk verdrag 

of contrat social gesloten, waardoor de staat is ontstaan 

• Een meerderheid van de bevolking heeft de beslissingsmacht overgedragen aan een overheid 

• Volkssoevereiniteit: de vorstelijke macht wordt gelegitimeerd door het volk zelf en het volk 

is soeverein een vorst af te zetten wanneer die niet langer het algemeen belang dient  

 Ideeën volkssoevereiniteit leidden al in 1688 tot een Glorious Revolution in Engeland, 

waaruit een constitutionele monarchie ontstond: de koning was gebonden aan een 

grondwet, iedere burger gelijk voor deze wet standensamenleving werd opgeheven 

• Scheiding der machten wordt ook aan deze idee toegevoegd, om de machtswillekeur van de 

vorst tegen te gaan -> deze trias politica zal de basis vormen van de grondwettelijke regimes 

na Franse revolutie 

• De politieke ideeën vd Verlichting waren eerder reformatorisch dan revolutionair van aard 

• Nastreven van burgerlijke vrijheden(gelijkheid voor wet, afschaffing slavernij) en politieke 

vrijheden(zelfbeschikkingsrecht) ging wel leiden tot politieke eisen, spanningen en conflicten 

 De realisatie van het politiek liberalisme als gewenste staatsinrichting, werd het doel 

Wanneer de idee van volkssoevereiniteit zich ging enten op de idee van zelfbeschikkingsrecht der 

volkeren, ontstond een explosieve cocktail die, in 2e helft 18e eeuw(periode groeiende sociale onrust 

door stijgende voedselprijzen), ging leiden tot al dan niet succesvolle revolutionaire uitbarstingen. 
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Deze dynamiek werd versterkt door opkomst van het nationalisme als politiek gedachtegoed. 

Essentie nationalisme: de idee dat een samenhangend volk recht heeft op een eigen staat. 

O.a. succesvolle Amerikaanse en Franse revoluties verspreiden begrip van de ‘natie’: alle inwoners 

van eenzelfde land hebben zich verenigd om de macht te ontnemen van de vorst, ze vormen 1 natie 

Nationalisme= een ideologie en beweging die streeft naar een eigen staat en culturele ‘eigenheid’. 

Hiervoor moet het volk genationaliseerd/ gehomogeniseerd worden: zich bewust worden van zijn 

onderscheiden eigenschappen(vb. taal, religie, gedeelde geschiedenis, tradities, enz.)  

• Leidt tot begrippen als ‘volkseigen’ en ‘volksvreemd’ 

• In de loop van 19e en 20e eeuw gaat nationalisme leiden tot separatisme en irredentisme  

• Onderscheid civiel nationalisme(notie staatsburgerschap) en etnisch nationalisme(verwijst 

naar volk met eigen bestaan, oorsprong en verleden; leidt tot uitsluiting soms) 

• De natie is altijd een sociale constructie; naties of volkeren zijn geen natuurlijke entiteiten, 

maar worden stap voor stap opgebouwd door historische gebeurtenissen en ingrepen 

2.4 de opkomst van de Belgische natiestaat 

De Franse revolutie en de annexatie van de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk(1764-’95), waren van 

fundamenteel belang voor de Zuidelijke Nederlanden om definitief komaf te maken met de feodale 

restanten uit ancien régime. Dit gaat leiden tot: 

• Introductie sterke, centralistische staat die regeert via direct bestuur(staat regeert zonder 

tussenkomst van regionale of lokale machtsniveaus,…) -> leidt tot versnelde burocratisering 

 De machtsbalans tss lokaal en centraal gezag wordt sterk gewijzigd 

• Het land wordt grondig gereorganiseerd volgens een eengemaakt juridisch en administratief 

systeem (vb. nieuwe directe belastingen) 

• Door de opname van de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen in de grondwet, 

worden begrippen als volkssoevereiniteit, natie, scheiding machten,… bekend in Zuid Ned 

Aanvankelijk was Frankrijk een constitutionele monarchie geworden, maar gevaar dat de vorst 

opnieuw ging samenspannen met adel en clerus bleef reëel  -> onthoofding Lodewijk XVI zorgde voor 

nog meer chaos  verschillende Europese mogendheden spannen samen om de Franse republiek 

klein te krijgen waardoor het leger in Frankrijk zeer veel macht kreeg 

• Napoleon, succesvolle generaal, greep de macht in 1799, en kroonde zich tot keizer in 1804 

• Men gaat terug naar een systeem van ‘verlicht despotisme’ in Frankrijk en Zuidelijke Ned., 

maar het ging niet om volledige terugkeer naar ancien régime, want Napoleon behield veel 

burgerlijke vrijheden, en breidde die soms zelf verder uit 

De machtshonger van Napoleon werd hem fataal. De grote mogendheden komen samen na zijn 

verwijdering in het Congres van Wenen(1814-1815) om te beraadslagen wat met Frankrijk moest 

gebeuren  men besloot om het ancien régime opnieuw te ‘restaureren’ en de conservatieve 

krachten wonnen(kerk en kroon) 

De Belgische revolutie 1830 moet worden begrepen als reactie op het Congres van Wenen 

• Men had beslist de Zuidelijke Nederlanden onder te brengen in bufferstaat tegen Frankrijk 

• Met de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden(1815-1830) kregen de Zuidelijke 

Nederlanden opnieuw verlichte, ancien régime vorst: Willem I van huis van Oranje 
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Beslissing oprichting Koninkrijk der Nederlanden zorgde vanaf begin voor problemen in Zuidelijke 

Nederlanden die aanhechting met Noordelijke Nederlanden niet zagen zitten: 

• Culturele verschillen: Zuiden Katholieke Kerk belangrijk, Noorden protestantisme mogelijk 

• Economische tegenstellingen: Noorden op handel gericht, Zuiden op industrie 

• Bestuurskundige tegenstellingen: Zuiden veel meer inwoners, maar kreeg evenveel volks-

vertegenwoordigers als Noorden + Nederlands werd bevorderd terwijl Zuiden Frans sprak 

Met Willem I ging een groeiend verzet opkomen in het Zuiden 

• Hij reserveerde veel beleidsdomeinen voor hem alleen (echte exponent ancien régime) 

• Twee uiteenlopende politieke stromingen gaan zich verenigen in een ‘monsterverbond’ 

(coalitie van totaal tegengestelde krachten) tegen Willem I: 

o Politiek vooruitstrevende groep in het Zuiden die veranderingen in lijn van Franse 

revolutie wilden(intellectuelen, journalisten,…). Wensten stemrecht, persvrijheid,… 

o Een behoudsgezinde, Katholiek-conservatieve groep die de particuliere privilegies en 

gewoontes uit ancien régime hersteld wilde zien 

• Zowel in Noord als Zuid waren er ook ‘orangisten’ (aanhangers huis van Oranje) 

2.5 de opstand van 1830, de grondslagen van de Belgische democratie en het 

unionisme 

De reden dat het precies in 1830 tot uitbarsting kwam tegen Willem I, had te maken met het feit dat  

• Er een acuut ongenoegen bij de brede arbeidsdagen van de bevolking was over de 

economische toestand (industrialisering+ demografische druk -> dalen arbeidslonen + hoge 

werkloosheid en graanprijs liep op) 

• Ook ontevredenheid bij de middengroepen en elites: hij treedt zeer repressief op inzake 

persvrijheid 

In Brussel begon de opstand op 25 aug 1830 tijdens een opera over een Napolitaanse volksopstand 

• Het geweld richtte zich tegen Nederlandse ambtenaren, orangisten, maar ook tegen 

machines en fabrieken  

• Het kwam tot rellen in de straten, en Willen I reageerde weinig doordacht: het Nederlandse 

leger trok zich terug om ruimte te laten voor onderhandelingen en een bloedbad te 

vermijden, maar gaf zo ook vrij spel aan de revolutionairen om zich te organiseren  

• Op 4 oktober werd de onafhankelijkheid uitgeroepen 

• Belangrijk voor het welslagen van elke revolutionaire omwenteling, is echter internationale 

steun en erkenning  die kwam er op de Conferentie van Londen (dec1830-jan 1831), na 

toezegging Frankrijk(die bufferstaat kwijt was) en Engeland(had geen zin in nieuw conflict) 

 De nieuwe staat moest wel opnieuw een monarchie worden en neutraal zijn 

• Men vond Leopold I als 1e ‘Belgische’ koning; hij was een meer gematigd en voorzichtig 

persoon dan Willem I (werd meer als symbolische vorst aanzien door de revolutionairen) 

Met de nieuwe Belgische grondwet werden de Zuidelijke Nederlanden voor het eerst een echte 

democratische natiestaat. Ze was de meest liberale, vrijgevochten grondtekst ter wereld, enkele vb: 

• Erkennen tal van burgerlijke vrijheden: recht vergaderen, vereniging, persvrijheid,… 

• Politieke vrijheden: erkenning dat macht uitgaat van het volk!, scheiding machten,… 

• Aan banden leggen van de macht en willekeur van de vorst (door volkssoevereiniteit)  
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De grondwet zal vooral de belangen van 1) het kapitaal(grootgrondbezitters, industriëlen,…) en 2) de 

intellectuelen(juristen, journalisten, leraars,…) weerspiegelen. 

Toch wordt duidelijk dat de grondwet vooral de belangen van de economische topklasse dient: 

1) ‘censitair’ sytseem bij verkiezingen: hoge kiescijns ->alleen bezittende klasse kreeg stemrecht 

2) Parlement bestond uit 2 kamers, waarbij de verkozenen aangesteld werden volgens een 

meerderheidsstelsel(50%+1 stem: alle zetels), waardoor de Katholieken en de Liberalen tot 

op einde 19e eeuw de Belgische politiek gaan bepalen (tot invoering evenredigheidsstelsel) 

3) Niet enkel kiescijns voor kiezers, om zich kandidaat te stellen als volksvertegenwoordiger 

moest je bezit hebben(kiescijns voor de verkozenen).  

Het verschil met het ancien régime: macht niet meer op basis afstamming, maar op rijkdom 

Niet iedereen was tevreden; minder welgestelde intellegentia en progressieve liberalen voelden zich 

verraden -> toch pas in jaren 1840 naar boven 

Periode 1830-1847 is de fase van het unionisme, gekenmerkt door het machtsstreven van hetzelfde 

‘monsterverbond’.de conservatieven en progressieven hielden aanvankelijk de rangen gesloten.     

Het unionisme werd gekenmerkt door ene politiek van ‘nationalisering’, die zich richtte op de 

consolidatie en eenmaking van de nieuwe Belgische natie. Er waren nog geen politieke partijen. 

H3. In de maalstroom van de sociaaleconomische vernieuwing  
 

3.1 van oude naar nieuwe sociaaleconomische constellaties 

 Het sociaaleconomisch transitieproces is een samenklitten van ontwikkelingen op, hoofdzakelijk, 

demografisch, ruimtelijk en tewerkstellingsgebied. (verlies politieke ontwikkelingen niet uit het oog) 

Drieledig sociaaleconomische transitieproces: 

1) Een demografische transitie: groei wereldbevolking evolueert van hoge geboorte- en 

sterftecijfers naar lage geboorte- en sterftecijfers, en van lage naar hoge levensverwachting  

2) Een versneld en wereldwijd urbanisatieproces, waarbij de groeiende wereldbevolking in 

toenemende mate werd en wordt geconcentreerd in verstedelijkte gebieden 

3) Een globaal industrialiseringsproces, waarbij tewerkstelling in de primaire of agrarische 

sector sterk is afgenomen ten voordele van de industrie(secundaire sector), en ook 

tertiaire(diensteneconomie) en quartaire sector(kenniseconomie) economische groei 

3.2 Een groeiende bevolking 

Sterke bevolkingsgroei die zich in de loop van de 18e eeuw doorzette. Hoe is dit te verklaren?         

Voor 1700: fase 0 = de pre-industriële of hoog-stationaire fase: hoge sterfte- en geboortecijfers 

houden elkaar in evenwicht, met stagnatie of trage groei van de bevolking tot gevolg  

• Bestaansinkomen essentieel om tot huwelijk te komen, en dus reproductie 

• Dit impliceerde hoge eerste huwelijksleeftijd (varieerde mee met economische situatie) 

• Binnen het huwelijk veel kinderen geboren, hoofdzakelijk door gebrek anticonceptiva 

• Toch geen groei bevolking door de hoge structurele mortaliteit bij zuigelingen, kinderen en 

vrouwen in kraambed + catastrofale moraliteit(oorlog, honger en epidemische ziektes)  
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c.1750-1850: fase 1 = hoog-expansieve fase: de sterftecijfers beginnen te dalen, maar de 

geboortecijfers blijven hoof tot zeker c.1870, met bevolkingsgroei tot gevolg(bijna verdubbeling) 

• Na 1750 nooit eerder vertoonde demografische groei, die de ‘structuurpatronen’ veranderd 

• De bevolkingsexplosie concentreerde zich aanvankelijk op het platteland 

• 1e verklaring: afname catastrofale mortaliteit: 

1) periode relatieve geopolitieke rust en gebrek aan oorlogsvoering  

2) ontwikkelingen in landbouw -> betere variatie aan voeding!  

• 2e verklaring: afname structurele mortaliteit door:  

1) Verbeteringen in de medische sector 

2) Verbetering van de private hygiëne 

3) Toenemende sanering van het stedelijke leefmilieu(ervoor urban graveyard effect) 

• Geboortecijfers bleven hoog tot c.1870, door nieuwe bestaansmogelijkheden die de 

industrialisering meebracht: 

o Aantal ongehuwden neemt af (ze vinden meer werk + voeding-> bestaansmiddelen) 

o Huwelijksgraad steeg 

o Huwelijksleeftijd daalde (meer kinderen binnen huwelijk geboren) 

o Aantal onwettige geboortes neemt toe door het industrialiseringsproces 

3.3 Een productieve agrarische sector 

Ontwikkelingen op demografisch gebied verbonden en verklaren ontwikkelingen op agrarisch gebied 

Voor 1700: 70% actieve bevolking in de primaire sector. Deze primaire sector stond niet enkel in oor 

voedselproductie, maar leverde ook materialen voor de industriële productie: textiel, hout, … 

• Hoge tewerkstelling primaire sector 

• Zeer lage productiviteit 

• Gericht op subsistentie: voorziening in de eigen, plaatselijke behoeften van de 

dorpsgemeenschap, en een surplus voor Kerk en Adel 

 Het belang van de agrarische productie had als gevolg dat de agrarische productiviteit het 

karakter van de bredere economische en demografische groei bepaalde 

Met de ingang van het verplicht despotisme onder M. Theresia nam de landbouwproductie en –

productiviteit significant toe in de Zuidelijke Nederlanden (bij hoogste Europa). Processen van 

technische innovatie en intensivering in landbouw brachten proces van ‘groei-acceleratie’ op gang. 

Belangrijkste verbeteringen in agrarische sector waren: 

• Introductie aardappel (hogere calorieopbrengst / Ha) 

• Progressieve systemen van vruchtwissel: vierslagstelsel, dat de productiviteit verhoogde 

=> grond in 4 zones opdelen, graanteelt afwisselen met gewassen voor industrieel gebruik, 

wortelgewassen, rapen en klaver(zetten stikstof om in nitraten, verrijkt de grond) 

• Progressieve rotatiesystemen(‘dutch husbandry’): zorgt voor betere bemesting van de grond 

• Betere landbouwwerktuigen  

Waarom deed de agrarische groeiversnelling zich precies voor vanaf 18e E. in Zuidelijke Nederlanden: 

• De demografische druk: leidt ertoe dat meer efficiënte en productieve technieken algemeen 

verspreid werden + verhoogde arbeidsinzet 

• Proces van commercialisering(vb. marktspecialisering) 
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• Institutionele factoren die ingrepen op het grondbezit en de arbeidsverhoudingen op het 

platteland: onder invloed van het fysiocratisch gedachtegoed ging de overheid de restanten 

van het feodalisme afschaffen 

=> voortaan alle boeren juridisch vrij en alle gronden in privébezit  

• Ontginningspolitiek door overheid om moeilijk bewerkbare gebieden te exploiteren 

• Infrastructuur- en transportpolitiek(wegen, kanalen) -> transportkosten dalen en meer 

afgelegen gebieden worden in het interregionale marktverkeer opgenomen 

3.4 De bestaande grootproductie botst op zijn grenzen 

Voor 18e eeuw: zowel kleinschalige als grootschalige warenproductie + grootproductie 

a) warenproductie 

• In Zuid-Nederlandse steden domineert de kleinschalige, ambachtelijke productie 

• Deze werd georganiseerd en gecontroleerd door gilden of ambachten: groepen die 

1) over de economische belangen van een beroepsgroep waakten 

2) toezagen op de toelating tot het beroep en de opleiding  

3) de geleverde kwaliteit, grondstoffen en consumptieprijzen controleerden 

• vooral luxegoederen waren hier geschikt voor (hoge kwaliteit, maar ook hoge prijs) 

• de invoering van de arbeidsbesparende machines of processen die de productiviteit 

verhoogden, waren tegengesteld aan de ‘corporatieve’ geest van het ambacht en productie 

• in de praktijk werd idee van gelijkheid en broederschap tss eenzelfde beroep snel verlaten. 

Tijdens tegenvallende conjunctuur 17e E. werd toegang tot meesterschap steeds moeilijker 

waardoor veel leerlingen loonarbeider werden en zich organiseren in ‘proto-vakbonden’ 

b) ‘proto-industriële’ grootproductie/ huisnijverheid 

• Textielnijverheid gebeurde vaak in het groot (kousen, broeken,…). Grootschalige productie 

georganiseerd door gedecentraliseerde netwerken van onder-aanneming (subcontracting) 

• Was in principe door de ambachten verboden, daardoor minder eenvoudig in de stad 

• Kooplieden-ondernemers kochten bijv. ruwe wol aan op grote schaal bij schapenboeren, 

brachten die naar een heel aantal boeren op het platteland, die tegen een stukloon sponnen 

en weefden. Deze werkten van thuis uit en hadden vaak hun eigen werktuigen. De koopman-

ondernemer haalde de afgewerkte stukken op en verkocht die tegen een meeropbrengst.  

Waarom werd de bestaande productie via huisnijverheid opgeheven ten voordele van 

gecentraliseerde, en later ook gemechaniseerde fabrieksproductie? 

• Botsing op expansiemogelijkheden: naarmate ze meer thuiswerkers inschakelden, begonnen 

de nadelen van het Verlag-systeem zwaarder door te wegen (geen mechanisering mogelijk…) 

• Gedecentraliseerd: Groter geografisch gebied  kosten stegen  veel tijd verloren 

• Geen toezicht op kwaliteit(geen controle) 

• Verdere ontwikkeling huisnijverheid gehinderd door opkomst grootschalige 

landbouwexploitaties, die maakten dat boeren geen tijd meer hadden voor nevenactiviteiten 

• Geen continue inzet voor productie(‘dode’ seizoen) 

In de 18e eeuw werden zo dus geconcentreerde grootbedrijven opgericht: manufacturen 

(handenarbeid) en later fabrieken(gemechaniseerd met machines) 

• Striktere discipline en toezicht volgens patronen van arbeidsdeling en –specialisatie 
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• Manufacturen voorlopers 19e-eeuwse fabriekswezen door hun grootschaligheid en centrale 

manier van aanpakken 

Manufactuur en grootproductie als wegbereiders voor het industrieel kapitalisme; zowel de 

manufactuur als huisnijverheid verschilden van de kleinschalige ambachtelijke productie door:  

• Massaproductie voor anonieme binnen- en buitenlandse markt 

• Kapitaalinvesteringen(vb. werktuigen) nodig die een gewone ambachtsman niet kon doen 

• Grootproductie ging uit van: striktere scheiding kapitaal en arbeid; arbeiders waren juridisch 

vrij, maar afhankelijk van de werkgevers; gericht op zo groot mogelijke winst  

• Grote verschil industrieel kapitalisme na 1800: voor 1800 spreekt men van handels-

kapitalisme, omdat winsten voortkwamen uit handel en niet uit de weinig productieve arbeid 

• Met industriële revolutie verandering; winsten uit de productie zelf 

• De nijverheidskapitalist(industriële ondernemer) zal dure investeringen uitvoeren in vast 

kapitaal(vb. gebouwen) om productiviteit op te drijven. Zal ook steeds meer winst willen 

3.5 De ‘Industriële revolutie' 

‘Industriële revolutie’ in enge zin: snelle groei van de secundaire sector, als gevolg van geheel aan 

organisatorische en technologische vernieuwingen, zoals: 

• Concentratie en centraal geleide arbeidsdeling en -specialisatie in fabrieken 

• Vervanging menselijke vaardigheden door machines 

• Vervanging spierkracht mens en dier door mechanische ‘spier’- en drijfkracht (machines) 

• Verbetering technieken van winning en bewerking grondstoffen(mijnbouw, chemie,…) 

In brede zin: de ontworteling van de traditionele agrarische samenleving 

België na Engeland eerste industriële mogendheid van Europa. 4 beslissende factoren:  

1) Industriële grondstoffen in het Zuiden van het land(steenkool, ijzererts 

2) Arbeid: door bevolkingsexplosie arbeidsoverschot die tegen lage lonen ingeschakeld werden 

3) Kapitaal: investeringen in nieuwe technologische productiemethodes en  organisatorische 

vernieuwingen in bedrijfsbeheer en kapitaalverschaffing -> Engelse technieken overnemen: 

spionage en smokkel, directe introductie door Britse experts, innovatie lokale ondernemers 

4) Efficiënt ondernemerschap 

 

Als vijfde mogelijke factor kunnen we de innoverende rol van de krachtige overheid toevoegen: 

• Schiep de krijtlijnen waarbinnen de industrialisering kon opgroeien 

• Ondersteunde de industriële ontwikkeling op directe en indirecte wijze: 

o Creëren eengemaakte markt vanuit juridisch & administratief oogpunt(vb. patenten) 

o Creëren eengemaakte markt vanuit economisch oogpunt(vb. opheffing tolbarrières) 

o Creëren eengemaakte markt vanuit sociaal-cultureel oogpunt(vb. door transport) 

• Belangrijke rol in direct ondersteunen en uitbouwen van een geld- en kapitaalmarkt: 

 Gemengde banken ontstonden: banken die niet enkel spaardeposito’s bezitten, en op 

basis hiervan korte termijnleningen verstrekken, maar ook investeringen gaan doen met 

geld van hun klanten en via langetermijnkredieten en aandelen participeren in het 

kapitaal en de winst/ verlies van industriële ondernemingen. 

• Directe rol in het uitbouwen van een coherent transport- en infrastructuurbeleid (industriële 

centra vlotter toegankelijk,…) 
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• Rol van de vraagzijde: verklaring waarom bepaalde sectoren eerder tot industrialisering 

overgaan. Het proces van technologische innovaties wordt aangezwengeld door een 

toename van de marktvraag. 4 domeinen waar technologische vernieuwingen zich voordoen: 

1) De mijnbouw (door toenemend gebrek aan houd ging steenkool meer gebruikt worden) 

2) De metaalsector: houtskool vervangen door cokes in hoofovens -> metaal & ijzer smelten 

3) De textielindustrie: stijging vraag door demografische boom + moest goedkoper kunnen 

4) De vraag naar goedkoop transport (investeringen in kanalen en steenwegen) 

 

 

H4. De lange weg naar maatschappelijke integratie 

4.1 Nieuwe uitdagingen voor een nieuwe staat 

In 1830 stond Belgische staat voor dubbele uitdaging: 

1. Ze diende haar legitimiteit als nieuwe natie nog volop te bewijzen en een politiek van 

‘nationalisering’ te voeren van bovenuit (moeilijker door spanning Katholieken en Liberalen) 

2. Ze diende zich een houding aan te meten ten opzichte van de nieuwe sociale verhoudingen 

(opkomst klassenmaatschappij) en maatschappelijke ontwrichting door de industrialisering 

Een gebrek aan sociaal krachtdadig optreden zal na de ‘crisisjaren’ van 1848 en 1886 leiden tot 

doorbraak van een nieuwe politieke familie: de Socialistische beweging.                                                   

c.1945 was het lange proces van samenlevingsopbouw richting een meer democratische en 

inclusieve maatschappij goeddeels voltooid. 

We gaan na welke maatschappelijke veranderingen zich in het kielzog van de industrialisering 

voordeden in België en hoe de Belgische staat heeft ingespeeld op deze sociale mutaties. 

4.2 naar een industriële klassenmaatschappij 

Op maatschappelijk vlak bracht het industrialiseringsproces en de demografische groei ingrijpende 

veranderingen mee, zowel voor elites, middengroepen als werkvolk. 

Door de invoering van de Belgische grondwet  einde oude standensamenleving  

 Naar klassensamenleving: sociale stratificatie en macht bepaald door: economische rijkdom 

of ‘klasse’, maar ook door ‘status’(culturele en symbolische rijkdom) en ‘politieke 

affiliatie’(sociale rijkdom) 

Indeling klassen België c.1850: 

a) Oude, grondbezittende klasse 

• Oude adellijke geslachten met lange stamboom + ‘nieuwe adel’ uit 18e of 19e eeuw 

• Vaak conservatieve krachten, die wogen op de besluitvorming in de Senaat 

• Status zeer groot 

• Politieke affiliaties lagen eerder bij de Katholieke Partij en de Koning 

b) Klasse van de ondernemers 

• Via industrieel, commercieel of financieel ondernemerschap opgeklommen  

• Kregen sterke greep op de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en later de Senaat 

• Hun status zal groeien naarmate de industrialisering vorderde 
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• Ze stemden eerder behoudsgezind, traditioneel-liberaal 

c) Klasse van de intellectuelen 

• Beroepen met minder rijkdom, maar wel veel maatschappelijke status 

• Vrije beroepen, journalisten, professoren, kunstenaars,… -> heterogene groep 

• Pleitte voor meer democratisering en politieke inspraak 

• Doctrinair-liberaal ->progressief-liberaal, voor uitbreiding politieke&burgerlijke vrijheden 

d) Middenklasse of ‘kleine burgerij’ 

• Kleine landbouwers, ‘kleine loonafhankelijken’, kleine ambtenaars 

• Velen verarmden of ‘declasseerden’  

• Status en volgzaamheid belangrijk: ze wilden bij de ‘echte’ burgerij horen en zich vooral 

distantiëren van de arbeidersklasse 

• Ze waren ‘braaf’ en probeerden goede burgers te zijn die zich op sleeptouw lieten nemen 

door Katholieken en Liberalen(silent majority) 

• Tot einde 19e eeuw nauwelijks of geen democratisch stemrecht 

e) Arbeidersklasse of ‘proletariaat’ 

• Grootste en groeiende groep van de bevolking  

• Proletariseringsproces wijst erop dat groeiend deel van de bevolking niet meer de 

eigenaar is over de productiefactoren, en enkel nog maar arbeid kan leveren voor loon 

• Strikte scheiding arbeid en kapitaal door mechanisering  zelfstandigheid kwijt 

• Kwetsbaarheid en afhankelijkheid neemt toe 

• Ook deze groep is heterogeen: 

o Landarbeiders: veelal mannelijke groep, verdween in loop van 20e eeuw 

o Huisarbeiders: was ook gedoemd te verdwijnen, de huiselijke bewerking kwam meer 

onder druk te staan, met erbarmelijke werkomstandigheden 

o Huispersoneel: lange tijd belangrijke categorie, zowel in steden als platteland. Ze 

werkten bij rijke boeren of burgerij; hoe meer dienstpersoneel, hoe hoger positie op 

de sociale ladder -> systeem van ‘paternalisme’: behandeling afhankelijk van de 

grillen van baas of bazin. Aantal loopt terug bij moderne huishoudtechnologie 

o Fabrieksarbeiders: op numeriek gebied nam deze tewerkstelling alleen maar  toe. 

Ellende en slechte werkomstandigheden, lage lonen, gevaarlijke 

werkomstandigheden, lange werkuren, werkloosheid,… Het is deze uitzichtloosheid, 

lage status, en gebrek aan concrete politieke affiliaties, die arbeiders vanaf midden 

19e eeuw zal doen verenigen in communistische/ socialistische bewegingen 

4.3 Naar een verstedelijkt en eengemaakt Belgisch territorium 

Bepaalde streken waren en zijn dichter bevolkt dan andere, geen evenwichtige spreiding. Aan de 

vooravond van Belgische Revolutie vooral hoge bevolkingsdichtheid op West- en Oost-Vlaamse 

platteland -> resultaat van de demografische explosie van c.1750 

 Deze verarmde landbouwbevolking kwam in industriële kernen zoals Gent terecht. 

Antwerpen en Brussel door groei van commerciële&hoofdstedelijke activiteiten veel mensen 

Door deze wijzigingen in ruimtelijk vestigingspatroon, een gevolg van het industrialiseringsproces, 

werd de traditionele verhouding tussen stad en platteland grondig gewijzigd. 

• 4 steden trokken veel nieuwe inwoners aan: Antwerpen, Brussel, Gent en Luik 
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• Het uitzicht van de oude steden begon sterk te veranderen. Nieuwe steden, of company 

towns, zonder historische stadskern, zijn zeldzaam in België 

• Bestaande steden kenden sociale problemen door armoedeconcentratie en gebrek hygiëne 

• Toch kende België geen echte ‘monstersteden’ of villes tentaculaires  tot na WOII 

• Vooral aangroei van kleine en middelgrote gemeentes (urbanisation from below) 

• Cruciaal voor de aangroei bevolking in gemeenten was een transport- en infrastructuur-

politiek erop gericht om korte afstandsmigratie op de Belgische arbeidsmarkt te faciliteren 

• Investeringen in de weg- en kanaalinfrastructuur waren al sinds 2e helft 18e eeuw belangrijk 

o Aanvankelijk vooral aandacht voor het steenwegennet 

o Na de Onafhankelijkheid een prioriteit om het transport- en communicatiesysteem 

verder uit te bouwen, te versterken en te integreren. Redenen: 

▪ Bespoedigen transportlijnen die aansluiting zochten met het buitenland was cruciaal 

voor de Belgische exportindustrieën 

▪ Stimuleren spoorwegbouw gaf ook via afgeleide vraag naar ijzer boost aan econ 

▪ Via de nieuwe technologie van de spoorwegen wou de overheid de ‘nationalisering’ 

van het land bewerkstelligen 

Om deze dubbele ambitie waar te maken, ging de overheid het gebruik van de spoorwegen 

subsidiëren (industriëlen en handelaars goedkoop goederen op trein + goedkope 

treinabonnementen die Vlaamse werknemers toeliet in industriegebieden te werken zonder van 

platteland weg te gaan. In 1910 20% arbeiders met trein, 1940 al 40% (meer dan buurlanden!).    

deze evolutie werd nog versterkt door de uitbouw van een netwerk van buurtspoorwegen en 

tramlijnen met de oprichting van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen(NMVB) 1984. 

Dit door de overheid gecreëerde pendelbeleid kwam tegemoet aan de ideologische tegenstellingen 

van de verschillende politieke families: 

• Voor de Liberalen was de economische ontsluiting van het Belgisch territorium cruciaal, en 

de mogelijkheid om via overheidssubsidiëring de arbeidskost laag te houden 

• Katholieken zagen het als instrument om boerenzonen/-dochters weg te houden van de stad 

4.4 verdere democratisering en de triomf van het politiek en economisch 

liberalisme(tot c.1884) 

De periode van het unionisme(1830-1847) had in het teken gestaan van het veilig stellen en 

consolideren van het Belgisch territorium, zowel tegen externe als interne dreigingen. Er was 

ondertussen ook een eengemaakte politiek van nationalisering, waarbij regering ‘eengemaakt volk’ 

wilde smeden-> Leopold I had handig gebruik gemaakt van unionisme om eigen positie te versterken 

 Met de opkomst van politieke blokken en partijen was dit minder makkelijk te realiseren: de 

koning kon minder eenvoudig een individuele minister aanspreken om een beleidslijn te 

laten tekenen, maar moest nu onderhandelen met partijen die hun ministers in de hand 

hielden (opkomst PARTICRATIE) 

Op 2 domeinen blijft koning gedurende c.1850-1945 wegen: buitenlandse politiek en defensie 

Op politiek vlak namen de partijen vanaf 1847 het heft in handen: Katholieken en Liberalen stonden 

hier als 2 belangrijke blokken tegenover elkaar  

 aanvankelijk stonden Katholieken sterk door het dominante katholieke geloof bij bevolking 

• de Kerk bleef spelen op het geweten van de mensen 
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• in 19e E. bouwen Katholieken hun morele gewicht verder uit op institutioneel gebied: de kerk 

steunde vrijheid van onderwijs bijv. 

• ook het electorale systeem begunstigde de Katholieken, omdat op het platteland de kiescijns 

lager lag en die zo goed als allemaal katholiek waren 

• in Senaat zetelden bijna enkel katholieke grootgrondbezitters ->kiescijns op grond gebaseerd 

In 1846 werd de Liberale partij opgericht als een bundeling van antiklerikale krachten 

• Streefden naar realisatie van een lekenstaat(laïcisering: tegen elke bemoeienis en preken 

van de Kerk over de staatsinrichting) 

• Enerzijds doctrinairen: wensen strikte toepassing ‘economisch liberalisme’ 

• Anderzijds progressieven en radicaal democraten: ijverden voor meer democratie,… 

In 1847 halen de Liberalen al onmiddellijk de verkiezingsoverwinning  

• Het revolutiejaar 1848 zou onder druk van revolutionaire opstanden zowel buiten als binnen 

België een meer democratische, progressieve onderstroom geven in België 

• De kiescijns werd verlaagd tot grondwettelijk minimum(1848) 

• Voor de radicaal-democraten binnen Liberale partij kwamen de onlusten ongelegen omdat 

ze nu op verdere democratisering en sociale maatregelen moeten wachten tot na 1886 

Sociale belangen kwamen rond 1848 niet op de agenda. Pas verzet van boeren, ambachtslieden,… na 

de stichting van de Eerste Internationale in 1864 

Tussen 1850-1884 zou de Liberale Partij almachtig de Belgische staat uitbouwen naar haar beeld: 

• Het bespoedigen en versterken van de verdere industrialisering van het land  

• Kader scheppen waarin het vrije, industriële en commerciële ondernemerschap kan gedijen 

en zelfs werd versterkt en ondersteund 

• Recht van de sterkste(struggle for life): eigendom en kapitaal was persoonlijke verdienste 

• Binnen het vooruitgangsdenken stond economische groei gelijk aan maatschappelijke 

vooruitgang. Armoede was de schuld van de armen zelf(lui en dom) 

Naast dit ideologisch scherm, werd ook een sociaal scherm van ruimtelijke en fysieke 

segregatie opgetrokken(de rijken wensten de armen letterlijk niet te zien) 

 Tegen deze uniforme liberale politiek groeiden na 1848 geleidelijk aan arbeidsprotesten 

Ondanks groeiende onvrede hierover, waren de echte politieke uitdagingen voor de liberale elites 

voor 1884 eerder van levensbeschouwelijke aard. Niet de prille arbeidersbewegingen, maar de 

Katholieken maakten de Liberalen het leven zuur, die rond levensbeschouwelijke thema’s de strijd 

aangingen met de liberalen. Tussen 1884-1945 zou de sociale kwestie weer losbarsten. 

4.5 Emancipatie en broze maatschappelijke integratie (tot c.1914) 

Periode 1884-1886 tot WOI werd gekenmerkt door belangrijke maatschappelijke mutaties, waarbij 

Katholieken en Liberalen antwoord moesten vinden op de roep van emancipatorische bewegingen. 

Twee bewegingen waren daarbij zichtbaar:  

1) Een democratiseringsproces, waarbij men komaf wilde maken met kiessysteem met cijnzen 

2) Groei richting een ‘verzorgingsstaat: mensen begeleiden van wieg tot graf. Staatsinterventie 

in sociale sector aanvankelijk beperkt, en wordt hoofdzakelijk overgelaten aan de grote 
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politieke families(3 nu) -> zal de ‘verzuiling’ of bottom-up structurering van de Belgische 

maatschappij op levensbeschouwelijke/ ideologische basis in de hand werken 

• Het waren hoofdzakelijk Katholieke machthebbers die tss 1884-1914 aan de macht waren 

De jaren 1885-1886 waren breukjaren: 

• 1885: oprichting BWP(Belgische werkliedenpartij) 

• Maart 1886: voor het eerst algemene staking en opstanden als pressiemiddel  

=> leidde tot invoering beperkte sociale wetgeving in 1889(onder A. Beernaert), o.a. wet op 

verbod kinderarbeid en # werkuren per dag, huisvestingswet(‘Trojaans paard kapitalisme’) 

Cruciaal was de opkomst van de socialistische beweging. 

• De BWP ging een partij zijn die niet individuele leden aantrok, maar organisaties verenigde 

en coördineerde met aanvankelijk 1 eis: afschaffing cijnskiesstelsel en de  invoering van het 

algemeen stemrecht 

• Socialisten kregen onverwacht steun vanuit ‘radicaal-liberalen’ en de ‘christendemocratie’ 

=> beiden waren pogingen om het ‘rode gevaar’ te neutraliseren 

o Bij liberalen kwam de roep naar uitbreiding stemrecht tegemoet aan oude, liberale 

verzuchtingen naar meer vrijheden en democratie 

o Bij de katholieken was het een gevolg van de sociale taak van liefdadigheid die de 

Kerk zich altijd had toegeëigend, maar zich nooit structureel had over bezonnen 

 verandering met de Pauselijke encycliek Rerum Novarum: centraal stond geloof in 

sociale harmonie, dat door sociale wetgeving, solidariteit met zwakkeren,… 

bewerkstelligd moest worden 

In de gilden of corporatieve verenigingen werden niet enkel christelijke arbeiders 

vertegenwoordigd, maar ook de werkgevers (verschil met vakbond) 

De algemeen politieke stakingen van 1891 en 1893 leiden tot toegeving van de staat:              

Algemeen Meervoudig Stemrecht goedgekeurd in 1893 (einde cijnskiesstelsel van 1831) 

• Iedere man vanaf 25j had stemrecht, maar bepaalde categorieën kregen 1 of 2 stemmen 

extra: gezinshoofden die gehuwd waren en eigen huis hadden, houders spaarboekje en 

diploma hoger onderwijs, en eigenaars van onroerende goederen 

• De extra stemmen kwamen vooral ten goede aan de bezittende klasse, mensen die 

eigendom hadden 

 Hierdoor bleef BWP ver verwijderd van de meerderheid die ze nodig hadden… 

Auguste Beernaert voerde ook stemplicht in, om de economisch zwakkere te doen stemmen 

Het AMS had desastreuze gevolgen voor de Liberalen -> verpletterende meerderheid Katholieken 

 Gaat leiden tot invoering van evenredige vertegenwoordiging in 1899 

Deze wet betekende een bevestiging en versterking van het partijsysteem. Erkenning van pluralisme 

binnen politieke landschap was een stap richting een ‘pacificatiedemocratie’ 

 Na 1900 leidt dit al tot nieuwe sociale wetten, die richting aangeven naar een meer 

duurzaam en katholiek geïnspireerd, ‘verzoenend’ arbeidsmodel. Er kwamen nu 

arbeidscontracten, bescherming tegen arbeidsongevallen, pensioenen, en belangrijkste wet 

op leerplicht tot 14j (1914) -> scherpe daling analfabetiseringsgraad in België 
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4.6 Richting een ‘verzorgingsstaat’ in het Interbellum 

Zonder WOI was de politieke gelijkberechtiging van de arbeiders nog voor 1918 bezegeld. 

De ‘Groote Oorlog’ had echter te kennen gegeven dat de arbeiders te vertrouwen waren, en als 

frontsoldaten solidaire en loyaal waren geweest om te sterven voor hun vaderland. 

Voor Albert I was het duidelijk dat er toegevingen moesten komen voor de arbeiders 

 Riep meteen na Wapenstilstand politieke wereld samen voor de akkoorden van Loppem: in 

1919 werd het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht voor mannen werd ingevoerd  

Vrouwen nog teveel vast aan breadwinner-homemaker household model, pas ’48 stemrecht 

Met het binnenhalen van het AES had BWP belangrijke overwinning behaald.  

Het AES heeft het Belgisch politiek bestel op 4 punten diepgaand gewijzigd:  

1) Gewijzigde politieke krachtverhoudingen: de BWP werd veel sterker, en evenaarde de 

Katholieken nu als sterkste partij (liberale partij gemarginaliseerd) 

2) Opkomst nieuwe partijen: meer extreme partijen kwamen op(communisme, fascisme) 

3) Noodzaak van coalitieregeringen en compromissen: voor WOI behaalde de regeringspartij 

steeds meer dan de helft van de zetels door het meerderheidsstelsel en AMS. Daarvoor hoefde 

zij geen coalitie aan te gaan met een andere partij. Na AES werd BWP ong even groot als 

Katholieken, waardoor geen enkele partij er nog in slaagde een meerderheid te halen.  

4) Nieuwe sociale wetgeving: 

o De fiscaliteit: voor het eerst progressieve inkomensbelasting in 1919 

o Werkdruk aangepast: 8u/ dag en 48u/week 

o Afschaffing van de stakingsbeperkingen in 1921 -> vakbonden meer macht; veel stakingen 

gericht op loonsverbetering 

De belangrijkste verwezenlijkingen van Interbellum lagen echter in de sociale zekerheid en SE overleg 

1. Sociale zekerheid 

• Decommodificatie: arbeiders onafhankelijk van de markt maken 

• Vervangingsinkomen voor wie niet kan werken(ziek, werkloos,…) 

• Aanvullend inkomen bij extra onkosten 

• Verplicht voor iedereen (1944) 

2. Sociaaleconomisch overleg 

• Werkgevers- en werknemers worden in constructieve dialoog gebracht, om zo conflicten te 

vermijden of op te lossen. Hun vertegenwoordigers maken sectorale afspraken over oa loon 

• Deze worden in paritaire comités bediscussieerd en hebben meestal cao’s tot gevolg  

• Dit is overleg en besluitvoering los van regering en parlement 

De BWP was ontstaan als een conglomeraat van organisaties. Vakbonden, mutualiteiten en 

coöperatieven vormden de historische ruggengraat. 

In 1887 werden ook raden in het leven geroepen die het mogelijk maakten dat verkozen 

werknemers- en werkgeversafgevaardigden met elkaar in gesprek gingen om conflicten te vermijden 

Zowel de sociale zekerheid als SE overleg droegen sterk de stempel van de heersende, katholieke 

corporatieve ideologie. Dit blijkt uit: 
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1. De organisatie van de sociale politiek: Katholieken benadrukken de inbreng van de 

intermediaire sociale organisaties(middenveld) en de staat beperkte zich tot het subsidiëren 

van deze twee initiatieven. (<-> socialisten nadruk rol staat) 

2. De wet van de mutualiteiten van 1894: ziekteverzekering was niet verplicht en niet door de 

staat georganiseerd, maar op basis van netwerk van mutualiteiten met vrijwillige aansluiting 

 Deze mutualiteit werden door staat gesubsidieerd. De VERZUILING was zo geboren: 

hechte netwerken van sociale zorg, overleg en ondersteuning die ook grondig 

gepolariseerd waren, die werkgevers en werknemers aan de ‘eigen’ ideologische 

gestructureerde zuil moest binden(socialistische, katholieke of liberale) 

Het subsidiemechanisme liet de Katholieke overheid toe de ontwikkeling van de mutualiteiten te 

sturen + eigen katholieke organisaties 

In de laatste decennia 19e eeuw werd werkloosheid een structureel probleem, en dus geen morele 

kwestie meer(luiheid). De werklozenkassen van de vakbonden werden nu ook door overheid 

gesubsidieerd.  

Ook inzake sociaaleconomisch overleg was katholieke invloed merkbaar, vb. in wijze waarop het 

collectief sociaal overleg georganiseerd werd via paritaire comités, met vertegenwoordigers van 

werkgevers en werknemers. Het belang van de cao nam toe in Interbellum 

In interbellum voor het eerst indexclausules: de lonen gingen gekoppeld worden aan de evolutie van 

de prijzen (hangt samen met de inflatie, algemene prijsstijging). De invoering van een index was een 

fundamentele verandering aan de ‘vrije’ loonvorming uit 19e eeuw(ook afh van afspraken wn& wg’s) 

De werkgevers waren not amused met de index:  

1) Ideologisch gezien waren ze van mening dat vakbonden en overheid zich niet moeten 

moeien met de vrije loonvorming 

2) Er was het economisch motief: België was kleine economie gericht op export, en 

produceerde overwegend halffabricaten met kleine toegevoegde waarde. Concurrentie was 

gebaseerd op lage prijzen, en dat kon volgens werkgever enkel door lage lonen 

De werkgevers moesten het arbeidsproces rationaliseren volgens de methodes van F. Taylor om de 

stijgende kosten van overleg en invoering 48u week op te vangen. 

Met de crisis en depressie jaren 30 werd Belgische exporteconomie zwaar getroffen: de overheid 

bespaarde -> prijzen en lonen werden verlaagd, om zo goedkoop mogelijk te produceren en 

exporteren -> maar sloeg niet aan omdat veel landen protectionistische maatregelen invoerden 

 Sociale onrust nam toe (stijgende werkloosheid, gebrekkig overheidsoptreden,…) 

In 1933 kwam BWP met een plan: Plan van de arbeid, dat een grote rol toebedeelde aan de staat, en 

het aanzwengelen van de vraag via defecit spending(volgens Keynesiaanse principes) 

• De katholieke partij reageerde voorlopig op afwijzend op dit ‘etatisme’ en bleef vasthouden 

aan zijn ‘corporatisme(initiatief van middenveld en overheid enkel subsidiëring) 

Door de voortdurende malaise brak in 1936 grote staking uit, die nationaal karakter kreeg. De 

overheid trachtte dit te stoppen door organiseren van een Internationale Arbeidsconferentie (NAC) 

waar voor het eerst partners van overheid, wg’ers en wn’ers samen waren vertegenwoordigd. 
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H5. Richting de eigentijdse productiestructuur  

5.1 Basiskenmerken van de Belgische economie rond het midden van de 19e eeuw 

De industriële sector had al een hoge vlucht genomen anno 1850. Sterke economische groei van 

Belgische economie, zeker tussen 1850-1874 

We staan stil bij de omvorming prille Belgische ‘groei-economie’ naar een voldragen 

productiestructuur (pas na WOII); we gaan dieper in op 

• Demografie: snelle demografische expansie zwakt lichtjes af, maar toch nog continue 

bevolkingsgroei tot jaren 1950. Het voortdurend aangroeiend arbeidsreservoir zorgde ervoor 

dat België bekend stond als lage-lonen-economie (anno 1910) 

• Agrarische ontwikkeling: belang primaire sector valt terug, zeker na de agricultural invasion 

(1870). Mede hierdoor zou de kleine versnipperde, maar zeer intensieve en productieve 

landbouw een pijnlijk ‘uitzuiveringsproces’ doormaken 

• Industriële ontwikkeling: België was open economie; de Belgische economie kon enkel 

overleven dankzij de export van grondstoffen(steenkool) en halffabricaten(textiel& metaal), 

en de import van voedsel en grondstoffen(relatieve gebrek aan specialisatie wordt nog zuur) 

• Levensstandaard: veel concurrentie in de wereld -> om hun positie op btl afzetmarkten veilig 

te stellen, moesten arbeidskosten laag gehouden w -> leidt tot een zeer lage, terugvallende 

levensstandaard en een uitgesproken sociale ongelijkheid en polarisatie tot c. 1870 

5.2 naar een laag-expansief demografisch patroon 

C.1850-1950: fase 2 = de laag-expansieve fase: de Belgische bevolking groeide wel nog verder aan 

maar minder explosief als voordien omdat ook de geboortecijfers begonnen te dalen. 

De sterftecijfers daalden na 1850 verder structureel:  

1) Verbeteringen medische sector(bacteriologie + medische bijstand bevalling) 

2) Verbetering private hygiëne(gaat deel uitmaken van de beschavingsoffensieven,…) 

3) Verbeteringen van de levenskwaliteit vooral in het stedelijke leefmilieu(rioleringswerken,…) 

Catastrofale mortaliteit kwam niet meer voor, buiten WOI en WOII; ziektes als de pokken, griep, 

bleven wel aanwezig 

Geboortecijfer bleef nog lange tijd hoog, maar een duidelijke neerwaartse knik vanaf 1880 

• De nataliteit halveerde van 1890 tot 1930 

 dit was geen rechtlijnige beweging vb. na WOI en WOII vond ‘baby boom’ plaats 

• de trend werd door 2 belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in de hand gewerkt: 

1. rond 1900 begonnen de maatschappelijke implicaties van de ‘sociale revolutie’ duidelijk 

te worden 

2. Belgen wilden hun voortplanting beperken vanuit wijzigende mentaliteit tgo gezin en 

kinderen + velen slaagden daarin door wijder gebruik anticonceptiva 

• Langzaam stijgende levensstandaard + toegenomen scholings-en alfabetiseringsgraad bij 

meisjes leidde tot meer bewuste en rationele vorm gezinsplanning 

• Een deconfessionalisering leidde ook tot minder geboortes, morele druk om kinderen te 

hebben nam af 
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• Men wou minder kinderen met oog op hogere welstand en betere zorg voor die kinderen -> 

kinderkost steeg begin 20e E. door scholing en meer aandacht opvoeding, terwijl anderzijds 

kinderen minder inkomsten genereerden omdat ze uit productieproces waren genomen 

Deze elementen versterkten de dominantie van breadwinner-homemaker-household in 1e helft 20e 

eeuw (geen income pooling meer waarbij kinderen en vrouw ook werkten en loon hadden) 

 Zowel staat als Katholieke Kerk promoot dit ‘vrouw aan de haard’ model vanuit ideologie: 

o Belgische overheid na WOI bekommert over terugloop geboortecijfers: bio-politiek 

uitgedacht(burgerplicht moeder om zwanger te w, verbod anticonceptie, abortus 

illegaal, kindertoeslag, vakantiekolonies en –opvang, kraambed- en zuigelingenzorg,…) 

o Binnen Katholieke zuil groot taboe en stigma op gebruik anticonceptiva 

5.3 De agrarische sector in verdrukking en transitie 

C.1846: 70% bbp afkomstig van landbouw en 30% industrie, in 1913 was dit al omgekeerd; 

Ook in de tewerkstelling zien we deze evolutie: daling aantal mensen in primaire sector. 

 Die relatieve achteruitgang van de agrarische productie betekende echter geen absolute 

achteruitgang, integendeel. Landbouwgrond en –productie bleef stijgen. 

MAAR: deze absolutie stijging in landbouwareaal en productiviteit, output en aantal 

bedrijven, was onvoldoende om de expansieve toename van bevolking bij te benen in 19e E. 

o Het aantal kleine ‘dwergbedrijfjes’ was misleidend in de stijging van # bedrijven 

De spanning tussen bevolkingsgroei, bedrijfsgrootte, en productievolume was niet vol te houden 

Na de aardappeloogsten 1845-1848 schakelde overheid over naar systeem van voedselimport en 

liberalisering van de voedselhandel (in navolging van Engeland) 

Het finale nekschot/ shock to the system kwam er vanaf 1870 met de agricultural invasion: de 

Belgische markt werd overspoeld door goedkoop graan, vlees , vis,… Door de dalende 

transportkosten werd voedsel importeren nog voordeliger dan het zelf te maken. 

De gevolgen hiervan: in periode 1880-1920 onderging de Belgische landbouwsector een pijnlijke 

uitzuivering waarbij de nauwelijks rendabele dwergbedrijfjes uit de markt werden geduwd 

Dit uitzuiveringsproces in agrarische sector ging gepaard met een fundamenteel transitieproces:  

• de overgebleven landbouwbedrijven specialiseerden zich in veeteelt, zuivel- en tuinbouw 

(de concurrentie was hier minder scherp waardoor het wel rendabel bleef) 

• Bedrijfsgrootte van landerijen nam toe tss 1880 en 1950 om concurrentie btl aan te kunnen 

• De mechanisering deed ook zijn intrede eind 19e eeuw (zaai- en maaimachines,…) 

• De agronomie (landbouwkunde) brak in jaren 1920-1930 definitief door in België, wat zorgde 

dat men op meer wetenschappelijk onderbouwde wijze kon nadenken over de juiste 

gewassen bij elk bodemtype, toepassing chemische bemesting, kennis vee-veredeling,… 

Resultaat: algemene toename van de productie en productiviteit van de Belgische landbouwsector, 

maar ook een continue relatieve afname van haar belang binnen BBP en tewerkstelling 
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5.4 een ‘Tweede Industriële Revolutie’ 

Het buitenland was onmisbaar voor de groei van de open, Belgische economie in de 19e eeuw, zowel 

voor export(steenkool,…) als import(katoen, wol,…) 

Jaren 1873-1893: Long Depression: het internationaal economisch systeem  gaat door een zware 

neerwaartse dip  

Tijdens deze depressiejaren begon de 2e industriële revolutie echter een aantal nieuwe 

ontwikkelingen af te tekenen, die rond 1900 hun vruchten afwierpen 

• België presenteert zich op een aantal zelf georganiseerde wereldtentoonstellingen als een 

moderne, leidinggevende industriële natie (zeker tot voor WOI, maar afzwakking door crisis) 

De tweede revolutie was verbonden met een geheel van nieuwe product- en procesinnovaties: 

• Nieuwe energie- en aandrijvingsvormen: elektriciteit, gas en petroleum 

• De ontwikkeling van chemische en nieuwe, elektrificeerde nijverheden (ondernemers als 

Leo Baekelandt: bakeliet, Lieven Gevaart: fotopapier, broers Solvay: sodazout belangrijke rol) 

• Veranderingen op de werkvloer inzake arbeidsorganisatie en benadering van de arbeider: 

o Van hongerlonen en uitbuiting naar co-operatie tss kapitaal en arbeid, en een meer 

wetenschappelijk gefundeerd productiviteitsdiscours 

o Centraal stond het opvoeren van de productiviteit 

o Scholing en betere betaling werd vanuit dit productiviteitsdiscours interessant 

o Vb.1: ernest Solvay zou initiatieven als werknemerspensioen, beperking arbeidstijd 

tot 8u en betaalde vakantie nemen 

o Vb.2: Frederick Taylor: deelde de productie op in welbepaalde handelingen, waarvan 

de duur nauwkeurig werd gemeten. Iedereen deed 1 deeltje volgens precieze 

tijdsnormen, waardoor intensivering van het werk toenam. In ruil moesten ze minder 

lang werken en werd betaalde vakantie beloofd. 

H. Ford bracht in de automobielbedrijven deze richtlijnen in praktijk. De lopende 

band rolde 24u per dag, maar in 3 shiften van 8u. Ze kregen ook een ‘efficiëntieloon’ 

met als doel dat de arbeiders konden sparen en zelf de consument worden. 

Direct gevolg: sterke stijging productie en productiviteit 1e helft 20e eeuw. Een echte toepassing van 

het ‘Fordisme’ kwam er echter pas na WOII 

De grootbedrijven en het grootkapitaal werden ook steeds belangrijker binnen Belgische industrie 

door de langdurige depressie van 19e eeuw. Dit was een gevolg vd schaaltoename van bedrijven in de 

zware industrie, chemie& elektriciteitssector(noodzaak om internationale concurrentie aan te gaan) 

• Via verticale en horizontale integratie ontstonden zo monsterbedrijven 

• Verticale integratie: alle activiteiten van het specifieke productieproces onderbrengen in 

eenzelfde bedrijf (om de winst te maximaliseren) 

• Horizontale hergroepering/ integratie: via fusies, groepen, concerns,… was er sprake van 

integratie op hetzelfde niveau in de productieketen (bedoeling overproductie te vermijden + 

onderlinge concurrentie zoveel mogelijk uit te schakelen) 

Doorbraak van de NV: een rechtspersoon die toelaat dat het kapitaal van een bedrijf verdeeld is over 

een grote massa van aandelen en vrij verhandelbaar is. Deze bedrijven zijn eigendom van grotere en 

kleinere aandeelhouders met beperkte aansprakelijkheid en met mogelijkheid zich terug te trekken. 
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• Voordeel NV: veel meer kapitaal kon worden opgehaald zonder beroep te doen op krediet, 

wat de nodige moderniseringen en schaalvergrotingen toeliet 

• Tot 1873 toestemming nodig van overheid om NV op te richten, daarna vrij(# steeg toen) 

• De NV kon een cruciale hefboom worden voor de expansie van Belgische ondernemingsleven 

Bij de schaalvergroting, fusie of groepsvorming speelden de Belgische banken een belangrijke rol. Er 

werd groeiend aantal ‘gemengde banken’ opgericht(hielden zowel spaardeposito’s aan als 

investeringen doen in de industrie door leningen op LT) (In Fr en Eng gescheiden) 

• O.a. machtige Société Générale ging bankleningen na verloop van tijd omzetten in 

kapitaalparticipaties in bedrijven. Enkele machtige financiële instellingen groeiden uit tot 

ware ‘commandoposten’ van de nationale economie (vb. rond 1900 controleerde de Société 

50% van de metaal- en steenkoolsector in België) 

De greep van het financieel kapitaal op de Belgische economie had positieve en negatieve gevolgen: 

• Positief: afzonderlijke bedrijven konden op meer financiële middelen rekenen, vertrekt door 

de moederbank. Initiatieven voor bijv. technologische innovaties, genomen door de 

moederbank, konden makkelijker worden geïmplementeerd 

• Negatief: moederbank kon het industriële dynamisme en vernieuwing ook afremmen. 

Minder rendabele bedrijven werden in stand gehouden om kapitalen niet verloren te laten 

gaan. Nieuwe technieken die geen steun kregen van ‘commandoposten’ weinig kans slagen 

Zeker in het interbellum werd het relatieve gebrek aan vernieuwingskracht in Belgische industrie toe-

geschreven aan de concentratietendens en groeiende greep vh financieel kapitaal op Belgische 

economie. Na WOI veel bedrijven in puin maar door greep financieel kapitaal weinig vooruitgang 

De industriële productie van kleinere verbruiksgoederen(vb. zeep) kwam wel geleidelijk tot 

ontwikkeling in grotere steden. In Antwerpse haven ontstonden ook verwerkingsnijverheden(vb. 

koffie). Toch bleef het geografisch zwaartepunt van Belgische industrie in Wallonië liggen.  

De mondiale crisis van de jaren 1930(na beurscrash 1929) trof de open, op export gerichte economie 

van België bijzonder zwaar. Secundaire sector was al belangrijkste werkgever, waardoor sociale 

ellende in het verschiet lag. Kon deels worden getemperd door sociale maatregelen. 

5.5 Levensstandaard 

De loonkoopkracht onder de werkende bevolking begon geleidelijk te verbeteren in jaren 1850-1950. 

Maar echte massaconsumptie brak pas na WOII door.  

De geleidelijke verbetering van de levensstandaard van de loontrekkers was de belangrijkste 

ontwikkeling. Deze evolutie wordt uitgedrukt als: 

a) Stijging van de loonkoopkracht van de bevolking 

• Loonkoopkracht: verhouding nominale lonen tot korf goederen van consumptieprijzen 

• Discussie over de impact van het industrialiseringsproces op de loonkoopkracht van de 

Belgische bevolking. De eerste industriële revolutie had nauwelijks tot een verbetering 

geleid, eerder een verslechtering, op korte termijn althans 

• Tijdens de 1e helft van 19e eeuw was er geen koopkrachtverbetering; de lonen lagen laag 
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• Pas vanaf 1870/1880 (met 2e industriële revolutie) aanzwellende loonkoopkracht door: 

stijgende productiviteit, de prijsdalingen, en effecten van de sociale politiek. De reële 

lonen stegen sterk in deze periode en de koopkracht van arbeiders steeg. 

b) Het voedselverbruik 

• Prijsdalingen van vooral voedselproducten(door goedkope Amerikaanse graan) speelden 

belangrijkste rol in toename levensstandaard voor Belgische arbeiders in late 19e eeuw. Dit 

was een rechtstreeks gevolg van het feit dat voeding het grootste deel van de uitgaven 

vormde(denk aan wet van Engel: hoe later inkomen, hoe grote aandeel aan voeding) 

• Ontwikkeling voedselconsumptie wijst op toenemende polarisatie tss arm en rijk in 1e helft 

19e eeuw, en een geleidelijke verbetering in de periode daarna(zeker na 1880) 

• Meer afwisseling in menu + betere kwaliteit voeding(vb. vlees) 

c) De antropometrische gegevens 

• De lengte die jongens en meisjes haalden op bepaalde leeftijd werd bepaald door de 

kwantiteit en kwaliteit van de inputs(voedsel, hygiëne) en door de outputs(koude, ziekte) 

• In 1840-1850 werd helft Vlaamse rekruten nog afgekeurd wegens te klein(1,57m) 

d) De levensverwachting 

• Daling sterftegraad  bijna continue stijging levensverwachting bij mannen en vrouwen 

e) De wijzigende woonomstandigheden 

• Door lage reële lonen moesten arbeiders uitgaven voor huisvesting drastisch beperken, en 

kozen voor kleinere behuizing 

• Aantal gezinnen met huis max 2 kamers was 58% in 1846, en in 1910 nog maar 33% 

• Kwaliteit bleef echter vaak slecht tot diep in 20e eeuw + stijgende huurprijzen door dem groei 


