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1. INLEIDING
De eerste schoolstrijd in België, die, ruim genomen, van 1879 tot 1914 woedde,
heeft al haar geheimen nog lang niet prijs gegeven. En dan spreek ik niet over
bijzonderheden en vaktechnische wetenswaardigheden in de marge van het
gebeuren, maar over grondzaken, zoals de omvang en de inzet van de strijd.
In navolgende pagina's zal ik hierop een licht werpen door een nauwkeurige
en diepgaande analyse van het denken inzake burgerschap in een liberaal en
een katholiek pedagogisch tijdschrift, in nauwe samenhang met het denken
over de school.
1.1. Inzet van de schoolstrijd: grondwet en burger?
Waarom werd de schoolstrijd gestreden? De motieven van de antagonisten
zelf, of hun rechtvaardigingen, zijn bekend. De liberalen1 presenteerden de
wet op de hervorming van het lager onderwijs van 1879 als een initiatief ter
vrijwaring van de grondwet, die naar hun mening door ultramontaanse

<°) Voor commentaar en suggesties, mijn dank aan J. Art, B. Eggermont en F. Simon.
(N.v.d.R.: Dit artikel werd op 15 november 1996 bekroond met de Maurits de Vroede-prijs,
uitgereikt door de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding
en Onderwijs.)
1
Ik spreek over "de" liberalen en "de" katholieken. Daarmee wil ik de verschillende
strekkingen binnen de moederideologie niet miskennen, maar het behoorde net tot de
eigenaardigheid van de schoolstrijd, dat ze tot een eensgezinde opstelling aanleiding gaf.
Een gemeenschappelijke opstelling inzake onderwijs bereikten de liberalen in de jaren '70
(zie Lory, 1979). De wet van 1879 provoceerde het sluiten van katholieke rangen, waarbij
de visie van de liberale katholieken op de achtergrond kwam (Lory, 1985)
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agitatie in het gedrang kwam. Het was de Burger die zich roerde. Om de
grondvesten van de maatschappij te verdedigen en te versterken, moesten de
burgers van het land onderwijs krijgen, gegrond op de ratio en de moderne
vrijheden. De naar liberale maatstaven weldenkende katholieken, zij die niet
bij een theocratisch komplot waren betrokken, werden hierbij de hand gereikt.
De uitgestoken hand werd echter afgewezen. De verontwaardiging in het
katholieke kamp was algemeen. In hun weerwerk tegen de wet Van Humbeeck
strooiden de katholieken echter evengoed met termen als "grondwet" en
"vrijheid" in het rond. (Mallinson (1963), p. 97 e.v.) Ze zagen hun "persoonlijke
vrijheid" aangetast, zoals ook de grondwettelijke vrijheid van onderwijs en
de vrijheid van de gemeenten in het gedrang zouden komen. De liberalen
beschuldigden de tegenstrever hierop van hypocrisie. Het katholieke kamp
zou, ter "schraging zijner heerschzucht", afwisselend goddelijk en grondwettelijk
recht inroepen, en zo "volgens het woord van de apostel [...] het licht met de

duisternis [...] vermengen."2 Gezien het arsenaal van machtsmiddelen dat de
katholieken ontplooiden - hel en duivel inroepende kanselredes, herderlijke
brieven, excommunicaties - verwondert deze analyse niet. Vooral niet omdat,
even goed als 'burger' en 'grondwet', de 'ziel van het kind' een vaak gehoord
argument was.3
In de historiografie heeft het liberaal tegenargument dan ook school gemaakt.
Het katholieke inroepen van grondwet en vrijheid, werd eerder onthaald als
een volte-face om politieke doeleinden, een met gelijke munt terugbetalen
van de liberale vrijheidlievenden, dan als een diep doorvoeld ontzag voor de
moderne vrijheden. Eensgezindheid is er echter niet, wel veel vragen. Hadden
de katholieken gelijk, werd door het wegdringen van godsdienst uit de scholen
de vrijheid van onderwijs (en dus grondwet, artikel 17) geschonden? Hoe
radicaal waren de liberalen, hoe on- of anti-godsdienstig was de wet van 1
juli 1879? Zo meent Jacques Lory dat het heftige verzet van de katholieken
vooral geïnspireerd was door de vrees dat de wet Van Humbeeck slechts een
eerste stap was, en dat nadien radicaler invullingen zouden volgen. Met de
faciliteiten voor katholieken die Van Humbeeck voorzag, zouden ze op zich
genoegen hebben kunnen nemen. (Lory, 1985) Er zou dan toch geen diep
meningsverschil tussen de kampen bestaan.

2

Uit een toespraak van onderwijsminister Pierre Van Humbeeck. Opgenomen in De
Toekomst, 1880, p. 14.
3
In Pieter Verhaegens monument van partisane historiografie, De Schoolstrijd in België
(Verhaegen, 1905), waarin de auteur eerder een apologie voor de katholieken houdt dan
dat hij een poging doet om zich als historiograaf min of meer boven de discussies te plaatsen, zijn de twee lijnen van verdediging onontwarbaar verstrengeld.
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Hetzelfde standpunt wordt vaak naar voren geschoven in een historiografie
die afstand neemt van de politieke twisten, en het onderwijs in een breder
kader plaatst. Dit kan men niet los zien van ontwikkelingen in de onderwij shistoriografie vanaf de jaren '50 en 60. Aan de waarachtigheid van de
humanistische lyriek die het onderwijs omschreef als het uit de kluisteren
van onwetendheid lichten van het volk, wordt steeds minder geloof gehecht.4
Het onderwijs wordt steeds meer beschreven als (met Marx) de heersende
klassen die hun maatschappij-interpretatie door brede groepen van de
bevolking gelegitimeerd willen zien, (met Pierre Bourdieu) een selectieinstrument dat een sens pratique incorporeert, of (met Michel Foucault) een
werkplaats van dwang en toezicht, waarin allen gelijkelijk onderworpen
worden aan een even ongrijpbare als sinistere Macht. De tegenstelling tussen
liberale bevrijding en katholieke dwang wordt zo opgeheven. Het was hen
allebei om de dwang te doen.
De schoolstrijd lijkt binnen dit brede - sociologische - kader niet meer dan
het schuim op de baren. In plaats van een treffen op grote schaal, met grote
consequenties, wordt het min of meer een vormtwist. Katholieke zowel als
liberale machtsgroep zou de nieuwe, kapitalistische maatschappijvorm
voorstaan, en de school gebruiken als middel om de lagere klassen te
'integreren in de burgerdemocratie'. De schoolstrijd wordt zo een twist om
maatschappelijke dominantie, waarbij 'religie' niet veel meer was dan een
symbolische inzet. Het was als een middeleeuws tornooi, waar het om het
prestige ging. Het was sport, zij het zonder fair play. Zodra de socialisten
kwamen aangemarcheerd, zagen beide machtsgroepen dan ook spoedig de
futiliteit in van hun levensbeschouwelijke gekibbel. "Een veel gevaarlijker concurrent verscheen op het toneel" schrijft Tyssens (Tyssens, 94-95, p. 93). Liberalen
en katholieken beseften plots dat ze, als heersende elites, wezenlijk gelijklopende belangen hadden.
Het probleem met beide benaderingen is dat een niet onbelangrijk facet van
de onderwijsgeschiedenis erbij uit het vizier verdwijnt. Ik spreek dan over de
school. In een politieke historiografie, wordt de school en welke maatschappelijke functies ze vervult, vanuit de aard van de belangstelling buiten beschouwing gelaten. De school wekt enkel interesse als strijdpunt tussen de
machtsblokken. Haar status verschilt daarin nauwelijks van de burgerlijke
begrafenissen. Ze is "Ie champs clos d'une lutte entre deux courants d'idées
antagonistes" (Lory, 1979, p.V). De strijd mocht dan al heftig zijn, met de grond

4
Dit is een internationale evolutie. Voor een bespreking zie o.m. Silver (1994) en Tenorth
(1996).
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van de zaak heeft de school evenveel te maken als de zoden op het slagveld
met de oorzaak van de oorlog.
De sociologische benadering overweegt wél rol en aard van de school.
Probleem hier is echter dat uit de concepten en modellen waarmee wordt
gewerkt steevast moet blijken dat de school in functie staat van hogere
machten. Dit kunnen dan specifieke wensen zijn van machtsgroepen, of
onduidelijke 'sociale noden' waaraan het onderwijs zich zou aanpassen. Het
ongenoegen met deze modellen is groeiende. Heinz-Elmar Tenorth (1996) stipt
aan dat ten gevolge van het gebruik van geïmporteerde modellen, die de
specificiteit van het schools instituut niet in rekening brengen, de onderwijshistoriografie een aantal zwarte gaten vertoont. Dit zijn soms heel eenvoudige
zaken. Een voorbeeld: als de school is ingesteld als massa-medium, waarlangs
machtsgroepen hun levensvisie verspreiden, dan lijkt ze haar taak niet erg
goed te doen. De katholieken bijvoorbeeld, schijnen er, met hun traditionele
overwicht in het onderwijs, niet erg goed in geslaagd te zijn de maatschappij
van haar levensbeschouwelijk gelijk te overtuigen. Hoe komt dit zo? Ziet het
volk, om zo te zeggen, dwars doorheen hun praatjes? Misschien. Maar dit
betekent wel dat de school als ideologisch instrument geen groot succes is.
Dit betekent ook dat het misschien beter is dat de conceptuele basis heronderzocht wordt. Het zou kunnen dat men, door tegen de "dwang", een "verzet"
te poneren, vooral voortbouwt op zelf-geponeerde axioma's.
In dit artikel onderzoek ik de status van de school in het denken van de twee
machtsgroepen, tijdens de schoolstrijd. Met "status" bedoel ik niet de "visie"
van de machtsgroepen. Daar wil ik enigszins langsheen kijken. Ik zal de
samenhang exploreren tussen de "burger", die in de schoolstrijd zo vaak werd
aangeroepen, en de school. Aangezien een "burger" noodzakelijk het kruispunt
is van 'individu' en 'gemeenschap', wordt het een onderzoek naar individu,
gemeenschap en school. Hiertoe baseer ik me op New Citizens for a New Society
van John Boli, een vertegenwoordiger van de Stanford-schooi van onderwijssociologie.5 Na een bespreking van Boli's sociologie, keer ik terug naar de
uitgangssituatie.

5

New Citizens for a New Society, geschreven tijdens een gastverblijf in Zweden door
John Boli, ingeleid door Stanford-collega J.W. Meyer, geldt als de synthese van een
onderzoek verricht door verscheidene Stanford- sociologen, met als theoretische basis een
artikel verschenen in de Comparative Educational Review in 1985. Dit onderzoek omvatte
zowel transnationale multivariabele kwantitatieve analyses als kwalitatief onderzoek. New
Citizens for a New Society put uit beide onderzoeken en voert daarnaast een specifieke
kwalitatieve analyse uit, nl. die van het Zweedse geval. Boli wil met dit werk een synthese
tussen historiografie en sociologie leveren.
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1.2. Omvang van de schoolstrijd: encyclopedie van de
"burger"
Burgerschap, voor Boli, is een geheel van regels die verduidelijken welke
"sociale eenheden" deel uitmaken van een gemeenschap6 en die bepalen welke
vormen die deelname kan aannemen. Het voordeel van deze definitie is dat
ze breed is. In zekere zin is het een "encyclopedie"-verklaring, in plaats van
een woordenboekverklaring.7 Het probleem met vele andere definities van
burgerschap is de strikte beperking tot de verhouding tussen overheid en
mens. Dit is zeker de kern, de eerste "topic" van "burgerschap", maar het
lidmaatschap van de mens in de maatschappij kan hiertoe niet worden
gereduceerd. "Burger" is een geladen term, die alvast door liberalen wordt
gebruikt als synthese van een levensvisie. Om de houding van de opposanten
in de schoolstrijd te ontwarren, zullen we verdere implicaties van het
"burgerschap" moeten exploreren.
Alvorens ik John Boli's theorie van het massa-onderwijs bespreek, moet ik
nog twee zaken aanstippen. 1. In de gegeven definitie is de term "sociale
eenheden" van groot belang. Het lidmaatschap van een maatschappij hoeft
immers niet individueel te zijn, maar kan ook door bemiddeling gebeuren. In
feodale maatschappijvormen is niet het individu een burger, maar bemiddelende lichamen zoals de Kerk, de standen of het gezin. 2. De vlakken van
deelname zijn driewerf: het politieke, religieuze en economische domein. Het
politiek burgerschap bestaat uit regels die de verhouding tussen burger en staat
vastleggen. Het religieus burgerschap bestaat uit de regels die de burger binden
aan transcendente autoriteiten. De regels voor het economisch burgerschap,
tenslotte, bepalen welke burgers bevoegd zijn tot welke vormen van handelen
in welke economische sectoren.
John Boli's sociologie situeert zich binnen het onderzoek naar de opkomst
van nationale onderwijssystemen, de "citizenship"-studies. Maar vooral ook,
voor een groot deel, erbuiten. In "citizenship"-studies is de school het brandpunt van een onderzoek naar machtsrelaties tussen burger en staat. (Green,
1994). Veelal wil dit zeggen: de manier waarop de staat, gecontroleerd door
de heersende elites, de school als instrument gebruikt om het volk zekere

6

"Polity" in Boli's zin is de "gemeenschap", niet de "staat" die voor hem een uitdrukking is van de polity. In dit artikel zal "gemeenschap" in Boli's betekenis van "polity"
gebruikt worden.
7
Eco (1989), zich baserend op C.W. Peirce, brengt het onderscheid aan tussen een
'woordenboekverklaring', die enkel de meest voor de hand liggende karakteristieken
vermeldt, en een 'encyclopedieverklaring', die veel meer associaties activeert.
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waarden en gedragingen bij te brengen. John Boli's onderzoek, daarentegen,
vertrekt vanuit de school. Meer bepaald wil hij een aantal 'core ideological
elements' verklaren die bij de uitbouw van elk nationaal onderwijssyteem
prominent aanwezig zijn. Deze zijn: universaliteit (iedereen moet onderwezen
worden), standaardisering (ieder moet hetzelfde onderwijs krijgen), egalitarisme
(het "gelijke kansen"-denken) en individualiteit (het onderwijs moet de bijzondere capaciteiten van elk individu tot ontplooiing brengen). Het onderwijs,
meent Boli, is zo fundamenteel gericht op een powerfully enhanced individual.8
Het zinnebeeld van de "universele mens" zindert in het hele massa-onderwijs
door. De Amerikaanse socioloog weigert, anders gezegd, het vrijheidsstreven
dat bij de massa-scholing onmiskenbaar aanwezig was, af te doen als een
eenvoudige maskering van dwang, in het teken van sociale controle.
Andy Green hoont het werk van de Amerikaanse socioloog om die reden weg
als "a belated, and I would argue, unsuccesful, revival" van "neo-liberal thinking"

(Green, 1994, p. 7).9 De zaken liggen evenwel enigszins anders. John Boli wil
geenszins het oude, legitimerende verhaal van de school, die vrijheid schenkt,
in ere herstellen. Eerder wil hij beklemtonen dat het een verhaal is. Het is een
"rationele mythe"10, een heroïsch verhaal van vrijheid en toekomend geluk.
Maar wie de subtext doorgrond, leest erin evengoed dwang en politieke legitimaties. Dat wil niet zeggen dat de 'vrijheid' enkel een cynische, machiavellistische maskering is van de dwang, ik geef vervolgens eerst de hoofdlijnen
van de 'rationele mythe' onderwijs, en lees daarna kort tussen de lijnen.
Eerst de hoofdpunten. De "rationele mythe" van het massa-onderwijs is
ontstaan tegen de achtergrond van een aantal zeer brede maatschappeiijke
ontwikkelingen. Om hier binnen dit bestek in enige diepte op in te gaan, is
onmogelijk. Men herkent hierin overigens een aantal bekende evoluties, zoals
de secularisering van de maatschappij, de opkomst van de kapitalistische
produktiewijze en de vestiging van de natie-staat. De Amerikaanse socioloog
ziet in deze veranderingen een samenhangende strategie, die hij omschrijft

als "de vestiging van een nieuw model van de aard van de maatschappij en het doel

van het leven." De maatschappij ziet hij immers als de vormgeving van een
algemeen geldende definitie van het doel van het leven. De feodale maatschappij is institutioneel gericht op de "redding van de ziel". De soeverein is
God, Zijn bemiddelaar de Kerk. Opvolgen van de regels van de Kerk volstaat

8
9

Hiernaar wordt voorts verwezen als het "gemachtigd" individu.
Voor een gunstiger waardering van Boli's denken, zie, behalve dit artikel, Jan Rupp

in Paedagogica Historica (1993).
10
Deze term wordt vooral in een ander werk van de Stanford-School gebezigd (Meyer
en Scott (1983)).
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voor het bereiken van het zieleheil. Het economisch bedrijf staat los van het
doel van het leven; het dient enkel om de mens in leven te houden. Vanaf de
reformatie vestigt zich gaandeweg, eerst in de protestantse landen, maar
nadien in de hele Westerse wereld, een nieuw model. De religie wordt daarin
geprivatiseerd, ze wordt een zaak van persoonlijk handelen en geloof. Doel
van het leven is voortaan de individuele zelfvolmaking. Het individu wordt
daarmee de laatste zinsgever. Naast een individueel doel van het leven, en in
logisch verband daarmee, is er een collectief doel: "the construction of heaven
on earth". Of: "vooruitgang", door op doelrationele wijze rijkdommen te
verzamelen. Bemiddelende lichamen, zoals de Kerk of de Standen, verliezen
aan gewicht of worden illegitiem. Het individu is de enige sociale eenheid,
en de staat is de hoogste drager van soevereiniteit, niet God. Deze Laatste is
Zijn status van regelgevende instantie kwijt, tenzij voor hen die Hem uit vrije
wil aanvaarden. De regels die voortaan door de overheden worden uitgevaardigd, steunen niet op een transcendente autoriteit, maar op de burger.
De soevereiniteit is daarmee van plaats veranderd: ze zetelt thans in het
individu.11 Nu, de centrale stelling van John Boli is dat massa-onderwijs enkel
zin had binnen deze nieuwe definitie van menselijke doelen. Om de nieuwe
doelen te bereiken, was immers een nieuw individu van node. Buurt- en
familie socialisering oude stijl kon dit individu niet vormen. Enkel de school
kon hem gestalte geven.
"The new citizen could be created only by a differentiated structure that removed
children from the home and employed the same means as were to be used in the
construction of progress: rationality, discipline, deliberation, systematic procedures,
the whole process conducted under the watchful eye of a specialist trained for the
task."

Massa-onderwijs is dus, voor Boli, steeds de emanatie van een welomschreven
denken. Naast een specifieke visie op het individu, die zich uitstrekt tot visies
inzake religie, alfabetisering, rechtspraak en het economisch handelen, is er
steeds een specifieke visie op de gemeenschap bij aanwezig. Deze moet onderscheiden worden van andere gemeenschappen. Net als het individu, moet zij
haar eigen aard ('volksaard') ten volle ontwikkelen. Volgens Boli is de vestiging

11
Ik beklemtoon nog even dat het hier om een institutioneel en cultureel raamwerk
gaat, niet om bv. een "mentaliteit". Boli wil het beeld van de uiterst vrome en diepgelovige
middeleeuwen niet in eer herstellen. Er waren ten eerste altijd afwijkende legitimaties
aanwezig, die zich baseerden op een burgerlijke maatschappij. Daarnaast, ook voor wie
geen specifieke afwijkende legitimatie aanhing, was diep geloof geen vereiste. Het middeleeuwse katholicisme, evenals de moderne "vrijheid" is een boven vorm, die tal van invullingen kent, en tot diverse handelingsmogelijkheden inspireert.
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van de natie-staat en de ontwikkeling van nationalismen dus steeds verbonden
met de individualisering.
Tot dusver de hoofdlijnen. Tussen de lijnen van dit heroïsch verhaal dat de
mensheid vooruit wil stuwen, leest men probleemloos de 'dwang', de politieke
legitimaties. Zo kan de maatschappelijke ongelijkheid verdedigd worden als
zijnde in het voordeel van het individu. Doordat kapitaalaccumulatie de
mogelijkheid van investeringen biedt, is het voor het goed van allen, dus van
het individu. Verklaringen die gegrond zijn in een "tijdeloze orde" worden
illegitiem. Ook in het curriculum van de school ziet men de mogelijkheden
van dwang. Zo wordt het individu gemachtigd door alfabetisering. Dat men
hem dan geen teksten opvoert die de maatschappelijke orde ondergraven,
laat zich raden. Hetzelfde met rekenen: men zal hem vraagstukken opvoeren
waarin hij leert omgaan met geld. Dat is nodig, omdat hij er later veelal weinig
van zal hebben, zal een cynicus opmerken. Enfin, politieke legitimaties en
dwang zijn er altijd geweest, "Since first Man took his brother's life/ And the sad

world began". Ze zullen er altijd zijn. Maar een legitimatie moet zich vasthechten aan het vanzelfsprekende, het onbetwiste. Nu, volgens Boli is dit
meer en meer "het individu" en "de gemeenschap". "Individu" en "gemeenschap" zijn diep vervat zittende denkkaders. Maar, zegt Boli, dit individu is
geen biologische vanzelfsprekendheid. Men wordt niet als "individu" geboren.
"Individu" is een sociale constructie, en ook de vrijheid waarop zo'n individu
vermag aanspraak te maken, is een sociale constructie.
1.3. Vraag
Men ervaart spontaan de provocatieve kracht van John Boli's beweringen.
Massa-onderwijs zou steevast samenhangen met een zeker soort van denken.
Met zekere, aardse levensdoelen. Het zou steeds om de constructie van een
gemachtigd individu gaan, en haaks staan op een religieuze wereldbeschouwing. Voor het liberale pedagogische project van 1879 lijkt dit, vanop afstand,
te kloppen. Anders liggen de zaken met het katholiek pedagogisch project. In
1879 start het katholieke machtsblok een eigen scholennet op, dat in de periode
van homogeen-katholieke kabinetten (1884-1914) gaandeweg wordt geofficialiseerd. Aan dit pedagogische project leken andere (religieuze) motieven
ten grondslag te liggen. Maar zoals gezegd, werden 'burger' en 'grondwet',
wel degelijk door katholieken als argument aangewend. Er werd gewezen op
de verstrengeling van goddelijk en grondwettelijk recht, in de katholieke
verdediging. Dit kluwen ontwarren, zal een kwestie zijn van tussen de lijnen
lezen, van close-reading.

Om dit mogelijk te maken, kies ik voor elk machtsblok één afgeronde 'tekst',
om te decoderen. Op de individuele posities van auteurs wordt daarbij niet
ingegaan. Gezien het belang van de school en van pedagogische opties voor
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dit onderzoek, koos ik als tekst voor pedagogische periodieken. Op basis van
zekere criteria, die o.m. behelsden: een gematigde instelling (om de consensus
van het machtsblok te vatten) een praktische ingesteldheid én een brede
interesse (zodat pedagogische materies en politieke of sociale opvattingen in
samenhang konden worden bestudeerd) werden het liberale De Toekomst en
het katholieke Het Katholiek Onderwijs voor analyse geschikt bevonden. Aan
deze twee periodieken werd een identiek leesraster voorgelegd, opgedeeld
in 3 basiscategorieën: constructie van het individu, constructie van de gemeenschap en rol van de school hierin.
Eerst zal ik De Toekomst bespreken. De periode werd gelegd op 1879-1884,
omdat in deze periode de liberalen hun pedagogisch project op maatschappelijk vlak ontplooien. Vanuit dezelfde overweging wordt Het Katholiek Onderwijs onderzocht van 1884 tot 1914.
2. "DE TOEKOMST" (1879-1884)
REPRESENTATIVITEIT

De Toekomst laat zich drijven op de hoofdstroom van liberaal denken, anno
1879. Over het staatsbestuur weerklinken enkel lofzangen, de interpreterende
omzendbrief Rolin n wordt positief onthaald en de periodiek distantieert zich
zelf openlijk van de onmatige elementen in de eigen beweging. Deze matigheid
is evenwel geen gelatenheid. Integendeel: de gebeurtenissen rondom de
tenuitvoerlegging van de wet van 1 juli 1879 worden uitdrukkelijk als een
"strijd" beschreven.13 Maar de schoolstrijd is voor De Toekomst, meer dan wat
ook, een strijd tegen de - katholieke - onmatigheid. De redactie wordt niet
bevolkt door beeldenstormers en anti-klerikale tafelspringers: een goede verstandhouding met de clerus wordt nagestreefd, en het heftige verzet van deze
tegen de wet wordt betreurd. Een antiklerikaal, laat staan een anti-godsdienstig
initiatief, is de schoolhervorming voor De Toekomst geenszins.
2.1. Individu
CULTURELE ASPECTEN

Onder dit punt onderzoek ik de status van religie in het tijdschrift, aard en
doel van de alfabetisering en de status van het individu in de rechtspraak.

12
De omzendbrief-Rolin (1879) bevatte schikkingen omtrent het godsdienstig onderwijs
in de publieke scholen. Voor radicale liberalen en ook voor een hedendaags vorser zoals
Jacques Lory betekende deze omzendbrief de feitelijke restauratie van de Kerk in de school:
ze zou haar vooraanstaande positie van onder het regime van 1842 opnieuw innemen.
13
Bijvoorbeeld: Weynants, 1880, "Hoe gestreden", p. 250.
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De Toekomst noemt zichzelf "godsdienstig", maar die godsdienstigheid is van
een bijzondere aard. De eigen opvattingen ter zake klinken door in een
beschrijving van de religieuze gevoelens van de pedagoog Diesterweg:
"Stellig verstond hij onder godsdienst heel iets anders dan eene stijve uitboezeming,
in bepaalde woorden gekleed. Deze verwierp hij, uit godsdienstigheid."14
De godsdienstigheid van Diesterweg was vreemd aan rituele verplichtingen.
Het was een vanuit het diepst van zijn wezen opwellend besef, een sensibiliteit,
misschien het best vergelijkbaar met iets als kunstzin. Vanuit een aanspraak
op de waarachtige godsdienst de godsdienstige gebruiken van de dag afwijzen, is in dit tijdschrift een algemene attitude. Godsdienst wordt erin
godsdienstigheid, een sentiment, een menselijke capaciteit, die moet ontwikkeld worden om een harmonieus mens-zijn te bereiken. Een mogelijke
omschrijving van dit gevoelen is bijvoorbeeld de "zoete en zielverheffende
bewondering voor de natuur".15 De leerlingen moet worden aangeleerd deze
bewondering hun leven lang "zelfstandigerwijze" levendig te houden. Onderwijs in natuurwetenschappen kan hiertoe bijdragen. Als 'de natura verum'
gepresenteerd wordt als nieuwe grondslag van het onderwijs, ter vervanging
van religie16, moet men derhalve minder denken aan een provocerende cultus
van de ratio, stijl 1789, dan aan die vage religiositeit, dat opwellend besef.
Maar hoezeer ook religie in dit tijdschrift een mistige en onzegbare gemoedsaandoening is, ze wordt nog wel als 'christendom' gepresenteerd. De Toekomst
verdedigt het niet-dogmatisch religieus onderwijs, naar het Nederlandse
model van "christendom boven geloofsverdeeldheid". Naar aanleiding van een
rechtszaak in Nederland, aangespannen door een leraar die uit zijn ambt was
ontheven nadat hij de reformatie had beschreven op een manier die de
gevoeligheid van zijn katholieke leerlingen zou hebben geweld aangedaan,
beklemtoont het tijdschrift dat de "stipte onzijdigheid" die het nastreeft niet
betekent dat de Kerk en haar geschiedenis met fluwelen handschoenen moeten
worden aangepakt: "Het beginsel van verdraagzaamheid betekent niet dat "kerkelijke
gevoeligheid" verheven wordt tot de rang van godsdienstig begrip"}7 Enkel de

14

J.F. Van Cuyck 1879, "F.A.W. Diesterweg", p. 493.
H.Temmerman 1884, "Het onderwijs in de natuurkunde", p. 57.
16
J.E. Micheels 1879, "Stof voor Kamerdebatten", p. 347.
17
Anoniem 1884, "Onze wet van 1879", p. 51. Men kan dan ook niet instemmen met
Jacques Lory's stelling dat de wet van 1879, tijdens de besprekingsfazen en met de
interpreterende omzendbrief Rolin zo'n proces van "délaïcisation" heeft ondergaan dat de
Kerk haar positie van onder het regime van 1842 herinneemt. Zeker was Van Humbeeck
15
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gevoeligheden van het individu moeten worden ontzien. Dit individu kan
bovendien in naam van de godsdienst geen plichten worden opgelegd. De
door God opgelegde "absolute plicht", wordt in verscheidene artikeis ontmaskerd als een vals argument waarachter zekere machtsgroepen zich verschansen; een schijnreden, het priesterbedrog. Het meest kernachtig verwoordt
het tijdschrift haar visie op religie in de school, wanneer het stelt dat de
voorwaarde voor welslagen van het religieus onderricht "de oprechtheid in de
uitdrukking van religieuze meeningen" is.18

Dit alles mag al tot nadenken stemmen. Hoe "godsdienstig" is een tijdschrift
dat de goddelijke plicht terzijde schuift en religie loskoppelt van de Kerk, om
haar aan de wilsbeschikking van het vrije individu toe te vertrouwen? Maar
dat religie in dit tijdschrift in schimmige nevelen is opgelost, spreekt het sterkst
uit het stilzwijgen. Bij alles wat over religie wordt geschreven, en dat is heel
wat, werd slechts éénmaal een verwijzing teruggevonden naar het hoogste
streven van elk christen: het bereiken van een volgend leven. Religie is dus
geen uitwendig, door hogere machten gedecreteerd regelsysteem, maar een
persoonlijk gezichtspunt. En het godsdienstonderwijs dat De Toekomst in de
scholen wil bevorderen, is minder de mededeling van de middelen nodig tot
het bereiken van het laatste einde, dan een vrijelijk spiritueel kringgesprek.
In het verlengde van de opvatting van De Toekomst over religie, ligt haar visie
op alfabetisering. Natuurlijk moet in de school het lezen worden aangeleerd,
maar het is nog niet eender welk lezen. Op grond van een UNESCO-rapport
onderscheidt John Boli drie fases van alfabetisering, te weten de passieve, de
actieve en de produktieve fase. Het is in de derde fase (wanneer de leerling
wordt getraind in zelfstandige tekstproduktie) dat de machtiging van het
individu in de hand wordt gewerkt.
Het is ook de derde fase die De Toekomst nastreeft. In de vele hieraan gewijde
artikels, met programmatische titels als "Niet veel, maar goed lezen"19, wordt
de methodiek uiteengezet. Het "leerenlezen" wordt zeker niet louter mechanisch opgevat: het tijdschrift kent een grote belangstelling voor het goede
begrip. Ook de ontwikkeling van een persoonlijke schrijfstijl wordt aangemoedigd. Het doel dat De Toekomst met de produktieve alfabetisering wil
bereiken, is niet minder dan de sociale bevrijding. Geletterdheid zal de leerling
in staat stellen met redelijke argumenten de aanspraak te ontzenuwen die

een compromisgezind man (Tyssens, 1994-95, p. 93) en voorzag hij accomodaties voor
katholieken. De invulling die De Toekomst echter gaf aan religieus onderricht, voorzien in
de wet, was te weinig katholiek om van een restauratie van de Kerk te spreken.
18
Anoniem 1879, "Brieven uit Pepingen", p. 283.
19
Prosper Leflot 1884, "Niet veel maar goed lezen", p. 488.
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vooral de Kerk, maar ook het socialisme, maakt op waarheid, en daarmee op
macht. Met dit streven naar sociale ontvoogding is een idee van artistieke
volksverheffing verstrengeld: alfabetisering moet immers ook de schoonheidszin ten goede komen. Ontwikkeling van persoonlijke capaciteiten, maatschappelijke vooruitgang en schoonheidszin ziet men zo in De Toekomst tot een
kluwen bijeen klitten.
Over alfabetisering nog een laatste opmerking. De reden waarom het gemachtigde individu zich tegen socialisme en katholicisme zou keren, is dus
omdat de rede hem daartoe zou brengen. Hier ziet men zeer goed hoe een
'politieke legitimatie' van een vrij en gemachtigd individu gebruik maakt.
Dat in de school de leerling zal worden 'gegidst' in de te maken ideologische
keuze, laat zich raden. Het staat de leerling echter vrij om later een andere
keuze aan te hangen, en hij kan van de argumenten van de tegenpartij kennis
nemen.
Het legale domein is het laatste punt in de bespreking van de culturele constructie van het individu. Als indicator geldt het strafsysteem dat in de school
zelf voorgeschreven wordt. Over techniek en betekenis van het straffen vloeit
in dit blad heel wat inkt. In grote lijnen heerst éénstemmigheid: de intentie
van de dader moet bij het bepalen van de strafmaat in rekening worden
gebracht, omdat het doel van het straffen het wegnemen van de oorzaak is,
een oorzaak die men in het karakter van de overtreder kan vinden. Met
complexe tuchtsysternen tracht het tijdschrift het straffen te systematiseren,
maar slechts tot op zekere hoogte. Standaardprocedures waarin een bepaalde
straf automatisch volgt op een bepaald vergrijp, worden geenszins aanbevolen.
De rechtspraak is duideiijk subjectief, d.w.z. gericht op het individu. Dat het
om een gemachtigd individu gaat, blijkt uit de status van het straffen. Straffen
komt eruit naar voren als een uiterst nauwziend karwei, dat gepaard gaat
met pijnlijke scrupules en eindeloze finesses en waarbij de bestraffer nooit,
zo lijkt het, vrij is van schaamte. In een bewogen bijdrage valt een oud-onderwijzer op zijn knieën in het stof, klopt zich op de borst en biecht de zonden
van zijn leven op: telkens als hem een "onrechtvaardige straf" voor de geest
komt, raakt hij met diepe schaamte vervuld. Zo'n onrechtvaardige straf is
meestal het gevolg van het onvoldoende in rekening brengen van de omstandigheden van de straf daad.20 Pas na een nauwlettend en diepgaand onderzoek van de intenties van de overtreder en de omstandigheden van het
vergrijp, kan de leraar in eer en geweten een persoonlijke beslissing treffen.
Zulke kopbrekens van onderwijzers alvorens ze tot straffen overgaan, worden

20

Anoniem 1884 "Uit het gedenkboek eens oud onderwijzers", p. 221.
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- allicht ter stichting - in enig detail weergegeven. Het schenden van de
integriteit van een individu is geen futiliteit.21
STRUCTURELE ASPECTEN

De structurele aspecten zijn van tweeërlei aard. Op het economisch vlak ga ik
na of de economische praktijk moet verlopen volgens lijnen van geleidelijkheid, de traditie, of dat daarentegen het individu verondersteld wordt een
inventieve, zelfstandige attitude aan de dag te leggen. Daarnaast stel ik de
vraag naar wat de economische grondeenheid is: het individu of het gezin.
Op het sociale vlak ga ik na of de persoonlijke capaciteiten van het individu
ook zijn sociale plaats moeten bepalen.
In de traditionele economische praktijk ziet De Toekomst niets meer dan
volksvooroordelen, die moeten worden uitgeroeid. De traditionele praktijk zou
vooral tijdverspillend zijn. De remedie biedt de school, met name in het vak
natuurwetenschappen. Een wijdverspreide kennis hiervan zal het economisch
rendement moeten opdrijven:
"[...] als men de nuttelooze aarzelingen, de onvruchtbare proefnemingen, en
diensvolgens, het tijd, stof en geldverlies nagaat, die dagelijks voor den werkman
voortspruiten uit zijne onwetendheid van de eigenschappen der eenvoudigste
figuren en lichamen, voelt men dan de noodzakelijkheid niet alvast de grondbeginselen der vaste wetenschappen te vulgariseeren?" 72

Maar de kennis van natuurwetenschappen mag niet abstract blijven: de landbouwlessen die De Toekomst opneemt, munten uit door praktijkgerichtheid.
Zo is een modelles over de mol voornamelijk gericht op het uitroeien, in de
dagelijkse landbouwpraktijk, van vooroordelen en op het oefenen van een

21

Natuurlijk kan men met Michel Foucault zeggen dat, onder het voorwendsel van het
in rekening brengen van de omstandigheden van de strafdaad, eigenlijk heel wat anders
gebeurt, nl. het kwalificeren van het individu. Langsheen agressies bestraft men "agressiviteit", langsheen verkrachting "perversiteit". De traditionele visie op de introductie
van de "omstandigheden" in het rechtssysteem, als middel om het aandeel van de "vrije
wil" te bepalen, wijst Foucault van de hand: "Réponse insufßssante. Car ce sont elles, ces
ombres derrière les éléments de la cause, qui sont bel et bien jugées et punies" (Foucault, 1975, pp.
25-26.) De verzachtende omstandigheden brengen niet enkel de omstandigheden van de
daad in het verdict, maar ook de kennis van de crimineel en de appreciatie van zijn persoon.
Op die wijze wordt de zachtheid van de straf een machtstechniek binnen een scientificojudiciair complex: niet wat het individu gedaan heeft wordt bestraft, maar wat hij is, geweest
is, zal zijn. Hiermee bevinden we ons op het terrein van 'wezenlijke vrijheid' versus
'politieke legitimatie'
22
Vromans 1881, "Schoolwet, Programma en Onderwijzers", p. 481
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attitude. De onderwijzer wil een onjuiste visie op de mol ontkrachten, als zou
het dier verantwoordelijk zijn voor mislukte oogsten. Door zelfstandig denken
moeten de leerlingen in deze les komen tot de vaststelling dat de mol ook
nuttig kan worden gebruikt. Van het doodslaan van mollen uit traditie wil de
leraar hen leiden tot een inventief gebruik van de factor "mol" in het agrarisch
bedrijf. Leerinhoud zowel als lesmethode dragen hiertoe bij.
De attitude die de school moet trainen is, behalve inventief-innoverend, ook
zelfstandig. Het kind moet een "verstandig en ondernemend wezen" worden,
"in staat zichzelf te behelpen". Het "bewustzijn van eigen kracht" moet worden

gewekt.23 Leerlingen die hun eigen materieel vergeten, moeten daarom
worden gestraft. Onder geen beding mogen ze gebruik maken van het
materieel van medeleerlingen. De omgangsvorm die wordt aangemoedigd
tussen kinderen in de klas is niet de onderlinge hulp, maar de wedijver. De
vragende lesmethode wordt in dit tijdschrift in de eerste plaats geprezen
omdat het de leerlingen zelf doet denken, maar het opwekken van een
competitiegeest is een belangrijke bijbedoeling.24 De leerlingen zullen zich
immers inspannen om als eerste het juiste antwoord te vinden.

Gegeven de nadruk op individualisering van het economisch bedrijf, verwondert het ontbreken van aandacht voor een noodzakelijke voorwaarde voor
het economisch individualisme: het sparen. Slechts enkele, zeer korte, artikels
zijn hieraan gewijd, en deze zijn zuiver moreel van toon. Zo lezen we: "het
spaarboekje is een bewijs van goed gedrag en zeden"75, omdat het bewijst dat de

spaarboekhouder in kwestie zijn neigingen weet te beteugelen. De burgerlijke
ethiek van matiging, die in de school wél zal moeten worden aangeleerd, is
vanzelfsprekend nauw verbonden met het economisch individualisme, maar
voor de praktijk deinst De Toekomst terug.26
De Toekomst wil dus de economische bedrijvigheid hervormen, door de
inventieve ratio van het individu te bevorderen. Met zijn persoonlijke talenten
kan hij zijn activiteiten laten renderen. De keuze van het type van activiteiten

23

B. De Guchtenaere 1882, "Drie lessen", p. 437.
J.F. Van Cuyck 1879, "De vraag in het onderwijs", p. 247.
25
F. Smeyers 1882, "Arbeid en zuinigheid- practische les", p. 9.
26
Blijkens de licentiaatsverhandeling van Marianne Veldeman (Veldeman, 1984) is het
debat over schoolsparen in De Toekomst gevoerd vóór de onderzochte periode. De Toekomst
omschreef het schoolsparen als "De grootste absurditeit inzake opvoeding en onderwijs" (p.
140). Het kind zou voor het sparen ongeschikt zijn: het zou nog niet goed beseffen wat
geld is. De naïveteit van de kinderjaren zou niet door harde economische realiteiten mogen
worden verstoord.
24
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is echter geen kwestie van persoonlijk talent. Een werkmanszoon moet werkman worden en kan zijn eventuele capaciteiten niet omzetten in een verhoogde
maatschappelijke status. Tegen kortzichtige, ambitieuze ouders in, verwerpt
De Toekomst de idee dat de school is bedoeld om vooruit te komen in de
maatschappij. Steevast wordt beklemtoond dat ook in de laagste klassen het
verstand kan worden aangewend. De bezigheid van de werkman wordt met
heilige verontwaardiging verdedigd tegen al wie erop neerkijkt: de werkman
is de "voortbrenger" en hij alleen ervaart ware arbeidsvreugde. Zijn standplaats
verlaten, zou dus niet verstandig zijn. De Toekomst geeft in sociale aangelegenheden blijk van dezelfde denktrant als de volksverlichters uit Jan Lenders'
studie, die enkele decennia eerder in Nederland een vergelijkbare onderwijshervorming doorvoerden. Een beetje sociale mobiliteit gold voor hen als
"gezond", maar niet teveel: een veralgemeende "zucht tot standswissel" zou
enkel leiden tot "moord, doodslag en de goot" (Lenders, 1988, p. 77). Bij De
Toekomst luidt het als volgt:
"Niet minder waar is het, dat uit den werkmansstand te allen tijde verheven geesten,
groote vernuften zijn opgerezen, die het menschdom tot roem verstrekken. Maar
het zijn alweder uitzonderingen, en omdat het met een enkelen werkmanszoon op
honderd zo gaat, moeten de negen en negentig overige zich niet met hunne ouders
in het verderf storten." 27

Eerder dan de overtuiging dat de maatschappelijke positie op grond van
persoonlijke capaciteiten moet worden bepaald, is dit een uitzonderingsmaatregei voor genieën. Alleen wie echt te goed is, mag er uit.
De algemene volksopvoeding die het tijdschrift nastreeft, in en na de school,
is alleszins geen kwestie van zomaar zijn voordeel doen. Dit zou banaal zijn,
een schending van de ware zelfontwikkeling. De lagere klassen moeten
belangeloos onderricht krijgen. De geest wint het van de materie:
"Is zijn leven [dat van de werkman] uit stoffelijk oogpunt lastig, zelfonderricht zal
het door verstandelijk genot verzoeten".28

Toch verbindt De Toekomst materiële voordelen aan de veralgemeende
scholing. De maatschappij in zijn geheel zal er op vooruit gaan. Binnen die
algemene vooruitgang hoeven echter geen onderlinge wissels plaats te vinden.

27
28

J.B. Pasteels 1881, "Het doel van het lager onderwijs", p. 436.
Jacob Stinissen 1880, "Zelfopvoeding", p. 547.
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2.2. Gemeenschap
Voor de homogenisering van de samenleving, is de taalintegratie van het
uiterste belang. Nu net in België, en met name in het noordelijk, Nederlandstalig deel29 is dit een dubbel probleem: enerzijds staan de dialecten er
misschien wel sterker dan in andere landen, anderzijds is er het Frans. Op
deze twee problemen zal bij de taalintegratie een antwoord moeten worden
gegeven.
Het antwoord van De Toekomst is duidelijk: het taalgebruik in Vlaanderen
moet met de norm worden gelijkgeschakeld en in het gehele land moet de
tweetaligheid ingang vinden. De visie op dialecten liegt er niet om:
"Een beschaafd mens voert eene beschaafde taal en dat is voorwaar het abominabele
patois niet, hetwelk door de gilde van West-Vlaamsche taalparticularisten als het
nee plus ultra der talen wordt aanbevolen".30

Om tot deze overtuiging te komen, heeft De Toekomst wel enkele gedachtensprongen moeten maken. Ik licht toe. Het pedagogisch principe dat De
Toekomst ter verdediging van deze stellingname inroept is "Onderwijs in de
moedertaal". Dit is eigenlijk de toepassing op taalgebied van de alomvattende
pedagogische stelregel "van het bekende naar het onbekende". De Toekomst
voert daarnaast ter verdediging van het principe ook een akoestisch-kennispsychologische theorie aan:
"elk begrip dat in de menselijke ziel ontstaat is innig verbonden, is vereenzelvigd
met den klank".31

Nu, zou men in beide gevallen niet eerder verwachten dat de pedagogische
theorie de dialecten zou aanwijzen als voertaal in de school? Het dialect is
immers bekend, het standaard-Nederlands is onbekend. En dit vooral op het
vlak van de klanken, het tweede argument.
De Toekomst benadrukt dat een volk, wil het een hogere staat van ontwikkeling bereiken, zijn eigen taal moet spreken. Het volk een "vreemde spraak"
opdringen is het ontstelen van haar ziel, een opperste misdaad. Aangezien

29
Hier voorts "Vlaanderen" genoemd, hoewel het gebruik van die term in de 19e-eeuwse
context hachelijk is. De beide tijdschriften gebruiken hem echter ook.
30
Jacob Stinissen 1880, "Goed spreken en goed schrijven", p. 481.
31
Th. Sevens 1879, "Over het onderwijs der moedertaal in de volksscholen", p. 306.
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het echter in de eerste plaats aan die klank is dat de school voor De Toekomst
moet sleutelen, kan de vraag worden gesteld: begaat het tijdschrift die misdaad
niet zelf?
De ideeën op taalgebied worden omgebogen door een dwingende, externe
kracht. Dit is de blinde overtuiging dat de gemeenschap een identiteit moet
krijgen, d.w.z. haar eigen aard "ontdekken" en ten volle verwezenlijken. Net
als het individu moet de gemeenschap haar eigen capaciteiten ontwikkelen.
Deze overtuiging verhindert De Toekomst haar pedagogische principes (onderwijs in de moedertaal) tot in hun logische consequentie door te voeren. Ze
beiet het tijdschrift te bedenken dat een andere taal dan de (Noordnederlandse)
standaard de taal van het volk zou kunnen zijn. Om het volk te verheffen zal
het haar eigen taal dus moeten worden aangeleerd, als het met andere klanken,
waaronder ook bv. Westvlaamse, gevoed wordt, zal het intellectueel inferieur
blijven.
Het tijdschrift associeert de onderscheiden talen duidelijk met bepaalde sferen.
Dit blijkt uit een afwijkend artikel, dat ten aanzien van streektalen enigszins
gunstiger staat. Of eigenlijk is "toegeeflijker" het woord: thuis en onder
vrienden mogen de gesprekken in het plaatselijk idioom verlopen, maar in
de publieke sfeer dient de standaardtaal zonder fout aangewend. Zo schenkt
deze auteur de huiselijke en lokale sfeer nog werkelijkheidswaarde. Sterker
staat echter de visie die meent dat de huiselijke sfeer - een bemiddelend lichaam - moet worden schoongeveegd, en haar taal in overeenstemming gebracht met de standaardtaal.
Om de taalintegratie in het ganse land te verwezenlijken wordt gekozen voor
een schema van afgezwakte tweetaligheid: het Frans moet in Vlaanderen,
zoals het Nederlands in Wallonië, zoveel mogelijk verspreid worden, zonder
dat echter de perfecte tweetaligheid van elke Belg wordt nagestreefd.32
2.3. School
Een eerste vraag hier is deze naar het overwicht in de opvoeding. Ligt dit bij
de getrainde professional of bij de ouders? Vervolgens peil ik naar de taakomschrijving van de leerkracht. Ten derde zijn de basis-ideologische elemen-

32

Zoals de Ligue de l'Enseignement dat in een beginperiode deed, met het expliciete
doel een Belgische eigenheid te smeden (Histoire de la Ligue de l'Enseignement, 1990, pp.
124-25).
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ten, die bij het massa-onderwijs steeds aanwezig zouden zijn, aan de orde.
Tenslotte bespreek ik het doel dat het tijdschrift de school toeschrijft.
Op de vraag naar de voornaamste invloed in de opvoeding kan ondubbelzinnig geantwoord worden: de opgeleide deskundige heeft het overwicht.
Het onderwijs is immers
"eene kunst die allen niet leeren kunnen en waartoe allen noch de noodige
bevoegdheid bezitten, noch de noodige gelegenheid hebben, noch den vereischten
tijd kunnen besteden",
zodat:
"degenen die daartoe bij uitzonderheid begaafd zijn, die taak voor anderen op zich
nemen".33

Nu is hiermee een probleem. Vanuit haar pedagogische gedachtengoed legt
het tijdschrift een sterke nadruk op het belang van de eerste paar levensjaren
van het kind, de "eerste opvoeding". Dit misschien wel meest cruciale deel van
de opvoeding, geschiedt in het gezin, en ligt derhalve in handen van amateurs.
Dit is vooral een probleem omdat de ouders voor De Toekomst niet gewoon
weimenende dilettanten zijn, maar wel degelijk een tegenkracht. Volksgezinnen zijn vaak het toneel van onzedelijke, door alcohol geprovoceerde
taferelen, zo luidt het, en ook de kinderen uit "nette gezinnen" zijn niet veilig:
ze worden immers op straat, door hun kameraden uit slechte gezinnen,
beïnvloed. Een auteur die deze problemen bespreekt, stelt volgende oplossing
voor.
"Plaatst de kinderen in goede omstandigheden; bewaakt hun gezelschap met de
meeste nauwgezetheid; geeft hun altijd goede voorbeelden, zijt niet onverschillig
aan wat ze zien of hooren te huis, op school, bij feesten en vertooningen; ziet vooral
toe wat ze lezen in hunne jongelingsjaren; weert dus alle storende invloeden van
hen af".34
Voor de onderwijzer is zulke verregaande supervisie vanzelfsprekend fysiek
onmogelijk. Het zal er dus op aankomen de gezinnen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Tekenend is het, dat het tijdschrift slechts één middel
geschikt acht om de medewerking van de gezinnen te verzekeren: de school.

33
34

H. Temmerman 1884, "Comenius (1592-1671)", p. 569.
Anoniem 1879, "Het karakter", p. 242.
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Meisjesopvoeding wordt een opleiding tot moeder, tot opvoedster. Doel is
bekwame moeders op te leiden, die hun kinderen in de eerste plaats zo goed
mogelijk op de school voorbereiden, en vervolgens tijdens de schooltijd verder
bijstaan en aanmoedigen.
Kortom, de oorzaak van een opvoedkundig probleem ligt volgens De Toekomst
precies in de te geringe impact van de school, en de oplossing in een uitbreiding
van het schools systeem van toezicht en sturing. De wrevel die de gedachte
opriep dat het belangrijkste deel van de opvoeding in handen van nietprofessionelen zou blijven, werd verholpen met het toewijzen van de opdracht
aan een professioneel (de gemeente-onderwijzeres) om het gezin te verschoolsen, te professionaliseren.35 Als mannen essentieel tot burgers moeten
worden opgevoed, moeten vrouwen, in hun hoedanigheid van (huis)moeder,
dienst doen als mede-burgeropvoedsters.
De leraar doet dus meer in de opvoeding, dan leren lezen, schrijven en rekenen.
Het takenpakket dat De Toekomst de leerkracht lager onderwijs oplegt, is
inderdaad om van terug te deinzen. Naast zijn lesopdracht moet hij tijdens
de speeltijden zijn leerlingen nauwkeurig observeren om tot kennis van hun
karakter te komen. Na de schooluren moet hij toezien op nablijvers. Dan moet
hij zijn studeervertrek in, eerst en vooral om zijn psychologische observaties
neer te schrijven, te vergelijken met het al neergeschrevene en bij te passen.
Dit moet elke dag gebeuren. Vervolgens moet hij werken over opvoedkunde
op de voorgeschreven wijze doornemen: traag, bedachtzaam, de ideeën goed
laten doordringen, erover schrijven, erover spreken. Ook moet hij zijn lessen
voorbereiden. Dan zijn er nog opdrachten die niet op het programma van
elke dag staan: het afleggen van huisbezoek, en het verwerken van de hierbij
verworven informatie. Tenslotte moet de onderwijzer een schoolbibliotheekje
uitbaten, bij gebrek aan subsidies zelf zijn didactisch materiaal bijeenzoeken
of ineenknutselenen de conferenties en onderwijzerscongressen voorbereiden
en bijwonen.
Niet voor niets wordt dus gesproken over "zelfverloochening" als noodzakelijke voorwaarde voor het leraarsambt. Het ambt zou zelfs niets minder
zijn dan een "zending", en een "heilig vuur"36 de grondvoorwaarde voor de
uitoefening ervan. Religieuze termen, of termen met een religieuze bijsmaak,

35
Er wordt ook gedacht aan een directere wijze om het schools systeem uit te breiden,
zoals blijkt uit een artikel over het Froebelonderwijs: T.Z. Jorissens 1880, 'Troebel en
Froebelmethode", p. 337.
36
Victor Kuypers 1882, "Gedachten over opvoeding e n onderwijs", p . 250.
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zijn er, zodra de taak van de leraar te sprake komt, voor het oprapen. Dit
werpt vragen op over de aard van het pedagogisch professionalisme, dat De
Toekomst voorstaat. Welke selectiecriteria schuift het tijdschrift naar voren,
om een corps te verwerven dat inwendig wordt verteerd door een 'heilig
vuur'? 37 Het belang van een goede opleiding wordt vaak benadrukt, maar
zeker niet voldoende geacht. Het tijdschrift zoekt een verdere stimulans voor
de leraar tot een zelfverloochenende levensinrichting te inspireren. Het pas
ingestelde examen voor het hoofdonderwijzerschap wordt in deze zin
verdedigd: het "zal hen in de studie doen volharden en hun beredeneerde praktijk
doen erlangen".38

Het blijft evenwel bij deze eenvoudige maatregel; een systematisch plan om
de zeer bijzondere kwaliteiten "kunstmatig" op te wekken, stelt De Toekomst
niet op. Maar nogmaals zien we hoe het tijdschrift een probleem meent te
kunnen aanpakken door een uitbreiding van het geformaliseerd "schools"
systeem. Als het onderwijs in het algemeen inefficiënt blijkt, moet het systeem
uitgebreid worden en andere sectoren annexeren: als het normaalonderwijs
in het bijzonder tekort schiet in het opleiden van deskundige leerkrachten,
moet het eveneens worden uitgebreid en de afgestudeerde leerkracht in zijn
greep houden. Bij het vaststellen van een probleem in het systeem wordt dus
telkens het vertrouwen in de grondslag ervan bevestigd.
Een volgend punt is de aanwezigheid van de "core-ideological elements" die
John Boli aanstipt: universaliteit, standaardisering, egalitarisme, individualiteit. Als voorstanders van de leerplicht moet het onderwijs voor De Toekomst
zeker universeel zijn. De reden voor deze noodzaak:
"Wie thans geene opleiding met zijnen stand overeenstemmende genoten heeft, is
een verstooteling in de samenleving. Ieder lid der maatschappij is verplicht zich
bestendig te onderrichten, en rondom zich heen te zien, omdat de wereld, het verkeer,
en de omgang der menschen dat zo willen".39

37

Een probleem dat ook aan de orde gesteld wordt door Roger GAL en Jean VIAL (1983) :

"Mais la vocation n'est-elle pas en éducation, plus que partout ailleurs, la condition de l'efficacité?"

(p. 85). Blijkens Depaepe et.al. (1993) is dit profiel van de onderwijzer algemeen in de 19eeeuwse vakliteratuur. Pas na de tweede wereldoorlog zou hierin verandering komen:
"Begrippen als contractuele rechten en plichten, omschrijving van normale prestaties, aangepaste
weddeschalen e.d.m. kwamen in de plaats van termen als roeping, zending en opoffering, al dan
niet geïnspireerd door een christelijke levenshouding" (p. 324).
38
H. Temmerman 1884, "Pedagogische weergalm", p. 227.
39
Jacob Stinissen 1880, "Zelfopvoeding", p. 545.
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Het is eenvoudigweg niet mogelijk om zonder scholing een lid van de
samenleving te worden. Het onderwijs moet ook gestandaardiseerd zijn. De
discussies over welke vakken in het onderwijs na 1879 prominent moeten
worden, raken de grond van de zaak niet. Het curriculum moet gestandaardiseerd zijn, en duidelijk bepaald worden op grond van wat de mens nodig
heeft om burger te kunnen zijn. Dit blijkt uit de discussies omtrent het
"vraagboek voor de kiesexamens"

m

:

"Het vraagboek, in zijn geheel, moet eene volledige en alzijdige omwerking
voorstellen van het officieel programma der lagere scholen. Immers, het zal den
onderwijzer tot leidraad dienen bij zijne dagelijksche werkzaamheden in de school
en feitelijk de plaats innemen van het voorgeschreven programma".41

Van een volledige standaardisering is echter geen sprake: tussen de finaliteit
van jongens- en meisjesonderwijs wordt, zoals aangestipt, een scherp
onderscheid gemaakt. Hieruit dient echter niet opgemaakt dat er tussen
burgers verschillen mochten blijven in lagere-school-opleiding, en dat het
onderwijs verschillende categorieën burgers zou moeten produceren. De
vrouw was immers geen tweederangsburger, maar helemaal geen burger, in
welke zin dan ook, en belangrijker: ze moest dat van De Toekomst ook niet
worden. Ook de individuele aanpak is onbetwist:
"Niet een stelsel mag als maatstaf bij den leerling gebruikt worden, maar naar dezes
individualiteit heeft de opvoeder zich een stelsel te vormen".42
Het klassikaal systeem is een eerste stap in de richting van individualisering.
Door de creatie van een homogene groep, kan de leraar zich richten tot een
soort van collectieve individualiteit. Om hierbinnen verder te diversificeren,
worden geen organisatorische schikkingen getroffen: dit zal een kwestie van
het persoonlijk talent en inzet van de leraar zijn. Hij wordt hier door het
tijdschrift in elk geval toe aangespoord.
De visie op sociale zaken ten spijt, moet in de school de egalitaire attitude een
handelingsprincipe zijn. Dit hoeft de standenidee niet tegen te spreken.
Volgens Jan Lenders hadden de schoolhervormers in Nederland de idee om
net door een egalitaire opvoeding de standenmaatschappij te vrijwaren.
(Lenders, 1988, pp. 49-86) Toch blijft het een interne inconsistentie. Op de

40

- Kennissen, vereist om met welslagen deel te nemen aan het pas ingestelde kiesexamen.
A. 1884, "Het metriek stelsel. Naar aanleiding der L.V. kiesexamens", p. 25.
42
- J.F. Van Cuyck 1879, "F.A.W. Diesterweg", p. 441.

41
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andere punten zien we de gekozen opties uit de mens-maatschappijbeschouwing letterlijk vertaald in de standaardpedagogiek, maar hier is er
een tegenspraak.
Tot slot van dit stuk, bekijk ik het doel van de school dat het tijdschrift zelf
voorop stelde. We hebben reeds gezien dat een bevlogen professional, van
wie een enorme inzet wordt geëist, alle kinderen uit heel het land van hun
thuis zal wegnemen om ze allen hetzelfde tal van kennis bij te brengen. Wat
wil het tijdschrift hiermee bereiken? Heel eenvoudig: het vormen van de
burger.
"De school moet op het karakter werken met een vast doel voor oog: dit kan geen
ander zijn dan mannen te vormen met een helderen geest en een warm hart,
vaderlanders, die hunne rechten met evenveel vuur verdedigen als zij als burgers
met kalme vastberadenheid hunne plichten betrachten." 43
Weliswaar vallen marginale meningsverschillen op te tekenen. De auteur die
het schoolprogramma wou herschrijven vanuit de vereisten voor de kiesexamens (cf. supra), staat naast een collega die meent dat vooral de volwassenenscholen de opvoeding tot burgerschap op zich zullen moeten nemen:
"Daar vormt men de staatsburger, in de lagere school vormt men de mens"r.44 Maar

deze discussie is voor mijn vraagstelling van geringe waarde. Wat ik onderzoek
is of de mens, zoals De Toekomst hem voor het geestesoog ziet, en die het naar
dat evenbeeld wil scheppen, al dan niet zoiets is als de "staatsburgerlijke
mens". De marge waarin de discussie zich afspeelt is gering: vraag is of de
praktische, concrete opleiding tot burger in politieke zin (onderwijs over werking van de instellingen etc.) op de lagere of op de adultenschool moet worden
gegeven. Zeker kunnen we in de distinctie tussen de "mens" en de "staatsburger" geen antithese zien in de zin van Rousseau.45
Belangwekkender zijn de artikels waarin gepleit wordt voor respect voor de
school. De school zal in de toekomst het centraal orgaan in de maatschappij
zijn, en voorlopig wil De Toekomst haar alvast erkend zien als één van de
voornaamste "vrije instellingen" van het land. Op de nationale feestdag in
1880 werden decoraties in de Leopoldsorde uitgereikt aan enkele leraars, en

43
44
45

Anoniem 1879, "Het Karakter", p. 246.
H. Temmerman 1884, "Pedagogische weergalm", p. 224.
"L' homme naturel" van J.J.Rousseau die vanuit zijn aard vijandig staat tegen de

instituten: "II faut opter entre faixß un homme ou un citoyen, car on ne peut pas faire à la fois l'un

et l'autre" (Jean Jacques Rousseau, 1964, p. 9). Het lijkt er niet op dat De Toekomst zich voor
een dergelijk dilemma geplaatst ziet.
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voor het tijdschrift is dat niet meer dan billijk: doen onderwijzers immers niet
veel meer voor het land dan het leger? Op de uitgaven voor het onderwijs
kan dan ook niet beknibbeld worden. Dat in de begroting onderwijs slechts
de helft krijgt van defensie is een bron van ongenoegen.46
2.4. Besluit
Op het culturele vlak wordt het individu op de drie onderscheiden terreinen
gemachtigd. In religieuze zaken is zijn voorkeur soeverein. Door een productieve alfabetisering wordt hij in staat gesteld verschillende leerstelsels te evalueren en ofwel aan te hangen, ofwel af te keuren. In het legale domein kan het
individu niet zomaar worden geschonden en wordt bij de strafbedeling met
zijn eigen aard terdege rekening gehouden.
Op het structurele vlak vinden we hetzelfde gemachtigd individu terug in de
economische sfeer, maar niet in de sociale sfeer. Zijn persoonlijke talenten zullen
de economische praktijk hervormen, maar zullen niet zijn plaats in de
maatschappij bepalen. Dit blijft een kwestie van afkomst. Hier grondvest
De Toekomst voor één keer dus haar maatschappijvisie niet op het individu.
Er wordt teruggegrepen op een ouder denken, een standen-denken. Voorts
was elke 'politieke legitimatie', die zich in het tijdschrift wel degelijk laat
lezen, op het abstracte individu gegrondvest. Inzake alfabetisering en legale
con-structie van het individu, werden deze aangestipt.
Behalve het individu, heeft ook de gemeenschap een grote werkelijkheidswaarde. Haar taal heeft alleenrechten. De school, zoals voorgesteld door De
Toekomst, is gericht op de produktie van de gemachtigde mens, binnen een
nationaal kader. Opmerkelijk is dat in hun pedagogie ook een egalitair ideaal
beleden wordt, in afwijking van de standpunten op het sociale vlak.
Waar de ontwikkeling van de persoonlijke capaciteiten het individuele doel
was van het leven, is het collectieve doel duidelijk het bouwen van het aards
paradijs. Over het verheerlijken van God en het zoeken van Zijn genade wordt
in De Toekomst niet gesproken. Over "onze vrije instellingen" des te meer. Het
ganse volk moet verheven worden: een toestand van algemene verlichting en

46
Men zal opwerpen dat vooral beroepstrots tot dit soort uitspraken aanleiding geeft,
minder de bijzondere rol van de school in de maatschappij. Zeker, beroepstrots speelt
mee, maar niet elk beroep wil zich opwerpen tot het voornaamste van de maatschappij.
Hiertoe zijn zekere condities vereist.
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broederlijkheid is het reisdoel, en als ieder hard en onaflatend aan zijn
zelfontwikkeling arbeidt komt de mensheid vanzelf ter bestemming aan. Het
verband tussen collectieve en individuele doel wordt zo expliciet gelegd. Dat
deze vooruitgang geen extra is, maar wel degelijk het doel van het leven,
blijkt uit het ontbreken van een ander allesomvattend doel. Religie had de
status van te ontwikkelen persoonlijke capaciteit. Ze was daarmee ingeschakeld in het nieuwe levensdoel.
Hiermee is de liberale positie bekend. Is het katholiek weerwerk, of liever de
zogenaamde katholieke restauratie van na 1884 een kwestie van een herstel
van haar vooraanstaande positie in de school, waarin ze net als de liberalen
de moderne burger wil gestalte geven, of is er een dieper conflict?
3. "HET KATHOLIEK ONDERWIJS"
(1884/85 -1912/13)
REPRESENTATIVITEIT

Het Katholiek Onderwijs wijkt niet af van het pad van algemeen katholiek
welbevinden. Zo aanvaardt het de leerplicht pas op het moment dat de hele
katholieke beweging die overstap maakt, en niet, zoals de christen-democraten, veel vroeger. Een ultramontaanse sensibiliteit is nochtans voelbaar,
vooral in het begin van de onderzoeksperiode. Maar hierbij moeten een aantal
nuances aangebracht worden. Het is ten eerste niet altijd even eenvoudig de
scheidslijn te trekken tussen een ultramontaanse en een gematigd-katholieke
opvatting. Een voorbeeld: dat het geestelijke gezag in laatste instantie boven
het wereldlijke gezag staat, is een leerstelling die elke katholiek moet aanvaarden. Schuilt het verschil tussen een ultramontaan en een "gematigd"
katholiek niet in het, op strategische momenten, hardop bevestigen of
daarentegen diplomatisch verzwijgen van deze doctrine?47 Bovendien, al mag
de beweging op zich doodgebloed zijn, ze heeft vanaf de jaren '80 een grote
impact op de algemene katholieke opinie (Witte en Craeybeckx, 1981, p. 96).
Dat zekere tendenzen wijzen op theocratische aspiraties, is dus geen reden

47

Van Isacker (1955, pp. 33-59) stelt in elk geval de theoretische uitgangspunten van het
liberaal katholicisme voor als inherent contradictoir. De grondslag van het systeem is
volgens de auteur de opsplitsing van maatschappelijke materies - of van het leven - in
twee domeinen: de "orde van het geloof" en de "politieke orde". Hiermee corresponderen
het "geweten van de katholiek" en het "geweten van de burger". De aanhangers van dit
stelsel hebben evenwel nooit de "uiterste gevolgtrekkingen" van deze theoretische
scheiding, een volledige ontvoogding van het politieke veld, durven of willen nemen.
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om aan te nemen dat het tijdschrift een extremistische positie inneemt. Vooral
niet omdat het blad altijd netjes haar vertrouwen in het burgerlijk bestuur
uitspreekt: de ultramontaanse sentimenten worden nooit in een politiek plan
vorm gegeven.
De langere studieperiode van dertig jaar noopte tot een indeling van het
onderzoek in twee fasen. Voor de eerste tien jaar 48zal ik een algemeen silhouet
van het tijdschrift schetsen. Nadien zal ik de op die wijze opgespoorde
controverses nader analyseren.
3.1. Het Katholiek Onderwijs, 1884-1894
In het licht van het voorgaande, kan de bespreking van Het Katholiek Onderwijs
worden ingeperkt. De machtiging van het individu is van meet af aan volledig
op het legale en alfabetiseringsdomein. Hier zal niet verder op worden ingegaan: de bijdragen over deze thema's vertonen geen belangrijke verschillen
met wat De Toekomst dienaangaande had te melden. Ook kan de pedagogische
opstelling als 'kindgericht onderwijs7 worden samengevat. De vermogens van
het kind moeten worden ontwikkeld, zijn geest onafhankelijk gemaakt. Maar
dit schept enkele tegenstellingen. Het doel van de alfabetisering is, net als bij
De Toekomst de persoonlijke oordeelsvorming. Hoe moeten we dan volgende
oprisping over de pers begrijpen?
"Op duizenden plaatsen tegelijk spert de pers dagelijks haar machinalen muil en
spuwt zij de giftstof harer kolommen onder de massa. [...] Slechte schriften, onder
welken vorm zij zich dan ook vertonen, moeten zorgvuldig uit de handen van de
jeugd verwijderd worden."49

Het gaat hier niet om in zedelijk opzicht verwerpelijke lectuur, maar om
opinies, meningen, maatschappijanalyse en kritiek. Zaken waarvan men de
beoordeling, zo wordt in specifiek-pedagogische artikels beweerd, aan het
individu wil overlaten. Dit is een interne inconsistentie, en niet de laatste.

48

Deze demarcatie was de gemeenschappelijke noemer van onderzoeksvereisten (een
aantal jaren onderzoeken om een beeld van het tijdschrift te krijgen en op grond daarvan
de onderzoeksvragen voor de casus te herformuleren) en van een ontwikkeling die het
tijdschrift doormaakt (de stijgende belangstelling voor maatschappelijke materies),
waarbinnen het midden van het laatste decennium van de vorige eeuw een belangrijke
kentering is.
49
Anoniem 1890-91, "School en maatschappij", p. 243.
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3.2. Individu
CULTURELE ASPECTEN

De vraag die in volgende alinea's wordt behandeld, of voor dit katholieke
tijdschrift 'religie' een zaak is van persoonlijk geloof en handelen, kan
makkelijk misbegrepen worden. Nagaan of het tijdschrift het geloof verliest,
is niet de bedoeling. Het individu kan ook binnen de katholieke leer worden
gemachtigd.
Twee zaken zijn belangrijk: de plaats van de Kerk in de maatschappij, en de
plaats van het individu in de Kerk. Een machtiging van het individu betekent,
op maatschappelijk vlak, dat ieder individu in vrijheid zijn spirituele keuze
kan maken. Deze aangelegenheid is onlosmakelijk verbonden met andere
sociale aangelegenheden, en zal bij de structurele aspecten van de constructie
van het individu een onderdak krijgen. Hier is van belang welke ruimte het
individu binnen de katholieke leer krijgt. Als het individu verkiest zich op
spiritueel vlak onder de hoede van de Kerk te plaatsen, dan hoeft hij daarom
zijn persoonlijke oordeelsvorming inzake het Grote Onbekende nog niet
te laten varen. Het zoekend individu is een oude christelijke erfenis.50 Een
zoekend individu dat door gebruik van eigen mogelijkheden tot het ware
komt, dat een eigen pad bewandelt, in het geval van katholieken met de Kerk
als "gids".
Hoe vat Het Katholiek Onderwijs de religieuze instructie op? Haar princiepsverklaringen zijn alvast nobel. Net als De Toekomst wijst het elk krampachtig
ritualisme van de hand, en wil het de waarachtige godsdienstigheid bevorderen. In deze optiek mag het gebed in de klas geen "zielloos dreunen" zijn,
maar moet erdoor een werkelijke "verheffing van het hart tot God"51 worden
verwezenlijkt. De onderwijzer mag de godsdienstles zeker niet beperken tot
"tegen weer en wind in [...]moraliseren en lange preeken houden, neen, neen,
neen

52

Voor de praktijk verdedigt Het Katholiek Onderwijs een catechetische toepassing
van de actieve methode, waarbij de leerling zelf zoekt, gegidst door de onderwijzer. Hoe de toepassing gemaakt wordt kan worden nagegaan in de opgenomen modellessen van catechese. Ruwweg kunnen in de didactiek, gericht

50
M e n d e n k e hierbij bijvoorbeeld aan Paulus' verwerping van moraal als een vast stel
regels.
51
A n o n i e m 1890-91, "School en maatschappij", p . 242.
52
Idem, p. 196.
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op zelfwerkzaamheid, twee types worden onderscheiden, die elk hun eigen
toepassingsdomein hebben. De ene is de socratische maieutiek, waarbij de
vragen peilen naar kennis, die bij het individu al aanwezig is. In het onderwijs
wordt deze techniek gebruikt om "aan te sluiten bij de leefwereld van het kind".
In het andere type willen de aan de leerling gestelde vragen vooral peilen
naar kennis, die zonet in een voordracht is meegedeeld. Hierbij wordt geen
of weinig voorafgaandelijke kennis verondersteld.
Nu, een les over de aflaten begint als volgt:
"Gij hebt M. de pastoor waarschijnlijk ook al eens van op den predikstoel horen
afroepen: 'Zondag aanstaande is er voor de gelovigen een aflaat te verdienen?" 53
Waarna de leraar de leerlingen vraagt wat een aflaat is, en een puur technische
en abstracte uiteenzetting begint over het systeem van aflaten. Het "aansluiten
bij de leefwereld van het kind" is hier dus wel zeer minimaal, én de "belevingswereld" van het kind is, in religiosis, de Kerk. Voorts is de les gericht op
het inprenten en herhalen van kennis.
De algemene attitude van het tijdschrift ten aanzien van religieuze instructie
kan worden omschreven als een gerichtheid op 'letterlijkheid'. In de catechismuslessen is dit het sterkst. Daar gaat het om woord voor woord memoriseren
van abstracte regels. Maar ook lessen gewijde geschiedenis kennen hun 'letterlijkheid'.
"Heeft Mozes ook niet eens eene fout begaan in de woestijn? Welke fout? Was het ook
eene zware misdaad, eene doodzonde gelijk die van David? Hoe wordt Mozes gestraft?".
Zowel bijbel als overlevering (lessen over de kerstening, bv.) worden verkondigd als volle en letterlijke waarheid waarop nog geen jota kan worden afgedongen. Een verhaal over de H. Eleutherius54, waarin doden weer tot leven gewekt
worden door driemaal met de staf op de aarde te tikken, maakt zo deel uit van de
"Vaderlandsche Geschiedenis". Een allegorische lezing, waarbij de tekst niet letterlijk wordt opgevat, maar een object is van interpretatie en decodering, wordt
niet overwogen. Zo'n optiek zou meer gericht zijn op het zoekend individu.
Een artikel over de "zielleer" bevestigt de reductie van religieus onderricht
tot kennisoverdracht.55 In een rooster om de ontwikkelingsgang van kinderen
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Anoniem 1889-90, "Catechismusles: de aflaten", p. 357.
Anoniem, 1890-91, "Vaderlandse Geschiedenis", p . 552.
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op te tekenen, als leidraad bij het lesgeven, geeft de auteur een lijst typevragen
die de leraar moeten toestaan het kenvermogen, geheugen, verbeelding, rede
etc. van elk kind afzonderlijk in kaart te brengen. De vragen zouden een licht
werpen op zowel psychologische kenmerken als op kennisgehalte. Nu, de
vragen die de "godsdienst" van het individu in kaart moeten brengen peilen
uitsluitend naar het kennisgehalte:
"Hoeveel goden zijn er? Noem de drie goddelijke personen? Wie is er voor ons
mensch geworden? Waarom is God de zoon Mensch geworden?"
Het contrast met de vragen bij "schoonheidszin" is onmiskenbaar:
"Welke soort van muziek hoort gij het liefst? Welke zijn de schoonste bloemen die
gij kent? Ziet gij geerne schilderijen? Waarom? Wat is het schoonste ding dat gij ooit
zaagt? Waarom gelooft gij dat het het schoonst is".

Men moet bij De Toekomst, en hun "oprechtheid in het uitdrukken van religieuze
meeningen", allicht denken aan het laatste soort van vragen toegepast op de
godsdienst(igheid).
Het Katholiek Onderwijs, zei ik zoeven, ziet de mens wel degelijk als drager
van te ontwikkelen mogelijkheden. Van deze mogelijkheden is "religiositeit"
er geen. Religie is de openbaring van de gehele waarheid, buiten het individu
om. De "grootste plicht" van de onderwijzer is derhalve "de mededeeling der
kennis van het laatste einde en van de middelen om dit te bereiken".56 De individualisering van het geloof is, met andere woorden, niet ver gevorderd. Maar het
is een onmiskenbaar streven, en dit is op zich relevant, al blijft het bij loze
beloften. De oorsprong van het streven is duidelijk de moderne pedagogiek.
Door alfabetisering wil Het Katholiek Onderwijs, net als De Toekomst, het
'persoonlijk begrip' van teksten bevorderen. Van persoonlijk begrip van
religieuze teksten is echter vooralsnog geen sprake. Deze zijn hard en gesloten,
er is geen toegang voor de lezer.
STRUCTURELE ASPECTEN

Op het vlak van kennis werving, door traditie of ratio, heerst in het tijdschrift
onenigheid.57 Het Katholiek Onderwijs verkondigt graag haar gehechtheid aan
traditie en traditionele kenniswerving, zowel in artikels waarin het thema
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H.J. 1893-94,"Men mag het meerdere niet verwaarlozen voor het mindere", p. 298.
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uitgebreid ter sprake komt, als in onthullende losse opmerkingen. Zo geniet
de bekende pedagogische stelregel "van het bekende naar het onbekende" aanzien,
door de krans van haar jaren.
"Die regel is tamelijk oud, en ik kan moeielijk aannemen, dat onze ouden zo dwaas
zouden geweest zijn om eene domheid of eene banaliteit vooraan hunne raadgevingen te plaatsen."58

Dat is het "officiële standpunt". Maar in artikels waarvan "de traditie" niet
de topic is, verwoordt Het Katholiek Onderwijs soms opvattingen die niet in
de lijn van haar zelfuitgeroepen traditionalisme liggen. Zo zijn de lessen
landbouw allerminst gericht op het bestendigen van de traditie. Met hun
omstandige, theoretische chemie en hun hyper-rationele teneur, staan ze
duidelijk los van de praktijk van de dag. Eerder dan de landbouwerskinderen
in de traditie te sociaiiseren zijn de landbouwlessen gericht op een verandering
(modernisering) van de praktijk.
Men zou denken dat het beklemtonen van traditie dan maar wat praatjes
voor de vaak zijn en dat met de school resoluut het pad van de ratio wordt
gekozen. Maar tegenover de wetenschappelijke lessenreeksen die tot dit besluit zouden voeren, staat dan weer dat het tijdschrift zelf geregeld de overdreven wetenschappelijkheid op de school aanvalt; het is een vaste kritiek,
een dada. Grotendeels valt de kritiek weliswaar te herleiden tot een probleem
met het woord "wetenschap", dat geassocieerd wordt met de immer pedante
en verwaande collega's van het handvol wereldse scholen, dat tot droefenis
van dit tijdschrift in enkele steden nog standhield. "Wetenschap" wordt in
deze polemische context gelijkgesteld met het op veel te korte tijd er door
jagen van veel te veel stof en een te beperkte gerichtheid op kennis, ten nadele
van karaktervorming. De kritiek mondt veelal uit in een verdediging van
onderwijs op maat van het kind. Dezelfde kritiek op overlading van het schoolprogramma klonk overigens ook aan de liberale overzijde meermaals op. Toch
wordt, in vergelijking met de liberalen, een andere klemtoon gelegd. In het
tijdschrift leeft wel degelijk het beeld van een tegenstelling tussen de geleerde
en de brave mens. De katholieke scholen moeten vanzelfsprekend in de eerste
plaats de brave mens vormen: de geleerde mens heet immers een gevaar van
eerste orde voor de maatschappij te zijn. Kennis en begrip bedreigen de maatschappij, gewoonten en traditie bestendigen haar, zo menen sommigen.
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Tegenstrijdige visies leven in het tijdschrift dus naast mekaar. In de discussie
over de wenselijkheid van natuurwetenschappen op school, duiken ze beide
op. Voor sommigen zijn de natuurwetenschappen een vloek, voor anderen een
zegen. Volgens haar verdedigers zouden ze niet enkel de godsvrucht bevorderden, maar ook nog eens de kerkelijke leerstellingen kracht bij zetten. Kennis
is in dit geval geen gevaar voor, maar een vrijwaring van de openbare orde.
Enfin, de voorkeur voor traditie die het tijdschrift zichzelf toeschrijft, blijkt
bij nadere inspectie slechts zeer betrekkelijk. Inzake de vormgeving van de
economische praktijk, door respectievelijk traditie of ratio, neemt het tijdschrift
geen eensgezind standpunt in. Meer instemming heerst op het vlak van de
bredere economische organisatie. Dat de maatschappij is opgebouwd uit families wordt meermaals beklemtoond. Dat de familie ook echt nog de status
geniet van grotendeels zelfregelende eenheid, blijkt uit de artikels over het
sparen. Op het eerste gezicht lijkt het of Het Katholiek Onderwijs het economisch
individualisme wil bevorderen, maar na een inspectie van de betreffende
artikels blijken ze allemaal dezelfde eigenaardigheid te vertonen. Sparen is
belangrijk, maar het is niet nodig ook kapitaal te accumuleren. Spaarzaamheid
is een pure deugd, een attitude: als het niet met geld kan, is er nog genoeg om
spaarzaam mee om te springen: met de tijd, bijvoorbeeld, of met woorden.59
Economische individualiteit, 'zich indekken tegen onzekerheden', wordt niet
nagestreefd. Het individu van Het Katholiek Onderwijs kan in geval van
mankerende werkkracht rekenen op andere hulp en voorzieningen. Gezien
de stand van zaken in de sociale zekerheid, moeten die wel door de familie
worden verstrekt. Of, in extreme noodgevallen, door de Kerk.60
Gezien hun nadruk op de machtiging van het individu op het economisch
terrein, verwonderde bij De Toekomst het teruggrijpen naar standendenken.
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P.A.D.V. 1885-86, "Laat ons spaarzaam zijn", p . 99.
Het kan vreemd lijken dat er een zo grote aandacht is voor het spaarthema, om er zo
weinig mee te doen. Maar die interesse was, vanuit andere oogpunten, algemeen in
pedagogische milieus vanaf deze tijd. Het thema zal als evidentie Het Katholiek Onderwijs
binnengeslopen zijn, met weglating van de essentie. Blijkens Veldeman (Veldeman, 1984)
is deze receptie van het spaarthema gebruikelijk in katholieke kringen. Ze aanvaarden het
thema, maar buigen het om naar "spaarzaamheidsonderricht". De activiteit van het sparen
zelf mocht in de school geen toegang vinden. "De nadruk moest liggen op de morele kant, i.p.
v. op de economische" (p. 150). Maar sommige katholieke periodieken keren zich tegen het
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moraliserende inslag die het sparen voor De Toekomst had. Het laatste tijdschrift vergat
immers geenszins dat het om het geld was te doen, en om het indekken van het individu
tegen economische wispelturigheden.
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In de mens-maatschappijbeschouwing van Het Katholiek Onderwijs passen de
standen als gegoten. Nu eens wordt, oververhit, geroepen om de herinvoer
van de gilden, dan weer worden, realistisch, rustige raadgevingen gegeven
aan een vader over de juiste handelwijze in de huidige, hachelijke omstandigheden. Dit advies heeft veel weg van een omhulde herinvoer van de gilden:
de vader moet zijn kinderen weghouden uit de fabrieken (waar de God geld
heet), hun opleiding op de voet volgen, en hen nadien onder de hoede van
een kundig stielman plaatsen.
De standen staan nog sterk, en ook de rol van de Kerk in de maatschappij is
nog niet aan heroverweging toe. Ten gevolge van de socialistische opmars in
de jaren '90 wordt de samenhang van de maatschappij een item. De noodtoestand wordt afgekondigd, reddingsplannen opgesteid. Zo wordt voor de
vrijwaring van de maatschappelijke orde onder meer gedacht aan het
"herinplanten", via de school, van christelijke gebruiken. Eén auteur vindt
weliswaar een principe van samenhang in de maatschappelijke organisatie
zelf:
"De werkman die, door zijn werken en sparen, een kapitaalken of een eigen huizeken
verkregen heeft, en zal, al heeft hij zelfs nog maar weinig christelijke gevoelens, niet
meespannen in dien oorlog [tegen het kapitaal, K.D.] integendeel: hij heeft zijn eigen
recht, zijne eigen goederen te verdedigen."61

Maar met zijn theorie van sociale cohesie door zoiets als kapitalistische
medeplichtigheid, staat de auteur alleen. De Kerk is de enige garantie.
Nu, volgens Boli kan de Kerk zich, als heroverweging van haar rol binnen de
nieuwe mens-en-maatschappij-beschouwing, beroepen op haar "sociaal nut",
in plaats van haar "waarheid". Haar sociaal nut, dit is ondermeer de moralisering voor staatsdoeleinden. Maar dat gaat hier niet op. De wens tot katholieke
suprematie is te duidelijk; de wens om het systeemtezijn eerder dan erbinnen
een dienst leveren. Eerste vereiste om 'burger' te kunnen zijn is nog steeds:
de juiste godsdienst aanhangen. Zo wordt gezegd dat niet
"al de kinderen op Vlaanderens grond geboren, gansch die ziel van het vaderland
[kunnen] beminnen." 62

Dat kan de "geus" bv. niet, want die heeft niets dan minachting voor de hele
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katholieke voorgeschiedenis. In die zin moet men het epitheton "katholiek"
begrijpen, dat steevast aan het "Vlaamse volk" gehecht wordt. Wie niet
kathoïiek is, is immers geen Vlaming. Hoezeer dat Katholicisme van de
Vlaming a priori is, blijkt uit het herinvoeren van de christelijke gebruiken.
De redenering hier luidt dat het toch jammer is dat een zo katholiek volk als
de Vlamingen hun katholieke gebruiken niet meer in ere houden.
Maar een sociale realiteit laat zich niet met een achteloos gebaar van de kaart
vegen. Steeds meer landgenoten "verloochenen hun katholieke volksaard",
ten voordele van liberalisme en vooral van socialisme. Dit ontgaat Het Katholiek
Onderwijs allerminst: in de jaren '90 zit de rode vrees het tijdschrift, vrij plots,
dicht op de huid. Als remedie moet de school, zoals gezegd, de christelijke
gebruiken herinvoeren. Maar wat te doen vóór deze herkerstening is doorgevoerd? Zal het christendom, als het er niet langer in slaagt de eenheid te
verwezenlijken, dan maar verdeeldheid zaaien, en niet de vrede brengen maar
het zwaard? Niet noodzakelijk. Elk fundamentalisme wordt geschuwd:
"[...]de verdraagzaamheid bestaat, niet in valsche leeringen goed te keuren, maar
in de personen die zulke leeringen volgen en voorstaan, daarom niet te verachten
en te verstooten."63
Om het sociaal verkeer niet onmogelijk te maken, wordt dus "bemin u w
vijand" als gedragslijn opgelegd. In een artikel over "beleefdheid" duikt dezelfde aansporing op:
"[...] omdat de beleefdheid ten opzichte van vijanden de zegepraal is van rede en
Geloof, op den natuurlijken afkeer in de volheid zijner krachten, daarom spant zij,
boven alle anderen, de kroon van verdienstelijkheid en van eere."
De religie blijft de waarheid, maar de zendingsgedachte wordt, in intermenselijke relaties, afgekeurd. Ongetwijfeld is dit een stap op weg naar de
privatisering van religie. Op deze wijze kan de aanspraak op waarheid bewaard worden, zonder de proselytische neiging de waarheid ook voor elk te
laten gelden. Maar het lijkt er niet op dat Het Katholiek Onderwijs het zelf in
haar schotschriften tegen goddeloosheid en vrijdenkerij met deze etiquette
erg nauw neemt.
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3.3. Gemeenschap
De volkstaal is voor Het Katholiek Onderwijs niets minder dan een cultus met
vérstrekkende implicaties. Het verzekeren van de maatschappelijke orde van
gezin, christendom en traditie is ermee gemoeid. Curieus is dat dit behoud
zal moeten worden bewerkstelligd in de moderne school, met een wetenschappelijke aanpak.
In de school moet de volkstaal onderwezen worden:
"[...] de taal van het dorp of de stad waar de onderwijzer verblijft, weze dus de
grondvesting, het gebouw, de kroon zijner taallessen; het begin en het einde, alpha
en omega, zij weze de bron waar hij alles uit put, het magazijn waar hij alles in zoekt
[...] zij weze de diamant dien hij maar wat slijpen moet om te schitteren, helder als
de zon."

De volkstaal kent geen foute uitspraak en gebruikt geen woorden die niet
bestaan: woorden bestaan en accenten zijn, door hun gebruik in de volkstaal,
per definitie correct.
De bevlogen bewoordingen in bovenstaand citaat ten spijt, is de volkstaal
echter niet zonder meer soeverein en onaantastbaar. Over de noodzaak tot
regelgeving en bijstelling is er een consensus in het tijdschrift, maar over de
manier waarop lopen de meningen uiteen. Eén auteur stelt een ingewikkeld
plan voor. De taaihervorming zal er pas zal komen na een restauratie van de
volledige Vlaamse "taalschat". Eerst moeten overal ter lande idioticons worden
opgesteld, "tot het leste vergeten vliegend woordeken in de netten [is opgevan-

gen] ".M Daarna zullen taalgeleerden met haarfijne precisie de waarde van de
woorden wegen, en pas op grond van deze kennis zal een nieuwe globale
regelgeving worden opgesteld, die praktisch ingrijpen zal toelaten. Niet alleen
wordt de homogeniteit met dit plan tot een verre toekomst verdaagd, in de
uiteindelijke homogeniteit zal bovendien een ruime plaats zijn voor variëteit.
De normen die de auteur voorstelt, zijn zo rekbaar dat ze nauwelijks regulerende kracht kunnen hebben.65 Als hij bovendien beklemtoont dat de leraar
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A. Joos 1893-94, "Vaderlandsliefde", p. 353.
Zie de 5 regels in verband met woorden die moeten opgenomen worden: 1. Een woord
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vóór de resultaten van het groot onderzoek geheel passief dient te blijven en
zich moet "wachten om de woorden der volkstaal voor [zijn] gerecht te dagen en ter

dood te veroordelen", is het duidelijk dat zijn homogenisering er nauwelijks
één is. Maar in enkele andere artikels met schijnbaar dezelfde inslag liggen
de accenten al licht, maar beslissend, anders. Schijnbaar dezelfde inslag, want
de volkstaal wordt uitbundig geloofd, maar een beslissend verschil, want de
resultaten van een groot onderzoek worden niet afgewacht. Betreffende
auteurs moedigen het onmiddellijke ingrijpen aan. Ze geven praktische wenken in de vorm van een opsomming van de voor- en nadelen van volks- en
standaardtaal.66 Zo lezen we: de volkstaal is rijker aan beeldspraak maar de
"goede vorm" en de "behoorlijke verdeeling der voordracht" komt de boekentaal

toe. De neiging tot homogeniteit is hier dus sterker en directer, maar diversiteit
blijft de regel. De volkstaal is niet meer de enige norm, maar staat wel op
gelijke voet met de standaardtaal.
Los van deze accentverschillen, menen zoals gezegd alle auteurs dat het
vrijwaren en koesteren van de "diversiteit" op taal vlak het christendom zal
behoeden. De lezer ervaart in deze redenering misschien een ontbrekende
schakel. Welnu, deze schakel is het huisgezin. Door in de school de volkstaal
aan te leren, wordt de - altijd godvruchtige - "huiselijke haard" in haar waarde
gelaten. Door de kinderen daarentegen af te wenden van de volkstaal:
"vermindert of vernietigt [gij] in uwe leerlingen de genegenheid voor den huiselijken
aard." [...] "Waarom nu nog met gretige ooren geluisterd naar die praatjes en
raadgevingen van moeder, naar die sagen en vertelsels van vader? De taal waarin
dat alles gezeid wordt, is slecht en lomp, of zou toch wel slecht en lomp kunnen
zijn."

De leraar wordt omschreven als "le dépositaire de la tradition", de wijze man
van de streek, een scherp contrast met de (nationale) agent van vernieuwing
die De Toekomst voor ogen had. Om de kinderen niet te vervreemden van de
huiselijke haard, behoedster van het christendom, moet de school dus haar
taal overnemen, evenals haar gebruiken. Men kan zich over deze gedachtenkronkel verwonderen. Het kind van de huiselijke haard wegrukken, om het
te plaatsen in een geheel andere omgeving, om daar de huiselijke gewoonten
te reproduceren opdat het kind er vooral niet van zou vervreemden - waar is
hier de logica? In volgend stuk wordt op de verhouding tussen school en
ouders verder ingegaan.
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In Vlaanderen is aan linguïstische integratie dus geen grote behoefte, op
nationaal niveau evenmin. In verband met het Frans valt weliswaar een
conflict van opinies te noteren. Hamvraag is: is het aanleren van de taal nuttig
om een "eervolle bediening" in de samenleving uit te oefenen, of moeten eerder
de eervolle bedieningen worden vernederlandst? Nergens duikt een streven
op naar het smeden van een Belgische identiteit. De "gemeenschap" waaraan
het blad denkt is duidelijk Vlaanderen, en wel: gelovig Vlaanderen, landelijk
Vlaanderen. Daarmee is niet gezegd dat het tijdschrift de Belgische staat haar
bestaansrecht wil ontzeggen.
3.4. School
Volgens Het Katholiek Onderwijs moeten scholen worden gesticht om het
huisgezin bij te staan, om hulp te bieden waar haar krachten te kort schieten.
Scholen zijn er op verzoek van de ouders, en staan onder hun nauwlettend
toezicht. Eenzelfde klemtoon op het belang van de "eerste opvoeding" als in
De Toekomst leidt dan ook niet tot hetzelfde conflict tussen ouder en professioneel. Althans, ogenschijnlijk niet. In algemene, beschouwende artikels wordt
het huisgezin alle lof toegezwaaid. Maar praktisch-pedagogische artikels, waar
men op de dingen al eens dieper ingaat, brengen een diepteconflict aan de
oppervlakte.
Zo ontstaat koppigheid in het gezin, door een slechte opvoedingsstijl, zoals
aanvankelijk elke vraag onbedacht van de hand wijzen, om plots aan het onhandelbaar geworden kind toe te geven. Om de "scheefgegroeide" kinderen
te corrigeren, moet de expert ingrijpen. Zijn beredeneerde actie is gebaseerd
op analytische kennis van het fenomeen koppigheid en van het karakter van
het individu. Op zich gaat het bestrijden van koppigheid vanzelfsprekend
niet in tegen de belangen van de familie en is het in overeenstemming met de
legitimatie van de school. Maar is het geen kwestie van tijd vóór de expert op
zijn strepen gaat staan, en het voornaamste deel van de opvoeding gaat opeisen? Nu al stijgt (zeer zelden, maar het gebeurt) gemor op: zo gaat het over
de "harde noot" die te kraken is alvorens de opvoeding geslaagd mag heten:
"Wat al niet tegenkantingen [...] Wat al moeilijkheden, vanwege de leerlingen en
zelfs vanwege sommige ouders?" 67
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Of hoe het gerechtvaardigd toezicht van de ouders plots "moeilijkheden"
worden. Slechts één auteur 68 wil er een zaak van maken: net als De Toekomst
pleit hij voor een soort van opleiding van de moeders tot opvoedsters. Éénmaal
worden de implicaties van het diepteconflict dus aan de oppervlakte gebracht,
en eist de professioneel zijn part op.
De niet-alleenzaligmakende status van de leerkracht, maakt geen verschil voor
de voorwaarden om het ambt uit te oefenen. Voor De Toekomst was een
geheimzinnig, soms van het predikaat "heilig" voorziene "vuur" de grondvoorwaarde voor elke roeping tot leraar, in Het Katholiek Onderwijs heet het
vooral, onverrassend, de "godsvrucht". Zij, en zij alleen kan de "zeldzame
hoedanigheden", "ja, gansch bijzondere gaven des Hemels"69 opleveren die bij de

uitoefening van het ambt onmisbaar lijken. Net als in De Toekomst wordt de
leraar een leven van studie en nijver voorgeschreven. Maar dit is niet het
voornaamste. Dit is slechts de "iever", en het belangrijkst is het vuur. Dat
was ook voor De Toekomst het geval, maar het verschil is dat Het Katholiek
Onderwijs geen voorstellen doet om dat vuur aan te wakkeren. Integendeel.
Nadat is gewezen op de ontoereikendheid van de controle (de inspectie kan
niet alles controleren) wordt niet gepleit voor een uitbreiding van toezicht en
sturing. De enige geldende controle, het enige geldige criterium ("schaal")
voor de kwaliteit van het onderwijs, is immers van een geheel andere orde:
"Die schaal draagt de onderwijzer in zijn hert: het is het geweten, ootmoedig en
voor God onderzocht."70
Externe, formele criteria schieten onvermijdelijk tekort. De enige die de
kwaliteit van het onderwijs kan evalueren, is de onderwijzer zelf, en God.
De nadruk op de rol van het huisgezin in de opvoeding, moet ook wel andere
visies opleveren inzake de aard van het massa-onderwijs. Zo wordt de leerplicht niet verdedigd. De universaliteit is geen dwingende vereiste, wel een
wens. Het tijdschrift is voorstander van de veralgemening van het onderwijs.
De staat moet daarbij niet verplichtend, maar aanmoedigend optreden.
Gestandardiseerd hoeft het onderwijs voor Het Katholiek Onderwijs op geen
enkele wijze te zijn. Een belangrijk facet van standaardisering is de levensbeschouwelijke neutraliteit. Wat, opnieuw, niet wil zeggen dat de katholieken
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Anoniem 1889-90, "Huishoudkunde", p. 193.
D.V. 1886-87, "Kennen, kunnen en willen", p. 145.
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hun geloof moeten laten varen. De wettelijke situatie, gecreëerd door de wetMalou, zou men kunnen omschrijven als het vervangen van de strikte neutraliteit van onder het regime van 1879, door het alternatief van extern pluralisme.
De mogelijkheid van godsdienstlessen in de school werd ermee terug wettelijk vastgelegd. Het "extern pluralisme" is een vorm van neutraliteit: één die
geldt op maatschappelijk vlak, tussen scholen onderling. Kabinetsvoorzitter
Beernaert verdedigde de wet alvast in deze zin.
Het Katholiek Onderwijs loopt met het concept van 'extern pluralisme' echter
niet hoog op. De beleefdheid tegenover andersdenkenden siert volgens het
tijdschrift de mens, maar bij hun appreciatie van het wereldlijk onderwijs
valt daar weinig van te merken.
"Cet enseignement corrupteur a surtout, en effet, pour résultat d'accroître le nombre
des criminels." 71
Verderfelijk onderwijs is het, van achter de schermen gedirigeerd door occulte
machtsgroepen, zoals de loges. Waar senator Lammens in het tijdschrift
geciteerd wordt met zijn uitspraak:
"le peuple exigera que l'école officielle soit balayée de notre sol en tant qu'école
officielle" n
moet de officiële school voor het tijdschrift zelf weggeveegd worden zonder
meer. Op wereldbeschouwelijk viak is de enige standaardisering die Het
Katholiek Onderwijs vooralsnog nastreeft, de herinvoer van het katholicisme.
Naar een compromis is het niet bereid te zoeken. We zijn nog ver van 1958,
wanneer met het schoolpact de "morele gelijkheid" van staats- en vrij onderwijs in een wettelijke formule wordt vastgeiegd.
Standaardisering op vlak van het curriculum wordt evenmin noodzakelijk
geacht. Over de school wedstrijden73:
"Ondoelmatig dus, ja tegenstrijdig met de vooruitgang van het volksonderwijs is
het, al de scholen des lands tot een zelfden wedstrijd te roepen." [...] "Ook is de
tegenwoordige inrichting niet zozeer het werk van schoolmannen, de oorsprong
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Anoniem 1892-93,"Neutralité: les fruits de l'arbre", p. 48.
Lammens, 1893-94, "La question de l'enseignement devant le sénat. Discours de M.
Lammens", p. 429.
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De schoolwedstrijden werden jaarlijks georganiseerd. Aan de resultaten werd veel
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ervan is geheel en al politiek: zij is een voortbrengsel der wet, die het kiesrecht hechtte
aan 't bezit van het bekwaamheidscertificaat, in de lagere wedstrijden gewonnen.
Daar nu dit bekwaamheidscertificaat dezelfde waarde hebben moest door geheel
het land, kwam het ook redematig voor van alle leerlingen dezelfde som van kennissen te eischen; en deze kennissen mochten niet beneden degene zijn, die in het
kiesexamen gevergd werden." 74

In deze zinnen wordt de hele idee van een uniforme opleiding voor alle burgers
van de hand gedaan als onpedagogisch, als het produkt van toevaliige
politieke vereisten in een zekere tijd, waarvan de leraar zich verre houden
moet. Het zijn de noden van de regio, het dorp, de parochie die als richtsnoer
van het onderwijs moeten gelden. Vandaar de hardnekkige neiging om
centrale voorschriften niet openlijk afvallig te zijn, maar lokaal te interpreteren.
"Het programma, door de overheid voorgeschreven, is het eerste en voornaamste
richtsnoer.f...] De jonge onderwijzer volge het, om zoo te zeggen, slafelijk. Studie,
eigene ondervinding, wijze raad van anderen, bijkomende omstandigheden zullen
hem later leeren hoe hij het programma uitleggen moet voor zijne school." 75

Dit geldt zelfs voor de hygiënische voor-schriften, en een interpretatie van
centrale voorschriften in het voordeel van de lokale gemeenschap troffen we
ook al op taalgebied aan.76
Wel moet de school egalitair zijn. Hier wordt sterk op gewezen, er is zelfs
sprake van positieve discriminatie: de leraar moet in de eerste plaats de arme
ouders aansporen om hun kind regelmatig naar school te sturen. Ook de
individuele aanpak is onbetwist.
Een onderwijs, derwijze opgevat dat deelname eraan een vrije keuze is en
waarbij aanhankelijkheid aan de natie niet wordt beklemtoond, moet wel
andere gronddoelen hebben dan een opleiding tot burgerschap. Religie staat
voor Het Katholiek Onderwijs inderdaad vooraan. De klemtoon op de redding
van de ziel van het individuele kind, verschuift in de jaren '90 naar het veilig
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F.V.C 1889-90, "Eenige belangrijke ambtsplichten", pp. 11-12.
V.O. 1891-92, "Het onderwijs moet bepaald zijn", p. 386.
Een artikel dat de volkstaal verdedigt begint wel degelijk als een "interpretatie" van

de betreffende passage in het programma: "Wat wil dit zeggen? Toch niet voorzeker, dat men
moet streven om de gewestspraak uit te roeien. Zoo eene poging zou belachelijk zijn, omdat zij op
niets zou uitlopen.[...] Neen: het voorschrift kan alleen betekenen dat men de erkende gebreken der
gewesttaai moet bestrijden; want de gewesttaai heeft ook goede hoedanigheden, die integendeel

moeten worden benuttigd [...]" (F.M. 1891-92, "Eenige bemerkingen over het onderwijs in de
moedertaal", p. 504).
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stellen van de godsdienst in de maatschappij: "De godsdienst zal zegepralen".
In de strijd tegen de "onverzoenlijken vijand des menschdoms" (socialisten en
liberalen) "bekleeden onbetwistbaar de katholieke scholen een ereplaats"'T7 Dit

betekent dat voor Het Katholiek Onderwijs het doel van het onderwijs niet de
vooruitgang is, maar het behoud. Of eerder nog de reactie, de restauratie van
oude, bedreigde of verloren gegane zeden. Het herstel van de christelijke
gebruiken en het in kaart brengen van Vlaanderens taalschat zijn hiervan
twee voorbeelden. De Vlaming moet in zijn "oerstaat" hersteld worden. Dat
intussen in de school vakken worden onderwezen die met een Vlaamse,
katholieke oerstaat niets te maken hebben, schijnt Het Katholiek Onderwijs niet
te deren.

3.5. Besluit
Op het culturele vlak is het individu gemachtigd op het alfabetiserings- en
legale domein. In religieuze zaken wordt het individu echter door het collectief
weggedrukt, hoewel de gemachtigde mens zich roerde. Op structureel vlak
wordt het gezin in algemene artikels geprezen, en de eigentijdse inrichting
van de samenleving soms betreurd. Specifiek pedagogische artikels zijn
daarentegen gebaseerd op een benadering van het individu als drager van
persoonlijke karakteristieken. De sociale interactie in de school moet hier alvast
geheel en al op gebaseerd zijn. Eens nader onder de loupe genomen leek het
gezin van een inefficiëntie die enkel opgelost kon worden door de verwijdering
van het kind, door het te plaatsen onder toezicht van een professioneel.
Kortom: de positie van bemiddelende lichamen in de mens-en-maatschappijbeschouwing van Het Katholiek Onderwijs is niet zo onwankelbaar.
Naar giiden en standen wordt terugverlangd, maar echt werk wordt van dit
verlangen niet gemaakt. De familie wordt in het openbaar geprezen, maar
heimelijk ondergraven.
De gemeenschap heeft geen grote werkelijkheidswaarde. Het gezin (en in
uitbreiding: de regio) is duidelijk nog de instantie die de op taalgebied toonaangevend is.78 Van bovenstaande conflicten is de school de echo. De hang
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Anoniem 1890-91, "School en maatschappij", p. 194.
De nadruk op familie en op vaderlijke machtsuitoefening wordt hier dus geanalyseerd
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naar universaliteit van het onderwijs contrasteert met de gerichtheid op het
gezin.
Welke besluiten kunnen we hieruit trekken? Vooral dat er onenigheid heerst.
Als doel van het leven, is er is geen reden om aan te nemen dat het katholicisme
niet langer ernstig wordt genomen. De verdediging van de godsdienst als
enige garantie voor maatschappelijke samenhang verried eerder de wil om
de samenleving rond het christelijke betekenissysteem te organiseren dan de
bereidheid om bij de verwezenlijking van aardse doelen te helpen, om zich in
te schakelen als morele adviseur. Maar alfabetisering, en legale zaken, specifiek
een item in de moderne pedagogiek, ondervinden van deze instelling geen
hinder. De tekst van Het Katholiek Onderwijs, is heel eenvoudig, tegensprakelijk.
Oorzaak van dit vrijwel ordeloos levensbeschouwelijk kluwen lijkt de moeilijke incubatie van de moderne pedagogiek. Het Katholiek Onderwijs lijkt verscheurd tussen twee denkrichtingen, waarvan ze de consequenties niet met
elkaar in overeenstemming weet te brengen. In een volgende periode wordt
hierop ingezoomd.

4. "HET KATHOLIEK ONDERWIJS" 1894-1914
In deze periode gaat Het Katholiek Onderwijs de leerplicht verdedigen. Dit is,
zoals geargumenteerd, een belangrijke stap. Men kan verwachten dat het tijdschrift, alvorens zulke 'grote stap voorwaarts' te zetten, eerst orde moet
scheppen in de ideologische chaos.
4.1. Individu
CULTURELE ASPECTEN

De spanning tussen de vrije menselijke geest en het gezag, wordt in deze
periode een bekommernis van de periodiek.
"Het is onbetwistbaar, dat het gezag altijd ernstig en krachtig wezen moet, doch in

en het zinnebeeld van vaderlijke machtsuitoefening niet vanuit een dieptelaag in het
(collectief) onderbewuste naar boven komen borrelen, maar (bewuste) argumenten zijn
om een mening in perspectief te plaatsen. Maar zo'n interpretatie schijnt de vraag weg te
nemen waarom iemand hoegenaamd deze visie toegedaan was, waarom iemand deze
positie innam - hierbij refererend aan de gilden. Er moet (voorafgaandelijk) een idee geweest zijn over wat de te volgen weg was. En het is het individu en maatschappijtype dat
men voor ogen had die dit bepaalde.
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de werking van het gezag moet men ook naar de stem der rede doen luisteren. Men
moet den wil der kinderen kunnen vestigen, intoomen en bestieren zonder hunne
natuur te verkrachten of te doen ontaarden." 79

Daarom:
"Men zal de leerlingen toelaten en gewennen openhertig hun gevoelens te uiten
over alle geoorloofde zaken, men zal hun eene grote vrijheid laten om te zeggen wat
zij denken en den grond hunner ziel bloot te leggen".

Als de leraar weet wat de leerlingen denken, kan hij ze van daar af bij de
hand nemen en naar een vooraf bepaalde bestemming voeren. De individuele
aanpak in de school kan gunstig zijn voor een effectief gezag, zo is de overtuiging. De "slaafsche gehoorzaamheid, vloeiende uit de vrees voor straf'80 wordt als

ondoelmatig van de hand gewezen: de wil moet niet tegengegaan, maar moet
gericht worden.
Het Katholiek Onderwijs tempert met andere woorden de machtiging van het
individu, die het gevolg is van de ontwikkeling van zijn capaciteiten. Daartoe
wijst zij op de functie die individualiteit in de gezagsuitoefening innemen
kan. Andere machtstechnieken worden daarom nog niet afgewezen. Een
artikel prijst het in de school te vormen "gezond oordeel" aan, omdat het een
wapening is van het individu tegen "verleidende leerstelsels van oproer en omwenteling". Daarmee is het individu in zaken van kennisverwerving echter
verre van autonoom. De leerlingen mogen "niet teveel [...] op hun eigen betrouwen", maar moeten "in iedere zaak van aangelegenheid [...] raad [...] vragen

aan wijzeren"81 Een andere vorm waarin de sterk getemperde machtiging
gestalte krijgt, is de toeëigening van het begrip "vrijheid". Het tijdschrift
verkettert het begrip niet langer, maar vult het op eigen wijze in:
"Alsof het tegen de vrijheid van het kind indruisschte, het gedachten en overtuigingen in te planten, waarvan de opvoeder de waarheid en de zegenrijke werking
heeft ingezien, en die het kind, aan zijn eigen overgelaten, nooit of alleen dan zou
ontdekken, wanneer reeds de slechte neigingen van zijn natuur zoo diep hebben
wortel geschoten, dat den tegenwerking van positieve grondbeginselen geen kans
van slagen meer heeft." 82
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Hoe vergaat het dit "vrije" individu in religieuze zaken? Om een werkelijk
goed beeld te krijgen van de institutie van het individu in het religieuze veld
zullen we zijn positie op drie vlakken nagaan: het catechese-onderwijs, het
onderwijs in de gewijde geschiedenis en het onderwijs in kerkliturgie.
Omtrent de doelmatigheid van de catecheselessen groeit in deze periode de
bezorgdheid. Een polemische trek is de artikels over deze aangelegenheid
niet vreemd. Het woord voor woord memoriseren van de tekst van de Mechelse
catechismus staat sterk in vraag. Zulke puur mechanische leerwijze kenmerkt
overigens nog enkel de lessen catechese. In het eerste decennia van deze
periode wordt nog naar andere uitwegen gezocht, om de les de schijn van
pedagogische moderniteit te geven. Het doorbreken van de letterlijkheid
wordt klaarblijkelijk niet aangedurfd. Het zijn nerveuze wanhoopspogingen
die we in de pagina's van Het Katholiek Onderwijs lezen. Soms zijn ze zelfs
farcicaal. Een auteur stelt de recitatie voor als een muziekstuk. Het ritme moet
speels en levendig zijn, en door de leraar worden aangegeven "in den zin van
den muziekmeester met den maatstok". Zo wordt een gevoel voor harmonie

geveinsd en de beschuldiging (zelfbeschuldiging) van mechanisch onderwijs
ontdoken.83
Maar na verloop van tijd wordt de kloof tussen beloften en praktijk blijkbaar
te groot. De druk op de letterlijkheid wordt onhoudbaar. In een artikel (in
1909-10) met de sprekende titel "De catechismus leeren leven", worden enkele
voorzichtige voorstellen gedaan. In plaats van abstracte regels te laten
memoriseren, moet de leraar, door praktische en concrete voorbeelden uit
het dagelijks leven, de liefde voor de wet opwekken. Het voorstel is niet meer
dan pedagogisch consequent. Toch formuleert de auteur een voorbehoud.
Hij is zich bewust van het gevaar dat zijn methode kan opleveren om het
"geweten te vervalsen", maar ziet geen andere mogelijkheid om Gods wet te
verspreiden, dan door het individu zelf te laten denken en zoeken.84 Zijn voorstel wordt evenwel van tafel geveegd. Een artikel dat kan worden gezien als
het antwoord van de bevoegde geestelijke overheid (een kanunnik-diocesaan
inspecteur) wordt plichtsgetrouw opgenomen. De enige toegeving die de
inspecteur wil doen is een ongedwongen babbel als inleiding tot het memoriseren, naar de letter, van de catechismus.
Een minder letterlijke aanpak wordt ook voor de gewijde geschiedenis bepleit.
De status van de teksten waarmee wordt gewerkt, wordt losser. Een ingang
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voor het individu wordt gevonden door het principe van de oorzakelijkheid,
dat in deze tijd opgang maakt in het geschiedenisonderwijs, ook op de gewijde
geschiedenis toe te passen. Geen "afzonderlijke geschiedeniskens" dus, geen op
zichzelf staande scènes, "maar boven en door die geschiedeniskens de heilige
geschiedenis".85 De leraar zal zelf kernzaken van bijzaken moeten onderscheiden, en in een causaal schema rangschikken. Zo wordt de waarheid een
kwestie van appreciatie en interpretatie. Deze didactische doorbraak is
eigenlijk illegitiem. De bevoegde overheden willen immers, blijkens hetzelfde
artikel, ook in deze materie elke "interpretatie" weren. Van de reserve die de
gelijkaardige poging in de catecheseles vergezelden is hier echter weinig te
merken. Ditmaal worden de kerkelijke bepalingen achteloos terzijde geschoven. Over een leraar die in deze letterlijk het programma volgt:
"Valt zulke meester af te keuren? Ik breng hulde aan zijne onderwerping maar
wensch hem niet enkel volgens de letter, maar ook volgens de geest der wet te horen
onderwijzen." 86
Maar niet enkel de leraar krijgt interpretatievrijheid. Het didactisch doel van
de nieuwe methode is het betrekken van de leerling bij de les, om hem te
laten meedenken. De aan de leerling geschonken vrijheid, wordt in bijbelse
zin verdedigd. De mens is de medehelper van God, zo luidt het, en daartoe
heeft hij een wil gekregen, die hem tot zondigen in staat stelt, wat veel van
zijn gedrag afkeurenswaard maakt. Bijgevolg bevat de heilige geschiedenis
ook hooglijk af te keuren episodes, wat het wennen van de leerlingen aan
oordeelsvorming noodzaakt.
Ook op een persoonlijk begrip van de eucharistieviering wordt gedrukt. De
voornaamste oorzaak van de ontkerkelijking ligt volgens het tijdschrift in
een algemeen gebrek aan begrip van de katholieke liturgie:
"[...] hoevele volwassene christenmensen zijn daartoe in staat? Gaat maar eens naar
eene late mis in een onzer kerken en het domme, vervelende rondgapen, de weinig
eerbiedige houding van vele aanwezigen zullen u overtuigen, dat daar een groot
deel komt enkel uit gewoonte." 87
Zo raken de mensen al te makkelijk van het rechte pad af, de dorens in, want
zo'n mis blijft zonder uitwerking. Om het tij te keren moet de misviering
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afgesteld worden op de mogelijkheden van het individu. In een gewone mis
zal het kind "rondgapen, rondzien en voor de rest niks". Daarentegen:
"Kunnen wij dit rondzien ten nutte maken, regelen, richten, dan hebben wij alles
gedaan wat er met kleinen te doen is." 88

Vooraf zullen de symbolen e.d. van de kerk in de klas besproken worden,
zodat het kind 's zondags niet zomaar rondkijkt, maar waarneemt, en
informatie opneemt, 's Maandags volgt in de school de herhaling. Daarnaast
moeten speciale kindermissen ingelegd worden, waarbij de leraar op het
moment dat de mis plaatsvindt verklaringen geeft. Het is dus de moderne
school die het geloof nieuw leven zal moeten inblazen, door begrip te brengen
waar slechts gewoonte is. Het herinstellen van christelijke gewoonten werd
in de vorige periode nu net als de redding van het geloof gezien: toen moest
het individu de onpersoonlijke uitvoerder van gebruiken zijn, nu is zijn persoonlijk begrip cruciaal.
Bij deze ontwikkelingen volgende bedenking. In het onderwijs van catechese,
gewijde geschiedenis en kerkliturgie vinden, zoveel is duidelijk, onloochenbare verschuivingen plaats. Een radicale ommezwaai is dit echter niet. Het
zoeken en redeneren in de catechismusles is niet gericht op een zoeken naar
de goddelijke wet, maar duidelijk op het verinnerlijken van de kerkelijke visie
op die wet. Religie blijft kennis en daarin moet de zelfwerkzaamheid ingeschakeld worden. Uit de toepassing van de intuïtief-actieve methode in het
liturgisch onderricht, bleek dit wel het duidelijkst. Het meest waarachtig was
het zoekend individu nog in de appreciatie/interpretatie van de heilige
geschiedenis.
Hierbij dient echter aangestipt dat hierin de hele kwestie van dwang en
vrijheid in de school vervat zit. Het is met zekere oogmerken dat de leraar de
leerlingen de vrijheid schenkt. In dit geval: om een overtuiging dieper te doen
doordringen. Eenmaal de vrijheid echter geschonken, staat het de leerling
vrij erover te beschikken.
STRUCTURELE ASPECTEN

Waar de religieuze constructie van het individu eerder behoedzaam wordt
voortgezet, zijn op het structurele vlak stormachtige veranderingen te noteren.
Het gezin raakt ontwricht. In de historische werkelijkheid - misschien. Maar
in de tekst van Het Katholiek Onderwijs: zeker. De hele maatschappijvisie verandert: in twintig jaar gaat het van "Gods christen Vlaanderen" naar een lave-

Idem, p. 354.
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loze meute die duchtig moet worden aangepakt. Inderdaad: de Vlaming van
Het Katholiek Onderwijs is aan de fles geraakt. Misschien is in de loop van
deze periode het drankverbruik werkelijk gestegen,89 maar dat de ommekeer
vooral in de hoofden van de medewerkers van dit tijdschrift moet worden
gezocht, mag blijken uit een bijdrage over de geschiedenis van het drankgebruik in Vlaanderen. Gedurende eeuwen sijpelt de alcohol in onze streken
druppelsgewijs door, tot in de 19e eeuw de dijk breekt en de drank in stromen
vloeit. Het is de "kwaal van de eeuw". Dit betekent dat bijvoorbeeld een bijdrage
uit 1894-95 waarin gesproken wordt over het "voorbeeldig leven van het Vlaamsche volk"90 mét terugwerkende kracht nietig wordt verklaard. De "jeneverplaag" woedde toen al een eeuw.
Aan de ministeriële circulaire van 2 april 1898 i.v.m. anti-alcoholische voorlichting in de scholen, wordt terstond gehoor gegeven. Voordien nauwelijks
vermeld, wordt alcoholisme in één klap een "schrikkelijke plaag, die hedendaagsch
huisgezin en maatschappij doorkankert".91 Het is de "erfziekte van het Vlaamsche

volk". Om de traditie alsnog te redden is een kunstgreep nodig: er wordt
gesproken over het vroegere, het echte Vlaamse volk van vóór de alcoholplaag.
Het doel is om door een gerichte actie (het oprichten van een "algemeene
zuiveringsdienst" door de Staat en anti-alcoholisch onderwijs) de Vlaming in
zijn nuchtere oerstaat te herstellen.
Het meest opvallend bij het anti-alcoholisch offensief, is de tweederangspositie
die de godsdienst erbij toebedeeld krijgt. Een anti-alcoholisch pamflet als
"Alcoolismus" opent weliswaar plichtsgetrouw met het bevestigen van het
belang van de godsdienst in de "drankweerbeweging":
"De Stichter der Christene leer heeft meermaals bevestigd, dat de dronkaards nooit
het Rijk der Hemelen zullen bezitten." 92

Maar het inprenten van goddelijke geboden is niet het voornaamste. Niet
tegen het kwaad wordt ten strijde getrokken, maar tegen een kwaal die haar
oorzaak vindt in onwetendheid. In vooroordelen, zoals dat jenever kracht
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schenkt aan het lichaam, dat een borrel goed is voor de spijsvertering. De
oplossing is het verstrekken van informatie over de gevolgen van alcoholgebruik, niet het inprenten van "gij zult niet drinken". Opnieuw meent het
tijdschrift een probleem te kunnen oplossen door het individu tot rede te
brengen, niet door hem een bepaald gedrag op te leggen, als waarde op zich.
De "zedelijke mens" en de "geleerde mens" zijn hier, net als bij de liberalen,
één en dezelfde. In afwijking van de vorige onderzoeksperiode is de klemtoon
op het sociaal nut van de katholieke religie niet gekoppeld aan de wens tot
suprematie: de "waarheid" is hier de wetenschap, en de Kerk is "nuttig": ze
levert de gedrevenheid, de visie:
"Een katholiek student [van de normaalschool, K.D.] moet de drankweerbeweging
in christelijken zin opvatten; door het gebed zal hij krachten van Omhoog krijgen,
door uit bovennatuurlijke beweegredenen te handelen, zal hij zijn strijd verdienstelijk
maken voor zijn eigen zielezaligheid en voor die van den naaste." ^

Als de actie moet worden "opgevat" in christelijke zin, dan is ze dat niet
wezenlijk. Dan is het enkel een moreel surplus, speciaal voor katholieken. De
actie is in wezen gericht op een ander doel (de maatschappelijke vooruitgang)
en maakt gebruik van andere middelen (informatie).94
Ook de veranderde visie op spaarzaamheid, is veelbetekenend. Voorheen was
het uitsluitend een deugd, nu wordt spaarzaamheid vooruitzicht. Van de
curiositeit "spaarzaamheid zonder kapitaalaccumulatie" is geen sprake meer.
Het gaat om het geld, het gaat om het vooruitkomen. Zeldzaam lange, gedetailleerde en technische artikels lichten de werking en voordelen toe van diverse
spaarbonden. De noodzaak van het sparen wordt door Het Katholiek Onderwijs
meermaals met het alcoholprobleem in verband gebracht. Dit heeft sociaie
implicaties. In de nieuwe analyse worden de volksklassen plots getekend door
onwetendheid, die hen tot alcoholisme voert, wat een dramatische weerslag
heeft op het gezinsbudget. Dit betekent dat de werkman in deze periode voor
zijn eigen armoede verantwoordelijk wordt gesteld. Zijn toestand hoort niet
meer tot de 'aard der dingen', maar wordt als een verwording aanzien.
Uitspraken over de arme die zijn lijden in morele zin "verdienstelijk" moet
maken blijven verschijnen, maar worden marginaal. Het Katholiek Onderwijs
heeft besloten dat de maatschappij vooruit moet komen. Net als bij De Toekomst
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moet ieder daarbij op zijn plaats blijven, om allen te samen vooruit te komen.
Dat de school wel eens wordt misbruikt als springplank voor sociale promotie,
wordt betreurd.
4.2. Gemeenschap
Het gaat niet goed met de Vlaming. Niet enkel is hij aan de fles, hij stoot ook
nog eens schorre en vettige klanken uit. De meest merkwaardige en radicale
kentering in het tijdschrift, is misschien wel die op taalgebied. In 1894-95
luidt het: "De Vlaamsche volkstaal tintelt van godsdienstigheid en deugd. " 95 En in
1911-12: "Er is iets gemeens, alledaagsch verbonden aan het slordig spreken, aan het
er maar op los praten, zonder eenige poging tot iets minder plat. " % In geen tijd

degradeert de volkstaal van behoedster van het christendom tot een kwaal
waar het volk aan lijdt. Er wordt tekeer gegaan tegen de "te ruwe, te schorre of
vettige klanken der streekspraak".97 Want: "evenals men zich zelven te goed acht om
slordige achterbuurttaai te spreken, stelt men de medemens te hoog om hem op die
wijze het woord toe te richten". Een beschaafde omgangstaal "legt getuigenis af
van een hoogeren trap van ontwikkeling".98 De school moet daarom "ontdaan
worden van alle dialectische eigenaardigheid". " Pas op die wijze zal het Vlaamse

volk uitgroeien tot een volk met een eigen karakter, wat zal leiden tot "in alle
richtingen: verheffing, veredeling, vooruitgang". 10°

Een volledige gelijkschakeling van de taal in Vlaanderen dringt zich op, meent
het tijdschrift. De huiselijke kring wordt hierbij specifiek in het vizier genomen.
De school moet de voortzetting zijn van wat het kind thuis al heeft geleerd,
zo luidde voorheen de verdediging van het gebruik van volkstaal in de school.
De redenering wordt nu eenvoudig op zijn kop gezet. De regel van gelijkgestemdheid van school en huisgezin, betekent thans dat het huisgezin de
standaardtaal zal moeten aanleren. Slechts voor een zeer welberaamd doeleinde wordt de volkstaal in de school nog gedoogd: om er getransformeerd
te worden. Om een onbekend woord aan te leren, zal de leraar het synoniem
in de volkstaal geven. Dialecten toch nog enig aanzien schenken, is geenszins
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de bedoeling. Het betreft enkel een pedagogisch kneepje, om te verhinderen
dat de leerling zich in de school wel van de standaardtaal bedient, maar na
de schooluren in de streektaal zou hervallen. Het mechanisme wordt niet
echt verduidelijkt, maar de uitdrukkelijke en begeleide conversie van de ene
taal in de andere zou dit vermijden. Zo zou de leerling ook de standaardtaal
thuis kunnen introduceren. Eén artikel zet uiteen hoe de in de school volbrachte conversie van streek- naar standaardtaal ook de omzetting van lokale
naar nationale gehechtheid met zich meebrengt. Dezelfde figuur als in De Toekomst duikt op: de idee van nationale eigenheid raakt verstrengeld met een
notie van harmonie, wat op taalgebied leidt tot een gehechtheid aan de norm.
De positie van het Frans is er intussen op achteruit gegaan: er wordt tekeergegaan tegen de verspreiding van het Frans in Vlaanderen als één van de
oorzaken van de (pas geconstateerde) intellectuele inferioriteit van de Vlaming.
In het algemeen wordt meertaligheid voorgesteld als zeer nefast voor het
intellect. Een absolute homogeniteit wordt dus geëist.
4.3. School
De impact van de veranderde inzichten, is ook voelbaar in de opvattingen
over doel en aard van de school. In 1894-95, wanneer de pastorale idylle nog
intact is, luidt het
"[...] in den huiskring, waar de christelijke gebruiken in bloei zijn, daar leeft men als
ware kinders der H.Kerk en daar gloeit in de herten de liefde voor onzen H.
godsdienst, daar werkt de ijver voor het welzijn van anderen, terwijl elke dag, elke
uur de huisgenoten opwekt en aanspoort tot deugdzaamheid en hope op een beter
leven dat eeuwig duren zal." 101

Het besluit kan dan ook luiden:
"Ja, dat onze christene scholen het voorbeeldig leven van ons volk weerspiegelen!"

Weerspiegelen. Maar, terwijl in algemeen-beschouwende artikels de gehechtheid
aan het systeem van familiale opvoeding plichtsgetrouw bevestigd wordt,
zit er voor Het Katholiek Onderwijs, nadat de ontoereikendheid van de families
is vastgesteld, niets anders op dan de school in de opvoeding de voornaamste
plaats toe te kennen.
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In 1908-09 wordt het als een misschien spijtige, maar in elk geval feitelijke
situatie voorgesteld: de school
"vervolledigt niet alleen, ze vervangt nu dikwijls de huischelijke opvoeding [...] en
vele ouders zijn verheugd dat ze zich zoo gemakkelijk van hunne plicht als opvoeders
kunnen ontlasten."102

Dat de kerkelijke liturgie de fundamentele principes van de school moest
toepassen wilde zij het volk in de ban houden, is reeds vermeld.103 Er zijn nog
vele aanduidingen voor het stijgend vertrouwen in de schoolse structuur.
Vooral omtrent het meisjesonderwijs zien we de veranderde attitude ten aanzien van de verhouding ouder-expert goed. Voortaan heet het dat ouders
vooroordelen koesteren in verband met het onderwijs van hun dochters. De
ouders moeten vooral af van de idee dat hun dochter geen "bedrijf" leren
moet. Het gaat hier om de "vrijmaking" van de vrouw door arbeid. "Het doelmatigste werktuig van zulke vrijmaking is gewis een verstandig ingericht beroeps-

onderwijs. "104 Het grootste deel der vrouwen is weliswaar voorbestemd om
huismoeder te worden, maar dit is "ook een beroep" en kan enkel doelmatig
aangeleerd worden door een opleiding in huishoudkunde.
Het gezin is zoals gezegd ontwricht. Alcoholische excessen en het bijbehorende
zedenverval worden nu ook door dit tijdschrift als een probleem gezien. De
nefaste uitwerking van onzedig gedrag binnen het gezin op de fragiele
zintuigen van het kind wordt aangekaart. Net als bij De Toekomst infecteren
zo'n kinderen via de straat hun kameraden uit nette gezinnen, voor zover die
nog bestaan. De school zal hieraan moeten verhelpen. Nogmaals in navolging
van De Toekomst, meent Het Katholiek Onderwijs dus elk probleem op te kunnen
lossen door een uitbreiding van het schools systeem. Het daarin gemodelleerde
individu wordt de bouwsteen van de maatschappij.
Belangrijk is het nog aan te stippen dat voor de eerste maal een redenering
naar voren komt, die ook in De Toekomst al te lezen was. De rechten van het
kind en de rechten van de ouders worden gescheiden. Het kind heeft immers
recht op onderwijs. Dit betekent dat
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"de maatschappij met recht optreedt tegen de ouders, die zich aan het natuurrecht
van het kind vergrijpen zouden".105

De schoolorganisatie was voordien op micro-vlak (de omgang in de klas:
individueel, egalitair) gericht op de nieuwe burger, thans ook op macro-vlak.
De universaliteit en volledige standaardisering van het onderwijs wordt
nagestreefd. In deze periode wordt de leerplicht verdedigd. De katholieken
worden voorgesteld als enige ware verdedigers van de leerplicht, van de
zuivere leerplicht, die door liberalen en socialisten vervalst wordt.
"Liberalen en socialisten willen dus niet, gelijk wij, den zuiveren leerplicht, met de
verspreiding der geleerdheid om haar zelve, maar als middel tot ontchristelijking."106
De katholieken zien dat anders.
"Wij hebben dus alleen de verspreiding der geleerdheid op het oog, en geen proselytism".
De auteur legt uitdrukkelijk de klemtoon op de noodzaak voor de staat om te
"zorgen dat allen, katholieken en onkatholieken (bemerk dit wel: ook onkatholieken)
eene school naar hunne overtuiging zouden vinden."107
Een opinie die voorheen in Het Katholiek Onderwijs alleen zo werd gesteld in
overgenomen redevoeringen van politici, en dan nog meestal vergezeld van
een voorbehoud. Zeker werd dit niet provocerend benadrukt ("bemerk dit wel").
Op het vlak van standaardisering blijft het neutraal onderwijs echter de status
behouden die het altijd al had: het is een "folie criminelle", die ons buiten de
beschaving werpt. De apostelen van de neutraliteit staan voor de "barbarie":
"on pouvait dire que ce sont les iconoclastes de l'intelligence et de la pensée".108 Men

zou hieruit kunnen opmaken dat het met de beloofde 'beleefdheid' ten aanzien
van andersdenkenden nog steeds niets is geworden. Toch wordt de gedachte
in deze periode sterker beklemtoond, en gepreciseerd:
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"Een katholiek, om de leer van de Kerk toe te passen, kan en moet wel is waar de
dwaling zijner medebroeders betreuren, maar geen gevoel van haat mag bij hem
toegang vinden. Een school waar de haat voor andersdenkenden wordt gepredikt,
en zelfs eene school waar de liefde voor andersdenkenden niet wordt ingeplant, is
geene katholieke school." 109

Op het vlak van curricula wordt de standaardisering echter niet langer
aangevochten. Een uniforme opleiding voor alle burgers wordt nagestreefd.
Ook voor meisjes, zij het enkel omwille van de invloed die zij later op
echtgenoot en kinderen zullen hebben.
Dat ook het doel van de school volgens Het Katholiek Onderwijs, ingrijpend is
gewijzigd, laat zich raden. Hiermee raken we de kern van de merkwaardige
transformatie die het tijdschrift zo plots heeft ondergaan. Een artikel uit 18951896, dat leest als een manifest, luidt niets minder in dan de dageraad van de
Burger. Maatschappij, burger, vaderlandsliefde: dit zijn voortaan de nieuwe
sleutelwoorden in het tijdschrift. De onmiddellijke aanzet tot deze belangstelling is ongetwijfeld de stemrechtuitbreiding van 1893: het is
"eene dringende noodzakelijkheid, in de toekomstige burgers eenige begrip van 's
lands wetten en instellingen te ontwikkelen. Zij moeten weten, dat uit dit burgerrecht,
niet alleen een rechtmatig zelfgevoel, maar ook zware verantwoordelijkheden en
plichten voortvloeien, dat het den grootsten invloed heeft op de openbare rust en
bijgevolg ook op den voorspoed, de welvaart van 't Land. Wilde opstand tegen elk
gezag is de leus geworden eener woelige schaar, de onderwijzer werke op verstand
en gevoel, om daartegen eerbied voor de wet, onderdanigheid jegens het wettige
gezag en verlicht Vaderlandsch gevoel aan te kweken en te versterken."110

Burgeropvoeding houdt voor Het Katholiek Onderwijs evenwel meer in dan
het bijbrengen van de kennis van (en onderwerping aan) de instellingen van
het land. De periodiek kent de burger heel wat eigenschappen toe.
"Zijn wil moet bevestigd, zijn geweten verlicht worden, zijn goede neigingen en
hoedanigheden moeten ontwikkeld, zijne gebreken bestreden en uitgeroeid worden.
Verstand, oordeel, wil en geweten, waarheid en deugd liggen in het kind slapende
opgesloten en moeten door de opvoeding licht en leven ontvangen. In het kind is de
hoop der mensheid vervat." 111
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De nood het socialistische tij te keren kan de laatste impuls geweest zijn, maar
dit motief kan op zich niet de oorzaak zijn. Hoe zou deze externe factor de
elementen kunnen verklaren die Het Katholiek Onderwijs onder 'burger'
samenbrengt? In een artikel in 1901-02 wordt het volgende meegegeven onder
het nieuwe etiket "burgeropvoeding": het doel van de opvoeding is
"het optrekken van den mensch, het omhoog bouwen, het oprichten van den mensch
in zijn volmaakte gestalte."112
Het kind is de
"parel van het evangelie": "een wezen van onpeilbare diepte, een ontzagwekkende
grootheid"; "dat klein en gering wezen heeft de macht om te treden buiten zichzelf
en heerschappij te voeren over het heelal."113
Of ook:
"De vaderlandsliefde verheft den mensch voor zich zelven en voor anderen, zij maakt
hem vatbaar voor grootsche gevoelens, zij sterkt zijnen moed en maakt hem bekwaam
tot uitstekende daden, tot zelfverloochening en zelfopoffering f...]."114
Zelfverloochening werd voorheen omschreven als enkel te verwerven bij gratie
van goddelijke machten.
De opleiding tot burgerschap is, in de tekst van Het Katholiek Onderwijs, onlosmakelijk verbonden met de harmonische ontplooiing van het geheel van
menselijke capaciteiten. Het ontwikkelen van de capaciteiten moet zeer dui-
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delijk in een nationaal kader gebeuren.
"Dit is de zaak, de hoofdzaak, zelfs het hoofddoel van gansch het volksonderwijs:
de leerlingen moeten zoover gebracht worden dat zij de vruchten van den nationale
geestesarbeid kunnen genieten. Op die manier, op die manier alleen, wordt hun
geest harmonisch, overeenkomstig hun eigenaardig wezen, in Vaderlandschen zin
ontwikkeld, wordt de mens in staat zijn leven lang aan zijne ontwikkeling voort te
arbeiden."115

In deze charmante formulering schuilt veel bewijskracht: individualiteit, staat,
ontwikkeling persoonlijke capaciteiten.
4.4. Besluit
In deze periode beleeft Het Katholiek Onderwijs een snelle en diepgaande
transformatie. Op religieus gebied blijft het tijdschrift het meest behoedzaam.
Veel sterker wordt het individu op het structureel terrein gemachtigd. Het
opvallendst is echter de veranderde status van de gemeenschap, die veel sterker dan voorheen een werkelijkheid wordt. Ze wordt een aparte belangstellingssfeer, los van het religieuze. Haar taal wordt overheersend. Talen die in
andere sferen thuishoren worden illegitiem. Nu, als religie van de staat gescheiden wordt, dan staat ook zij alleen. Als over het doel van het onderwijs
gesproken wordt is ze op de achtergrond, bij de acties tegen alcoholisme en
vóór het schoolsparen eveneens. Godsdienstonderricht blijft gericht op het
bereiken van het laatste einde. Maar elders vinden we van deze motivatie
weinig terug.
Het tijdschrift weet immers te compartimenteren. Een onderscheid dat
doorheen de tekst is gemaakt, zonder dat ik dit expliciet heb getheoretiseerd,
is datgene tussen 'algemeen beschouwende artikels', en artikels met zekere
topics. Zo kon bijvoorbeeld, in de eerste periode, de visie op traditie in artikels
waarin het expliciet over de traditie ging, waarbij de schrijver dacht, "nu enkele
woorden over de traditie", heel anders zijn dan in artikels waarin specifieke
problemen werden besproken. Daarin was de traditie vaak ver te zoeken.
Nu, in deze periode zien we de 'pedagogische mensbeschouwing', die zich
voorheen beperkte tot gespecialiseerde artikels, doorstoten tot de 'algemeen
beschouwende bijdragen. De overwegingen die eerst in algemeen beschou-
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wende artikels te lezen vielen, worden thans naar gespecialiseerde teruggedrongen. Religie is hiervan een voorbeeld.
De school is van finaliteit veranderd, en vertoont weinig verschil met de school
volgens De Toekomst. De "burger" die Het Katholiek Onderwijs na 1895 wil gaan
vormen is een totale mens, wiens capaciteiten tot het maximum moeten
worden ontwikkeld. Nieuw levensdoel, door de school te verwezenlijken, is
de zelfontwikkeling, ook na de schooltijd. De band tussen collectief en individueel doel wordt hierbij gelegd: de veralgemeende zelfontwikkeling moet
leiden tot een algemene maatschappelijke vooruitgang. De geleerde mens moet
niet langer onderdoen voor de zedelijke mens. Het "verzedelijken" is zeker
een blijvende bekommernis, maar opvallend is dat verzedelijking en kennis
samensmelten tot het "uitroeien van vooroordelen". Hiermee neemt het tijdschrift toch wel sterk "liberale" trekjes aan.116
Ook de universaliteit van het onderwijs wordt nu bepleit. Dit is logisch. Zolang
alles goed ging in Gods eigen Vlaanderen, zou de eis tot algemene ontwikkeling niet enkel ongerijmd zijn maar ook gevaarlijk: als de geleerde man het
overnam van de zedelijke man zou de hele maatschappij wankelen. Is de
situatie echter zoals Het Katholiek Onderwijs ze in het eerste decennium van
de 20e eeuw schetst, dan dwingt de volksverheffing zich op, en is daarbinnen
de leerplicht evident.
5. BESLUIT
Het denken van de antagonisten in de schoolstrijd berustte aanvankelijk op
andere premissen. Liberalen en katholieken ordenden hun wereldbeeld rond
andere basiscategorieën. Als ze spraken over burger, individu, gemeenschap
en school, dan hadden ze het niet over hetzelfde. Brandpunt van deze tegenstellingen was de school. Het liberale pedagogische project van 1879 ging
vrijwel over de hele lijn in tegen het katholieke pedagogische project. Dit
verklaart de heftigheid van het conflict. Eerder dan een strijd om suprematie
in de school, om zodoende zijn levensvisie te kunnen verspreiden, ging de
strijd om de aard van scholing in de maatschappij, en de aard van de burger,
d.w.z.: van individu en gemeenschap.

116

Vgl. Histoire de la ligue de l'Enseignement 1864-1989, (1990) p. 139. Voor de Liga was

het interioriseren van het morele discours van de Kerk geen middel tegen de immoraliteit
die ze waarnamen bij de lagere klassen. De centrale factor was voor hen de onwetendheid.
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De tegenstelling was echter niet compleet. Ook de meest heldere controverses,
waren door het zaad van de eendracht aangevreten. De religie als een mistig
waas van De Toekomst stond misschien lijnrecht tegenover de religie als een
abstract en strak regelsysteem van Het Katholiek Onderwijs. Maar in dit laatste
tijdschrift was van meet af aan een kracht werkzaam, die de tegenstelling
dempte. Hetzelfde geldt voor één van de andere heldere opposities, de taal.
Ook hier waren er aanzetten tot gelijkgestemdheid. En in de economische
organisatie mochten de katholieken dan al, in afwijking van de liberalen,
denken aan het gezin als economische basiseenheid, ook hier was weer geen
unanimiteit. Enzovoorts.
In dit artikel werd betoogd dat dit "zaad van de eendracht" de moderne
pedagogie was. Het uitwerken van de implicaties van de pedagogie, stimuÏeerde de verandering, de toch nog scherpe bocht die Het Katholiek Onderwijs
nam. Weliswaar was bij elke evolutie in het tijdschrift ook een maatschappelijke verandering aanduidbaar. Maar deze kon niet alle effecten verklaren,
zoais werd betoogd bij de opvoeding tot burger, die een opstoot kreeg na de
stemrechtuitbreiding van 1893. Een deel van de maatschappelijke veranderingen was overigens gefabriceerd. Bijvoorbeeld: het probleem van het
alcoholisme. Vóór 1897 was het tijdschrift zich van geen kwaad bewust. Het
Vlaamse volk leefde een voorbeeldig leven. Als alcoholisme vervolgens een
probleem wordt, is dat niet omdat het probleem zich uitbreidt in de maatschappij. Het is een "bewustwording", een kwestie van perceptie.
Eenzelfde maatschappelijk probleem kon ook tot twee verschillende remedies
inspireren. Om de ontkerkelijking tegen te gaan, wilde het tijdschrift in de
eerste periode de christelijke gebruiken herinvoeren. In de tweede periode
beklemtoont het de noodzaak van een diep doorvoeld begrip van de kerkelijke
leerstellingen en liturgie. Pedagogische dogma's als 'zelf zoeken' en 'persoonlijk begrip' krijgen zo maatschappelijke implicaties. Maar de 'ontkerkelijking' op zich, kon hiervan de oorzaak niet zijn. Het fenomeen kon immers
tot tegenstrijdige houdingen inspireren.
Ik meen dan ook dat de groeiende gelijkgestemdheid tussen liberalen en
katholieken inzake scholing niet enkel door externe factoren kan worden
verklaard en zeker niet door de opkomst van het socialisme op zich. Ook hier
zagen we in het tijdschrift immers twee reacties. Te weten dezelfde als de
ontkerkelijking, waarmee het socialisme dan ook in samenhang werd gezien.
Een eerste reactie, het herinstellen van christelijke gebruiken, deed de katholieken eerder verder van het liberalisme wegdrijven. Liberalen en socialisten
werden toen ook nog min of meer als dezelfde vijand gezien, nl. "vrijdenkerij
en goddeloosheid". Van een samenhorigheidsgevoelen als 'heersende elite',
was nog geen sprake. Pas met de tweede remedie, het construeren van de
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moderne burger, zitten de heersende elites in hetzelfde spoor. Maar nogmaals,
daarbij kwam meer kijken dan de socialistische opmars alleen.
Ik meen hiermee te hebben aangetoond dat het beeld van de school als
ideologisch instrument moet worden bijgesteld. Het instituut is niet zomaar
"ideologisch programmeerbaar". Het is geen neutraal massamedium, dat zich
leent tot de verspreiding van zekere visies. Het is zélf een ideologie.117
Hierbij aansluitend, wil ik tot slot nog een woord kwijt over de kwestie van
dwang en vrijheid door scholing. Het is opmerkelijk hoe bij Het Katholiek
Onderwijs machtsuitoefening en individualisering hand in hand gaan. Voordat
het gemachtigde individu een bouwsteen kan worden van de maatschappij,
lijken de medewerkers van het tijdschrift ervan verzekerd te willen zijn dat
zo'n gemachtigd individu ook in de hand kan worden gehouden. Men zag
het bij de eigen invulling van het begrip 'vrijheid', men zag het bij de verzekering dat de verleende vrijheid niet zal leiden tot opstandigheid, maar
integendeel een efficiënter machtsmiddel is. De oude "slafelijke dwang" wordt
als ondoelmatig van de hand gewezen; ze zou toch vooral tot verzet inspireren.
Het Katholiek Onderwijs wil voortaan, zo lijkt het, dieper doordringen in de
geest van het individu. Het wil voortaan doorvoelde in plaats van oppervlakkige overtuigingen 'inplanten'. Het is dan ook niet moeilijk om in het
"persoonlijk begrip", waarop wordt gedrukt, een vorm van 'mentale terreur'
te ontwaren die door velen is aangeklaagd. Men kan hierin een psychologische
machtstechniek zien, die slinks en onderhuids werkzaam is. Men kan zeggen
dat de Kerk, door de opbouw van een eigen scholennet, een instrument in
handen kreeg om aan massahypnose te doen, om onschuldige kinderen de
stuipen op het lijf te jagen met Hel en Verdoemenis, om te hersenspoelen,
enz. Om dergelijke beweringen te staven, is nogal wat data voorhanden. Vooral
in de jaren '30 lijkt de Kerk, geheel in de geest van de tijd, door verschillende
kanalen (niet enkel de school, maar ook jeugdbewegingen en het gezin) een
strikte, zeg maar: dwangneurotische, orde te willen vestigen als basisprincipe
van de maatschappij.118 Maar dan moet worden gezegd dat deze "morele
herbewapening" de Kerk niet veel succes heeft gebracht. De secularisering
van de maatschappij lijkt er geen moment een halt mee toegeroepen. Men
denkt in dit afschudden, door het individu, van de kerkelijke dwang een
oprisping te zien van de natuurlijke vrijheid van het individu. Deze "vrijheid"

117
In deze lijkt de school niet te verschillen van het politieke veld, waar de professionele
ideologie evenzeer de betrokkenen deed afwenden van het katholicisme, oude stijl.
118. Zie Depaepe en Simon (1996).

[194]

K. DAMS

is evenwel niet natuurlijk, het is een sociale constructie, die gezamenlijk met
de 'dwang' door de school wordt verspreid. Daarop heb ik in dit artikel willen
wijzen.
Het nieuwe individu is een mythe, een produkt van de verbeelding, maar
daardoor ook een werkelijkheid. Het is een abstractie die kan worden aangegrepen om verschillende posities te rechtvaardigen. Men kan zeggen dat de
school de vrijheid verspreidt, nu net om ze daardoor weer af te nemen. Maar
terzelfdertijd wapent ze het individu tegen een dergelijke inbreuk op zijn
vrijheid. Misschien bedoelt Heinz-Elmar Tenorth iets dergelijks wanneer
hij spreekt over "de ambiguïteiten van de moderne opvoeding" (Tenorth, 1996,
p. 355).
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Enjeu et ampleur de la lutte scolaire
Une radiographie de l'Individu, de la Communauté et de l'École dans
deux revues pédagogiques (1879-1914)
KRISTOF DAMS

_ RÉSUMÉ _
Dans cet article, nous examinons les divergences qui se manifestent entre les
différentes forces en présence, lors de la guerre scolaire. Nous explorons la
toile de fond culturelle et mentale de cet affrontement. Plus précisément nous
analysons quels sont, dans la pensée des antagonistes, les rapports entre
"citoyen" et "école" pendant la lutte scolaire. Le bloc libéral défend sa position
en invoquant le "citoyen" et la "Constitution". La partie adverse utilise des
arguments analogues, mais en y mêlant des stratégies et/ou des préoccupations de nature non constitutionnelle, telle "l'âme de l'enfant". Cette double
stratégie a été souvent dénoncée comme de l'hypocrisie, inpirée par le goût
du pouvoir.
La théorie de John Boli sur le lien entre citoyen et école aide à y voir plus
clair. Selon ce représentant de l'école de sociologie de l'enseignement de
Stanford, toute scolarisation de masse va de pair avec une certaine vision de
l'individu et de la société, et par conséquent du citoyen. Boli considère que
l'éducation institue l'individu, décrit comme "l'individu mandaté", face à
une "communauté". Il s'agit d'un individu abstrait, universel, qui forme une
catégorie de base de la pensée.
Nous examinons cette institution de l'individu et de la communauté dans
deux revues pédagogiques, soit une de chaque camp. A travers un discours
clos, nous pouvons saisir les implications fondamentales du citoyen et de
l'école. Celles-ci touchent à la manière d'appréhender la religion, l'alphabétisation, la justice, l'acquisition des connaissances dans la pratique économique, le statut de la communauté et, finalement, la place de l'homme dans
l'univers. La nature et les finalités de la scolarisation sont intimement liées à
cette citoyenneté, qui couvre tous les modes d'appartenance à la société.
Sur base de critères, dont la représentativité, nous avons considéré le choix
des revues De Toekomst, pour le bloc libéral, et Het Katholiek Onderwijs, pour le
bloc catholique, comme pertinent pour mener pareille analyse. Dans les
colonnes du Toekomst, le statut de l'individu et de la communauté est fort,
sauf sur quelques points: ainsi le périodique défend-il une conception de la
société hiérarchisée en "standen". Par contre, les textes publiés par le Katholiek
Onderwijs sont soit éclectiques, soit confus. Au départ, îes catholiques ne parviennent pas à mettre en concordance les exigences de la pédagogie moderne
(un individu fort) avec celles d'une pensée plus ancienne. Cependant, ils y
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réussissent à la longue. La pédagogie moderne s'enracine alors et envahit les
ruines de l'ancienne vision du monde catholique.
Telle est la ligne de force de notre recherche. Accessoirement, nous nous
sommes demandé dans quelle mesure "l'individu mandaté" l'était véritablement. Sur ce point, nous nous bornons à des observations et des suggestions. Dans Het Katholiek Onderwijs, mais aussi dans De Toekomst, l'emprise
du pouvoir sur ce nouvel individu est nette. Il est néanmoins suggéré que
l'individu n'est pas un pur "produit du pouvoir" (Foucault), mais que l'école
propage simultanément et la contrainte, et la liberté. La connivence du nouvel
individu avec le pouvoir est néanmoins claire. Il se peut que cela soit de nature
à expliquer aussi des "incohérences", comme le retour - dans le chef du Toekomst - à la conception de la société hiérachisée en "standen".
En conclusion, nous montrons que par la propagation de la présence de
l'individu dans la pensée relative à l'éducation de masse, la pratique sociale
de l'éducation a contribué au nivellement idéologique entre libéraux et catholiques, parfois vu simplement comme le produit d'un facteur externe: la montée du socialisme.
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Takes involved in, and the extent of, the Belgian School Funding Controversy
An Examination of the Individual, the Community and
the School as presented in two educational Journals (1879-1914)
KRISTOF DAMS

. SUMMARY _
In this article I take a closer look at the differences in opinion between the
various power blocks in the school funding controversy. I explore the cultural
and mental background of this confrontation. More specifically, I examine
how 'citizen' and 'school' related to each other in the thinking of the antagonists in the school controversy. The liberal block based the defense of its position on the 'citizen' and the 'constitution'. Similar arguments were also heard
from the opposition, but here they were mixed with unconstitutional strategies
and/or concerns, such as the "soul of the child". This double strategy was
often 'unmasked' as hypocrisy, motivated by the lust for power.
Of use in the clearing up of uncertainties, is the theory which charts the
relationship between citizen and school, presented by John Boli, representative
of the Stanford-school of educative sociology. For John Boli, every initiative
towards mass education went hand in hand with a certain vision of the
individual and society, thus of the citizen. Boli saw the school as the propagation of an institution of the individual, in short as "the authorized individual",
within a strong 'society'. It concerns an abstract, universal individual that
becomes a basic category in thought.
I will carefully examine this institution of the individual and society in
two pedagogical periodicals, one for each camp. In so doing the deeper implications of citizen and school can be traced in an well-rounded text. These
implications extended to include attitudes in the sphere of religion, eliminating
illiteracy, administration of justice, acquisition of knowledge in economics,
the status of the community and, finally, the place of man in the universe. The
character and objective of education was closely connected to all these modalities of membership in the socially encompassing citizenship.
On the basis of criteria which, among other things, had to assure representativity, I found the periodical De Toekomst for the Liberal block and Het Katholieke
Onderwijs for the Catholic block most suitable for analysis. In the text of De
Toekomst the status of the individual and community is strong. Exceptions to
this: the publication's support of corporate thought. The text of Het Katholieke
Onderwijs is, on the other hand, eclectic, or confused. Initially, the Catholics
were unable to reconcile the requirements of the modern educational theory
(a strong individual) and the requirements of older thought. However, little
by little, they finally managed. Modern educational theory took root and over-

BTNG I RBHC, XXVI, 1996, 3-4

[199]

grew the ruins of the old Catholic world of images.
This is the main line of research. A secondary line of research (subplot) is
to discover in how far this 'authorized individual' actually was authorized.
On this point, we have only notes and suggestions. Especially in Het Katholieke
Onderwijs, but also in De Toekomst, one saw power take hold of this new individual. It is suggested that the individual was not merely a 'product of the
power' (Foucault) but that the school dispenses constraint and freedom
equally. The connivance of the new individual with the power is nevertheless
clear. The revival of corporate thought, by De Toekomst, can also possibly
explain these 'inconsistencies'.
In conclusion, I reason that through the spread of this individual, inherent
in the notion of mass education, the social practice of education contributed
to the equal treatment, ideologically, of the minds (between Liberals and
Catholics), which simply came to be seen as the product of an exernal factor,
namely the rise of Socialism.

[200]

BTNG I RBHC, XXVI, 1996, 3-4

