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DOCTORALE PROEFSCHRIFTEN

J.M. LERMYTE, Het verzet tegen de liberale wet op het lager onder-
wijs in het arrondissement Roeselare. 1878-1886, K.U.L., 1980,
promotor : Prof. L. Wils.

In dit proefschrift wordt de schoolstrijd grondig bestudeerd in
één van de meest katholieke streken van België. In een eerste gedeelte
wordt gestart met de invloed van de ideologische tegenstellingen op
het onderwijsbeleid. De situatie in het arrondissement Roeselare vóór
1879 komt daarna aan de orde. Het schoolstrijdklimaat bleek er toen
nog weinig of niet aanwezig. In een uitvoerig derde hoofdstuk wor-
den alle personen en instanties voorgesteld die een rol hebben ge-
speeld in de schoolstrijd en de gevolgen ervan op de plaatselijke poli-
tiek. Er wordt geëindigd met een overzicht van de aangewende druk-
kingsmiddelen.

Het tweede gedeelte beschrijft in zes hoofdstukken de gevolgen
van de wet van 1879 in het arrondissement. Waren de neutrale scho-
len "scholen zonder God" en bij wie lag daarvoor de verantwoorde-
lijkheid ? De regering heeft geen onderscheid willen maken tussen
scholen die uitsluitend door katholieken werden bezocht en andere.
Ze kon ook bezwaarlijk de onderwijzers verplichten om het gods-
dienstonderwijs te geven. Daarvan heeft de Kerk, en in haar spoor
de katholieke gemeentebesturen en dito onderwijzers, gebruik ge-
maakt om het imago van de gemeentelijke school vast te leggen.
Daardoor is het mogelijk geweest dat in de bestudeerde regio de helft
van het onderwijzend personeel en meer dan 80% van de leerlingen
het neutraal onderwijs verliet. Dat de onderwijzers die met kerkelijke
dispensatie in de gemeentelijke school bleven dat onderwijs benadeel-
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den, maakt de auteur duidelijk. Hij kan de algemeen aanvaarde stel-
ling niet bevestigen dat door de druk n.a.v. de schoolstrijd het glo-
baal aantal leerlingen toenam.

Hoe groot het personeelstekort in de neutrale school was en wat
de regering eraan deed, wordt uitvoerig onderzocht in een zesde
hoofdstuk. Een van de conclusies is dat de officiële bronnen het aan-
tal gediplomeerde onderwijzers in het gemeentelijk onderwijs over-
schatten door alleen rekening te houden met de vastbenoemden.
Daar had niemand tot nog toe oog voor. Het gebrek aan onderwijzers,
het schatkisttekort en het gemeentelijk verzet blijken de belang-
rijkste redenen waarom in het Roeselaarse het neutraal onderwijs
zeer moeizaam werd uitgebouwd. Ook worden de middelen bespro-
ken die de regering kon aanwenden tegen het vrij onderwijs, vooral
de uitdrijving uit de fundatiegebouwen. Dat kon niet beletten dat er
40 katholieke scholen werden geopend (voor 16 ervan betrof het al-
leen een nieuw onderkomen) en maar 11 gemeentelijke.

De vier hoofdstukken die het derde gedeelte vormen, bestude-
ren het inhoudelijk aspect van het onderwijs. Al leek in het arrondis-
sement Roeselare de kwaliteit van het onderwijs een te verwaarlozen
rol te spelen in de argumentatie van de voor- en tegenstanders, toch
werd gepoogd, aan de hand van vrij schaars bronnenmateriaal en
vooral met behulp van een handvol pedagogische tijdschriften, de
kwaliteit van beide netten na te gaan. De auteur spitst zijn aandacht
vooral toe op de (bij)scholing van het personeel en op de inhoud van
het onderwijs. Zijn onderzoek brengt aan het licht dat, althans in het
Roeselaarse, de pedagogische achterstand van het vrij onderwijs min-
der groot was dan algemeen wordt aangenomen. Het vrij meisjes-
onderwijs bracht het er minder goed van af; wat helemaal de deur
dicht deed, waren de erbarmelijke kantwerkscholen. De pogingen die
de regering deed om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, om
het onregelmatig schoolbezoek en het voortijdig schoolverlaten tegen
te gaan, komen daarna aan de orde. Er wordt ook duidelijk gemaakt
dat de pedagogische bladen die achter het gemeentelijk onderwijs
stonden, niet veel meer dan lippendienst beleden aan het verplicht
onderwijs, zoals de katholieken en de doctrinaire liberalen.

In hoofdstuk 15 worden de financiële gevolgen van de wet van
1879 nagegaan. Eens te meer blijkt hier uitvoerig het gemeentelijk
verzet. Daarna sluit een vierde gedeelte het proefschrift. Het peilt
naar de gevolgen van de onderwijswet van 1884, die voor het gemeen-
telijk onderwijs zwaar uitvielen. De studie sluit af met 100 bladzij-
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den bijlagen. Ze bevatten veel statistisch materiaal en o.a. ook 40 pa-
gina's biografieën van het onderwijzend lekepersoneel. (J.M.L.)

Françoise PEEMANS, Le Ministère belge de VIndustrie et du Tra-
vail/Travail et Prévoyance sociale, 1895-1940 : une réponse du systè-
me politico-administratif aux besoins d'une société globale, U.C.L.,
janvier 1980, promoteur : Prof. A. Molitor.

C'est à la fin du 19ème siècle, en 1895, que le ministère de l'In-
dustrie et du Travail apparaît dans l'organigramme du pouvoir exécu-
tif belge. Il concrétise, au lendemain de la révolution industrielle, le
nouveau rôle social de l'Etat : les troubles sociaux de 1886 ont dé-
montré la nécessité d'une action du pouvoir en matière de relations
de travail et de prévoyance sociale.

L'évolution des structures, du personnel et des moyens finan-
ciers de l'action du département met en évidence un phénomène fon-
damental : l'administration vit en symbiose étroite avec son contexte
global qui l'explique et la fonde.

Les structures se transforment en fonction notamment de fac-
teurs politiques ou économiques (développement et orientation de la
législation, situations de crise...).

Les agents de l'Etat et du ministère en particulier s'insèrent dans
un contexte social général marqué notamment durant l'entre-deux-
guerres par une prolétarisation des employés.

Les dépenses budgétaires à caractère social n'augmentent pas
seulement en fonction de la politique menée; elles enregistrent par-
fois des faits plus qu'une volonté politique proprement dite; par
exemple, le gonflement des dépenses d'assurance-chômage va de pair
dans les années 1930 avec une législation faite de restrictions.

Quant à l'action du département, elle apparaît fondamentale
dans l'évolution sociale générale que connaît la Belgique au cours de
ces 45 années; elle met alors en oeuvre un consensus quasi général des
partenaires sociaux autour de la notion de progrès économique; ce
consensus débouche sur une logique du compromis qui caractérise
en Belgique non seulement la sphère politique mais aussi le système
social : la prévention et la conciliation des conflits par la négociation
canalise toutes les énergies. Ce n'est qu'en période de crise écono-
mique que le consensus risque de se rompre.

Le ministère incarne ainsi une des fonctions fondamentales de
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