


Op 10 november 1880 was de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers 
het toneel van een relatief korte, maar gepassioneerde discussie. Via een brief 
van de minister van binnenlandse zaken Gustave Rolin-Jaquemyns werden de 
volksvertegenwoordigers uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het gezongen  
Te Deum ‘ter gelegenheid van het patroonsfeest van de koning’,1 dat op  
15 november zou plaatsvinden in de Brusselse kathedraal van Sint-Goedele en 
Sint-Michiel. Erg verrassend was die uitnodiging niet: sinds zijn aantreden in 
1865 werd Leopold II gevierd op zijn naamdag en het gezongen Te Deum was 
de geijkte manier om dat te doen. Net als op de nationale feestdag (de verjaar-
dag van de eedaflegging van Leopold I, op 21 juli) werd op deze dag van de 
dynastie de connectie tussen vorst en staat luister bijgezet in een plechtige, 
religieuze ceremonie.2 In zijn geschiedenis van de Belgische nationale feesten 
beschrijft Jeroen Janssens de 21 juli-feesten als een manier om ‘het pact 
tussen vorst en natie op rituele wijze’ te vernieuwen,3 en het gezongen Te 
Deum, dat ter ere van de verjaardag of naamdag van de heersende vorst werd 
uitgevoerd, had een gelijkaardige functie.

In deze tekst ga ik in op die connectie tussen het Te Deum, de deelname aan 
dat ritueel door politici en de nationale politiek in België – met name door in  
te zoemen op de heftige debatten in de Kamer rond de uitvoering van het 
ritueel in 1880. Mijn bedoeling daarmee is niet om een licht te werpen op dit 
specifieke moment in de parlementaire politiek, maar veeleer om aan te tonen 
hoe waardevol een studie van een ritueel als het Te Deum, en de al evengoed 
rituele gesprekken daarrond in de Kamer, kan zijn voor een beter begrip van het 
‘klankschap’ van de negentiende-eeuwse politiek. Onderzoek naar het geluid 
van het verleden (o.a. in Nederland en Frankrijk) heeft aangetoond dat de 
akoestische omgeving waarin mensen zich bewegen niet alleen veranderlijk is 
– en dus veranderende praktijken weerspiegelt die veranderende klanken 
produceerden – maar ook een impact uitoefent op het handelen van historische 
actoren.4 Dat geldt voor gevoelige flaneurs die zich ergeren aan orgelmannen, 

1 ‘á l’occasion de la fête patronale du Roi’. 
(Parlementaire Handelingen (verder PH), 
Kamer, 10 november 1880, 6).

2 J. Janssens, De Belgische natie viert: de 
Belgische nationale feesten 1830–1914 
(Leuven 2001).

3 Janssens, De Belgische natie viert, 23.

4 Zie bijvoorbeeld – ook voor een definitie van 
het ‘klankschap’ – A. Jacobs, Het geluid van 
gisteren: waarom Amsterdam vroeger ook 
niet stil was (Maastricht 2014) 19 en J. H. 
Johnson, Listening in Paris, a cultural history 
(Londen 1995).
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voor arbeiders die uitkijken naar de fabrieksbel, maar ook voor de hoge heren 
die deelnemen aan door de menselijke stem gedomineerde praktijken als 
liturgische zang en politiek debat. In de volgende alinea’s ga ik daarom, na een 
korte geschiedenis van het Belgische Te Deum, in op de belangrijkste bron om 
die politieke leiders en hun klankschap te bestuderen: de Parlementaire Hande-
lingen. Die geven niet alleen op secure wijze weer hoe het parlement ‘klonk’ in 
de negentiende eeuw, maar zijn door hun raadpleegbaarheid en hun brede 
impact op politici en het krantenpubliek ook een uitstekend hulpmiddel om 
verder onderzoek naar de politieke deelname aan het Te Deum buiten Brussel 
te ondersteunen. Vervolgens toon ik, aan de hand van een analyse van de 
debatten van 1880, hoe politieke verslagen – zoals die in de Handelingen 
– gelezen kunnen worden als de weergave van een ‘klankschap’ uit het verleden. 
Vanuit die analyse argumenteer ik dat het de moeite loont om niet alleen 
rituelen in hun politieke context te plaatsen, maar ook om het rituele karakter 
van de politieke praktijk en de reële invloed van klankrijke rituelen als het  
Te Deum op politieke vertogen aan het licht te brengen.

Het gezongen Te Deum was inderdaad een uitgesproken rituele aangelegen-
heid: het vond veelal plaats in als sacraal begrepen ruimtes, volgde een vaste 
structuur (ingegeven door liturgische conventies en de tekst van de hymne) en 
berustte op een uitgesproken overdachte plaatsverdeling tussen alle deel-
nemers die de verhouding tussen vorst, staat en clerus krachtig symboliseerde. 
Daarmee voldoet het aan de brede definitie van het ritueel zoals Catherine Bell 
die optekende in 1997 (en die ik ook verder hanteer).5 Het Te Deum wordt 
gekenmerkt door formalisme, traditionalisme, onveranderlijkheid, regelvastheid, 
sacraal symbolisme en (theatrale) praktijken. In het onderstaande zal ik vooral 
aandacht besteden aan dat laatste kenmerk. Maar het is goed in het achter-
hoofd te houden dat de hierna beschreven parlementaire praktijken en het 
gezongen Te Deum ook formalistisch en regelgestuurd waren. Zo bestonden  
er geijkte formuleringen voor uitnodigingen, bepaalde de clerus de zitplaats 
van de deelnemers en schreef de ritus een vast vocabularium voor. In het 
parlement golden net zo goed regels voor wie wanneer mocht spreken, 
afgedwongen door de voorzitter, en een formele plaatsverdeling. Het sacrale 
karakter van het Te Deum ligt voor de hand: een gecodificeerde lofzang aan 
God werd symbolisch door vertegenwoordigers van de natie aangeheven als 
betrof het het hele volk en kreeg richting via de belichaming van die natie, de 
vorst. Dat het ritueel traditioneel en (bijna) onveranderlijk is, is duidelijk voor 
ieder die het Te Deum heeft bijgewoond: ook nu nog volgt de viering haar 
vaste stramien en staan vorst en volksvertegenwoordigers even onder de 
choreografische leiding van de clerus. (Ook in het parlement is overigens, 
ondanks de toevoeging van geluidsapparatuur en ietwat prozaïscher taal-
gebruik, weinig veranderd aan de choreografie van de debatten.)

5 C. Bell, Ritual: Perspectives and dimensions 
(Oxford 1997) 138–169.

Het Te Deum wordt gekenmerkt 
door formalisme, traditionalisme, 
onveranderlijkheid, regelvastheid, 
sacraal symbolisme en (theatrale) 
praktijken

De kathedraal Sint-Goedele en Sint-Michiel  
in de negentiende eeuw. Ferdinand Giele, 
Intérieur de Sainte Gudule © KIK-IRPA, 
Brussel.
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Het weerkerende, bijna cyclische karakter van de viering zelf benadrukte haar 
rituele betekenis: met haar Latijnse ritus en hymne, de (minstens) jaarlijkse 
herhaling van vertrouwde handelingen en symbolen en – niet in het minst – 
haar nadruk op de wederzijdse ondersteuning tussen kerk en staat appelleerde 
de Te Deum-viering aan herinneringen aan het ancien régime. Maar de viering 
benadrukte net zo goed het specifieke karakter van de Belgische natie. Die was 
uiterst modern en de rol van de vorst werd er al erg snel veelal protocollair, 
terwijl de grondwet een centrale verankering van gezag werd. In het samen-
komen van steeds nieuwe vertegenwoordigers van de staat en de haast 
‘tijdloze’ praktijk van het ritueel werd het historische, veranderlijke verhaal van 
België gesynchroniseerd met een als onveranderlijk beschouwde traditie.6 Het 
herhaalde Te Deum – in voege sinds 1832 – vormde een rituele bevestiging 
van de autonomie en de eigen aard van de Belgische staat en schreef die natie 
tegelijk in een langer verhaal van verweving van kerk en staat in.7

Een ritueel met historische en politieke bagage
Het was net door het bewust symbolische en rituele karakter van de ceremonie 
dat het gezongen Te Deum zijn functie als brug tussen verleden en heden zo 
goed kon vervullen. Maar in het onrustige politieke klimaat van 1880 begon die 
brug gevaarlijke scheuren te vertonen, die tijdens de bespreking van een 
 mogelijke deelname aan de 15 november-viering in de Kamer pijnlijk tot uiting 
kwamen. Liberaal en vrijmetselaar Eugène Goblet d’Alviella opende het salvo. 
Hij gaf aan dat het ‘in de huidige situatie’ onmogelijk zou zijn voor de liberale 
meerderheid om als groep deel te nemen aan een katholieke ceremonie.8 
Volgens hem vonden ook de ‘vaders van onze grondwet’ die mengeling van 
staat en kerk ongepast en zou de aanwezigheid van volksvertegenwoordigers 
in een liturgische dienst zelfs ongrondwettelijk zijn.9 De vervlechting van kerk 
en staat, die voor Leopold I ten gronde lag aan de Belgische natie en lange tijd 
min of meer onbevraagd was gebleven, werd in 1880 niet alleen als moeilijk, 
maar als juridisch onmogelijk ervaren. Voor Goblet d’Alviella was de grens 
tussen grondwet en cultus scherp zichtbaar, en dus kon het eerder vernoemde 
pact tussen vorst en staat niet zomaar in een liturgisch ritueel vormgegeven 
worden. Liberale volksvertegenwoordigers hadden in het verleden weliswaar 
zonder morren deelgenomen aan zulke ceremonies, maar de situatie was 
sindsdien veranderd.

‘De gewoonte is aangenomen, zonder al te veel protest, om de Kamer 
aan bod te laten komen tijdens de ceremonies van de religie van de 
meerderheid van de inwoners van de natie. Het was een tijd waarin 
men geloofde in de mogelijkheid om de liberale staat en de katholieke 
kerk hand in hand te laten gaan. Die situatie is nu veranderd.’10

Naar zijn definitie van ‘die situatie’ is het niet ver zoeken: in 1880 kwam de 
schoolstrijd tot een hoogtepunt toen de liberale regering de diplomatieke 
betrekkingen met het Vaticaan brak.11 Goblet d’Alviella gaf, op 10 november, 
aan dat hij de discussies van de schoolstrijd niet verder wilde aanwakkeren, 
maar dat het desondanks tegen de ‘waardigheid’ van de Kamer zou ingaan om 
bij de clerus om een plaatsje in de kerk te bedelen,12 aangezien diezelfde clerus 
een paar maanden eerder had geweigerd zijn liturgische gezangen uit te 
voeren buiten de kerkgebouwen (de gebruikelijke ruimte voor het ritueel, 
waarbinnen de machtsrelatie tussen religieuze, politieke en militaire hoogwaar-
digheidsbekleders vormgegeven werd). De clerus weigerde met name om de 
viering in militaire ruimtes te laten plaatsvinden. Voor de liberale volksvertegen-
woordigers gold die weigering als een precedent. Of beter: ze interpreteerden 
de reactie van de clerus als een argument dat in hun agenda voor een 

6 Ibid. ‘There ritual is provisionally distinguished 
as the synchronic, continuous, traditional, or 
ontological in opposition to the diachronic, 
changing, historical, or social. However, ritual 
is also subsequently portrayed as the arena in 
which such pairs of forces interact. It is the 
mediating process by which the synchronic 
comes to be re-expressed in terms of the 
diachronic and vice versa’. 

7 Het ritueel was dus, zoals Bell in haar brede 
definitie van ritualiteit aangeeft, geen 
onoverdachte herhaling van onberedeneerde 
handelingen, maar veeleer de belichaming 
van een strategische verzoening van sociale, 
culturele of politieke tegenstellingen. Bell, 
Ritual theory, ritual practice (Oxford 1990)  
35, 67.

8 PH, 10 november 1880, 6, ‘Mais il me semble 
que dans la situation présente il est impossible 
que la Chambre ou du moins la majorité actu-
elle de la Chambre agisse comme elle l’a fait 
longtemps,  lorsqu’elle était invitée aux 
cérémonies du culte catholique’.

9 Ibid., ‘Le présence des autorités législatives à 
une cérémonie d’un culte determiné est pour 
moi profondément inconstitutionnelle et ainsi 
l’ont déjà jugé – je regrette de n’avoir pu 
préparer les documents nécessaires pour 
l’établir – des hommes, connus par leur 
modération, qu’on peut appeler les pères de 
notre Constitution’.

10 Ibid., ‘Cependant l’usage s’est introduit, sans 
trop de protestation, de faire figurer la 
Chambre dans les cérémonies du culte de la 
majorité de la nation. C’était l’époque où l’on 
croyait à la possibilité de fair bon ménage 
entre l’État même libéral et l’Église catholique. 
Aujourd’hui cette situation est changée’.

11 De discussies over collectieve deelname aan 
het Te Deum en de gespannen diplomatieke 
verhouding met Rome vonden veelal in 
dezelfde vergaderingen plaats.

12 PH, 10 november 1880, 6, ‘ce n’est pas le 
moment de soulever un débat et je ne veux 
pas même qualifier actuellement l’oppositon 
que, depuis deux ans, le clergé belge fait à la 
loi sur l’enseignement primaire. Mais, en 
présence de l’attitude qui a été prise par les 
chefs du clergé en Belgique à l’occasion du 
cinquantième anniversaire de notre 
indépendance, je dis qu’il serait contraire à la 
dignité de la Chambre d’aller mendier une 
place au Te Deum de Sainte-Gudule’.
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 scheiding van kerk en staat mooi van pas kwam. In de 
woorden van Émile Dupont had 

‘de katholieke clerus geweigerd deel te nemen 
aan een grote vaderlandslievend feest, en om de 
Voorzienigheid te danken om de bestemming van 
het land al vijftig jaar lang te zegenen. De clerus 
heeft dus zelf een antwoord gegeven op de vraag 
die ons werd gesteld: door te weigeren deel te 
nemen aan een burgerlijke ceremonie, heeft ze 
ons toegestaan om te weigeren deel te nemen 
aan een religieuze ceremonie’.13 

Beide partijen leken daarbij de praktijken en details van de 
uitvoering van het ritueel van het Te Deum meer belang toe 
te kennen dan de inhoud van de feestelijkheden en de 
politieke spanningen van de schoolstrijd.

De lange geschiedenis van het ritueel, en haar verankering in de nationale 
politiek – verbonden met de jonge onafhankelijkheid en de vergadering van de 
eerste volksvertegenwoordigers in de jonge natie – droegen daar ongetwijfeld 
toe bij. In de discussie op 10 november 1880 werd al snel naar de levende 
geschiedenis, en levendige herinnering, aan de vroegere vieringen van het Te 
Deum verwezen. Dupont in het bijzonder stelde zich op als een soort archivaris 
van de rituelen van de natie. In 1831, daaraan herinnerde hij zijn collega’s, had 
een erg gelijkaardige discussie plaatsgevonden na een uitnodiging vanuit 
Sint-Goedele en Sint-Michiel aan de volksvertegenwoordigers.14

De argumenten voor en tegen collectieve deelname aan de viering waren in de 
voorbije halve eeuw blijkbaar minder veranderd dan de verharde posities van de 
partijen in de jaren 1870–80 deden vermoeden. Ook in 1831 werd hardop 
getwijfeld of het wel gepast was voor de leden van een politieke vergadering in 
een seculiere staat om aan een religieuze ceremonie deel te nemen. Het was 
Henri de Brouckère die in 1831 voorstelde om de kerk in het midden te houden: 
op de dag van het Te Deum zou de Kamer niet vergaderen, en het zou haar 
leden vrij staan om vervolgens naar eigen keuze en overtuiging te beslissen over 
hun deelname aan de viering. Dupont citeerde uit het verslag van 1831:

‘Na een vrij lange en zeer geanimeerde discussie, keurt de 
 vergadering het voorstel van M. de Brouckere goed.’15

De meest voor de hand liggende interpretatie van dit soort discussies, is een 
volstrekt politieke. Het debat over het Te Deum van november 1880, zo zou 
men kunnen stellen, was in feite een nauwelijks verhulde poging om de 
schoolstrijd te laten oplaaien en de verschillende stellingnames in dat debat 
over de verhouding tussen kerk en staat scherper af te tekenen (enkele minuten 
later ging het debat in de Kamer overigens verder over ‘les enquêtes scolaires’). 
En de meningen in het debat over het Te Deum waren dan ook duidelijk 
politiek verdeeld. Kamerleden verwezen weinig subtiel naar de bestaande 
 spanningen rond de Belgische verhoudingen met het Vaticaan. Henri Bockstael, 
bijvoorbeeld, stelde enigszins sardonisch dat hij en zijn liberale partijgenoten 

‘geëxcommuniceerd zijn, en toch worden we uitgenodigd om deel 
te nemen aan een religieuze ceremonie. Heeft de geachte heer 
Nothomb de macht om excommunicatie op te heffen. (Hilariteit ter 

13 Ibid., ‘le clergé catholique s’est refusé à 
assister à une grande fête patriotique et à 
remercier la Providence d’avoir béni pendant 
cinquante ans les destinées du pays. Le clergé 
a donc résolu lui-même la question qui nous 
est soumise: en refusant d’assister à une 
cérémonie civile, il nous permet de refuser 
d’assister à une cérémonie religieuse’.

14 Ibid., 8, ‘Messieurs, c’est en 1831 qu’eut lieu le 
précédent auquel l’honorable M. Berge fait 
allusion. Le doyen de Sainte-Gudule avait 
invité la Chambre à assister à un Te Deum et 
M. le ministre de l’intérieur avait fait part de 
cette invitation à la Chambre’.

15 Ibid., ‘Après une discussion assez longue et 
très animée, l’assemblée adopte la proposition 
de M. de Brouckere.’

Historieprent Te Deum à Ste Gudule/Réception du Roi Léopold II, ed. 
Ghémar, frères, 1866. © KIK-IRPA, Brussel.
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linkerzijde). Dat hij het dan zegt! Maar zolang we geëxcommuniceerd 
zijn, laten we het dan blijven!‘16

Goblet d’Alviella voegde daaraan toe dat zijn trouw aan de vorst ook zonder 
religieuze ceremonies intact bleef (en hij dus geen behoefte had aan een rituele 
bevestiging van het pact tussen vorst en staat). 

‘Iedereen weet dat wij, leden van de meerderheid, geen Te Deum 
nodig hebben om de gevoelens voor respect en sympathie die wij 
uiten voor de leider van onze nationale dynastie te bevestigen.’17

Katholieke kamerleden pleitten, zoals te verwachten, voor een collectieve 
deelname aan het Te Deum en beriepen zich daarbij vooral op de jarenlange 
traditie van het ritueel. Het debat over de ceremonie liet politici met andere 
woorden toe zich verder in te graven in de politieke patstelling van het moment 
en deed dat onder de vorm van krachtige metaforen voor de begeleidende 
meningsverschillen over patriottisme en het karakter van de natie.

In deze tekst wil ik echter argumenteren dat in de debatten meer aan de hand 
is dan politiek gebakkelei en dat een studie van de vertogen en praktijken rond 
het ritueel van het Te Deum zelf een eigen historisch belang hebben. De 
discussie rond deelname aan de viering in 1880 wordt, in zo’n analyse, niet 
alleen een verderzetting van de schoolstrijd op een symbolisch niveau, maar 
een moment van op zichzelf staande politieke onderhandeling en praktijk, een 
inhoudelijke discussie over de aard van vaderlandsliefde als gevoelde emotie en de 
manier waarop dat vaderland aan het eind van de negentiende eeuw (cognitief) 
werd begrepen en (praktisch en lichamelijk) werd vormgegeven. Dat het ritueel 
van het Te Deum ter discussie stond – niet alleen in 1880, maar in de hele 
negentiende eeuw – toont aan dat politici de vorm van dat ritueel en hun eigen 
rol daarin wel degelijk ernstig namen en er een politiek-culturele betekenis aan 
toekenden die verder ging dan louter symbooldiscussies. Een vrijmetselaar als 
Goblet d’Alvilla mocht dan misschien wel roepen dat hij het Te Deum niet 
nodig had om zijn trouw aan vorst en land uit te drukken, hij werd daarbij niet 
meteen gretig bijgetreden door al zijn politieke medestanders. Het Te Deum 
kwam vaak ter tafel in Kamerdebatten, maar het (politieke, nationale) belang 
van het ritueel werd daarbij zelden in vraag gesteld. De Parlementaire Hande-
lingen waarin deze discussies opgetekend zijn, zijn daarom een misschien wat 
onverwachte maar uitstekende bron om rituele uitdrukkingen van patriottisme 
en nationale eenheid te onderzoeken.

Sporen van een klankrijk verleden
Ten eerste vormen de Handelingen de plaats bij uitstek om uiteenlopende 
meningen te vinden over de vorm die het ritueel moest aannemen, over de 
precieze machtsbalans tussen clerus en politiek en – niet onbelangrijk – over 

16 Ibid., ‘Nous sommes des excommuniés, et 
l’on nous invite à assister à une cérémonie 
religieuse. L’honorable M. Nothomb a-t-il le 
pouvoir de lever l’excommunication? (Hilarité 
à gauche). Alors qu’il le dise! Mais tant que 
nous serons excommuniès, resterons-le’. 

17 Ibid., ‘Tout le monde sait que nous, membres 
de la majorité, nous n’avons pas besoin de Te 
Deum pour affirmer les sentiments de respect 
et de sympathie que nous professons pour le 
chef de notre dynastie nationale’. 

Het Te Deum kwam vaak ter tafel 
in Kamerdebatten, maar het 
(politieke, nationale) belang van 
het ritueel werd daarbij zelden in 
vraag gesteld

Hymne ’Te Deum laudamus’, uit het Graduale 
Romanum. In de Brusselse kathedraal van 
Sint-Goedele en Sint-Michiel werden bewerkingen 
van de hymne uitgevoerd, getoonzet door 
toonaangevende Belgische componisten zoals 
François Fétis, of Edgar Tinel.
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het budget van de meest zichtbare vieringen van dat ritueel in Brussel. Elk jaar 
werd geld uitgegeven aan een nieuwe compositie voor het gezongen Te Deum 
en aan de uitvoerende zangers en muzikanten. De uitvoering van het Te Deum 
droeg immers de kracht van de natie uit, en de artistieke verwezenlijkingen van 
vaderlandse muzikale grootheden, zoals bijvoorbeeld François Fétis, droegen 
bij aan de cultivering van nationale trots.18 Ten tweede leggen de verwijzingen 
naar het Te Deum in de Handelingen het verband bloot tussen het uitgesproken 
nationale en abstracte doel van het ritueel enerzijds en de concrete, gelokali-
seerde praktijken van de viering anderzijds. In de Kamer werd niet alleen (soms 
uitgebreid) gesproken over de viering in de Brusselse kathedraal als een soort 
nationaal theater, bevolkt door publieke figuren op het nationale niveau. Er 
werd ook gereflecteerd over occasionele lokale strubbelingen over de viering. 
In 1853 bijvoorbeeld werd over ‘incidenten’ in Doornik gerapporteerd en over 
de ‘moeilijkheden’ tussen de lokale clerus en de leraren van het plaatselijke 
atheneum.19 De Kamer stelde zich daarbij op als een symbolische echo-kamer 
van de natie, als een plaats waar allerlei geïsoleerde plaatselijke praktijken 
werden geherinterpreteerd als een zinvolle (of problematische) bijdrage aan de 
brede mozaïek van de eengemaakte natie.20 De metafoor van het Te Deum als 
het moment waarop politiek, vorst en kerk harmonisch één werden, werd zo 
ook een metafoor van geografische eenmaking. Bij het luiden van de klokken 
en de aanhef van de hymne ademde het land heel even op hetzelfde ritme.21

Een derde, meer concreet en praktisch voordeel van de Parlementaire Hande-
lingen voor het onderzoek naar rituele praktijken in de cultuur en politiek van 
de natie is hun bijzondere uitgebreidheid en raadpleegbaarheid. De Handelingen 
zijn een plaats waar niet alleen politieke ideologieën en uitgewogen speeches 
staan opgetekend, maar ook meer spontane emotionele uitbarstingen, onge-
controleerde verongelijkte reacties of woordeloze maar desondanks veelzeg-
gende uitingen van bijval met veel zin voor precisie zijn vastgelegd. Historicus 
Marnix Beyen gaf eerder in een studie van de Franse kamer van afgevaardigden 
al aan dat het lachen van parlementariërs ‘misschien wel het meest nauwgezet 
geregistreerde collectieve lachen uit de geschiedenis was’.22 Datzelfde geldt 
voor hun woedende uithalen of uitgelaten gejubel én voor hun meningen over 
cultureel geladen, rituele handelingen als het Te Deum. Hoewel de weergave 
van de uitspraken en het gedrag van volksvertegenwoordigers niet helemaal 
volledig en ongefilterd is, geven de Handelingen toegang tot een rijke geschie-
denis van de cultuur, emoties en belichaming van de politiek die pas sinds kort 
echt wordt aangeboord.23 De recente interesse voor een meer culturele en 
praktijkgerichte benadering van deze bronnen lijkt vooral te zijn aangewakkerd 
door de mogelijkheden die door de digitalisering van dit materiaal zijn geopend. 
In het Verenigd Koninkrijk heeft de digitalisering en online raadpleegbaarheid 
van de Historical Hansard geleid tot een stortvloed aan publicaties over parle-
mentaire identiteiten, imago’s en gedragingen.24 Doordat de digitale versies 
veel sneller en gerichter doorzocht kunnen worden, is dit soort onderzoek naar 

18 PH, Indices 1856, Dispositions musicales.  
Fétis componeerde niet alleen het Te Deum  
in 1856, maar was als kapelmeester ook 
bevoegd voor de uitvoering ervan. In de 
Indices van het Kamer in 1856 werd een lijst 
aan kosten opgesomd, waaronder de 
vergoeding van de componist, een 
verplaatsingsvergoeding voor de kapel-
meester en vergoedingen voor zangers  
en muzikanten. 

19 PH, 1 februari 1853, 356.

20 J. Hoegaerts, Masculinity and nationhood 
1830–1910. Constructions of identity and 
citizenship in Belgium (Londen 2014) 132.

21 Volgens Ben Anderson is deze synchronise-
ring (bijvoorbeeld van informatie: iedereen die 
de krant leest krijgt het nationale nieuws op 
hetzelfde moment) cruciaal voor de 
eenwording van de nationale staat.  
B. Anderson, Reflections on the origin and 
spread of nationalism (New York 1991). 
Ethnomusicoloog Bohlmann geeft bovendien 
aan dat unisono zingen (en met name het 
zingen van het volkslied) een gelijkaardig 
natievormend effect heeft. P. Bohlmann, 
Focus: music, nationalism and the making of 
the new Europe (New York 2011).

22 M. Beyen, ‘De eerbiedwaardige onderbrekers. 
Ironie en pastiche in de Franse Kamer van de 
Afgevaardigden’ in: M. Beyen en J. Verberck-
moes (red.), Humor met een verleden (Leuven 
2006) 257.

23 Historicus Marnix Beyen gaf eerder al aan dat 
de Handelingen een uitstekende bron zijn 
voor de studie van politiek taalgebruik.  
M. Beyen, ‘De Parlementaire Handelingen en 
andere bronnen voor de studie van de taal van 
de negentiende-eeuwse politicus’, Verslagen 
en mededelingen van de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse taal- en 
letterkunde (2004) 11–18.

24 De meest recente uitloper van die digitali-
sering (niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, 
maar ook in Nederland en Canada) is wellicht 
het project Digging into linked parliamentary 
data, dat informatie uit de UK Hansard, 
Canadian Hansard en de Nederlandse 
Handelingen analyseert. (http://dilipad.history.
ac.uk/)

De metafoor van het Te Deum als 
het moment waarop politiek, vorst 
en kerk harmonisch één werden, 
werd zo ook een metafoor van 
geografische eenmaking
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Uittreksel uit de Parlementaire Handelingen: kamerdebat op 10 november 1880.
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subtiel woordgebruik, abstracte concepten of onopvallende gedragskenmerken 
immers mogelijk geworden binnen het tijdsbestek van één (al dan niet individueel) 
onderzoeksproject. De Handelingen van de Belgische Kamer werden pas 
recenter opgenomen in de stroom van de Digital Humanities.25 De beschik-
baarheid van de Kamerdebatten op plenum.be werpt echter alvast zijn vruchten 
af.26 Ook voor deze tekst: een eenvoudige zoekopdracht toont al gauw aan dat 
het Te Deum regelmatig aan bod kwam in parlementaire discussies, maar ook 
dat het onderwerp opvallend vaker werd vernoemd in de jaren 1920, rond de 
eeuwwisseling, en in de jaren 1880 (in de hierboven beschreven discussie).

Behalve de ‘zorgvuldige registratie’ van hilariteit bieden de Parlementaire 
Handelingen bovendien ook een inkijk in een al te vaak vergeten element van 
de (politieke) geschiedenis: dat van klank. Hoewel, zoals hierboven al aan-
gehaald, de Handelingen niet altijd exacte weergaven waren van wat politici 
zeiden in het halfrond, valt op dat de klerken zich er steeds van bewust waren 
dat wat zij transcribeerden ‘gesproken’ taal was en in die zin niet alleen aan de 
eisen van een vocaal politiek genre voldeed, maar ook in de context van het 
parlementaire klankschap geplaatst moest worden.27 Wanneer lawaai, gezang 
en geschuifel de onderhandelingen doorkruisten, of een bepaalde mening 
kracht bijzetten, werd dat dan ook genoteerd. In 1899 werd bijvoorbeeld 
volgend incident opgetekend:

‘Tijdens de toespraak van de heer Renkin komt de heer Hubert, de 
secretaris voor het budget naast de spreker staan om hem te kunnen 
horen, M. Fumémont komt aan de andere kant staan en reciteert Le 
Songe d’Athalie. De heren Hubin en Brenez fluiten. Temidden van het 
tumult hoort men: het is 5 uur! Respecteer het reglement! Schort de 
vergadering op! De heer Furnémont gaat terug naar zijn plaats en 
roept: Weg met de dieven! De heer Destrée roept: Ontslag! Ontslag! 
Weg met het ministerie! Weg met hun knechten! De heer van de 
Velde gooit twee papieren proppen naar het bureau. (Uitroepen ter 
rechterzijde).’28

In het kader van de discussies rond het Te Deum is die klankrijke werkelijkheid 
van het parlement van bijzonder belang, omdat de afwisseling tussen rust en 
heftige discussie direct gerelateerd was aan het rituele klankschap van het Te 
Deum zelf. 

Die geschiedenis van klank is van belang, zo wordt onder andere door Jonathan 
Sterne opgemerkt, om onze vaak visuele voorstelling van het verleden aan te 
vullen en bij te stellen.29 Al sinds de Verlichting lijkt de (westerse) wetenschap 
ervan uit te gaan dat observatie per definitie een kwestie van afstandelijk kijken 
is.30 De andere zintuigen (het gehoor, maar bijvoorbeeld ook smaak en reukzin) 
werden daarmee afgedaan als intuïtief en subjectief aanvoelen in plaats van 

25 De gedigitaliseerde handelingen zijn sinds 
2010 raadpleegbaar op www.plenum.be. Voor 
een reflectie op de plaats van digital 
humanities in politieke geschiedenis in het 
algemeen, en op de waarde van plenum in 
het bijzonder, zie M. Beyen, ‘A higher form of 
hermeneutics?: The digital humanities in 
political historiography’, BMGN, 128:4 (2013) 
164–170.

26 Met name in het recente doctoraat van  
K. Beelen, Tussen ‘ik’ en ‘wij’. Zelfrepresentatie 
in parlementaire vertogen (1840–1940), 
Universiteit Antwerpen, 2014.

27 Het concept ‘klankschap’ (soundscape) werd 
voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 
1970, door eco-musicoloog Murray Shafer. 
Shafer biedt een analytisch kader om ruimtes 
als ‘verklankte werkelijkheid’ te onderzoeken, 
door een onderscheid te maken tussen 
‘keynote sounds’, ‘soundmarks’ en ‘signal 
sounds’. M. Shafer, The tuning of the world 
(Vancouver 1977).

28 PH, 27 juni 1899, 1813 , ‘Pendant le discours 
de M. Renkin, M. Hubert, le rapporteur du 
budget, se place à côté de l’orateur pour 
suivre son discours; M. Fumémont s’installe  
de l’autre côté et récite le songe d’Athalie.  
MM. Hubin et Brenez sifflent. Au milieu du 
bruit, on entend: Il est 5 heures! Respectez le 
règlement! Levez la séance! M. Furnémont 
regagne sa place et crie: A bas les voleurs!  
M. Destrée crie: Démission! et toute la gauche 
reprend en chœur: Démission! Démission!  
A bas le ministère! A bas les domestiqués!  
M. Vandervelde lance deux boules de papier 
vers le bureau. (Exclamations à droite.)’.

29 J. Sterne, The audible past. Cultural origins of 
sound reprodution (Durham 2003) 7. Voor 
een introductie tot het nieuwe veld van sound 
studies en de methodes daarbinnen, zie  
T.Pinch en K. Bijsterveld (reds.), The Oxford 
handbook of sound studies (Oxford 2012).

30 V. Erlmann, Reason and resonance A history 
of modern aurality (New York 2010).

Vermeldingen van ’Te Deum’ in parlementaire discussies tussen 1848 en 1940 (op plenum.be)
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waardevolle waarnemingen.31 Om het beleefde verleden te onderzoeken is het 
belangrijk alle zintuigen te betrekken. De geschiedenis bestaat immers niet 
alleen uit ‘harde’ feiten of natrekbare vertogen, maar ook uit gekoesterde 
objecten, collectieve herinneringen en rituele handelingen.32 Hieronder gebruik 
ik de Parlementaire Handelingen daarom als een soort papieren ‘opname’ van 
het parlementaire klankschap. Ik beschouw de handelingen dus niet als een 
directe transcriptie van het uitgesproken vertoog, maar als een ‘representatie 
van praktijken door complexe processen van culturele betekenisgeving’.33

In mijn visie zijn de Parlementaire Handelingen een visuele representatie van de 
klanken zoals de klerken die waarnamen (wat natuurlijk niet noodzakelijk 
identiek is aan de klanken die effectief geproduceerd werden). De documenten 
fungeerden daarom ook als een aanleiding voor lezers om zich een klankschap 
en de individuele spelers en geluiden daarbinnen voor te stellen als een min of 
meer samenhangend geheel. De Handelingen werden immers gepubliceerd en 
gedeeltelijk geciteerd en gereproduceerd in de pers: ook wie niet in het 
parlement aanwezig was, kon via deze documenten vertrouwd worden met de 
debateerstijl van het halfrond (en die mogelijk ambiëren in 
andere politieke contexten). Het hierboven geciteerde 
fragment uit de Handelingen van 1899 is een uitstekend 
voorbeeld van hoe dat proces van het visueel ‘opnemen’ van 
chaotische parlementaire discussie werkte: de klerken 
verwijzen naar culturele ankerpunten (een gedicht, toneel-
stuk, zegswijze, enzovoort), naar specifieke personen en 
gebeurtenissen én vatten een deel van het lawaai en de 
onrust erg onprecies samen. Maar het geheel dat aan de 
lezer wordt voorgehouden, roept op bijzonder effectieve 
wijze een moment van dramatische discussie en theatrale 
onenigheid op – beter dan een perfecte transcriptie van alle 
uitspraken van alle spelers zou hebben gedaan. De scènes 
van de discussies rond het Te Deum waren minder heftig, 
maar vroegen klaarblijkelijk net zo goed om samenvattende 
en beschrijvende termen naast de letterlijke transcriptie van 
sprekers om ook non-verbale, maar desondanks vocale 
interacties weer te geven.34 Op 21 november 1880 flakkerde 
de discussie opnieuw op in de Kamer, naar aanleiding van de jaarlijkse toe-
spraak van de vorst. Katholiek Prosper Cornesse nam het voortouw in de 
bespreking van de toespraken in het kader van de jubileumviering en de klerken 
vatten de algehele teneur van de vergadering 
al snel samen.

‘Voorzitter – Vraagt iemand aan de linkerzijde het woord? Aangezien 
niemand het woord vraagt, geef ik het aan de heer Cornesse.

M.Cornesse – Ik stel de stilte van de meerderheid vast, en de 
 minstens gedeeltelijke onderdrukking van een als gezond te begrijpen 
parlementair regime. 

(Goedkeuring ter rechterzijde; gelach ter linkerzijde)’35

Het klankschap van de vergadering werd door zowel de sprekers zelf als de 
klerken in akoestische termen geschetst. De ‘meerderheid’ hulde zich in 
stilzwijgen, maar wanneer een katholieke spreker het woord nam, bleek de 
kamer volstrekt verdeeld in twee duidelijk afgelijnde helften: de rechterzijde 
waar ‘instemming’ weerklonk, en de linkerzijde waar – enigszins honend 

31 Sterne heeft het over een audio-visuele 
‘litanie’ waarin de tweedeling tussen ‘rationele’ 
visuele waarneming en het intuïtieve karakter 
van klank steeds opnieuw herhaald worden. 
Sterne, The audible past, 15.

32 Het onderzoek naar de geschiedenis van 
zintuiglijke waarneming is breder (en ouder) 
dan het recente veld van sound studies. Met 
name in Frankrijk, in de nasleep van de 
Annales-school, werd al onderzoek gedaan 
naar de geschiedenis van geur en klank 
bijvoorbeeld. A.Corbin, Les cloches de la terre. 
Paysage sonore et culture sensible dans les 
campagnes au XIXième siècle (Parijs 1994);  
A. Corbin, Le miasme et la jonquille. L’odorat 
et l’imaginaire social, XVIIIe–XIXe siècles (Parijs 
1982); M. Smith, Sensing the past: Seeing, 
hearing, smelling, tasting, and touching in 
history (Oakland, CA 2007).

34 S. Connor, Beyond words. Sobs, hums, 
stutters and other vocalizations (Chicago 
2014).

35 PH, 24 november 1880, 29. ‘M. le président 
– Quelqu’un demande-t-il la parole à 
gauche? Personne ne demandant la parole,  
je la donne à M. Cornesse. 
M. Cornesse – Je constate le silence de la 
majorité et la suppression au moins partielle 
d’un régime parlementaire sainement 
entendu. (Approbation à droite; rires à 
gauche)’

33 N. Cook, Beyond the score. Music as 
performance (Oxford 2014) 7. ‘Just as 
performances are not adequately understood 
as reproductions of performances, so 
recordings are not adequately understood as 
reproductions of performances; rather, they 
represent performances through complex 
processes of cultural signification. We hear 
recordings as performances, in other words 
diegetically, even when we know that the 
performance presented by the recording 
never took place.’

Viering van de vijftigste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid, in 
1880. Camille Van Camp, Cinquantenaire de l’indépendance 16 août 1880 
© KIK-IRPA, Brussel.
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– gelachen werd. Doorheen de discussie kwam deze tweedeling steeds 
opnieuw tot uiting, en steeds opnieuw werd ze door de klerken als ‘klank’ 
geëvoceerd. Cornesses toespraak werd ter rechterzijde ondersteund door 
‘tekens van instemming’ en ‘Heel goed!’, en ter linkerzijde onderbroken door 
een ‘onderbreking’, ‘hilariteit’ en ‘Oh! Oh!’ (een gespeeld verontwaardigde 
reactie op wat hij in zijn toespraak ‘een kaakslag voor alle katholieken’ had 
genoemd). Individuele volksvertegenwoordigers reageerden ook non-verbaal. 
Van de verder welbespraakte Goblet d’Alviella tekenden de klerken op dat hij 
op Cornesses beschrijving van katholiek patriottisme reageerde met ‘Ah! Bah!’. 

Wat een ‘akoestische’ reconstructie van een kamerdebat (in plaats van een op 
vertoog gerichte lezing) toont, is hoe belangrijk dit soort betekenisloos lijkende 
uitspraken waren in de politieke praktijk. Uitroepen als ‘Ah! Bah!’ en gelach 
maakten integraal deel uit van het politieke proces – en werden door klerken 
belangrijk genoeg gevonden om ze op te tekenen voor hun lezende publiek. 
De regulering van politieke spraak, die minitieus was vastgelegd in de 
 reglementen van de Kamer, schreef een geordende en georganiseerde discussie 
voor, waarin sprekers hun beurt afwachtten, opstonden om te spreken en de 
voorzitter de touwtjes in handen hield.36 Gelach, lawaai en non-verbale tussen-
werpingen lijken die regels te verbreken, maar de registratie van deze klanken 
in de handelingen suggereert dat ze veeleer als een deel van de geritualiseerde 
praktijk van politiek spreken werden beschouwd. Het gaf de discussies een 
weerkerend – en voor heel wat lezers wellicht herkenbaar – ritme, met cadensen 
die de politieke sfeer van het moment tekenden en waarin bepaalde stemmen 
de bovenhand hadden. Die metafoor van het parlementaire debat als een 
muzikale uitvoering met solisten en achtergrondzangers is overigens niet echt 
de mijne: in 1915 vergeleek Emile Vandervelde de Kamer met een koor dat zo 
luid zong dat het de solist overstemde.37

Rituelen, natie en politieke (on)rust
In die zin is het politieke debat in de laat-negentiende-eeuwse Kamer meer 
verwant met de liturgische traditie van het Te Deum dan op het eerste gezicht 
zichtbaar is. In beide gevallen gaat het – akoestisch gezien – om een spel van 
vraag en antwoord dat zich ritmisch verderzet en waarin de rol van de voorganger/  
voorzitter vooral een kwestie van traditioneel prestige was. In beide gevallen ook 
kan de loutere praktijk van vocaliseren soms belangrijker zijn dan wat er precies 
werd gezegd (het collectief gemurmelde ‘Amen’ in de ceremonie was wellicht 
even intuïtief als d’Alviella’s ‘Ah! Bah!’). In beide gevallen, tenslotte, was de plaats 
van de ‘solist’ onduidelijk: het Te Deum was een collectieve aange legenheid, een 
uiting van patriottisme in een liberale constitutionele monarchie waarin het 
individu (dat toch zo belangrijk was voor de democratische staat) amper te pas 
kwam. Zelfs de stem van de koning, aan wie het Te Deum werd opgedragen, 
bleef stil, en wanneer de vorst sprak naar aanleiding van het vijftigjarige jubileum 
van ‘zijn’ land, werd zijn narratief in vraag gesteld en besproken in het parlement. 
Het rituele uitvoeren van een liturgische ceremonie en het zingen van het Te 
Deum waren, zoals Janssens aangaf, een rituele vernieuwing van ‘het pact tussen 
vorst en natie’.38 Dat pact werd echter niet aanzienlijk versterkt door de traditio-
nele tekst van de hymne (die door professionele zangers en in het Latijn gebracht 
wellicht grotendeels aan de deel nemers voorbijging). De aanwezigheid van 
hoogwaardigheidsbekleders uit verschillende geledingen van de natie (hoe 
gecontesteerd ook) drukte de gespannen banden tussen vorst en regering en 
tussen Kerk en geseculariseerde staat veel beter uit. Maar wat parlement en kerk, 
vorst en volksvertegenwoordigers misschien nog het meest samenbracht, was het 
gedeelde begrip van een land dat beheerd werd in gecontroleerde chaos, in 
ritueel ritmische herhalingen van betekenisloze maar desondanks belangrijke 

36 R. Buyse, Règlement de la chambre des 
représentants. Receuil des textes de 1831  
à 1957 (Brussel: greffe de la chambre des 
représentants 1959).

37 PH, 15 December 1905, ‘le choeur chante 
tellement haut qu’on n’entend pas le soliste’.

38 Janssens, De Belgische natie viert, 23.

Liberaal volksvertegenwoordiger en vrijmetselaaer 
Eugène Goblet d’Alviella (1846–1925)
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klanken van ‘aanwezigheid’ op het nationale toneel.
De enge definitie van het Te Deum als een ritueel dat de verschillende ‘tijden’ van de 
natie synchroniseerde kan dus worden verbreed: het ritueel in kwestie strekte zich 
ver buiten de muren van de kathedraal uit en omvatte ook een hele reeks aan 
(vocale) praktijken in het parlement. Hoewel de discussies in het halfrond veel 
ongereguleerder en agressiever klinken dan wat muzikale helden com poneerden 
voor de dag van de dynastie, vervulden die verhitte discussies een gelijkaardige, 
rituele rol. Ze creëerden mogelijkheden om tegengestelde krachten binnen de natie 
een (theatraal) platform te geven; een cultureel kader waar binnen onenigheid een 
plaats kreeg zonder de lange ingebeelde traditie van de natie in gevaar te brengen. 
Dat het ritueel van het Te Deum zich ook buiten het Brusselse, expliciet nationale, 
kader afspeelde, onderstreept het politieke belang van ritueel handelen mogelijk 
nog meer. Deze liturgische ceremonies werden (en worden) immers overal te lande 
in parochiekerken georganiseerd en door lokale dignitarissen besproken en bijge-
woond. Door deel te nemen aan het project van nationale synchronisatie in die 
rituele context schrijven kleinere gemeenschappen zich in in het nationale kader en 
in het steeds vernieuwde pact tussen vorst en land. Maar zoals het in het parlement 
besproken voorbeeld van Doornik aantoont, werden ook buiten Brussel de regels 
van dat ritueel en van de band tussen kerk en staat soms luidkeels in vraag gesteld. 
Helaas weten we over die lokale praktijken bijzonder weinig: gemeentelijk gekrakeel 
over wie er meeliep in de optocht, wie binnen mocht bij de viering van het Te Deum 
en wie voor de feestelijk heden moest betalen worden, zonder een systematisch 
methodologisch kader, al gauw petite histoire. Nochtans zijn het net die oeverloze 
vergaderingen, ruzies over plaatsverdelingen en weinig welbespraakte uitingen van 
vreugde of ongenoegen op plaatselijk niveau, die interessant zouden zijn om een 
breder begrip van de geschiedenis van patriottisme, nationale cultuur en burger-
schap te krijgen. Een studie van rituele ‘zintuiglijke’ praktijken, zoals een gezongen 
Te Deum, is daarom een prima startpunt voor een geschiedenis van het Belgische 
(en dus zowel koninklijke als grondwettelijke, en zowel katholieke als geseculari-
seerde) vaderlandslievende ‘klankschap’.
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