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Bijkomende oefening bij hoofdstuk 9 

 

Vertogen over ‘de zaak Edward Joris’ in de Nederlandstalige publieke opinie (december 
1905) 

 

Opgave 

 

Op 21 juli 1905 werd in Yıldız, een wijk in Constantinopel (het huidige Istanbul) een aanslag 
gepleegd op de toenmalige Sultan van het Osmaanse Rijk, Abdülhamid II. Daarbij kwamen 26 
mensen om het leven, maar de sultan zelf bleef ongedeerd. Al snel bleek dat bij deze aanslag, die 
door Armeense activisten was beraamd, ook de Antwerpse anarchist Edward Joris betrokken was. 
Joris werd gearresteerd en gevangen gezet in Istanboel. De Belgische katholieke regering vroeg om 
zijn uitlevering aan het Belgische gerecht en deed daarbij een beroep op afspraken die in dat 
verband al in 1833 tussen de Belgische en de Osmaanse regering waren gemaakt, het zogenaamde 
stelsel van de capitulaties. In België, waar de katholieke partij al 21 jaar aan de macht was, 
ontwikkelde zich een omvangrijke en rijkgeschakeerde beweging ten gunste van Edward Joris. 
Door middel van betogingen, petities, krantenartikelen en tussenkomsten in het parlement zette zij 
druk op de Belgische regering om de zaak-Joris ernstig te nemen. Vooral tijdens in december 1905 
nam deze mobilisatie zeer intense vormen aan, zowel in België als in andere Europese landen. 
Uiteindelijk zou Joris pas eind 1907 effectief worden vrijgelaten. 

Hieronder vind je een aantal bronnen en fragmenten uit werken die min of meer rechtstreeks 
over deze mobilisatie handelen, en meer bepaald over de piek ervan in december 1905. Tussen 
vierkante haken staat af en toe informatie die ik zelf heb toegevoegd. 
Schrijf op basis van deze teksten een academische tekst van maximaal 1500 woorden (exclusief 
titel en notenapparaat) waarin je de beweging ten voordele van Edward Joris historisch 
contextualiseert voor ‘de geschoolde leek’. In die tekst dien je aan te tonen dat je de 
tekstfragmenten hebt onderworpen aan een zorgvuldige discoursanalyse, die gebaseerd is op de 
inzichten die in de cursus aan bod zijn gekomen. Die inzichten behandel je niet stap voor stap, 
maar diegene die je het relevantst acht, verwerk je in je tekst.  
Maak bij het schrijven van je tekst gebruik van noten en schrijf deze correct (je mag kiezen of je 
al dan niet met een bibliografie werkt, maar denk eraan dat die keuze ook consequenties heeft 
voor je voetnoten). In je tekst moeten minstens twee citaten worden opgenomen. Zorg ook 
voor een titel.  
Uiteraard is de inhoudelijke accuraatheid van wat je schrijft niet het belangrijkste, wel de 
zorgvuldigheid van je discoursanalyse en de coherentie en foutloosheid van je tekst. Eventueel 
kun je tussen vierkante haakjes aangeven waar informatie ontbreekt die je nodig hebt om je 
verhaal te vertellen.  
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1) Petitie door het Joris-comité (voorgezeten door de liberale flamingantische bibliothecaris en 
auteur Emmanuel De Bom) overhandigd aan de provinciegouverneur van Antwerpen, 26 
december 1905. Brussel, Archief van Buitenlandse Zaken, 4417.12-2-8. Onder de petitie stonden 
nog tientallen handtekeningen. 
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2) “De beruchte zaak Joris”, Het Laatste Nieuws [= volkse liberale krant uit Brussel], 22 december 
1905 

Ter eere van onze Kamer moet hier gezegd worden dat de zaak Joris haar belangstelling ten 
zeerste opwekt. 

Alle partijen  zijn het eens om enkel de kwestie van grondbeginsel te beschouwen. In alle geval is 
iedereen het eens om te verklaren dat een belangrijke kwestie van princiep op het spel staat: zij 
houden staande dat de Groote Turk door de bestaande verdragen verbonden is en niet het recht 
bezit eenen uitlander ter dood te brengen, wiens proces met de noodige onpartijdigheid niet is 
gevoerd geworden. 

De heer de Favereau, minister van buitenlandsche zaken, heeft aan de Kamerleden, die hem over 
Joris ondervroegen, geantwoord dat onze drogman [= tolk, die in diplomatieke contacten vaak 
een ruimere bemiddelende functie vervulde] te Konstantinopel nieuwe onderrichtingen heeft 
ontvangen en dat de Belgische regering de uitlevering van Edward Joris heeft gevraagd opdat  hij 
voor het Brabantsch Assisenhof zou kunnen te recht staan. 

Krachtens artikel 8 van het Turksch-Belgisch traktaat van 1851 zal België daarin slagen?  

Een telegram uit Konstantinopel luidt dat de Hooge Poort [= de Sublieme Porte, de centrale 
regering van het Osmaanse Rijk], met alle arglistigheid der Oosterlingen, en Levantijnen [= 
bewoners van de Oostkust van de Middelandse Zee, de regio die ongeveer overeenstemt met het 
huidige Syrië, Jordanië, Libanon, Israël en de Palestijnse gebieden], beweert Joris te behouden 
omdat hij eenen aanslag op den sultan heeft gepleegd. 

Joris was enkel medeplichtig, meer niet.  

Twee afgevaardigden van den Belgischen Bond tot verdediging van de menschelijke rechten, de 
Brusselsche hoogleeraars Monseur en Vermeylen hebben zich bij den heer de Favereau begeven 
om opheldering over het geval-Joris te vragen. 

De minister heeft hen geantwoord dat hij met de grootste omzichtigheid moest te werk gaan. Hij 
zou het liefst hebben dat men het minst gerucht mogelijk rond Joris zou maken om hem niet te 
schaden. In alle geval verklaarde hij de thesis van den heer Lorand [= Georges Lorand, 
progressief-liberaal volksvertegenwoordiger voor Virton] niet te kunnen deelen, die gezegd had 
dat de Ottomaansche justitie geen recht had, zooals we overigens reeds gisteren meededeelden. 

Men kan het geschil aan het Arbitragehof van Den Haag onderwerpen, als men wil, doch de 
betwisting is geene reden om hem aan den beul over te leveren of op te sluiten in eene vesting 
van Klein Azië. 

De Frankfürter Zeitung meldt dat België niet alleen staat tegenover Turkije. Verscheidene groot-
mogendheden ondersteunen zijne eischen. In het algemeen kiest de Belgische pers partij tegen 
Turkije. 

Slechts twee klerikale bladen der hoofdstad spelen in de kaart van den Sultan:  Le XXe Siècle en 
Het Nieuwsken van den Dag, dat ook indertijd gelijk den beul van den Bosphorus gelijk gaf toen hij 
Armeniërs en Macedoniërs in massa liet vermoorden. Die kerels verdedigden dan eene leering die 
zegt: ‘Hebt uwen naasten lief als uw eigen zelf!’ Wat hatelijke farizeeërs, die uit dweepzucht geen 
greintje menschelijk medelijden gevoelen zooniet voor Joris zelf toch voor zijn oud moederken 
dat nog niets weet over de uitspraak van de Turksche rechters. 
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Bij moederken Joris 

Een onzer confraters heeft een bezoek gebracht aan moederken Joris, op haar eenige kamertje op 
het 3de verdiep in de Vrijheidstraat te Antwerpen. Midden een armoedig huisraad leeft die Mater 
dolorosa van bij de tachtig jaar. Ze lijdt aan eene hartziekte en de ontroeringen die het geval van 
haren zoon bij haar verwekt, oefenen een doorslechte invloed uit op hare gezondheid. Men heeft 
dus gelijk de nieuwsgierigen ver van haar weg te houden. 

Toen onze confrater dus bij haar binnentrad, brak dit onnozel moederken in tranen los. Hare 
smart is diep-ontroerend. 

Eensklaps wordt zij bleek en de lippen worden blauw. Zij zucht, de hartlijdster. Lucht! Lucht! 
Het venster wordt geopend en de lucht stroomt binnen en allengskens herstelt het oud 
vrouwken. Men heeft haar reeds met de grootste voorzorgen de veroordeling van haren Edward 
medegedeeld, doch men heeft haar niet van doodstraf durven spreken. Indien zij die tijding 
verneemt dan wordt zij zelf het eerste slachtoffer van den rooden sultan. 

Hoewel het onwelzijn overgaat, blijft moederken Joris snikken. Woorden van troost baten weinig.  

Zij is geene gewone vrouw. Hare trekken zijn nog regelmatig en fijn en in hare jeugd moet zij 
zeer schoon geweest zijn.  

In hare blauwe oogen ligt dezelfde droomerigheid, zachtheid en droefgeestigheid als in die van 
haren ongelukkigen zoon. 

Zij verdedigt hem, hij kan niet plichtig zijn, hij was zoo werkzaam, eerlijk, goed en vlijtig. Heeft 
hij niet zonder meester Fransch, Duitsch, Engelsch en Spaansch geleerd? En zij vertelt het leven 
van haren zoon met al de onuitputtelijke liefde eener moeder. Zij is zijn beste advocaat… 

En dan weent zij weer, doch zij hoopt: machtige mannen, zegt zij, als de heeren Delbeke 
[katholiek volksvertegenwoordiger uit Roeselare], Paul Segers [katholiek Volksvertegenwoordiger 
voor Antwerpen], Jan Van Rijswijck [liberale burgemeester van Antwerpen], Verspreeuwen 
[liberale Volksvertegenwoordiger voor Antwerpen], zullen haar kind uit de Turksche 
gevangenissen doen loslaten. 

Hem gevangen houden, zou barbaarsch zijn. Zij verlangt zoo om hem weer te zien. De tijd gaat 
zoo traag, zoo traag voorbij in hare eenzaamheid. 

Arme moeder! De hoop doet haar, tusschen hare trane heen, glimlachen. Indien een 
onvoorzichtige of losbol haar de waarheid mededeelt, o, dan sterft zij. 

 

3) “Buitenland. Gemengde Berichten”, De Tijd. Godsdienstig-staatkundig Staatsblad [= katholiek 
dagblad uit Amsterdam], 5 december 1905. 

[Eerst korte berichten over “Kiesrechtbeweging in Saksen” en “Een aanslag op Roosevelt?] 

Een Antwerpenaar in doodsgevaar 

De afgevaardigde voor Virton, Georges Lorand, heeft aan de Belgische ministers van 
Buitenlandsche Zaken en van Justitie gevraagd, welke houding de regeering denkt aan te nemen 
in de treurige zaak van den Antwerpenaar Edward Joris, die betrokken is in den aanslag op den 
sultan van 21 Juli Jl. Naar de Weenensche correspondent van de ‘Petit Bleu’ gisteren aan zijn blad 
seinde, zou Joris het grootste gevaar loopen, zonder veel omhaal dadelijk en wel in den loop 
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dezer week opgehangen te worden. Ofschoon Joris, als men aan de officieele Turksche berichten 
geloof mag hechten, bekend heeft in den aanslag deel te hebben gehad, zoo blijft – meldt men uit 
Antwerpen aan de ‘N.R. Ct.’ [= Nieuwe Rotterdamsche Courant] – toch een internationale juridische 
kwestie open, die voor alle te Konstantinopel gevestigde vreemdelingen van het hoogste belang 
is. Volgens de Belgische wetgeving heeft Joris volkomen het recht om aan de justitie van zijn land 
overgeleverd te worden. De teksten zijn  formeel. Het Turksch-Belgisch tractaat van 1841 en en 
het regiem der capitulaties van 1831 waarborgen hem een verschijning voor het assisenhof van 
Brabant. Overigens is het Turksche gerecht, dat Joris vonnissen moet, een bijzondere rechtbank. 
Zelfs na een veroordeeling heeft de Belgische staat het recht hem op te eischen, de zaak op zijn 
beurt te onderzoeken en desnoods de straf zelf te doen uitvoeren. De ‘Petit Bleu’ van heden 
vertelt over het Turksche rechtswezen de ongelooflijkste dingen. Men leeft daar onder een 
schrikbewind, waarbij geen leven, ook van onschuldigen, veilig is. Onze regeering heeft tot plicht, 
in dezen humaan en rechtvaardig op te treden. Men verwacht dan ook, dat de minister van justitie 
Van den Heuvel Dinsdag in dien zin in het parlement spreken zal. Persoonlijk is Edward Joris mij  
bekend als een doorbrave edele jongeling, eenigszins sentimenteel van aard, die waarschijnlijk 
alleen door losheid van tong in zijn leelijk parket geraakt is. Zijn bekentenissen zijn niet veel 
zaaks. Uit een door hem geschreven brief, waarvan mij de inhoud medegedeeld werd, blijkt dat 
hij medewerkers tot den aanslag geherbergd heeft en ook vele onvertogen woorden gesproken. 
Maar dan zouden niet weinige Europeanen den strop verdienen. Als beambte in den 
Nederlandschen boekhandel kende ik Joris als een blonde, goedige jongen, steeds geestdriftig en 
dwepend met alle edele humanitaire denkbeelden. Zijn gevoeligheid bleek niet alleen hieruit, dat 
hij tot den dag zijner aanhouding toe aan zijn  arme moeder, een weduwe wier eenige zoon hij is, 
de groote helft van zijn geld stuurde. Hij heeft, zelf arm, honderden menschen geholpen. Eens 
redde hij een dwalende hond, die ziek over de straat liep. Hij genas hem van het schurft, en 
betaalde tien weken lang fr. 1,50 aan een werkman, die hem moest verzorgen. Ook de 
Antwerpsche koopman Tonnelier, die hem in Konstantinopel een plaats had bezorgd, evenzeer 
als de heer Smeding, van den Nederlandschen Boekhandel, kunnen niets dan goeds van hem 
zeggen.  

Met dat al zit Joris maar in een lelijk parket, want de Turk schijnt zich aan het tractaat met België 
niet veel te laten gelegen liggen! 

 

4) “Zaak-Joris. Duitschland weigert den Belgischen eisch te  steunen”, Het Handelsblad [= 
katholieke krant uit Antwerpen], 21 december 1905. 

Per telegraaf. Bijzondere dienst van Het Handelsblad 

Keulen, 21 december 1905 

De Kölnische Zeitung van dezen morgend deelt een lang artikel meê, waarin zij den eisch der 
Belgische regeering, dat Edward Joris haar zou uitgeleverd worden, bespreekt. 

Zij zegt dat in de tractaten met de vreemde landen de Porte nooit gedacht heeft aan politieke 
misdaden door onderdanen van vreemde landen gepleegd, maar enkel aan misdrijven van gemeen 
recht. 

De aanslag op den Sultan valt totaal buiten den kader der feiten, waarop de tractaten doelen. 



De taal van de geschiedenis, Marnix Beyen, ISBN 9789462701960, Universitaire Pers Leuven, 2019 
 
 

6 
 

Moest de Porte nu gedwongen worden den moordenaar, die naar wet en recht gevonnisd [sic] 
werd, uit te leveren op grond van juridische overwegingen, dan, zegt de Kölnische Zeitung, is één 
feit zeker: eene vreselijke verbittering van de Mahomedanen tegen heel het christelijk Europa . 

Men rekent niet voldoende met dezen factor af, gaat het Duitsche blad voort, daar zekere 
Europeesche kringen geen het minste gedacht hebben van wat er omgaat onder het Turksche 
volk. 

De menschen gelooven met diplomatieke notas, meetings enz., vragen op te lossen, die de 
Muzelmansche teergevoeligheid op de meest prikkelende wijze moeten beroeren. 

Bij de Armeensche onlusten en den Macedonischen warboel is, tot schade eener geleidelijke 
ontwikkeling bewezen, welk diepgaand verschil er ligt tusschen Turksche en vreemde opvatting. 
Men moet oppassen, deze massa van brandstof nog niet grooter te maken. 

Wie, na dit hoofdartikel in het officieuse blad, nog gelooft dat Duitschland onzen eisch zal 
ondersteunen, die houdt er nuchtere gedachten op na. 

Of Frankrijk het zal willen doen, valt nog te betwijfelen. 

Het bewijst, dat zij die bulderen tegen het gouvernement, omdat het niet rap genoeg liep, praatten 
als kiekens zonder kop. Nu ons gouvernement handelend is opgetreden, haasten de groote 
landen zich … ons in ’t ongelijk te stellen. 

Ter herinnering, heden avond, ten 8 ure, in de zaal Keizershof, Offerandestraat, 42, groote meeting. 
Redenaars van alle politieke denkwijzen zullen er het woord voeren. 

Invloedrijke personen der verschillige partijen zonden hunne instemming met het doel der 
meeting. 

 

5) “De zaak Joris”, Het Nieuws van den Dag [katholieke krant uit Brussel], 21 december 1905 

De minister van buitenlandsche zaken heeft woensdag aan de Kamerleden, die hem over de zaak 
Joris ondervroegen, verklaard dat er nieuwe onderrichtingen gezonden zijn aan het Belgisch 
gezantschap te Constantinopel, en dat de uitvoering van Joris reeds gevraagd is, om hem in België 
te oordeelen. De turksche regeering zou daar tegen inbrengen dat de traktaten niet toepasselijk 
zijn op de aanslagen tegen den sultan. 

Wij hebben in onze vorige nummers de feiten doen kennen, die de aanhouding, en nu ook de 
veroordeeling van Joris voor gevolg gehad hebben. Wij moeten er nog bijvoegen dat de 
samenzwering niet alleen een aanslag tegen het leven van den sultan schijnt voor doel gehad 
hebben, maar ook eene reeks dynamietontploffingen, ten einde alzoo de mogendheden te 
verplichten om tusschen te komen. Zoo wilden de samenzweerders het lokaal van den Cercle 
d’Orient, te Constantinopel, doen springen. Die Kring is de gewone bijeenkomst der leden van het 
diplomatiek korps en van de vreemde notabiliteiten, en de gezanten der groote mogendheden zijn 
er beurtelings voorzitter van. Volgens de turksche overheden, was die samenzwering het werk 
van de vereenigde armeensche en bulgaarsche komiteiten. 
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Joris en zijne vrouw hebben niet alleen het meliniet [= springstof], dat tot den aanslag tegen den 
sultan gediend heeft, in hunne woning bewaard, maar zij zouden ook voorgesteld hebben andere 
pakjes meliniet, die voor andere aanslagen moesten dienen, op hunne bestemming te brengen. Zij 
dienden ook als bemiddelaars om de brieven der armeensche revolutionnairs te ontvangen of te 
verzenden. 

Beiden hadden eene bijzondere bus in de duitsche post te Constantinopel. Na aanhouding van 
Joris, deden de turksche overheden beslag leggen op de brieven, die aan zijn adres zouden 
toekomen. Het duitsch consulaat heeft aldus twee brieven overhandigd, voor Joris ontvangen. De 
een was een brief in het russisch, bestemd om afgegeven te worden aan Rebina Faïn, de russische 
juffer, die de bom op den doortocht van den sultan heeft doen ontploffen, en die, men weet niet 
hoe, is kunnen ontsnappen. De andere brief kwam uit Antwerpen, en was ondertekend: Jacobs en 
Cie. Er was spraak in van een aankoop van 10,000 geweren, voor de armeensche revolutionnairs 
bestemd, en die naar Batoem [een stad in het Zuid-Westen van Georgië] moesten gestuurd 
worden. 

In de bus van mad. Joris werd een brief gevonden van mad. Ripa, die schreef dat het 
revolutionnair komiteit maatregelen zou nemen om Joris en zijne vrouw te redden, indien zij in 
moeilijkheden zouden geraken. In dien brief werd ook nog gevraagd of Joris op het feest geweest 
was met den consul. Volgens Joris, bedoelde dit het banket, door den belgischen gezant te 
Constantinopel gegeven ter gelegenheid van de nationale jubelfeesten en waaraan Joris heeft deel 
genomen. Volgens de turksche overheden, had die zin eene gansch andere beteekenis. 

Dit banket heeft plaats gehad den 22 juli, den dag na den aanslag tegn den Sultan. Joris was de 
eerste om Vive le sultan! te roepen, toen de Belgische gezant de depeche voorlas, die aan den 
sultan gezonden werd, om hem geluk te wenschen aan den aanslag ontsnapt te zijn. Hij zong er 
ook een lang liedje, van niet min dan 18 koepletten, in ’t vlaamsch, op zulken treurigen toon dat 
alleman tevreden was toen er een einde aan kwam. 

De vraag is nu welk gevolg er zal gegeven worden aan het vonnis, tegen Joris uitgesproken. Er 
bestaat tusschen België en Turkije eene overeenkomst, in 1833 gesloten, en waarin bepaald wordt 
dat wanneer Belgen zich in Turkije plichtig maken aan misdaden of misdrijven, de zaak 
overgelaten wordt aan den belgischen gezant, die beschuldigden moet oordeelen en straffen 
volgens de gewoonten, die ten opzichte der onderdanen van de andere christen landen in acht 
genomen worden. Zoo luidt de fransche tekst der overeenkomst, waarop het belgisch 
gezantschap te Constantinopel zich beroept om de bevoegdheid van het turksch gerechtshof te 
betwisten. 

De turksche regeering houdt echter staan dat de turksche tekst aan den belgischen gezant enkel 
het recht toekent van de plichtigen te straffen, maar dat het oordeel zelve toekomt aan de 
turksche rechterlijke overheden. 

Wij moeten ten slotte doen opmerken dat in Turkije de doodstraf nog wettelijk bestaat, maar, 
gelijk in België, niet meer toegepast wordt, en zulks sedert 1870. 
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6) Walter RESSELER en Benoit SUYKERBUYK, Dynamiet voor de sultan. Carolus Edward Joris, 
Antwerpen: b+b, 1997, p. 25-26.

 

 

7) Houssine ALLOUL, Edhem ELDEM en Henk DE SMAELE, “Introduction. Anatomy of the 
Yıldız Bombing: Tracing the Global in the Particular”, in: ALLOUL, ELDEM en DE SMAELE, To 
Kill a Sultan. A Transnational History of the Attempt on Abdülhamid II (1905), Londen: Palgrave 
Macmillan, 2018, 1-33. 

p. 5: “Although the Yıldız bombing remains largely forgotten today, the event is still likely to 
captivate the public’s attention.1 For the most part, the occasional and very superficial interest 
shown for this event in Turkey has more to do with the renewed fascination with Sultan 
Abdülhamid among conservative circles than with genuine curiosity for the attack itself.” 

p. 6: “[…] the existing scholarship [on the Yıldız bombing] is scant. Apart from the source 
edition by the Belgian amateur historians Walter Resseler and Benoit Suykerbuyk, the attempt is 
analyzed or only briefly mentioned in a handful of articles, monographs and theses.” 

p. 9: “The Yıldız attempt occurred in the midst of heigthening international tensions and 
happened shortly after, or in the midst of, several momentous episodes of world history. The 
Japanese military victory over Russia in May 1905 had a profound impact on international 
politics. The German Reich took advantage of the Russian defeat to strengthen its own position, 
but more importantly, the military victory of an ‘Oriental’ nation triggered a new political 
awareness throughout the non-Western world, as well as a Western anxiety about a ‘yellow peril’. 
In many ways, the Russo-Japanese War revealed the complexities as well as entanglements of the 
early twentieth-century world. The outcome of the conflict challenged racist assumptions about 

                                                           
1 A Turkish author of crime novels has very recently published a novel based on the event: Ahmet 
Küçükkerniç (2015), Kıskaç. Yıldız Suikastı [The Cmamp: the Yıldız Attempt] (Istanbul: Profil Yayincılık). 
While working on this book, we have been contacted by radio broadcasters, several journalists and even a 
playwright.. 
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the inferiority of the Asian peoples, while it simultaneously reinforces racist interpretations of 
world politics.” 

8) Christophe Verbruggen, Schrijverschap in de Belle Epoque. Een sociaal-culturele geschiedenis, Nijmegen: 
Vantilt en Gent: Academia Press, 2009, p. 163-164 [= uitgave van een doctoraal proefschrift, 
verdedigd aan de Universiteit van Gent]. 
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9) Els WITTE [toen hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel], Politieke Geschiedenis 
van België van 1830 tot heden, Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 6de, herziene uitgave, 1997 

-p. 135: “Uit wat voorafgaat mag zonder twijfel geconcludeerd worden dat de katholieke zuil toen 
[d.w.z. in de decennia vóór de Eerste Wereldoorlog] een dominante positie innam. De 
identificatie van de Belgische natie met het katholieke establishment was een vaststaand feit. Dat 
kardinaal Mercier het Belgische nationalisme tot een religieuze cultus verhief, waarvan de 
nationale basiliek van Koekelberg (1905) het [p. 136] stenen symbool moest worden, illustreerde 
de heerschappij van de Belgische, katholieke elite. 

In het vrijzinnige kamp daarentegen heerste een diametraal tegenovergestelde situatie. Op politiek 
vlak kan men zelfs spreken van een algehele ontreddering die zich in verschillende fasen voltrok. 

[…] 

Maar ondanks de neergang van het politiek antiklerikalisme trachtte de nationale 
vrijdenkersfederatie, die tussen 1880 en 1885 was opgericht en progressieve en sociaal-
democratische vrijdenkers groepeerde, de vrijzinnige fakkel hoog te houden. Telkens als de 
katholieken verworven rechten aantastten en lieten blijken dat ze ongestoord de teugels in han-[p. 
137] den hielden, gingen er luide protesten op.” 

 

Type-oplossing. 

 

De “roode sultan” en een blonde jongen 

Vertogen over ‘de zaak Edward Joris’ in de Nederlandstalige publieke opinie (december 
1905) 

Tijdens de decennia voor de Eerste Wereldoorlog liepen de spanningen tussen de katholieken en 
de vrijzinnigen in België hoog op. De katholieken hielden gedurende dertig jaar de regeringsmacht 
in handen, wat volgens de Brussels historica Els Witte tot “algehele ontreddering”, maar ook tot 
geregelde protesten bij de vrijzinnigen leidde.2 Toch was mobilisatie over de partijgrenzen heen 
zelfs tijdens deze periode niet onmogelijk. De liberale Antwerpse bibliothecaris en auteur 
Emmanuel de Bom, die in 1905 het voortouw nam in de massale mobilisatie ten gunste van zijn in 

                                                           
2 Els WITTE, Politieke Geschiedenis van België van 1830 tot heden, Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 6de ed., 
1997, 136. 
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Istanbul gevangen gehouden stadsgenoot Edward Joris, slaagde er naar eigen zeggen bijvoorbeeld 
in deze mobilisatie “geheel buiten de politieke twisten” te houden.3 

Wie de zogenaamde “zaak Edward Joris” oppervlakkig bekijkt, kan De Bom gelijk geven. Edward 
Joris was betrokken geweest bij een aanslag die op 21 juli 1905 bijna het leven had gekost aan de 
Osmaanse sultan Abdülhamid II. Hoewel hij als een vrijzinnige anarchist bekend stond, vroeg de 
Belgische katholieke regering via diplomatieke weg om zijn uitlevering aan het Osmaanse gerecht. 
Ze deed daarbij een beroep op afspraken die in dat verband al in 1833 tussen de Belgische en 
Osmaanse overheden waren gemaakt. Al snel werd ze door een brede mobilisatie in België en 
andere West-Europese landen onder druk gezet om snel werk te maken van deze uitlevering, en 
daarbij de diplomatieke voorzichtigheid achterwege te laten.4  In die beweging weerklonken zowel 
katholieke als liberale en socialistische stemmen. 

Betekende dit ook dat de politieke twisten volledig afwezig bleven, zoals De Bom suggereerde? 
Zaten katholieken en vrijzinnigen helemaal op dezelfde lijn in hun verdediging van Joris, of werden 
de spanningen tussen beide groepen ook in dit dossier zichtbaar? Met een discursieve analyse van 
een beperkt aantal Nederlandstalige teksten uit december 1905, toen de mobilisatie voor Joris haar 
hoogtijdagen beleefde, geef ik in deze korte bijdrage een begin van antwoord op die vraag. 

De voornaamste initiatiefnemers van de beweging ten gunste van Joris gebruikten alvast 
depolitiserende discursieve strategieën. Op 26 december 1905 bood het Antwerpse Joris-comité, 
dat door de eerder genoemde De Bom werd voorgezeten, tijdens een druk bijgewoonde 
manifestatie een petitie aan bij de Antwerpse provinciegouverneur. Het comité beweerde dat 
“namens de Antwerpsche bevolking” te doen. In de tekst van de petitie werd deze Antwerpse 
bevolking niet alleen gehomogeniseerd, maar ook gepersonificeerd: als één persoon  heette zij van 
oordeel te zijn dat Joris aan het Belgische gerecht diende uitgeleverd te worden. In tweede instantie 
werd de agency zelfs verruimd tot de hele Belgische bevolking, die ook als een homogene actor werd 
voorgesteld.5 Voor partijpolitieke tegenstellingen was in dat beeld geen ruimte. 

Ook in de bestudeerde pers bleef de partijpolitiek grotendeels buiten beeld. Het meest nadrukkelijk 
gebeurde dat in Het Laatste Nieuws. In het artikel dat drie dagen vóór de Antwerpse manifestatie in 
dat Vlaamsgezinde liberale tijdschrift was verschenen, nam deze depolitisering verschillende 
vormen aan.6 Aanvankelijk benadrukt de auteur vooral de onbetwistbare juridische basis van de eis 
om Joris aan het Belgische gerecht over te dragen. In het tweede, verhalende deel van het artikel 
schakelt hij daarentegen over op een emotioneel register om de onschuld van Edward Joris te 
onderstrepen.7 De nadruk wordt gelegd op het immense leed dat Joris’ “onnozel moederken” treft 

                                                           
3 Emmanuel DE BOM, De zaak Edward Joris, Antwerpen: 1906, 11. Geciteerd in: Christophe 
VERBRUGGEN, Schrijverschap in de Belle Epoque. Een sociaal-culturele geschiedenis, Nijmegen: Vantilt en Gent: 
Academia Press, 2009, 164 
4 Zie daarover Verbruggen, Schrijverschap in de Belle Epoque, 163-164; Walter RESSELER en Benoit 
SUYKERBUYK, Dynamiet voor de sultan. Carolus Edward Joris, Antwerpen: b+b, 1997.  
5 Petitie door het Joris-comité overhandigd aan de provinciegouverneur van Antwerpen, 26 december 
1905. Brussel, Archief van Buitenlandse Zaken, 4417.12-2-8. 
6 “De beruchte zaak Joris”, Het Laatste Nieuws, 22 december 1905. 
7  Evenals in de volgende besproken artikelen is de auteur anoniem. Aangezien in de beschreven periode 
de overgrote meerderheid van de journalisten mannen waren, gebruik ik mannelijke voornaamwoorden 
om deze anonieme journalisten aan te duiden. 
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vanwege de gevangenschap van haar zoon. De juridische en emotionele semantische velden treffen 
elkaar in de uitspraak dat zij “zijn beste advocaat is”. Het aan de emoties appellerende discours 
krijgt bovendien versterking van lichamelijke beelden. Niet alleen wordt benadrukt hoe kwetsbaar 
de moeder eruit ziet, de zachtaardige blauwe ogen die zij gemeenschappelijk heeft met haar zoon 
worden ook opgeroepen om de schuld van deze laatste als een onmogelijkheid te laten verschijnen. 
Daardoor worden de twee “klerikale bladen” die “den Sultan in de kaart spelen” gereduceerd tot 
ontkenners van een evidente waarheid en dus buiten het domein van de politieke discussie 
geplaatst. 

Een soortgelijke combinatie van een juridisch, een emotioneel en een lichamelijk vertoog was 
eerder ook al verschenen in de Nederlandse katholieke krant De Tijd.8 Eerder dan de blauwe ogen 
wordt daarin Joris’ blonde haar opgeroepen om zijn onschuld te suggereren. Niet-politieke 
anekdotes uit Joris’ leven onderbouwen verder het beeld van een wat naïeve, dweperige jongeman. 
Deze tekst kan echter niet zonder meer als de opinie van De Tijd worden gepresenteerd. Hij maakt 
deel uit van een rubiek met korte, op het eerste gezicht zakelijke berichten uit de buitenlandse pers. 
Een analyse van de persoonlijke voornaamwoorden in deze korte tekst toont echter een andere 
realiteit. Vrijwel geruisloos verschuift de onpersoonlijke “men” (als een anonieme instantie in 
Antwerpen), via de eerste persoon meervoud “onze” (die de auteur als een Belg ontmaskert) naar 
een veelvuldig gebruik van de eerste persoon enkelvoud (“ik”, “mij”) aan het slot van de tekst. De 
auteur onthult zichzelf hier als iemand die Edward Joris nog persoonlijk heeft gekend. Het is zelfs 
niet onmogelijk dat hij betrokken was bij het comité dat actie voerde voor de vrijlating van de 
Antwerpenaar. 

Ook in de Belgische katholieke bladen die tot het corpus van dit beperkte onderzoek behoren, 
werden depolitiserende strategieën gehanteerd. Deze verschilden echter sterk van degene die we 
tot nu hebben ontmoet. De tot dusver behandelde bronnen stonden nauwelijks stil bij Joris’ 
betrokkenheid bij de aanslag of schreven er in minimaliserende termen over. De journalist van de 
Brusselse krant Nieuws van den Dag daarentegen beschreef omstandig wat hij als “de feiten” 
presenteerde. Hij verbond daar geen moreel oordeel aan en trad evenmin in discussie met andere 
opiniemakers.9 De lezer kon en kan echter uit deze opsomming van bezwarend materiaal 
onmogelijk anders dan besluiten dat Edward Joris niet de onschuldige idealist was waarvoor 
anderen hem hielden. Anders dan de journalist van het Nieuws van den Dag ging die van de 
Antwerpse katholieke krant Hét Handelsblad wel expliciet de discussie aan met de beweging ten 
gunste van Joris. 10 Toch vermeed ook hij het politieke debat ten gunste van een juridische 
benadering, die inhoudelijk echter diametraal tegenover deze van de Joris-aanhangers stond. Tot 
dat depolitiserende effect draagt bovendien bij dat de correspondent van deze krant zich verschuilt 
achter het oordeel van een buitenlands dagblad (de Kölnische Zeitung). Zo wordt dit meningsverschil 
niet alleen buiten de Belgische politieke strijd gehouden, maar wordt bovendien de onder meer 
door Het Laatste Nieuws gemaakte claim ondergraven dat Edward Joris internationale steun genoot. 

Hoewel zowat alle auteurs zich inspanden om de zaak-Joris als bovenpartijdig voor te stellen, leek 
de Belgische politieke strijd dus toch op de achtergrond aanwezig te zijn in de vertogen die zich 

                                                           
8 “Buitenland. Gemengde Berichten”, De Tijd. Godsdienstig-staatkundig Staatsblad, 5 december 1905. 
9 “De zaak Joris”, Het Nieuws van den Dag, 21 december 1905. 
10 “Zaak-Joris. Duitschland weigert den Belgischen eisch te  steunen”, Het Handelsblad, 21 december 1905. 
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erover ontwikkelden. Aan beide zijden van de politieke breuklijn manifesteerde zich wel een 
oriëntaliserende benadering van het Osmaanse Rijk. Behalve in Het Nieuws van den Dag wordt dat 
rijk in alle artikelen als fundamenteel anders voorgesteld dan de (niet als zodanig benoemde) 
westerse wereld. Afhankelijk van het doel dat de auteurs wilden bereiken, nam deze visie echter 
sterk verschillende vormen aan. Wie een snelle uitlevering of vrijlating van Edward Joris bepleitte, 
zette vooral de onbetrouwbaarheid van het Osmaanse gerecht en de bloeddorstigheid van de sultan 
in de verf. Deze laatste verschijnt dan als “de beul van de Bosphorus” of als “de[n] roode[n] sultan”. 
11 Alleen de auteur van Het Laatste Nieuws breidt deze negatieve karakterisering van de Osmaanse 
overheid expliciet uit naar “de arglistigheid der Oosterlingen”.12 De Antwerpse correspondent van 
De Tijd laat meer ruimte voor twijfel wanneer hij oordeelt dat “de Turk” zich niet veel van de 
gemaakte afspraken zou aantrekken.13 Duidt hij daarmee louter de sultan, of alle Turkse 
onderdanen van het Osmaanse Rijk aan? 

De auteur van Het Handelsblad, die de diplomatische koers van de katholieke regering ondersteunde, 
liet de negatieve oordelen over de Osmaanse politieke leiders achterwege. Maar precies om de nood 
aan terughoudendheid te motiveren benadrukte ook hij het algemene verschil tussen “de Turksche 
en vreemde opvatting”. Aan de Osmaanse rechtspraak westerse standaarden opleggen, zo liet hij 
met behulp van beeldspraak verstaan, zou “de massa der brandstof” tussen het Osmaanse Rijk en 
de westerse landen alleen maar groter maken. Waar de schuld van die explosieve situatie lag, 
verduidelijkte hij met behulp van een personificatie van een collectieve actor. Door over de 
“mahomedaansche teergevoeligheid” te schrijven, schreef hij aan een religieus gedefinieerde groep 
een karaktertrek toe die internationale relaties sterk bemoeilijkte.14 

Hoe beperkt het bestudeerde corpus ook is, het toont alvast dat het ‘bovenpartijdige karakter’ van 
de mobilisatie ten gunste van Edward Joris eerder een discursieve constructie dan een politieke 
realiteit was. Zowel de overwegend vrijzinnige voorstanders als de overwegend katholieke 
tegenstanders van een snelle uitlevering van Joris deden een beroep op depolitiserende strategieën 
om hun standpunt als een vanzelfsprekendheid te laten verschijnen. Toch mag deze mobilisatie 
niet louter in het licht van de Belgische politieke tegenstellingen worden geïnterpreteerd. In een 
recente studie over de aanslag op de sultan riepen de historici Houssine Alloul, Henk de Smaele en 
Edem Eldhem op deze beweging te bestuderen tegen de achtergrond van de versterking van 
racistische vooroordelen naar aanleiding van de Japanse overwinning in de Russisch-Japanse oorlog 
(1905).15 De prominente aanwezigheid van oriëntaliserende denkbeelden in de berichtgeving van 
zowel katholieken als vrijzinnigen over de zaak-Joris toont hoe vruchtbaar deze benadering kan 
zijn. 

                                                           
11 “De beruchte zaak Joris”, Het Laatste Nieuws, 22 december 1905. 
12 Ibidem. 
13 “Buitenland. Gemengde Berichten”, De Tijd. Godsdienstig-staatkundig Staatsblad, 5 december 1905. 
14 “Zaak-Joris. Duitschland weigert den Belgischen eisch te  steunen”, Het Handelsblad, 21 december 1905. 
15 Houssine ALLOUL, Edhem ELDEM en Henk DE SMAELE, “Introduction. Anatomy of the Yıldız 
Bombing: Tracing the Global in the Particular”, in: ALLOUL, ELDEM en DE SMAELE, To Kill a Sultan. A 
Transnational History of the Attempt on Abdülhamid II (1905), Londen: Palgrave Macmillan, 2018, 1-33, daar p. 
9. 


