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Van het neutrale Willemsfonds maakte Vuylsteke een machtige
liberale vereniging, door de katholieken in 1875 tot voorbeeld geno-
men voor het Davidsfonds. Vooral via dit Willemsfonds, dat uit-
zwermde over het ganse Vlaamse land, zorgde hij voor de uitstraling
van zijn vrijzinnige en Vlaamse standpunten, en streefde hij naar een
stevige steun voor de liberale Vlaamsgezindheid buiten de politiek.
De gematigdheid die hij met het algemeen bestuur van het Willems-
fonds voorstond, bijvoorbeeld inzake de vernederlandsing van het
middelbaar onderwijs, en de onthouding van neutrale manifestaties
werd echter hevig en herhaaldelijk bekritiseerd vooral door de Brus-
selse liberale flaminganten. Uiteindelijk leidden deze aanvallen tot het
besteden van meer aandacht aan de materiële belangen van de Vlaam-
se bevolking en de maatschappelijke vraagstukken. Maar de onenig-
heid was mede oorzaak van een achteruitgang van het Willemsfonds,
dat sedert 1884 met ledenverlies te kampen had.

Vuylsteke verbond flamingantisme en liberalisme in volstrekte
identiteit. De vervlaamsing van de liberale partij in Vlaanderen had
hij zelf niet kunnen verwezenlijken, maar nog lang na zijn politiek
afscheid werden zijn standpunten gerealiseerd en konden Vlaamsge-
zinde liberale afgevaardigden naar het parlement gezonden worden.
Zijn opvattingen isoleerden de Gentse liberale flaminganten van hun
Antwerpse en vooral Brusselse geestesgenoten. Toch vond Vuylsteke
er navolging. Te Antwerpen in de persoon van Julius De Geyter en
later Jan Van Rijswijck. Te Brussel is Julius Hoste hem na enige ja-
ren gevolgd. Als vaandeldrager van het opkomend Vlaamsgezind li-
beralisme heeft Vuylsteke deze groep gevormd en geleid. Aldus heeft
hij een onvervangbare bijdrage geleverd en een belangrijke invloed
uitgeoefend op de oriëntering van de partijen en de beweging.

Louis VOS, Het Algemeen Katoliek Vlaams Studentenverbond 1914-
1935. Bloei en ondergang van een vrije jeugdbeweging, K.U.L., 1980,
promotor : Prof. Dr. L. Wils. (J.V.)

Twee wijdverbreide opvattingen vormden de uitdaging voor een
onderzoek over de bloei en ondergang van het A.K.V.S. in de tussen-
oorlogse periode : de eerste was de bijzondere waarde die zowel his-
torici als medespelers toeschreven aan de katholieke Vlaamse studen-
tenbeweging, de tweede was het intrigerende "laat de geschiedenis
oordelen" dat door vele Oud-A.K.V.S.-ers werd toegestuurd aan de
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kerkelijke overheid, die door het opleggen van de katholieke actie
de oude studentenbeweging zou hebben "kapot gemaakt".

Uit deze twee uitgangspunten volgde een dubbele opdracht : in-
zicht te krijgen in het leven en de werking van de beweging met de
bedoeling de karakteristieken ervan te kunnnen aanduiden, en de
ontwikkeling op politiek-maatschappelijk vlak onderzoeken om
op het spoor te komen van de factoren die leidden tot haar onder-
gang.

Deze spontane vraagstelling werd door de auteur geherformu-
leerd tot een logisch samenhangende probleemstelling op basis van
een theoretisch raam, waarvoor vooral werd geput uit nieuwe in-
zichten inzake jeugd- en organisatiesociologie. Jeugd- en studenten-
bewegingen leken omvattend te kunnen worden beschreven door
aandacht te hebben voor vier niveaus : de oriëntering van de bewe-
ging in de maatschappij, het functioneren van de organisatie, de wer-
king vooral op plaatselijk vlak ("het dagelijks leven"), en de functies
die uit dit alles voor de diverse betrokkenen kunnen worden aange-
duid.

In concreto werd de voorliggende studie geschreven vanuit vra-
gen als : hoe groeide de aantrekkingskracht van het Vlaams-nationa-
lisme en — parallel — het verzet tegen de toenemende politisering ?
Hoe verliep de wisselwerking tussen het A.K.V.S. en de kerk (over-
heid en gewone clerus) ? Wat was het antwoord op de sterker wor-
dende kerkelijke greep op het vrije katholieke jeugdverenigingsleven ?
En welke invloed ging er uit van de versplintering in het Vlaams-na-
tionalistische kamp in de jaren dertig en van de opkomende nieuwe
orde-beweging ? Hoe was de beweging gestructureerd en hoe functi-
oneerde de organisatie (communicatie- en beleidskanalen) ? Hoe
sterk was ze en waar lagen de geografische en organisatorische
zwaartepunten ? Welke typen van plaatselijke bonden werkten er,
en waaruit bestond het bondsleven ? En tenslotte : welke functies
vervulde het A.K.V.S. voor de gewone leden, de leidende elite, de
ouders en opvoeders, de kerkelijke overheid, de Vlaamse beweging,
ervan uitgaande dat die functie zou verschillen naargelang de sociale
positie van de betrokkenen.

Het antwoord op die vragen en de verklaring voor de evolutie
werd gezocht in interne en externe invloeden. Intern : de generatie-
wisseling (vooral aan de top), de invloed van de mentoren (vooral
priesters en seminaristen), leeftijd- en positieverschillen van de le-
den, geografische omstandigheden en jeugdtradities. Extern : de bre-
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dere maatschappelijke ontwikkeling (vooral de evolutie in de
Vlaamse beweging en de kerk), de stromingen binnen de Leuvense
studentenbeweging (die een pilootfunctie vervulde t.o.v. het
A.K.V.S.), en de jeugdsituatie van de studerende jongeren.

In de eerste twee hoofdstukken over de studentenbeweging tot
1918 en de herleving onmiddellijk na de oorlog worden "dagelijks
leven" en maatschappelijke opstelling verweven behandeld. Daarna
volgen twee hoofdstukken over organisatiestructuur en het bondsle-
ven hoofdzakelijk steunend op gegevens uit de bloeitijd tot 1924,
toen de situatie nog niet door enig kerkelijk ingrijpen werd bemoei-
lijkt . De volgende vijf hoofdstukken behandelen chronologisch de
evolutie van de maatschappelijke opstelling, waarbij niet enkel de
ontwikkelingen aan de top, maar ook de weerklank aan de basis, en
niet alleen de hoofdstroom maar ook de oppositie ertegen werd ge-
analyseerd. Dat was mogelijk door een uitgebreid bronnenonderzoek
zowel van archivalia (briefwisseling en verslagboeken), als van perio-
dieken (algemene pers en bewegingstijdschriften) aangevuld met een
(systematisch opgezette) reeks persoonlijke getuigenissen.

In het besluit wordt eerst het eigen karakter van het A.K.V.S.
naar voren gebracht inzake waardenpatroon en doelstellingen, in-
passing in de katholieke Vlaamse beweging, organisatiestructuur
en werking, terwijl bijzondere aandacht wordt besteed aan de func-
ties van socialisatie, sociale controle, sociale mobilisering, persoon-
lijkheidsvorming, en beleving van het samen jong zijn, dit alles in ver-
gelijking met enkele andere jeugdbewegingen. Daarna wordt de vraag
naar het waarom van de ondergang naar voren gebracht. Een schets
van de determinerende ontwikkelingen en de rol van vier generaties
tussen 1919 en 1935 resulteert in drie hoofdredenen : het functiever-
lies als gevolg van de politisering, het optreden van de kerkelijke over-
heid die de jeugd onder haar directe leiding wilde inschakelen in de
katholieke actie, en het plaatsnamen van vrije jeugdbewegingen voor
"ingepaste jeugdorganisaties" in dienst van politieke of kerkelijke be-
langen. De ondergang leek onvermijdelijk, maar kreeg door het optre-
den van de kerkelijke overheid een dramatisch karakter.

De studie wordt gecompleteerd door twee bijlagen : een lijst
van hoofd- en gouwbestuursleden met een biografisch register
(86 p.), en een repertorium van de plaatselijke bonden met gegevens
over de werking, de besturen en de bronnen (332 p.).

Het licht aangepaste proefschrift verschijnt in het najaar 1981
bij Uitgeverij Davidsfonds Leuven onder de titel Bloei en ondergang
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van het A.K. V.S. Geschiedenis van de katholieke Vlaamse studenten-
beweging. 1914-1935 (2 din.). (L.V.)

P. WYNANTS, Une congrégation enseignante : les Soeurs de la Pro-
vidence de Champion 1833-1914. Contribution à Vhistoire de la Pro-
vince belge de VInstitut, 4 vol., U.C.L., 1981, promoteur : R. Aubert.

Au cours des dernières années, d'importants progrès ont été réa-
lisés dans la connaissance du passé des congrégations de religieuses
enseignantes. En ce domaine pourtant, la Belgique est restée à la
traîne : jusqu'ici, l'histoire récente des grands Ordres n'a guère fait
l'objet d'enquêtes systématiques englobant les divers aspects. Il con-
venait de tenter un premier essai dans cette direction. Telle est la
raison d'être de cette monographie sur les Soeurs de la Providence
de Champion, depuis leur fondation jusqu'à la première guerre mon-
diale.

Cet Institut a été l'un des plus importants du pays : il a reçu
plus de 2700 postulantes, issues pour les neuf dixièmes de nos pro-
vinces, en l'espace de huit décennies. Dans le même temps, il a fon-
dé près de 200 écoles, tout en menant un apostolat très actif dans les
prisons de femmes, quelquefois aussi dans les hospices et les orphe-
linats. Il y avait donc lieu de s'interroger sur les causes et les modali-
tés de cet essor, sans négliger pour autant d'autres aspects, dont les
conditions de vie des religieuses et leur participation à la lutte sco-
laire.

On a divisé le travail en cinq parties, correspondant chacune à
un thème de recherche précis : l'histoire générale de l'Institut, son
recrutement dans le Royaume, le développement de ses oeuvres sco-
laires, la qualité de l'enseignement dispensé, les rapports avec les per-
sonnes extérieures à la communauté (clergé, collaboratrices laïques
et autres congrégations).

Au terme de cette étude, on a pu tirer des conclusions sur l'évo-
lution de l'Institut. On a constaté que son expansion spectaculaire
n'est pas fortuite. Elle résulte en partie de facteurs internes : entre
autres, l'adaptation du projet apostolique aux nécessités du temps,
les qualités des premiers supérieurs, la disponibilité et le dévouement
des religieuses. Elle est aussi favorisée par des incitants externes :
notamment l'influence considérable du clergé paroissial, surtout dans
les campagnes, l'intérêt croissant des notables pour les oeuvres sco-
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