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WOORD VOORAF 
============ 

De opleiding van de leraar voor het hoger secun
dair en het hoger onderwijs van het korte type, 
m.a.w. de licentiaatsopleiding en de aggregatieop
leiding, is een actueel discussiepunt. 
Deze opleiding is in principe zo georganiseerd, 
dat de toekomstige leraar eerst zijn wetenschap
pelijke voorbereiding geniet en daarna een ele
mentaire beroepsvorming meemaakt. 
De lerarenopleiding in België heeft niet altijd 
die vorm gekend. Van onze onafhankelijkheid tot 
1847 wordt van de leraars noch een didactische 
opleiding noch een diploma vereist. In de weinige 
officiële scholen kiest men de leerkrachten soms 
onder de afgestudeerden van de universiteiten. 
Vanaf 1847 beginnen de rijksuniversiteiten enige 
aandacht te besteden aan pedagogisch onderwijs, 
met de bedoeling de leraars niet alleen wetenschap
pelijk voor te bereiden op hun taak maar ook om 
hen te leren lesgeven. Di t pedagogisch hoger onder
wijs, dat vanaf 1852 georganiseerd wordt in de 
"école normale des sciences" te Gent en in de 
"école normale de humani tés" te Luik, wordt rond 
1890 afgeschaft. 
Vanaf 1891 wordt er van de doctor, die onderwijs
bevoegdheid wenst te krijgen, gevraagd dat hij 
bij zijn eindexamen twee openbare lessen geeft. 
Voor de pedagogische opleiding van de doctors 
worden aan de universiteiten een cursus in de 
methodiek en een in de geschiedenis van de opvoed
kunde opgericht. 
In 1929 wordt een nieuwe wet op het uni versi tair 
onderwijs van kracht en deze bepaalt o.a., dat 
wie onderwijsbevoegdheid wil verkrijgen naast 
zijn licentiaatstitel nu ook in het bezit moet 
zijn van een diploma van geaggregeerde voor het 
middelbaar onderwijs van de hogere graad. Die 
wet is nog steeds niet gewijzigd, maar elke univer
siteit heeft er in de loop der jaren een eigen 
interpretatie aan gegeven. 
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In deze studie beperken we ons onderzoek tot 
de periode 1870-1890 en pogen daarbij een aantal 
vragen te beantwoorden. Waarom werd de Gentse 
normaalschool afgeschaft? Welke waren de problemen? 
Bereikte deze organisatie haar doelstellingen 
niet en waarom? Maar vooral welke rol speelde 
daarin de Gentse universiteit? 

Op deze vragen kunnen wij onmogelijk objectief 
antwoorden als we ons niet verplaatsen in de tijd. 
De tijdsgeest, de politieke, economische en sociale 
factoren bepalen immers mede de afschaffing van 
dit pedagogisch hoger onderwijs. 
De pedagogiek en de methodiek 
hun kinderschoenen en directe 
de onderwijspraktijk en in de 
zijn moeilijk te vinden. 

staan dan nog in 
toepassingen in 
lerarenopleiding 

Daarenboven is het haast onmogelijk zicht te krijgen 
op het micro-niveau. Op vragen zoals wat ge
beurt er precies in de school? Hoe worden de ver
schillende vakken opgevuld? Welke toepassingen 
krijgen de studenten? Hoe leert men de studenten 
lesgeven? moeten wij helaas het antwoord vaak 
schuldig blijven. 

In de loop van onze opzoekingen werden wij 
geconfronteerd met de verschillende organisatie 
van de "école normale des humani tés" en de "école 
normale des sciences". De "école normale des 
humanités" was vanaf 1852 volledig los van de 
Luikse uni versi tei t georganiseerd. Zij bereikte 
hogere toppen dan de Gentse school, oogstte meer 
kri tiek en worstelde van bij de aanvang met meer 
problemen. Toch verkozen we de Gentse afdeling 
te bestuderen, omdat deze georganiseerd werd als 
een school toegevoegd bij de facul tei t wetenschap
pen te Gent. Zij was dus een onderdeel van de 
uni versi tei t. Bovendien vonden wij in het Archief 
van de R.U.G. bijzonder interessante documenten, 
die als heroplevende getuigen enkel maar konden 
bijdragen tot een grondiger begrijpen van de gestel
de problemen. 

We willen niet nalaten hierbij ook te verwijzen 
naar een ongepubliceerd werk van Mieke Hanot over 
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de periode 1852-1870 van de "école normale des 
sciences". 

We proberen dus een klein 
geschiedenis op te klaren in 
bijdragen tot beter begrijpen 
was en tot adequaat ingrijpen 
moet. 

stukje 
de hoop 
van wat 
in wat 

onderwijs
te mogen 
v66r ons 

nog, komen 
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HOOFDSTUK I. HOE STAAT DE OMGEVING TEN 
OPZICHTE VAN DE ECOLE NORMALE? 

==============~========~~ ==========~= ===== 

1.1. Inleiding 

Om tot een overzicht te komen van alle factoren 
die bij de afschaffing van de E.N. van belang 
Z1Jn en de rol die de Gentse uni versi tei t daarin 
speelde te profileren, lichten we in een eerste 
hoofdstuk de standpunten van alle betrokkenen 
door. We stellen de vraag welke hun kritiek of 
lof is op de E.N. en op welke elementen het dan 
toegespitst wordt. Op die manier pogen we ook 
een zicht te krijgen op de respectieve betekenis, 
op het gewicht van de verschillende standpunten. 
We kunnen inderdaad verschillende betrokkenen 
onderscheiden. Ten eerste is er de onderwijswereld. 
Belangrijke gebieden Z1Jn hier de universiteiten 
en het M.O. We gaan na hoe de Gentse professoren 
zich tegenover de lerarenopleiding aan de E.N.S. 
opstellen. Dit is niet alleen van belang in het 
kader van de afschaffing zelf, maar evenzeer voor 
de toekomst van de lerarenopleiding, want na de 
afschaffing zal bij deze professoren de verantwoor
delijkheid voor de verdere opleiding van de leraar 
berusten. 
Een tweede krachtlijn in de omgeving van de E.N. 
is het politieke standpunt en de politieke ontwik
keling. Het thema van de E.N. wordt hier in alle 
toonaarden bespeeld. We willen nagaan hoe de leraren
opleiding op zijn waarde geschat wordt en we wil
len proberen de belangrijkheid van het "probleem" 
E.N. te wegen. 
Een derde gebied dat we dan nog even aansnijden 
betreft de pers. Hoe stelt het publiek zich op 
tegenover de E.N.? We maken hierbij een onderscheid 
tussen de "publieke opinie", in hoofdzaak kranten, 
en de "pedagogische pers", in hoofdzaak tij dschrif
ten. 
Over deze drie betrokkenen willen we in dit eerste 
hoofdstuk handelen. De volgorde waarin ze voor-
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komen is niet toevallig. De uni versi taire kritieken 
zijn de oudste. Ze dateren vooral uit de periode 
rond 1880 en eveneens, maar in mindere mate, uit 
de periode rond 1890. Twee belangrijke politieke 
beslissingen i.v.m. de E.N. grlJpen plaats res
pectievelijk in 1881 en 1887. Tenslotte is de 
perscommentaar geconcentreerd rond 1890. 
Deze drie standpunten worden zoveel mogelijk op 
elkaar betrokken om bevestigingen en tegenspraken 
aan het licht te brengen, maar vooral ook om de 
rol van de Gentse uni versi tei t in deze problematiek 
gestalte te geven en te evalueren. 

1.2. Universitaire kritieken 

1.2.1. Kritieken op de E.N. 

a. Het doel van de E.N. is leraren vormen voor 
het hoger M.O. In deze opleiding, die dus in hoofd
zaak als een professionele vorming bedoeld is, 
ontbreekt natuurlijk niet het bijbrengen van een 
zekere kennis, een zekere wetenschappelijke vorming. 
Het is een vereiste dat deze twee peilers goed 
met elkaar geïntegreerd zijn. 
Wij willen de kritieken van de professoren, waar
van wij kunnen veronderstellen dat zij met gezag 
over deze wetenschappelijke versus professionele 
vorming kunnen spreken, in dit verband nagaan. 

Welke is hun kritiek op de wetenschappelijke 
vorming? Merken zij lacunes op in de E • N • in dit 
verband? Wat denken zij over de professionele 
vorming en het verband hiervan met de wetenschap
pelijke vorming? Spreken ZlJ een voorkeur uit? 
En hoe argumenteren ZlJ dit dan? Zijn er tegen
spraken in hun kritieken? 

Het antwoord op deze en andere vragen kan een 
beeld geven van de visie van de professoren op 
de E.N. en kan meteen hun bijdrage tot de afschaf
fing verduidelijken. Het kan echter ook onrecht
streeks aantonen hoe de toestand aan de E. N. dan 
eigenlijk was en het kan een eerste argument zijn 
in het pro of contra de afschaffing. 



11 

b. Een eerste kritiekgolf die zich over de E.N. 
stort, vindt dus haar kracht in de uni vers i tei ten. 
De essentie kan als volgt worden samengevat 
de E. N. is niet wat we wensen; door het scheiden 
van de wetenschappelijke vorming en de profes
sionele vorming (namelijk het onderbrengen van 
de lerarenopleiding, dus van de professionele 
vorming in een aparte école normale) heeft men 
leemtes veroorzaakt zowel aan de E.N. als aan 
de universiteiten. De kritiek van Thomas en zijn 
collega' s betreft het tekort aan wetenschappelijke 
vorming aan de E. N. Een degelijke integratie van 
wetenschappelijke en beroepsopleiding is zeker 
niet gerealiseerd. Nochtans Z1Jn de voorwaarden 
voor een goede lerarenopleiding eng verbonden 
intellectuele cultuur en pedagogische vorming. 
Ook Collard formuleert in 1890 deze kritiek 
"En créant l' Ecole normale, Ie gouvernement beIge 
a établi une distinction trop tranchée entre I' édu
cation scientifique et l'éducation professionelle, 
qui, dans Ie professorat surtout, doivent être 
étroi tement unies. " (1) Van deze stellingname 
wijken sommige professoren in hun verder pleidooi 
echter af. Zo kiest Thomas voor het primeren van 
de wetenschappelijke vorming op de professionele 
vorming (2). In de opleiding moet enkel het weten
schappelijke nagestreefd worden, het professionele 
volgt dan wel uit de praktijk in het atheneum 
of het college. Hij ontkent niet de specifieke 
at ti tudes die verbonden zijn aan het leraarsberoep. 
Hij geeft toe dat geleerd zijn en goed leraar 
zijn niet noodzakelijk samengaan, maar het ver
werven van de speciale habiliteit van de leraar 
hoort volgens hem niet thuis in de E.N. of in 
de universiteit. Binnen de school zou de weten
schappelijke vorming dus moeten primeren op de 
professionele vorming. 

De gerichtheid op het denken, de gerichtheid 
op het exploreren van het onbekende, het zich 
vrij voelen in zijn domein, van alle kansen gebruik 
maken om informatie op te doen en gericht Z1Jn 
op wetenschappelijk onderzoek zijn voor professoren 
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dé doelstellingen voor de lerarenopleiding aan 
de E.N. Di t zijn dan ook de meer specifieke te
korten die ze bekritiseren. Meer -nog, ze noemen 
ze lacunes die niet accidenteel ZlJn, maar or
ganisch verbonden aan de bestemming van de E • N . , 
waarvan de doelstelling zou moeten zlJn "Ie 
culte désinteressé de la science", en niet d'imprimer 
aux futurs professeurs de I' enseignement moyen 
un caractère uniforme." (3) 

Trouwens een wetenschappelijke vorming is aan 
de E. N. niet mogelijk, want inflexibele en nauwe 
kaders doven alle verwachtingen en tendensen. 
Wetenschappelijk werk is in deze geest niet moge
lijk. 

Het standpunt van de professoren - de voorkeur 
voor het wetenschappelijke - vindt haar verklaring 
op verschillende vlakken de tijdsgeest, de be
treurenswaardige toestand aan de universiteit, 
de nadelige invloed van de E.N. op de faculteit. 
Vooraleer deze oorzaken te onderzoeken, willen 
we hun eigen argumenten i.v.m. de voorkeur voor 
de wetenschappelijke vorming onderzoeken. 
In een spreekbeurt voor de "ligue beIge de I' en
seignement" (4) en als antwoord op een vraag van 
het internationaal congres van 1880 ( 5), schrij ft 
Thomas "A mon sens, c ' est I' uni versi té comprise 
à la manlere allemande, l'université à la fois 
école et académie, qui forme les meilleurs pro
fesseurs. Je dis que pour être bon professeur, 
il faut avoir gouté à la science pure. Sinon, 
qu' arri vera-t-il ? Ce métier deviendra une routine. 
Le dégout s'emparera du professeur, parce qu'il 
sera astreint à un travail machinal, à un travail 
terre à terre." (6) 
Een eerste argument in het voordeel van de weten
schappelijke optie is dus : ingaan tegen de routine. 
"1'Homme érudit et qui aime la science donnera 
toujours un cours intéressant; il saura faire 
naître des idées chez ces élèves parce qu'il a 
lui même des idées; il saura éveiller en eux la 
curiosi té et la réflexion parce qu' il possède 
lui-même l'esprit d'investigation." (7) Hij voegt 
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eraan toe dat de eerste kwaliteit van de leraar 
is, kunnen overdragen, kunnen communiceren wat 
hij weet, maar dat v66r alles een zekere kennis 
vereist is. Daarenboven moet de leerkracht uit 
zichzelf in staat zijn nieuwe gegevens te verwerken, 
zijn wetenschappelijke bagage te verhogen en te 
vernieuwen. Dit is dan meteen een nieuw element. 
Het hier gestelde axioma men moet meer weten 
dan men geeft, is het tweede argument om de voor
keur te geven aan de wetenschappelijke vorming. 
Deze wetenschappelijke ingesteldheid kan enkel 
verworven worden in de tempels van de zuivere 
wetenschap, in inrichtingen die vooruit willen. 
Voor de professoren zijn dit dan de universiteiten. 
Tot staving halen zij voorbeelden van het bui ten
land aan, waar de leerkrachten middelbaar onder
wijs aan de universiteiten gevormd worden en er 
een degelijke wetenschappelijke opleiding krijgen, 
en waar het middelbaar onderwijs trouwens ook 
goed functioneert. 

Nu stellen we vast, wanneer de voorstanders 
van de E.N. spreken van haar hoge waarde, dat 
het precies de wetenschappelijke vorming is die 
daartoe aanleiding geeft (8) . De theoretische 
cursussen van de E. N. maken de hoofdbrok uit van 
de opleiding en ze worden voor het grote deel 
door uni versi tei tsprofessoren gegeven. Voor de 
professoren die dan niet direct met de E.N. te 
maken hebben, zijn ze echter zonder veel betekenis; 
ze kunnen trouwens niet van veel betekenis z1Jn, 
want het doel van de E.N. is niet een zuiver weten
schappelijk instituut te zijn, haar toehoorders 
tot het zoeken van nieuwe ideeën aan te zetten 
of tot nieuwe feiten te brengen; haar doel is, 
de technische habili tei t nodig voor het onderwijs, 
mee te geven (9). Door de nadruk te leggen op 
de professionele vorming wordt de wetenschappelijke 
sterili tei t in de hand gewerkt. Argumenten om 
dit laatste te bewijzen worden overvloedig aange
bracht. De kandidaat-leraars zouden er van weinig 
wetenschappelijkheid getuigen, hun eindwerken, 
hun dissertaties zouden te algemeen, te weinig 
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persoonlijk zijn, enkel gemaakt om te slagen en 
dus weinig duurzaam voor de wetenschap. De af
gestudeerden verwerven ook geen naam binnen hun 
vakgebied. En deze naam verwerven de doctors van 
de universiteiten wel. Evenmin wordt er liefde 
voor de studie aangekweekt. Te Luik bijvoorbeeld 
onderwijst men goed Latijn en Grieks, maar of 
men het dan met hart en ziel doet, is niet zo 
duidelijk. Dé wetenschappelijke kwaal bij de nor
malisten is echter het schrijnend gebrek aan 1n1-
tiatief. En dit gebrek manifesteert zich ook na 
de opleiding veel leraars zouden menen dat men 
in het atheneum alleen maar door een poging te 
doen om initiatief te nemen, al slecht geboekt 
zou staan bij de overheden. Er werden veel school
boeken geschreven, de bibliografieën van de tijd
schriften stonden er bol van, maar echte weten
schappelijke werken waren "rari aves". De leer
lingen van de E. N. brachten geen wetenschappelijke 
werken. Voor de professoren is de oorzaak van 
dit gebrek aan wetenschap de beperkte vrijheid 
in de E.N. De école normale, vooral dan te Luik, was 
erg gesloten en strak. Dit uit zich al in de or
ganisatie van de school; het aantal jaren studie 
is vast bepaald en kan niet worden uitgebreid, 
wat dan duidelijk in tegenspraak is met het be
lang van de wetenschap. Het aantal leerlingen 
is beperkt en bepaald, de leeftijdsgrens staat 
vast. Hiermee zou een bewijs geleverd zijn dat 
het wetenschappelijke ondergeschikt is aan het 
professionele (10). In het omgekeerde geval zou
den dergelijke normen geen zin hebben, want als 
het wetenschappelijke primeert moet er mogelijk
heid bestaan om het aantal jaren uit te breiden. 

Een ander voorbeeld van de vrijheidsbeperking 
en het daardoor beperken van de wetenschappelijke 
vorming, is het verplichte internaat te Luik. 
Er is een strenge tucht, er zijn straffen en vaste 
reglementen. Di t internaat te Luik krijgt trouwens 
heel wat kritiek te verduren. Omwille van dit 
systeem benoemt men de E. N. zelfs als een gefor
ceerde associatie van de gamelle en de slaapzak. 
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Of ook een "claustration laique" (11). Deze situatie 
komt ook de professionele vorming, die men aan de 
E .N. beoogt, niet ten goede. Je vormt geen goede 
leraars door mensen ervan te weerhouden te leren 
hoe ze hun levensvrijhei d kunnen gebruiken. Orde, 
doorzettingsvermogen, doelgerichtheid, verantwoor
delijkheid zouden bij ben reeds spontaan nagestreefd 
moeten worden , en he t hun "opleggen" op hun twin
tigste jaar zal wel niet erg vormend zijn (12). 
Di t internaat vinden we n iet te Gent e n we kunnen 
aannemen dat deze toestand er zich ook niet zo 
acuut voordoet. Niettemin wordt door geen enkele 
professor de E.N. te Gent beter genoemd omdat 
er geen internaat zou zijn (13). Een veel beter 
systeem zou de vrlJe en spontane associatie van 
studenten onder patronage van de professoren zijn, 
beweren de tegenstanders van het internaat en 
ZlJ voegen eraan toe dat dit enkel aan de uni ver
siteiten mogelijk zou zijn. Het continue contact 
in het internaat met hen die dezelfde speciali tei t 
hebben (14) , is een zwak tegenargument. Aan zo' n 
continu contact zijn er trouwens heel wat nadelen 
verbonden, zoals het blijven communiceren binnen 
het kringetje, met mensen van hetzelfde studie
niveau die dezelfde ideeën en werksfeer hebben (15). 
Alle vormen van wetenschappelijke nieuwsgierig
heid en de verschillende benaderingswijzen, die 
anders de horizon kunnen verruimen en het door
breken van het enge specialistenkader mogelijk 
maken, blijven uit. Zo gepri viligeerd als Fredericq 
de internaatssituatie afschildert, is het zeker 
niet. 

Gezien de kritieken zal soepelheid wel niet 
het sterkste been van de normalist zijn. In elk 
geval blijkt dat er aan de vrijheid, aan de vrije 
geestesontwikkeling in de E.N. wat schort. Wij 
kunnen stellen dat de professoren als grootste 
wetenschappelijke kwaal van de normaalschool het 
gebrek aan initiatief noemen. Er is een tekort 
in de wetenschappelijke vorming, de wetenschappe
lijke geest krijgt er geen rijpingskans . Dit al
les niet alleen omdat het programma beperkt is : 
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men wil de stof in de E. N. niet onbeperkt opvoeren 
(binnen het programma) zoals dat aan de uni ver
si tei t gebeurt, maar vooral wegens de organisatie 
en het regime van de school ontbreekt de weten
schappelijke ingesteldheid. Als tegenargument 
zou kunnen gelden dat het ook nooi t de bedoeling 
was van de inrichters van de E. N . een wetenschap
pelijk instituut op te richten. In elk geval is 
er in die kritiek op de wetenschappelijkheid een 
tegenspraak. Professoren van de uni versi tei t geven 
les aan de E.N. Ze doceren er dezelfde cursussen en 
deze theoretische cursussen maken het hoofddeel 
ui t van het programma van de E . N • Wat het theo
retisch, het wetenschappelijke gedeelte betreft, 
is er dus eigenlijk geen wezenlijk verschil met 
wat aan de universiteit gepland wordt. Daarenboven 
is er zoals uit het tweede hoofdstuk moet blijken, 
een duidelijke decalage aan de universiteit, een 
intellectuele desorganisatie. Dit brengt mee dat 
wat dan aan wetenschap aan de E.N. meegegeven 
wordt, beter moet zijn dan wat aan de uni versi tei t 
meegegeven wordt. Deze kritiek op de wetenschap
pelijkheid moet dus gerelativeerd worden "Les 
professeurs sont hommes de talent, de science 
et de dévouement. Les jeunes gens sortis de l' école 
de Liège forment une éli te intellectuelle, et 
plusieurs entre eux ont publié des travaux qui 
font honneur à la Belgique" (16) , geeft Thomas 
zelf toe. De oorzaak van de kritiek moet dus niet 
gezocht worden in argumenten pro-wetenschappelijk
heid maar in de totale context waarin de univer
siteitsprofessoren zich bevinden. Straks meer 
daarover. 

c. Dat het vermeende gebrek aan wetenschap
pelijkheid zou betekenen dat het professionele 
niet aan kritiek onderhevig is, is een andere 
zaak. Inschrijven aan de E.N. impliceert zich 
binden aan een onderwijsloopbaan. Er is inderdaad 
geen variant mogelijk in de opleiding. Kiezen 
voor de E.N. betekent leraar worden. Eens geën
gageerd blijft men binnen de groep studenten waar-
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in men bij het begin is terechtgekomen. 
Vanui t di t concept, vanuit deze toestand de E. N . 
benaderend, mag men dus ook en terecht - een 
degelijke professionele vorming verwachten. De 
professoren hebben er echter wel enkele bedenkingen 
bij. De normalist - zeggen ze - is wel iets waard 
tijdens zijn opleiding - wat dit dan ook mag be
tekenen maar het re sul taat ziet er eerder "ver
welkt" uit. Sommigen zeggen het zelfs nog duide
lijker het pedagogisch theoretisch onderwijs 
is een flop. De naam pedagogiek zou misplaatst 
zijn en de E.N. zou gewoon niet in staat zijn 
de pedagogische vorming van de atheneumleraars 
te verzekeren (17). Gelukkig voor de E. N. is niet 
iedereen deze mening toegedaan. Meer radikale 
voorstanders, zoals Roersch en Fredericq, zijn 
integendeel van de volmaaktheid van de E . N. over
tuigd. De voorbereiding aan deze E.N. was voor 
hen de meest perfecte die in deze tijd in ons 
land mogelijk was. Later versoepelen zij hun mening 
wel en zien zij in dat die lerarenopleiding toch 
niet zo volmaakt is, als zij wel dachten. In 1890 
hebben ook de voorstanders van de E.N. serieuze 
kritiek op de instelling, wanneer Z1J schrijven 
dat men veel beter een universiteitscursus kan 
geven als men afstudeert, dan een atheneumcursus 
(wat dan weer in tegenspraak is met de kritiek 
op de wetenschappelijke vorming). En de gevolgen 
voor de praktijk konden dan ook niet uitblijven : 
alle normalisten hadden last met hun lessen in 
het atheneum. Ze verdronken of leerden zwemmen, 
maar ten koste van de leerlingen in het middel
baar onderwijs (18). En dit niet alleen het eerste 
jaar van hun loopbaan, maar ook verdere jaren. 
De E.N. zou dus als lerarenopleiding z1Jn doel 
missen. In de praktijk voel t de afgestudeerde 
zich volkomen vreemd; trouwens geen enkele les 
door de leerlingen van de E.N. gegeven in het 
raam van hun praktische cursussen, is afgestemd 
op het niveau van het middelbaar onderwijs. De 
E.N. heeft nochtans geen enkele andere opdracht 
dan het vormen van leerkrachten voor het M.O. Ze 
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heeft er vier j aar de tij d voor en dat moet zeker 
volstaan. Verlenging van de studies is uitge
sloten. Dit zou een té zware extra last zijn voor 
de staat (19). Aldus Thomas. Wat het praktische 
aspect, de stage betreft, heerst de unanieme mening 
dat dit te wensen overlaat (20). De overgang van 
de E.N. naar de praktijk loopt verkeerd. Als men 
les geeft, dan doet men dit op eigen niveau. Het 
instituutspracticum, als we het zo mogen noemen, 
is slecht gerealiseerd. Van het schoolpracticum 
komt helemaal niets terecht. 

Laten we hier terloops opmerken dat deze op
leiding aan de E . N . hoe dan ook nog beter is dan 
aan de uni versi tei ten, waar het, zoals we straks 
zullen zien, helemaal catastrofaal was. Toch kun
nen we een verzachtende omstandigheid inroepen 
voor de E . N . We mogen aannemen dat de profes
sionele vorming eigenlijk pas in de discussie 
na 1900 erkend wordt (21). Het internationaal 
congres van het secundair onderwijs spreekt zich 
in 1900 uit voor een dringende aanpak van de pe
dagogische vorming. Reeds in 1894 kent Collard 
aan de pedagogische voorbereiding van de leraar 
van het M.O. een groot belang toe ( 22). Hij legt 
er de nadruk op, dat er zich vernieuwingen voor
doen op pedagogisch gebied meer actualiteits
onderwijs , meer passende methodes, vakkendoor
braak De waarde van de leerkracht wordt door 
hem meer bepalend gezien. Voorheen moest men om 
te slagen als leraar enkel wat onderricht zijn 
en een beetje gezond verstand hebben. Nu gaat 
men meer betrouwen op de mogelijkheden van de 
leraar in het pedagogisch proces. Vast staat dat 
men meer aandacht heeft voor een professionele 
vorming, die dan ook als noodzakelijk wordt ge
zien. De manier waarop dit moet gebeuren wordt 
nog sterk bediscussieerd. Pas een dertig jaar 
na de afschaffing van de E. N . wordt de pedagogiek 
toegepast in athenea en colleges (23). 
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1.2.2. Relatie école normale - universiteit. 

a. Een steeds terugkerende klaagreden is dat 
de E.N. "schade" berokkent aan de facul tei ten, 
meer bepaald aan de faculteit wijsbegeerte en 
letteren. Maar hoe is het dan mogelijk dat deze 
instelling, zoals zij het beschrijven, schade 
kan toebrengen aan een faculteit? Moet die toe
stand in de E. N. dan niet wat gerelativeerd wor
den t.o.v. hun eigen gebrekkige situatie? 

Fredericq schrijft dat de uiterst slechte toe
stand waarin de faculteiten van wijsbegeerte en 
letteren zich bevinden, niet veroorzaakt werd 
door Rousseau of Voltaire of de E. N., maar door 
haar eigen organisatie (24). Hij hangt dan ook 
een vrij somber beeld op van de universitaire 
situatie. Praktische cursussen ontbreken, het 
systeem van examens vraagt enkel geheugenwerk, 
de wetgeving is verouderd, het programma zit vol 
lacunes, de studenten hebben een slechte geest, 
ze volgen de wijsbegeerte en letteren om zo vlug 
mogelijk aan hun eigenlijke rechtsstudies te kun
nen beginnen, de toekomstige doctors worden aan 
hun lot overgelaten, er zlJn geen wetenschappe
lijke oefeningen en ze hebben geen werkmethode. 

De gehele uni versi taire toestand komt in hoofd
stuk twee uitgebreid aan bod. Daaruit zal blijken 
dat de uni vers i tei t op een erg laag pi tj e brandt. 
Bijgevolg kunnen we niet aannemen dat de E.N. 
de enige schuldige zou zijn in de slechte facultaire 
toestand. Dat ze er wel invloed op had en zelfs 
nadeel berokkende, willen we nader onderzoeken. 
In dit verband willen wij de meningen van de profes
soren op een rijtje plaatsen en nagaan welke de 
oplossingen zijn die ze dan voorstellen~ 

b. Sommigen menen dat zolang de E.N. blijft 
bestaan, er van enige ernstige hervorming aan 
de universiteit geen sprake kan zijn. De E.N. 
zou dus elke hervorming beletten. Over dit ver
band E.N. universi tei t ZlJn de meningen echter 
verdeeld en worden voorstellen om aan de toestand 
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iets te doen, dan ook anders geformuleerd. 
De meeste professoren (vooral aan de facul tei t 

wijsbegeerte en letteren) voelen de E.N. aan als 
harde concurrentie. Deze E . N. I s houden immers 
studenten wijsbegeerte en letteren en studenten 
wetenschappen van de universiteit weg. De E.N. 
doet het allesbehalve slecht t.o.v. de univer
siteit. Dat de E.N. daarom de enige oorzaak uit
maakt van de universitaire problemen, is, gezien 
de hele tijdsgeest en de daaruit voortvloeiende 
gevolgen voor de uni vers i tei t, te betwij felen. 
Daarenboven komt de kritiek vooral uit de hoek 
van de faculteit wijsbegeerte en letteren, en 
dit is te verklaren uit het feit dat de tijdsgeest 
meer in natuurwetenschappelijke zin ligt en dat 
de mensen van de geesteswetenschappen daar dan 
ook de consequenties van voelen. Ze reageren bij
gevolg heftiger. 
Dit betekent niet dat de faculteit wetenschappen 
niet van zich zou laten horen. Tussen 1880 en 
1882 formuleren de professoren Van Beneden, Spring 
en De Walque, van de faculteit wetenschappen te 
Luik, een uitgebreid voorstel om de "dood" van 
de doctoraten en van het wetenschappelijk onder
W1JS, veroorzaakt door de E.N., tegen te gaan. 
Daar komen we straks op terug. 

Ook is de concurrentie van de E.N.H. met de facul
teit wijsbegeerte en letteren zeker harder dan 
de concurrentie van de E.N.S. met de faculteit 
wetenschappen. De E.N.H. vormt een meer geïsoleerd 
nest, trekt meer leerlingen aan, en wordt op alle 
gebieden van meer energie voorzien dan de E.N.S. 
De universiteit heeft een meer directe greep op 
de E • N . S. , als onderdeel van de 11 génie ci vil" . 
Di t verklaart dus eveneens een overwicht van re
acties van de professoren van de wijsbegeerte 
en letteren. 

Welke meningen bestaan er nu over de verhouding 
E.N. universiteit? Een aantal meningen kunnen 
van elkaar worden onderscheiden : 
Er zijn professoren die vaststellen dat het slecht 
gaat in de faculteit, maar de schuld niet toe-
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schrijven aan de E.N. Roersch is van haar vol
maaktheid overtuigd "la préparation la plus 
parfaite qu'il était possible de réaliser dans 
notre pays" en hij wordt daarin gedeeltelijk ge
volgd door Dauge (25). Volgens hem is de E.N. 
dus zeker niet de schuldige. Fredericq vraagt 
de E.N. niet af te schaffen, omdat het mag be
schouwd worden als het enige degelijke instituut 
in België. Als er een probleem is, dan is dat 
het internaat en de afschaffing van het internaat 
kan de E.N. verbeteren (26). Een aantal anderen 
verklaart de E.N. ook niet schuldig maar wel zou 
volgens hen de E.N. moeten verdwijnen om enige 
verbetering in de faculteit mogelijk te maken. 
Een heropbloei van de facul tei ten zou slechts 
mogelijk zijn door een hervorming van het leer
programma en vervolgens door de afschaffing van 
de normaalscholen. "Supprimeer de E . N . ' s om de 
facul tei ten nieuw leven in te blazen", is hun 
leuze. Monseur, professor te Brussel, vindt de 
E. N. niet slecht. maar verdedigt toch zijn eigen 
zaak door het standpunt al het goede dat in 
de normaalscholen gedaan wordt, zou veel beter 
zijn als het in de facul tei ten zou worden ui tge
voerd (27). Een andere groep zegt dat de slechte 
toestand volledig te wijten is aan de E.N. Thomas 
schrijft over de E.N. van Luik als dodend voor 
de faculteit wijsbegeerte en letteren (28). An
deren nemen een soepeler houding aan, zoals de 
Ceuleneer "Hoe konden twee instellingen de ene 
naast de andere bestaan zonder zich onderling 
te schaden, daar de normaalscholen voorrechten 
genoten, die de faculteiten niet werden gegund." (29) 
Hij meent dat de E.N. de faculteiten benadeelt 
en dat deze E. N . dan ook beter verdwijnt. De af
schaffing van de E.N. stemt volgens hem overeen 
met de belangen van het onderwijs. 
"Het bestaan der normaalscholen was voor den bloei 
der facul tei ten wij sbegeerte zeer noodlottig." (30) 
Het is wel de groep die de E.N. schadelijk tot 
dodelijk noemt voor de facul tei t. die het luidst 
roept. De E.N. zou de elite van de universiteit 
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afromen, waardoor er onvoldoende studenten in 
de doctoraten zouden zitten en de kandidaturen 
enkel studenten hebben die zich voorbereiden op 
verdere rechtsstudies en niet op wijsbegeerte 
en letteren. Maar als het zo is dat de eli te afge
roomd wordt, dan heeft de E. N. toch een grotere 
kwali tei t en kan het wetenschappelijk niveau niet 
lager liggen. Als men dus de afschaffing van de 
E . N. vraagt, dan is het omdat ze het béter doet 
dan de universiteit. 
En wanneer Thomas schrijft "Nous ajouterons 
que l'enseignement universitaire aura toujours 
un caractère plus élevé que celui des écoles spé
ciales, parce qu'il est moins professionel; et 
I' on ne contestera pas qu' il est tout en cas plus 
libre et plus varié." (31), dan voegt hij er voor
zichtigheidshal ve aan toe dat dit laatste al thans 
het geval zou zijn indien de faculteit gereor
ganiseerd zou worden. En hij gaat zelfs verder. 
Niets zou volgens hem deze reorganisatie in de 
weg staan, ook niet het bestaan van de E.N. 

De E.N. is duidelijk niet de enige schuldige 
aan de slechte toestand van de faculteit. Dit 
standpunt houden de critici ook zelf niet vol 
en in 1889 nemen ze een veel soepeler houding 
aan. Er wordt gezegd dat de E.N. beter is dan 
de doctoraten. Thomas schrijft dit toe aan de 
programmahervormingen van 1884 aan de E.N. Hij 
bepleit dan ook niet meer de afschaffing van de 
E.N., maar de aansluiting bij de faculteit. De 
bekommernis om de universiteit blijft echter de 
grond van dit alles. Ook de Ceuleneer zal in 1889 
zijn visie aanpassen "Si I' on établi t un doc
torat encyclopédique semblable à celui proposé 
par la section centrale, il est de toute nécessi té 
de maintenir les écoles normales et de supprimer 
la dispense accordée par la loi de 1887. " (32) 
De hevige tegenstanders van de E.N. die v66r 1881 
de afschaffing vroegen, komen nu in 1889 tot het 
standpunt dat de E.N. pas kan verdwijnen als de 
universiteit voldoende gereorganiseerd is en in 
staat is een even goede maar liefst betere leraren-
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opleiding te verzorgen dan de bestaande. De Ceuleneer 
schrijft "On peut parfaitement bien supprimer 
les écoles normales ainsi que Ie diplome de profes
seur agrégé, mais à une double condition 11 
faut di viser Ie doctorat. Le récipiendère devrai t 
subir un examen sur les matières qu I il aura d' en
seigner plus tard. Et de plus, il devrait être 
soumis, après son examen à une année de stage 
professoral. (33) Hij vraagt een toepassen van 
het systeem van de E.N. op de doctoraten. De stand
puntverandering is slechts te verklaren wanneer 
we de gehele universitaire problematiek beschouwen. 
Het is inderdaad pas rond 1889 dat kansen geschapen 
worden om eindelijk aan het universitaire niveau 
te gaan sleutelen. Bijgevolg wordt de kri tiek 
op de E.N. dan ook meer gerelativeerd t.o.v. de 
toestand aan de universiteit en gaat men inzien 
dat een overnemen van de lerarenopleiding door 
de universiteit pas zin heeft, wanneer de ver
vanging tevens een verbetering is. Daarenboven 
zijn er aan de E.N. zelf ook veranderingen - Thomas 
noemt ze verbeteringen aangebracht, sedert de 
eerste kritieken in 1879-1880. Deze eerste kritieken 
worden geformuleerd vanui t de vaststelling dat 
het aan de universiteit zeer slecht ging en de 
dat E.N. het anders wel goed stelde. Daarenboven 
worden die kritieken verscherpt door de wet van 
1881 die de E.N. de volstrekte voorrang geeft 
voor de vorming van leraren M.O. (34). Rond 1890 
worden kritieken nu ook geuit op de faculteit 
zelf Thomas noemt het programma beneden alle 
peil. Hij zegt ook dat de wetgever onverschillig 
was t.o.v. de faculteiten. 

c. Voor de enen is de E.N. de oorzaak van alle 
ellende, voor de anderen heeft ze er niets mee 
te zien en kan ze dus ook beter blijven bestaan. 
Tenslotte is ze voor sommigen niet de rechtstreek
se schuldige, maar de verdwijning ervan zou de 
verbetering van de universitaire toestand bevor
deren. 

Naast deze al of niet schuldig verklaringen 
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van de E.N. worden ook oplossingen voorgesteld. 
Een eerste oplossing bestaat erin de E. N. af te 
schaffen maar meteen de nodige hervormingen aan 
de uni vers i tei t door te voeren. Een tweede oplos
sing stelt voor de E.N. dichter bij de univer
si tei t te brengen. Di t zou dan enkel gelden voor 
Luik, want Gent sluit er reeds bij aan. Als derde 
oplossi ng wordt een versmei ting met de universi tei t 
voorgesteld , wat dan zou betekenen het goede 
van de E.N. be waren in een universitaire reor
ganisatie. Tenslotte z1Jn er ook voorstellen om 
de E.N. te behouden of enigzins te hervormen zoals 
bijvoorbeeld door de afschaffing van het internaat. 

Een heel speciale oplossing die in 1881 voor
gesteld wordt en die zelfs aanleiding geeft tot 
het oprichten van een speciale commissie op rege
ringsniveau is het voorstel van de faculteit we en
schappen van de uni versi teit te Luik (35 ) . In 
de facul tei tsvergaderingen van 9 en 17 maart 1880 
komt het voorstel ter discussie. Het is erop ge
richt het vermeende doel van de regering "de 
tuer les doctorats et l'enseignement scientifi
que" (36) tegen te gaan. Dit voorstel bedoelt 
de doctoraten te redden door ze in zekere zin 
af te schaffen en ze onder de vorm van een E . N . 
des sciences (een tweede) weer tot leven te laten 
komen. De ti tel van professeur agrégé wordt hier
mee zowat een equivalent van de doctorsti tel. 
De duur van de studies zou vier jaar bedragen, 
waarvan de laatste twee jaar gewijd zouden Z1Jn 
aan een theoretisch en praktisch onderwijs in 
één enkele richting. Alhoewel de faculteit niet 
unaniem akkoord gaat met de organisatie van deze 
nieuwe E. N., is zij het wel eens over het principe 
van de oprichting. In elk geval wil men wel een 
ander programma aan deze tweede E.N. Het enige 
motief om een tweede E.N. op te richten is de 
doctoraten te redden. Deze doctoraten zijn trouwens 
door de wet van 1881 supplementair benadeeld, 
vermits de enige mogelijkheid om leraar M.O. te 
worden studeren in de E.N. is. 
De hier voorgestelde oplossing komt er op neer, 



25 

dat men de doctoraten hervormt in een soort E.N. 
om zo met de bestaande E. N. te kunnen concurreren. 
Belangrijk hierbij is dat men duidelijk opteert 
voor een hervorming van de doctoraten. Deze aanpak 
zal herhaaldelijk door de professoren aanbevolen 
worden. 

Bij de Luikse professoren kunnen we twee ver
schillende meningen onderscheiden enerzijds 
het voorstel van Van Beneden - Spring, anderzijds 
het voorstel Dewalque. (37) De eersten willen 
een specialisatie doorvoeren bij het begin van 
de studies, namelijk een richting physico-chi
mique, sciences naturelles et sciences mathématiques. 
En indien mogelijk nog een verdere opsplitsing 
van de sciences naturelles in de verschillende 
branches tot stand brengen. De toelatingsexamens 
zouden direct afgestemd zijn op de verschillende 
specialisaties. Deze specialisatie zou nodig ZlJn 
om een vak goed te kunnen geven. De studies zouden 
vier jaar duren. Er zlJn twee grote secties 
de sciences naturelles en de sciences mathématiques. 
In de eerste sectie hebben de eerste twee studie
jaren betrekking op het geheel van de sciences 
naturelles. in de tweede sectie op het geheel 
van de sciences mathématiques. De laatste twee 
jaar worden gewijd aan de studie (grondige studie) 
van één tak ui t de sciences. Men wil dus doctoraten 
inrichten. 

De Walque richt naast de 
tiques twee secties in 
en de sciences naturel les . 

sectie sciences mathéma
de physico-chimiques 

Hier zouden de studies 
drie jaar duren. De eerste twee jaren zijn gewijd 
aan de theorie van de sciences naturel les maar 
met een verschillend programma voor de sciences 
physico-chimiques en voor de sciences naturelles. 
Het derde jaar zou uitsluitend praktisch ZlJn. 

Niet alleen de professoren te Luik doen voorstel
stellen voor de oplossing van de facultaire pro
blemen. Ook Dauge, inspecteur van de E . N . S., for
muleert een voorstel in 1881 voor de faculteiten(38). 
Zijn principes zijn 
examens soepeler maken, 

niet 
de 

té veel specialiseren, 
samenhang van de cur-
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sussen niet uit het oog ver liezen, niet te vroeg 
opspli tsen in verschillende richtingen, de program
ma's niet meer in de wet inschrijven, gedurende 
het hele jaar evalueren, seminaries organiseren. 
Als dit alles zou gerealiseerd zlJn, dan zou de 
facul tei t zonder problemen met de E. N. goed samen 
kunnen functioneren. 

De wetgever heeft voor de afschaffing van de 
E.N. gekozen, samen met een hervorming van de 
universiteit. Maar Roersch stelt in 1890 vast: 
"aujourd' hui que Ie programme universitaire comprend 
la générali té des cours de I' école, Ie gouvernement 
a jugé inutile de la maintenir comme établissement 
séparé, et c' est à la facul té de philosophie qu' il 
incombe de nouveau la mission de pourvoir aux 
besoins de l'enseignement moyen humanitaire. 11 
lui serait difficile d'accomplir cette tache si 
son programme devai t se borner aux cours imposés 
par la loi". (39) 
De afschaffing werd geenszins voorbereid, de ver
vanging moest zomaar gebeuren, alhoewel toevoeging 
van "pédagogique" en "méthodologique" aan het 
programma van wijsbegeerte en letteren door de 
middenafdeling als voorbereiding wordt genoemd (40). 

NOTEN 

(1) F. Collard, La prêparation pédagogique des professeurs 
de l'enseignement moyen (s.l., s.d.), p. 387. 
F. Collard, °1852-+1927, doctor wijsbegeerte en letteren 
(1873), professor aan de L~uvense universiteit. (cfr. 
E. De Seyn, Dictionnaire biographique des sciences, des 
lettres et des arts en Belgique, Bruxelles, L'avenir, 
1935, deel I, p. 153). 

(2) P. Thomas, Ecole Normale et facultés (Gand, 1881), p. 10. 
P. Thomas, °1852-+1937, doctor wijsbegeerte en letteren 
(1870) U.L.B. Doctor in de rechten (lB73). In 1875 ver
vanger van prof. Vanderkindere. Hoogleraar in 1881. Van 
1884 tot 1886 geeft hij les in de normaalafdeling van 
de faculteit wijsbegeerte en letteren. (efr. T. Luykx, 
Rijksuniversiteit te Gent. Liber Memoralis 1913-1960. 
Faculteit der letteren en wijsbegeerte, Gent-Rectoraat, 
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1960, deel I, pp. 9-19). 
(3) P. Thomas, op.cit., pp. 1B-19. 

Dauge, inspecteur van de E.N.S., stelt dat het doel is : 
"assurer Ie recrutement du personnel enseignant des Athénées 
et Collèges établis ou à établir par l'Etat. 11 faut 
avant tout qu'elles répondent à cette destination, et 
que, grace à elles, Ie gouvernement ait toujours sous 
la main des professeurs capables et en nombre suffisant 
pourqu'il puisse être pourvu à toutes les chaires vacantes." 
Archief R.U.G. 4 A2/4, doos 7 (106). Note adressée 
par l'Inspecteur des études de l'Ecole normale des Sciences 
de Gand à M. Ie Directeur général de I' enseignement moyen 
et relative à la proposition de la faculté des SClences 
de l'Université de Liège d'annexer une école normale 
des sciences à la di te faculté. 16-4-1BBI. 15 pp. 

(4) P. Thomas, Ligue BeIge de l'enseignelllent, discours (Bruxel
les, 1882). 
I.v.m. de "Ligue BeIge de l'enseignement" zie ook 
Ligue BeIge de l'enseignement, Bulletin, (Bruxelles, 1BBB) 
Ligue BeIge de I' enseignement, Congrès international 
de l'enseignement, Bruxelles, 18BO, Discussions, (Bruxel
les, 1882) 
U.L.B. Faculté de Philosophie et Lettres, Eglise et en
seignement, Actes du Colloque du Xe anniversaire de l'Insti
tut d'Histoire du christianisme de l'U.L.B. (Bruxelles, 
Préaux, 1977) 29B pp. 

(5) Congrès BeIge de l'enseignement moyen (Bruxelles, 1880). 
(6) P. Thomas, De la réorganisation des facultés de philosophie 

et lettres en Belgique (Gand, 18BO) pp. 14-15. 
(7) P. Thomas, loc.cit. 
(B) P. Fredericq wordt geciteerd in de parlementaire debatten. 

Van Humbeeck, A.P.Chambre, 6 avril 1881, pp. 928-929 
"En autre les élèves de I' école normale ont des cours 
nombreux et variés qui manquent à la faculté ••• " 
P. Fredericq, 01850-+1920, studeert aan de E. N. H., profes
sor universiteit Gent (18B3), universiteit Luik (1879). 
In 1BB4 professor in de section normale flamande (Gent). 
Wordt ook voorzitter van het Willemsfonds. 
I.v.m. de "section normale flamande" werden aan Fredericq 
verschillende brieven geschreven door o.a. Wagener op 
30.9.1884, 19.10.1884, 21.9.1885, 23.10.1885, 28.9.1887, 
19.7.1888, 17.10.1888, 23.6.1889, 30.6.1889, 8.7.1889, 
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9.7.1889,29.8.1892. (Centrale Bib. R.U.G., handschriften). 

(9) P. Thomas, Ecole Normale et facultés "', p. 17. 
(10) P. Thomas, loc. cito 
(11) P. Thomas, loc.cit. 

P. Thomas, De la réorganisation des facultés ••• , p. 13. 
(12) A. de Ceuleneer, De afschaffing van de normaalscholen 

voor het middelbaar hooger onderwijs (Gent, 1890) p. 14. 
A. de Ceuleneer, °1849-+1924, doctor wijsbegeerte en 
letteren K.U .L. Van 1884 tot 1890 aan de faculteit wijsbe
geerte en letteren R.U.G. en belast met cursus aan "sec
tion normale flamande". Lid van de Conseil de perfection
nement de l'enseignement moyen. 

(13) P. Thomas haalt het functioneren van de Duitse seminaries 
en de Studente-Vereine aan ••• niet Gent. 
P. Thomas, Ecole Normale et facultés .•• , p. 17. 

(14) P. Thomas. op.cit., p. 18. 
(15) P. Thollas, loc.cit. Hij citeert Boutmy, Revue inter-

nationale de l'enseignement, (s.l., s.d.), p. 247 In 

dit verband. 
(16) P. Thomas. De la réorganisation des facultés ••. , p. 12. 

(17) F. Coll~rd, La préparation pédagogi que ••• , p. 387. 
(18) F. Collard. op.cit., p. 388 . 
(19) P. Thomas. Ecole Normale •••• p. 17. 

(20) R.T.E.M •• séance et comité. Conseil de Perfectionnement 
de l'enseignement. 26 septembre 1889. 
De Conseil de Perfectionnement geeft op 26 s eptember 
een unaniem advies om het onderwijs aan de E.N.S. meer 
praktisch te maken. Ze stellen vast dat de praktische 
voorbereiding van de leraar niet slecht is, maar ze op
teren voor een verlengde stage in scholen. Er is reeds 
een vorm van "instituutpracticum" in de E.N. o.l.v. de 
professoren Mister en Vander Mensbrugghen i.v.m. de cur
sus "mathématiques élémentaires" en "physique". De stu
denten van het derde jaar geven les aan leeftijdsgenoten. 
De inspecteur van het M.O. (Cambier) vindt dit niet vol
doende en stelt dat de leraar moet geoefend zijn in het 
lesgeven. Deze voorbereiding zou voor het ogenblik onvol
doende zijn. De exallenles. gegeven voor professoren op 
het einde van de studies. levert heel wat moeilijkheden 
op voor de student. De Conseil drukt de wens uit een 
lip robe jahr" zoals in Duitsland te organiseren. Als over

gangsmaatregel zou gelden dat elke normalist een les 
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geeft aan medestudenten binnen een cursus "exercices 
de leçons". Deze cursus zou 3 jaar lopen gedurende 2u. 
per week. De les die nu door de derdejaars van de LN.S. 
gegeven wordt aan hun collega's van de "ponts et chaussées", 
binnen de cursus "mathématiques élémentaires", zou verval
len. Unaniem wordt door alle leden van de Conseil een 
uitbreiding van de stage bepleit. 
In 1883 had deze Conseil eveneens unanIem gesteld dat 
elke professor aan de E.N.S. de studenten moest inlichten 
over de manier waarop het vak moest onderwezen worden 
i.v.m. de leeftijd van de leerlingen in het M.O. Dit 
gebeurde nogmaals In 1885. Daarenboven wordt In 1885 
voor elk vak een examenles gevraagd. Dit wordt tenslotte 
teruggebracht tot 2 lessen van 3/4 uur. Zonder enige dis
CUSSIe kent men aan die lessen de hoogste quote 12 
punten, toe. 
In 1886 stelde Wagener een stage voor In de athenea, 
begeleid door de leraars van deze athenea. 

(21) A. Gravis, L'enseignement normal des sciences (Liège, 
1912) p. 19. 

(22) F. Collard, Le stage professoral en Belgique (Louvain, 
1894) pp. 4-5. 

(23) F. Collard, La préparation pédagogique ••• , p. 390. 
(24) P. Thomas, Ecole Normale ••• , p. 3. 
(25) in: de Ceuleneer, De afschaffing van de normaalscholen ••• , 

pp. 17-18 : citaat Roersch. 
Roersch, Alphonse, °1870-+1951, studeert aan koninklijke 
atheneum en Rijksuniversiteit Luik. Doctor wijsbegeerte 
en letteren (1891). Rector universiteit Luik. Professor 
R.U.G. (1895). Lid van de Conseil de Perfectionnement 
de l'enseignement moyen. 
Dauge koppelt eveneens de problemen van de universiteit 
los van de E.N. 
Dauge, °4 april 1858-+1939. Doctor rechten R.U.G. (1880). 
28 sept. 1882 prof. E.N.S., professor R.U.G. 26 jan. 1884. 
Van 1884-1890 secretaris burgemeester Gent. 1899 prof. 
fac. rechten. 

(26) P. Fredericq, l'école normale supérieure de Liège, (s.1., 
1880) 13 pp. 

(27) "Toutes les bonnes choses qui se font à l'école normale 
seraient beaucoup meilleures si elles se faisaient dans 
toutes les facultés de philosophie, et notamment à celle 



30 

de liège." 
Dit citaat van Monseur komt voor in : de Smet de Nayer. 
A.P. Chambre, 17 juin 1891. p. 3435; alsook : E. Monseur. 
Nos Universités et nos lois. (liège. 1889) 63 pp. 
de Ceuleneer. De afschaffing van de normaalscholen. p. 12. 
Monseur. Eugène. °1860 (luik)-+1912 (luik), filoloog. 
dr. in de rechten. prof. U.l.B. 1905-1908. Vice-president 
van lila Société pour Ie Progrès des Etudes Philologiques 
et Historiques". 1905 voorzitter. 

(28) P. Thomas. Ecole Normale •••• p. 3. 
(29) de Ceuleneer, De afschaffing van de normaalscholen. p. 13. 
(30) Ibidem. 
(31) P. Thomas. De la réorganisation des Facultés •••• p. 13. 
(32) In 1887 worden ook de doctors opnieuw toegelaten tot 

het ambt van leraar in het M.O. 
de Ceuleneer. les Examens de Candidat et de docteur en 
philosophie et lettres. (Gand. 1889). p. 19. 

(33) de Ceuleneer. op.cit .• p. 20. 
(34) Zie verder 1.3.1. 1881 en de E.N. 
(35) Archief R.U.G. 4 A2/4. doos 7 (106). Note adressée 

par l'Inspecteur des Etudes de l'école normale des Sciences 
de Gand à M. Ie Directeur général de I' enseignement moyen 
et relative à la proposition de la faculté des sciences 
de l'Université de liège d'annexer une école normale 
des sciences à la dite faculté. 16.4.1881. 15 pp. 

(36) Archief R.U.G •• op.cit •• p. 1. 
(37) Van Beneden. Edouard. bioloog. °1846-+1910 luik. profes

sor in luik in 1872. 
Spring. Walter. physico-chemie. °1848-+1912, professor 
te luik. 
Dewalque. Gustave. °1828-+1905 luik. professor te luik. 

(38) Archief R.U.G., loc.cit. 
Archief R.U.G .• Ecole normale des Sciences. Inspection 
des Etudes. A Monsieur l'Administrateur-Inspecteur de 
l'Université. Directeur de l'école normale des Sciences. 
à Gand. l'Inspecteur des études./Signé/Dauge. Gand. 3 jan
vier 1882. 
Dauge bepleit het verschil tussen de E.N. en de doctoraten. 
Het diploma van doctor moet een grotere waarde hebben 
dan het diploma van professeur de l'enseignement moyen. 
De studies van de doctoraten moeten leiden tot het hoger 
onderwijs en men mag dus ook meer eisen stellen aan een 
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doctor dan aan een professeur de l'enseignement moyen. 

Als men de twee diplo~a's zou gelijkschakelen, dan zou 

men ofwel het niveau van de examens In de doctoraten 

naar beneden helpen ofwel de toegang tot de carrière 

In het M.O. te moeilijk maken. De enige oplossing is 

de hervorming van de doctoraten. Als deze op een hoog 
niveau ingericht worden dan IS er geen enkel bezwaar 

om deze elite- studenten, zonder verdere lerarenopleiding 

in het M.O. toe te laten. De doctors zouden wel een aan

tal lessen moeten bijwonen en geven. 

Andere voorstellen kwamen o.a. In 1876 de Ceuleneer, 
De la réforme de llensei gnement s uperIeur en Belgiqu e 

(Louvain, 1876). 75 pp. De Ceuleneer spreekt hier reeds 

van de afschaffing van de E.N.H., maar tevens zegt hij 

dat deze behandeling eigenlijk niet past in een werk 

over de hervorming van het universitair onderwijs pp. (54-

55). In 1889 bepleit hij wel een parallelle hervorming 

aan de doctoraten en aan de E.N. (de Ceuleneer, Les examens 

de ••• , p. 17 en volgende). Ook Thomas ziet dit zo in 

1889. De Ceuleneer stelt een stage van één jaar voor 

én een ander programma. Hij spreekt van een voorlopige 

stage In een atheneum, om na 1 à 2 jaar definitief be

noemd te worden. De proefperiode wordt beëindigd met 

drie lessen In 3 verschillende klassen. Aangevuld met 
een verslag van de directeur van het atheneum. Thomas 

stelt een hervorming voor én een praktische stage (Ecole 

normale ••• , 21). 

In 1881 stelden Vanderkindere en Hanssens , beiden liberale 
volksvertegenwoordigers én professoren te Brussel, de 

opheffing van de E.N. voor, l'IIaar met de nodige hervor.ingen 
aan de universiteit. 

Vanderkindere suggereert In dit verband een "Institut 

central des Hautes Etudes" (A.P., 1881 5 april p. 934 
en A.P., 1881 30 maart, p. 871) .--

(39) de Ceuleneer, De afschaffing van de normaalscholen, p. 17-

18. 

(40) P. Thomas, La nouvelle loi BeIge sur la collation des 

grades académiques et Ie programme des examens univer
sitaires, (Paris, 1890) p. 20. 
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1.3. De politieke visie op de E.N. 

1.3.1. 1881 en de école normale 

a. Onder de liberale regering van 1878 tot 
1884 komt, met de wet van 15 juni 1881, in de 
toestand van de E.N. verandering. 
Het wetsontwerp wordt op 27 februari 1880 neerge
legd in de kamer en de discussies beginnen op 
29 maart 1881 en worden voortgezet op 30 maart 
en 1, 5, 6, 7 en 8 april. In de senaat beginnen 
de discussies op 7 juni en duren twee dagen. Op 
8 juni wordt gestemd. Artikel 2 van deze wet staat 
niet in het ontwerp, maar wordt door een amen
dement van de senaat eraan toegevoegd. De discus
sies rond deze wet kunnen ons één en ander duide
lijk maken i.v.m. de politieke visie op de E.N. 
Een niet-ontgonnen discussie is die rond de wet 
van 15 juni 1883 i. v. m. het gebruik van het Neder
lands voor het M.O. in Vlaanderen, waarbij een 
normaalschool voor leraars Nederlands wordt opge
richt. Omdat dit een aparte problematiek is, zou 
een afzonderlijk werk hieraan kunnen gewijd worden. 

In de eerste plaats brengen wij de voornaamste 
wettelijke gegevens samen. Daarna gaan we nader 
in op de debatten in kamer en senaat. 
Om de parlementaire discussies rond die E.N. wat 
doorzichtiger te maken en er een zeker overzicht 
van te krijgen, zullen wij achtereenvolgens de 
argumenten pro en contra de lerarenopleiding aan 
de E.N. en universiteit behandelen. Daaruit kan 
in elk geval blijken in welke richting de discus
sies gaan, welke partijen welke argumenten ge
bruiken, waar het overwicht ligt, welke aspecten 
door wie helemaal over het hoofd worden gezien. 

Vooraleer we de E.N. wat systematischer gaan 
bekijken, willen we nog een algemene vaststelling 
doen. 
Aannemende dat de poli tieke belangrijkheid van 
een materie zich uit in het parlement, in de tij d 
die aan het onderwerp wordt besteed, stellen we 
het volgende vast. Op 98 bladzijden algemene dis-
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cussie uit de parlementaire annalen van de kamer, 
hebben zes bladzijden betrekking op de E.N. en 
op de lerarenopleiding. Dus ongeveer zes procent 
van de algemene discussie handelt over ons onder
werp. Dit is betrekkelijk welnlg en beduidend 
lager dan in de discussies van 1887 die we straks 
onder ogen zullen nemen. De E . N . is dus in 1881 
niet als het centrale probleem naar voren geschoven. 
Toch is het naast de oprichting van nieuwe scholen, 
de subsidiëring en het godsdienstonderricht, een 
niet uit het oog te verliezen element. 

b. Wat staat er nu in de wet van 1881 ui tge
schreven dat van belang is voor de E.N. of de 
lerarenopleiding? 
Naast het oprichten van meer scholen, het veran
deren van de subsidiëringswijze, het regime van 
de bestaande opname in de subsidiëring en het 
godsdienstonderricht, komt ook de verandering 
van de rekruteringsregels van het personeel aan 
bod (1). 

Hier willen we ons beperken tot de artikels 
die aanleiding waren i . v . m. de E . N. S. Artikel 
5 schrijft dat het diploma van "professeur agrégé 
de I' enseignement moyen du degré supérieur" vereist 
is om benoemd te worden als leraar of prefect 
in een koninklijk atheneum of in een gemeentelijk 
of provinciaal college, al of niet opgenomen in 
de subsidiëring -van de staat. Als geen enkele kandi
daat uit de staatsnormaalscholen solliciteert naar 
een vacante betrekking, kan de regering of de 
door haar bevoegd verklaarde instantie, indien 
het gemeentelijke instellingen betreft, deze plaats 
toekennen aan een kandidaat leraar M.O. die privé
studies deed of zelfs aan een niet-gediplomeerde 
kandidaat na een examen voor een door de regering 
aangeduide commissie (2). 

In artikel 7 wordt vermeld dat de voorzieningen 
hierboven beschreven niet van toepassing zijn 
op personen die in functie zijn. 

Artikel 8 bepaalt dat de vergoedingen door 
de regering vastgesteld worden. 
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Artikel 13 Voor de doctors wijsbegeerte en 
letteren en de doctors wetenschappen die het diploma 
van "professeur agrégé" willen behalen, wordt 
de duur van de cursussen verminderd en het aan
tal proeven beperkt. 

Artikel 14 dat het diploma van "professeur 
agrégé de l'enseignement moyen de l'un ou de l'autre 
degré" zal uitgereikt worden door een speciale 
commissie, na een examen waarvan het programma 
en de kosten geregeld worden door een koninklijk 
besluit. 

mag de regering 
volgden in de 

toelaten tot 

Als de rekrutering het vereist, 
ook personen die geen cursussen 
normaal instellingen van de staat 
de examens. De regering mag de voorwaarden hiertoe 
bepalen. 

Tenslotte wordt in artikel 16 gezegd dat het 
aantal en het belang van de toe te kennen beurzen 
jaarlijks bij de begroting worden bepaald. 

Minister Van Humbeeck van openbaar onderwijs 
en minister Bara van justitie ondertekenen deze 
wet. "Désormais" schrijft Greyson (3), en ook 
anderen zlJn deze mening toegedaan. Het voorstel 
lokt energieke protesten uit. Het alleenrecht van 
de staat om toekomstige leraars M.O. te vormen, 
wordt niet aanvaard "prét·ention que l' on con
sidérait comme exhorbitante." (4) 

Artikel 5 van de wet verplicht het diploma 
van professeur agrégé de l' enseignement moyen 
superleur, dus verplicht het diploma te behalen 
in de E.N., want daar alleen worden deze diploma' s 
uitgereikt. 

Artikel 13 bouwt speciale voorwaarden in voor 
de doctors die willen les geven in het M.O. 

c. Welke zijn nu de argumentaties die de parle
mentsleden aanbrengen? Er is een overwicht aan 
argumenten pro het doctoraat contra de E. N. Het 
zijn niet alleen katholieken die de E. N. ter sprake 
brengen, maar ook de liberalen. Olin, Vanderkindere, 
Janson en Hanssens (5) breken een lans ten voor
dele van het doctoraat. 
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Laten we eerst de nieuwe argumenten, die niet 
ter sprake kwamen bij de uni versi taire kritieken , 
behandelen (6). Zo beweert men dat het monopoliseren 
van de E.N. een absurde zaak is, omdat de E.N. 
zelfs samen met de doctoraten niet kan voorzien 
in de nodige leerkrachten. De aanvulling met af
gestudeerden van de uni versi tei t is in elk geval 
nodig (alhoewel de aantallen in de doctoraten 
nu ook weer niet zo hoog liggen). Zo is er te 
Gent in de facul tei t wijsbegeerte en letteren 
lange tijd geen enkele student. Het wordt dan 
ook "un fai t extraordinaire" genoemd, wanneer 
in 1881 opnieuw 1 student in het doctoraat zit (7). 
In de E. N . S . zi tten er in 1880, 1881, 1882 respec
tievelijk 1, 2 en 3 studenten in het derde en 
laatste jaar. Het is dan ook te begrijpen, dat 
er in de kamer beweerd wordt "Nous manquons 
des professeurs. Cela est évident." (8) en dat 
men zelfs de toelating vraagt om vreemde profes
soren te mogen aanvaarden in de athenea. In het 
R.T.E.M. 1876-1879 staat "Les écoles normales 
existantes n'ont pas pu fournir des professeurs 
diplomés en quant i té suffisante pour occuper tous 
les emplois." (9) Zieke professoren in de athenea 
kunnen niet vervangen worden; in de athenea heeft 
het merendeel van de professoren geen diploma 
van de E.N.; er rijzen problemen i.v.m. het leer
lingenaantal. In elk geval staat vast, dat men 
ui t de E. N. niet voldoende kan rekruteren en dat 
dit in de toekomst - zeker binnen de eerste jaren -
ook niet het geval zal zlJn. Daarenboven stelt 
dit probleem zich hier duidelijker voor de E.N.S. 
dan voor de E.N.H. Wij kunnen de Chimay begrijpen 
wanneer hij argumenteert tegen het monopolie van 
de E . N . ( 10). Wij kunnen inderdaad de vraag stel
len in welke mate deze beslissing logisch is, 
wanneer we de realiteit onder ogen nemen. De E.N. 
alleen kan inderdaad niet voldoen aan de kwan
ti tatieve noden en de Ceuleneer zou wel eens ge
lijk kunnen hebben, wanneer hij zegt dat de wet 
van 1881 in verband met de benoeming van de leer
krachten voortdurend overtreden wordt en dat de 
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liberale kranten hun best doen om dit alles te 
verzwijgen. In elk geval is dit contra-argument 
niet betrokken op de kwaliteit van de lerarenop
leiding. 

Een ander punt dat nieuw aangebracht wordt, 
is dat van de vrijheid van onderwijs. In 1887 
wordt hiermee nog veel meer gezwaaid (vooral door 
de katholieken) dan in 1881. De redenering is 
dat er een aanslag is op de vrijheid, want volgens 
de wet zouden enkel de afgestudeerden uit de E. N . 
de capaciteiten hebben om les te geven in het 
M.O. en zij die er buiten afstuderen niet. Dit 
betekent dus ook dat de faculteiten wijsbegeerte 
en letteren en wetenschappen die voor het grootste 
deel mensen aan het onderwijs afleveren, nu niet 
meer onvoorwaardelijk toegang geven tot die car
r1ere. De doctors die daar afstuderen, krijgen 
dus een soort bewijs van onbekwaamheid mee. 
Janson schrijft "lIs sont obligés de retomber 
sous la férule d ' un pédagogue de I' école normale." 
(11) Woeste (12) voegt aan het argument "aanval 
op de vrijheid van het onderwijs" het volgende 
toe "Les candidats sortant d' établissements 
libres ou ayant fait des études privées sont exclus 
du professorat dans les collèges et les écoles 
moyennes de l'Etat." (13) Dus hij verruimt het 
tot de vrije universiteiten. 
Hij stelt de vraag of het zinvol is mensen uit 
te sluiten omdat ze niet aan de E.N. zelf hun 
studies hebben gevolgd. Met het argument van Ro
gier : " . .• nous vi vons sous un régime de liberté, 
et nous voulons que la liberté entière pénètre, 
autant que possible, partout" (14) , dus met een 
liberaal argument uit 1850, meent Woeste de incon
sequentie van de huidige liberalen Lv.m. de vrij
heid van onderwijs aan te tonen. De liberalen 
weerleggen dit als een anachronisme en deze ge
dachtenwisseling komt nog veel sterker aan bod 
in 1887. We bespreken het dan ook nader bij de 
behandeling van de wet van 1887. Enerzijds is 
de vrijheid geweld aangedaan door het uitsluiten 
van doctors van de universiteit, alhoewel ze - mits 
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aan bepaalde voorwaarden te voldoen - toch leraar 
kunnen worden. Anderzijds is §2 van artikel 12 (15) 
eveneens een aanfluiting van de vrijheid, want 
hierdoor heeft de regering té veel vrijheid en 
zelfs willekeur. 
Woeste vat samen : "La loi qui est présentée reste 
pour nous une loi mauvaise el Ie est mauvaise 
parce qu'elle porte atteinte à l'instruction in
di viduelle. à la liberté d' enseignement. aux droi ts 
des comm\Hles." (16) Wat het argument aangaande 
de vrijheid betreft, moeten we vaststellen dat 
de toestand niet meer dezelfde is als in 1850. 
Weliswaar moeten de doctors nu een supplementaire 
inspanning doen, maar tenslotte is het toch enkel 
de E.N. die duidelijk als doelstelling heeft 
"former les futurs professeurs de l'enseignement 
moyen" (17). 
Of deze doelstelling dan wel gerealiseerd wordt, 
is een andere zaak. De uni versi tei t heeft in elk 
geval niet de bedoeling leraren op te leiden. 
Het argument "inbreuk op de vrijheid" zou dus 
theoretisch niet opgaan voor zover het de kwali tei t 
van de lerarenopleiding betreft. Politiek is dit 
argument wél te begrijpen vermits het een gekleur
de interpretatie van de vrijheid van onderwijs 
inhoudt. 
Een derde argument van de oppositie dat anders 
klinkt dan wat we reeds aan de .uni versi tei t hoor
den, is dat de E. N. veel geld kost. Temeer daar 
ook lange tij d aan de uni vers i tei t leraren konden 
afstuderen. De katholieken vinden de E. N . dan 
ook overbodig. Ook het kleine aantal studenten 
dat er jaarlijks afstudeert, maakt van de E.N. 
een dure aangelegenheid. Anderzijds stellen we 
vast dat de budgetten niet zo vlot aan de E.N. 
worden toegekend. Zo zal Luik jaren moeten wachten 
op kredieten voor nieuw meubilair. Ook de beurzen 
worden beperkt. Dit derde argument lijkt ons zeer 
subjectief. want je kan zowel de lerarenopleiding 
aan de universiteit als aan de E.N. afschaffen 
als het alleen om de kosten gaat. 

De drie hoger genoemde argumenten worden door 
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de oppositie ruim en uitgebreid aangebracht. 
Naast deze drie kri tieken niet rendabel, 

te duur en inbreuk op de vrijheid, zijn alle kri
tieken dezelfde als die van de universiteit 
"une espèce de cloitre laïque, tous les esprits 
dans le même moule, le coup de mort aux facul tés" 
(18). Deze laatste kritieken worden ook gehanteerd 
door Vanderkindere en Hanssens. Ze weten dat de 
organisatie van de E. N. aan deze kritiek onderhevig 
is (19), vanwege de universiteitsprofessoren. 
Olin, Janson, Vanderkindere en Hanssens, die tot 
het liberale "kamp" behoren, spreken dus eigen
lijk hun eigen partij stelling tegen. Hanssens 
en Vanderkindere zijn beiden professoren aan de 
U. L. B. In die zin is hun kritiek dan ook vanuit 
hun universitaire positie te begrijpen. Janson 
wordt in 1862 doctor in de rechten aan de U • L . B . 
Wie met de U.L.B. te maken heeft, stelt zich dus 
blijkbaar op tegen de monopolisering van de E. N. 
Zo ook Thomas en Monseur. Alhoewel dit dan weer 
voor een stuk niet opgaat, want Woeste, Bara, 
Van Humbeeck studeerden eveneens aan de U.L.B. 
en zijn duidelijk pro de E.N. 

In de argumentatie contra wordt hierop dan ook 
graag een beroep gedaan door de katholieken. "On en 
a fait en quelque sorte un établissement claustral; 
les élèves y sont enfermés; ils doivent entrer 
à heure fixe j ils sont soumis à des préscriptions 
sévères comme dans un pensionnat . " (20) Dit zl.Jn 
allemaal uitspraken die reeds bij de uni versi taire 
kritieken te horen waren. Daarenboven blijkt uit 
deze kri tieken hoezeer Luik, in tegenstelling 
met Gent, in de hoofden van de critici speelt. 
Di t is trouwens een vaststelling die voor de gehele 
discussie geldt. De E. N. te Gent wordt er overal 
slechts op de tweede plaats bij betrokken. Vooral 
het Luikse internaat valt niet in de smaak. De 
critici noemen het een broedplaats van wereldvreemd
heid "Ne vaut-il pas mieux habi tuer les jeunes 
gens à être en relation avec le monde? Ils auront 
plus tard à s'occuper de jeunes gens, à les conduire; 
il ne faut pas qu'ils sortent d'une espèce de 
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cloître. " (21) Ook op de programma 1 s , vooral dan 
van de Luikse E.N. heeft men kritiek. Janson besluit 
in dit verband : "lIs laissent beaucoup à désirer." 
(22) Meer details of een nadere omschrijving krijgen 
we niet. Het blijft bij slogans die we reeds bij 
de professoren hoorden "Ie coup de mort aux 
facul tés" of "Ie but est de tuer les études de 
philosophie". Deze argumenten worden niet verder 
uitgewerkt . 

Het is nu precies op deze kritieken, die door 
de oppositie niet uitgesponnen zijn, dat de repliek 
van de overige liberalen gericht is. "Ces cri tiques 
contre l'école normale de Liège, avant d'arriver 
ici, S I é taien t pr odui t e dans une s oci été qui rend 
à l'enseignement, en Belgique , de s services signalés, 
en s'occupant de la façon l a plus s e r l e use des 
différents més ures qui peuven t favorise r Ie pr ogrès 
des études philologiques en historiques." (23) 
De kritieken van Thomas contra de E.N. zijn dus 
ook in het liberale kamp bekend. En alhoewel Thomas 
liberaal is, gaan de liberalen die pro de E.N. 
zlJn, vooral een beroep doen op de uitspraken 
van Paul Fredericq, professor aan de uni versi tei t 
te Luik. "11 1 1 a fait dl une façon tellement décisi ve 
que je crois pouvoir emprunter ses paroles; elles 
valent mieux que celles que je pourrais y substituer, 
au point de vue de 1 1 élégance et de la correction ; 
elles ont l'autorité spéciale qui, en pareille 
matière, s'attache aux paroles d'un professeur." (24) 
De argumenten pro de E. N., die Fredericq aanbrengt, 
zlJn de voordelen van het samenwonen, de weten
schappelijke atmosfeer, dezelfde programma's van 
de universiteit, praktische cursussen, bevordering 
van het initiatief, goede geest, persoonlijk werk. 

d. Noch de argumenten van Vanderkindere en Hans
sens, die een reproduktie zijn van Thomas 1 betoog, 
noch de repliek van de liberalen, die een beroep 
doen op Fredericqs uitspraken, zlJn nieuw. Het 
zlJn daarenboven ook de universiteiten die binnen 
de liberale partij oorzaak ZlJn van oppositie. 
Liberale professoren (waaronder ook Thomas) zijn 
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dus niet zo gelukkig met het ontwerp. 
We moeten wel opmerken dat de katholieken, die 
in de aanval zijn, minder op deze ui tspraken van 
de professoren een beroep doen dan de liberalen. 
Naast de kritiek op het internaat, op de uniformiteit 
aan de E.N. en op de schadelijke concurrentie met de 
faculteiten, halen de katholieken zoals we zagen 
ook de niet-rendabili tei t, de kosten en de inbreuk 
op de vrijheid als contra-argumenten aan. 
Deze laatste drie argumenten hebben geen betrekking 
op de kwaliteit van de lerarenopleiding. 
Een duidelijk uitgebouwde verdediging pro de E. N. 
krijgen we ook niet. Nieuwe elementen worden door 
de liberalen helemaal niet aangebracht en zij gaan 
niet te diep op de zaken in. Wij kunnen de vraag 
stellen of het enkel om de lerarenopleiding te doen 
is. Indien het om de kwali tei t van deze opleiding 
zou gaan, dan zou men toch kunnen verwachten dat 
het veel resoluter zou worden verdedigd. 
Ons vermoeden wordt versterkt door het feit dat 
zelfs sommige liberalen niet met het ontwerp kun
nen instemmen. Maar wat hier vooral uit blijkt 
is, dat de bekommernis om de universitaire moge
lijkheden voortdurend meespeelt. 
Ook de katholieken zijn bekommerd om de (hun) 
uni versi tei t. Ze willen deze minstens op hetzelfde 
peil als de E.N. Trouwens zeggen ze, we hebben 
er alle redenen voor. De studies zijn even moeilijk 
en even lang. In het buitenland is de lerarenop
leiding volledig in handen van de universiteit. 
Daarenboven wordt door het isoleren van de doc
toraten van het leraarschap, de carrlere van de 
uni versi tei tsstudenten in de facul tei t wij sbegeerte 
en letteren en in de faculteit wetenschappen, geblok
keerd. Tenslotte is het onlogisch de doctors niet 
in aanmerking te laten komen voor het leraarschap, 
want gezien het aantal leerkrachten dat elk jaar 
opnieuw nodig is, kan de E.N. daar alleen niet 
aan voldoen. Gedurende 31 jaar waren de liberalen 
akkoord met het systeem : én doctors én afgestudeer
den uit de E.N. als leerkrachten. Dit kan niet 
zomaar plots slecht zijn. Het is echter niet be-
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wezen dat lerarenopleiding in de doctoraten 31 jaar 
lang goed was. Het aantal afgestudeerden is er 
daarenboven altijd erg laag gebleven. 

Als we de argumenten pro en contra tegen elkaar 
afwegen, dan kunnen we een aantal conclusies trek
ken. 

De eerste is dat de interesse van de politici 
zeker niet de kwaliteit van de lerarenopleiding 
betreft. Dit blijkt o. a. in het gebrek aan kritiek 
op de wetenschappelijke vorming en op de profes
sionele vorming. 
\\Iel worden pro en contra organisatie van de E.N. 
aangebracht, maar waar, bij de universitaire kri
tieken, deze organisatie de oorzaak is van de weten
schappelijke tekorten, wordt diezelfde relatie hier 
niet gelegd en komt men niet tot de essentie van 
de wetenschappelijke vorming. Over de professionele 
vorming wordt met geen woord gerept. Ook niet 
over trainingskansen in de E . N. zelf. De relatie 
met het M.O. wordt niet vernoemd. De E . N . wordt 
als een stuk van het H.O. gezien en niet in verband 
gebracht met het M.O. Het is nochtans uiterst 
belangrijk dat in een lerarenopleiding rekening 
wordt gehouden met het belang van de leerlingen 
van het M.O. De kwali tei t van de lerarenopleiding 
wordt over het hoofd gezien. 
Een voorbeeld voor dit gebrek is de volgende ar-
gumentatie van de katholieken "Je vois bien 
Ie but que vous avez en vue ""Mais vous n l y 
arriverez pas. Dans notre pays, les partis se 
succèdent au pouvoir et il dépend de chacun dl eux 
d'imprimer successivement à l'enseignement des 
écoles normales une empreinte différente. De façon 
que par la disposition que vous propos ez vous 
ne parviendrez même pas à cette uni té permanente 
de direction qui, d I après vous, doi t présider 
à la formation des professeurs de l'enseignement 
moyen." (25) Deze uitspraak staat natuurlijk in 
verband met de liberalen, maar ze legt toch eveneens 
een deel van de katholieke bedoeling bloot. Ook 
hun uitspraak over de liberale inbreuk op de vrij
heid en de kritiek op de té grote willekeur van 
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de staat om te benoemen wie men wil, wijzen in 
deze richting. 
Anderzijds zouden de liberalen van hun kant geen 
toegevingen willen doen en hun wetsontwerp zou 
dus een ontwerp ne varietur zlJn; ook al zou er 
een verbetering ten dienste van de lerarenopleiding 
voorgesteld worden. Ook kunnen wij een zeker gebrek 
aan logica niet zomaar voorbijgaan, gezien het 
tekort aan leerkrachten. De E. N. is een politiek 
twistpunt. Dit blijkt uit de parlementaire discus
sies. De waarde van de lerarenopleiding komt pas 
op de tweede plaats en zelfs dan nog kunnen we 
omtrent de kritieken vragen stellen. 

1.3.2. 1887 en de école normale. 

1.3.2.1. Kamerdiscussie 1887 

a. Na een herhaaldelijk aandringen van de li
beralen om de bespreking uitte stellen (26), wordt 
de discussie door de voorzitter tenslotte toch 
geopend. Het oorspronkelijk voorstel van de regering 
is gebaseerd op de vaststelling dat er in de wet 
van 1881 twee onjuistheden steken. Thonissen haalt 
ze aan (27). 

De eerste is dat niemand een plaats in het 
M.O. kan bekomen zolang er een kandidaat is die 
afstudeert in de E . N. De tweede is dat enkel de 
studenten van staatsinstellingen zich kunnen aan
melden voor een examencommissie van het M.O. om 
het diploma van "professeur agrégé de I' enseigne
ment moyen" te bekomen. Thonissen ziet hierin 
twee onrechtvaardigheden en dient daarom een wets
ontwerp in dat daarin verandering kan brengen. 
De regering stelt voor terug te keren tot de wet 
van 1850 en iedereen toe te laten, waar hij ook 
studeerde, zich voor een commissie te melden om 
het diploma van "professeur agrégé de I' enseignement 
moyen du degré supérieur" te behalen. 

De middenafdeling, waarin o.a. Woeste zetelt, 
onderzoekt dit ontwerp en voegt er op zijn beurt 
twee nieuwe elementen aan toe. 
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De middenafdeling stelt voor zonder andere voor
waarden de doctors tot het leraarschap toe te 
laten. Thonissen plaatst zich achter het voorstel 
en wordt hierin gestimuleerd enerzijds door de 
vraag van een deputatie jonge doctors wijsbegeerte 
en letteren en wetenschappen, die hem vragen het 
voorstel van de middenafdeling op te nemen, en 
anderzijds door de professoren van de universiteiten 
die eveneens deze modificatie vragen. 

Het verwijt dat de liberalen hem toesturen 
zich laf achter Woeste te scharen was dan ook 
te verwachten. 
De katholieken stellen het onderwerp erg eenvoudig 
voor. Het zou enkel een terugkeer zlJn naar het 
liberale voorstel van 1850 en daarenboven zou 
het slechts om 2 artikels gaan. Er zijn trouwens 
belangrijker wetten en men kan toch niet blijven 
uitstellen. De discussie staat inderdaad al geruime 
tijd op het programma. 

b. Op 6 februari 1887 wordt een wet van kracht 
die veranderingen aanbrengt aan de wet van 15 ju
ni 1881 op het M.O. 
Deze nieuwe wet wordt "de wet Woeste" genoemd. 
In artikel 1 worden de doctors in de wijsbegeerte 
en letteren en de doctors in de wetenschappen 
vrijgesteld van het diploma van "professeur agrégé 
de I' enseignement moyen" van de lagere of van 
de hogere graad. 

Artikel 2 bepaalt dat bij gebrek aan kandidaten 
met diploma van doctor en ;· in het geval niemand 
van hen naar een plaats solliciteert, dat de va
cante plaatsen kunnen toegewezen worden, indien 
het provinciale of gemeentelijke instellingen 
betreft, aan kandidaten zonder diploma. Die moeten 
weliswaar een bekwaamheidsexamen afleggen voor 
een commissie. 

Artikel 3 heft artikel 13 van de wet van 1881 
op een voordelige regeling van de studies aan 
de E.N. voor de doctors is nu niet meer nodig. 

Artikel 4 vervangt een deel van artikel 14 
van de wet van 1881 : de uitzondering voor toelating 
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tot het ambt vervalt, want nu geldt "Toute personne 
peut se présenter aux examens et obtenir ce diplome, 
sans égard au lieu ou elle a fait ses études". 

Vier van de 5 artike ls van deze wet hebben 
rechtstreeks betrekking op de lerarenopleiding 
aan de E.N. 

Artikel 5 betreft de subsidiëring. Van de 4 
punten die in 1881 aan bod kwamen en waarvan de 
lerarenopleiding een beperkt onderdeel vormde, 
vinden we hier in hoofdzaak de lerarenopleiding 
in discussie. 
De motieven van minister Thonissen voor het weg
nemen van de priori tei ten van de E. N . zouden als 
volgt zijn : 
"Ie projet perm et à tous les postulants , sans 
égard au lieu ou ils ont fait leurs études, de 
se présenter devant Ie jury, à I' examen de profes
seur agrégé de l'enseignement moyen de l'un ou 
de I' autre degrée. L' intérêt du pays est d' avoir 
d'enseignement moyen Ie meilleur possible ... " (28) 
Ook de bekommernis om een voldoende aantal leraren 
te kunnen rekruteren om aan de noden te kunnen 
voldoen, bevorderde de terugkeer naar het prin
cipe van 1850 én doctors én geaggregeerden van 
de E.N. worden tot het leraarsambt toegelaten. 

Deze 2 motieven : voldoen aan de noden en goede 
leerkrachten afleveren, willen we aan de hand 
van de parlementaire discussies op hun waarde 
nagaan. 

De discussie verliep in de kamer van 17 novem
ber 1886 tot 2 februari 1887. Op 21 december 1886 
en 22 december 1886 kwam het wetsontwerp in de 
senaat, waarna het terug naar de kamer gezonden 
werd. 59 leden van de 77 stemden voor, 18 tegen. 
Het ontwerp werd dus aangenomen (29). 

c. Al in de eerste minuten van de discussie 
valt de slagzin respect voor de vrijheid van 
onderwijs. Het zlJn de liberalen zelf, met als 
woordvoerder BuIs, die met dit element komen aan-
draven. Dit wordt trouwens uitgelokt door een 
passage in het "exposé des motifs" dat aan het 
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wetsontwerp is toegevoegd. 
"Les exigences légitimes de la liberté d'en

seignement s'opposent à ce qu'un citoyen reconnu 
capable, soit repoussé à cause du caractère de 
l'école ou il a pU1se les connaissances eX1gees 
par la loi. La règle consti tutionelle de I' égali té 
des Belges devant la loi ne perrnet pas qu' un can
di dat possédant les apti tudes requises soit écarté 
à raison du lieu ou de la façon dont il a acquis 
la capacité constatée par Ie jury." (30) 

De liberalen noemen hierom het ontwerp een 
duidelijk politieke zaak. Hoe is het mogelijk 
dat de katholieken beweren dat in 1881 deze vrij
heid en gelijkheid overtreden z1Jn, want de of
ficiële instellingen hebben toch tenminste het 
recht eisen te stellen aan hun leerkrachten. 
En vermits de vrije instellingen geen andere garantie 
bieden dan een dubieus examen, hebben ze er zoveel 
reden temeer voor. 
De katholieken interpreteren deze vrijheid van 
onderwijs verkeerd, want het is niet de bedoeling 
van de wetgever met de vrijheid van onderwijs 
de toelating te verzekeren van leraren, die in 
de vrije scholen worden gevormd tot het leraren
korps van de staatsscholen. 
Het is de bedoeling de vrije meningsuiting te 
verzekeren en iedereen die kans te bieden onder
wijs te geven of te volgen naar eigen keuze. De 
staat heeft het volle recht haar leerkrachten 
in de E.N. te rekruteren, en daarenboven heeft 
zij alle garanties goeie leerkrachten te krijgen. 

Toch blijven de katholieken erbij dat de vrij
heid en de gelijkheid geweld is aangedaan, want 
hoe bekwaam iemand ook is, als hij niet in de 
E. N. afstudeert dan kan hij geen goeie leerkracht 
zijn. 
Het is toch de instelling niet die het criterium 
mag zijn, maar de capaciteit van de leerkracht. 

Elke partij heeft haar eigen interpretatie 
van de vrijheid van onderwijs en dit blijft de 
kern van de gehele discussie. Di t wetsontwerp 
geeft aanleiding tot een politiek debat. 
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De liberalen zullen proberen aan te tonen dat 
de E.N. de meeste garanties biedt voor de rekrutering 
van leraren. De katholieken willen bewijzen dat 
ook de uni versi tei ten goede leerkrachten afleveren. 
Beiden steunen ze daarvoor op het principe van 
de vrijheid. Het verwijt van de katholieken aan 
de liberalen, dat ze hun eigen liberale wet van 
1850 niet aanvaarden en dus ook het principe van 
de vrijheid van onderwijs niet respecteren, wordt 
door de liberalen weerlegd met het argument dat 
de toestand volledig anders is in 1887 dan in 
1850. 
Dit behandelen we verder bij de senaatsdiscussie. 

Meer dan in 1881 komt de eigenlijke lerarenop
leiding aan bod. De liberalen willen garanties 
voor een goede lerarenopleiding, de regering even
eens. Het zijn de katholieken die uit de discussies 
naar voren komen als minst geïnteresseerd voor 
de kwaliteit van de lerarenopleiding. Maar duide
lijk blijft dat bij alle partijen de politieke 
motieven aan de basis liggen van hun stellingname. 
Toch krijgen we hier voor het eerst een meer om
schreven beeld van de leraar. De katholieken hebben 
hierbij niets in te brengen. Het liberale beeld 
kan ons dus een contrast geven met de katholieke 
stellingname i.v.m. leraren en hun opleiding en 
het kan ons dus informeren over de betekenis van 
de afschaffing van de E.N. door de katholieke 
regering. 

Welk is nu het beeld dat de liberalen ons op
hangen van een leraar. 

De leraar moet de stof kennen die hij zal onder
wijzen, maar daar mag het niet bij blijven. Een 
geleerde is niet noodzakelijk een goeie leraar. 
Een leraar moet zijn gedachten kunnen meedelen, 
moet zich klaar en boeiend kunnen uitdrukken. 
Hij moet op de hoogte zl.Jn van de onderwijsmethode 
en zin hebben voor methode. Observatie en intel
ligentie zijn noodzakelijke eigenschappen. 
Hij moet met zl.Jn leerlingen kunnen omgaan en 
uiteraard speelt hier een stuk persoonlijke er
varing mee. Een methodische onderlegdheid is echter 
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niet het enige, de leerkracht moet ook "waard" 
zlJn jonge generaties op te leiden. De karakter
vorming is een noodzakelijk element van de leraren
opleiding. 

De liberalen stellen 3 voorwaarden aan een 
toekomstige leraar de stof kennen, wetenschap
pelijk gevormd zijn, kunnen lesgeven; dus een tech
nische beroepsvorming. En tenslotte, maar daarom 
niet minder waard zijn leerlingen te vormen, en 
dit noemen zij dan karaktervorming. 

Het kan niet ontkend worden dat de 3 basis-ele
menten van een goeie lerarenopleiding door de 
liberalen aangeraakt worden. We zeggen aangeraakt 
en niet uitgebouwd of doordacht, want dit ontbreekt 
vooralsnog. Vanui t het standpunt dat vrijheid 
van onderwijs betekent de staat mag voor haar 
lerarenopleiding eisen stellen, komen de liberalen 
tot een formulering van wat zij van een leraar 
verwachten. 
Deze verwachtingen kunnen volgens hen ingelost 
worden in de bestaande E.N. en daarvoor geven 
ze weerom enkele argumenten aan. 
De E.N. geeft een degelijke kennis mee. Praktisch 
dezelfde vakken van de uni vers i tei t komen aan 
de E.N. voor. De wetenschappelijke vorming zou 
dus verzekerd zijn. Trouwens op deze wetenschappe
lijkheid moeten de professoren geen kritiek leveren, 
want ze geven zelf les aan de E.N. 

De technische vorming wordt gegarandeerd door 
een aantal cursussen en wordt niet alleen door 
een examen geconstateerd, maar gedurende de ge
hele opleiding begeleid. Voorbereidende praktische 
oefeningen, de stage om te leren lesgeven en om 
de methode te assimileren leveren het bewijs van 
de mogelijkheden die de student heeft. 
Daarenboven worden zowel door de toelatingsvoor
waarden als door de organisatie van de E.N. garanties 
geleverd voor karakterkwaliteiten, voor moraliteit 
en opvoeding en wordt dus ook de persoonlijkheids
vorming aangepakt. De staat heeft langs deze E. N . 
de zekerheid dat haar doel het beste onderwijs 
te realiseren, door haar leerkrachten kan waar 
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gemaakt worden. De liberalen willen geen monopolie, 
maar controle op hun eigen leerkrachten. 

In tegenstelling met wat de liberalen ons voor
stellen blijven de katholieken meer op de vlakte. 
Zij schuiven die technische en karaktervorming als 
IIbui ten de school te realiseren ll van de hand en 
proberen aan te tonen dat de doctors dus evenveel 
waard zijn als de afgestudeerden van de E. N. Meer 
nog, ze zijn beter, want hun wetenschappelijke 
vorming is niet onderhevig aan de stroefheid, 
de uniformiteit, het gebrek aan spontaneïteit 
en vrijheid, waaraan de E.N. omwille van haar 
organisatie wel aan onderhevig is. 

Deze laatste kritieken worden door de katholieken 
herhaaldelijk in de discussie gebracht en ze ver
vallen hiermee dus weer in de vroeger geformuleerde 
uni versi taire kritieken . Eén van deze uni versi taire 
kri tieken, namelijk de schade door de E.N. toege
bracht aan de faculteiten, werd niet meer herhaald. 
Ook van de nieuwe argumenten die de katholieken 
in 1881 aanbrachten, komen het niet voldoen aan 
de nood aan leerkrachten, en de overbodige kost 
van de E. N. niet meer aan bod. Het enige dat dui
delijk gehanteerd wordt, is het principe van de 
vrijheid van onderwijs. 

1.3.2.2. Senaatsdiscussie van 1887 

a. Na verloop van de discussie in de kamer 
komt dit onderwerp in de senaat, waar het op zijn 
beurt voorwerp wordt van discussie en geamendeerd 
terug naar de kamer gaat. Het is vooral artikel 1 dat 
aanleiding geeft tot protest. Waar in de kamer 
aan §1 en §2 van artikel 5 van de wet van 1881 
de volgende zin wordt toegevoegd IISont exceptés 
les docteurs en philosophie et lettres et les 
docteurs en sciences ll , wordt dit nu : IIles docteurs 
en philosophie et lettres et les docteurs en scien
ces sont dispensés de la production du diplome 
de professeur agrégé de l'enseignement moyen de 
l'un ou de l'autre degré prévu au présent arti
cle ll (31). 
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Artikel 1 dat ook de opheffing van artikel 13 
van de wet van 1881 inhield, wordt nu ook een 
afzonderlijk artikel 3 (32). 
Di t betekent dat de senaat niet akkoord gaat met 
de onvoorwaardelijke toelating van doctors in 
het staatsonderwijs. " la preml.ere disposition 
du projet, celle qui fait I' objet de I' article Ier, 
n'est réellement pas raisonnabie et niest certes 
pas de nature à rehausser la culture intellectuel
Ie de la Belgique, chose à laquelle nous avons 
tous Ie plus grand intérêt." (33) 

De uiteindelijke verandering die ingevoerd wordt 
in artikel 1 blij ft slechts een redactionele ver
andering, maar ze wijst op het verzet van de li
berale senatoren tegen het ontwerp, dat de doctors 
zomaar op hetzelfde niveau plaatst als de afge
studeerden van de E.N. Herhaaldelijk vragen zij 
een supplementaire garantie voor de lerarenop
leiding aan de universiteit. 

b. De argumentatie Om ook controle te hebben 
op de capaci tei ten van de doctors die in het onder
wijs willen gaan, is de volgende het examen 
aan de universiteit biedt geen garantie voor de 
kwali tei t van de leraar die er afstudeert. Onder
wijzen is té belangrijk om het alleen afhankelijk 
te maken van een examen. De omstandigheden waarin 
het examen afgenomen wordt, het toeval van de 
vragen, de noodgedwongen beperking van de onder
vraagde stof zl.Jn factoren die de evaluatie door 
een examen subjectief en toevallig maken. De doc
tors die afstuderen en naar het staatsonderwijs 
gaan, bieden geen garantie aan de staat dat ze 
het goed zullen doen. Vermits het hier om staats
onderwijs gaat, heeft de staat het recht en de 
plicht zl.Jn eisen en voorwaarden te stellen. De 
strijdvraag is dus of de doctors een supplementaire 
tijd moeten doorbrengen aan de E.N., die een staats
instelling is. Zo worden garanties aan de staat 
geboden dat het doel "d' obtenir Ie meilleur 
enseignement possible" (34) gerealiseerd wordt. 
Dat deze controle van de staat een inbreuk zou 
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zijn op de vrijheid, wordt als volgt weerlegd. 
Overal stelt men eisen en voorwaarden, ook in 
het vrij onderwijs en het zou dus onbegrijpelijk 
zijn dat men voor een zo belangrijke zaak als 
het onderwijs geen garantie zou vragen. De controle 
van de staat waarborgt in feite de vrijheid, want 
zo wordt een buffer gevormd tegen het vrij onder
wijs. Trouwens, als een diploma een bewijs zou 
zijn van de capaci tei ten, dan heeft dit nog geen 
recht op onvoorwaardelijke toelating tot de func
tie. 

Di t lijkt ons een stevig argument van liberale 
zijde, maar het blijft duidelijk dat het steunt 
op de veronderstelling dat de E. N. inderdaad een 
goeie opleiding is, die wel garanties biedt. 

Een groot deel van de discussie verloopt rond 
de kwaliteit van deze E.N. De liberalen beweren 
dat er op verschillende vlakken een duidelijk 
onderscheid is met de doctoraten. Het diploma 
wordt in de E . N . behaald na een speciaal examen, 
na moeilijke studies onder een streng regime. En dit 
zowel voor Gent als Luik. Aan de universiteit 
studeert men zijn materie en levert men er verder 
geen bewijs van zijn mogelijkheden als leraar. Het 
programma van de E.N. zou uitgebreider zlJn, de 
pedagogische aspecten komen er meer aan bod. Pe
dagogiek en methodiek zijn speciaal op de leraren
vorming afgestemd, de opleiding is er ook veel 
meer op de praktijk betrokken, er is meer bege
leiding, de toelatingsvoorwaarden zijn al een 
serieuze selectie, het eindexamen is een voorbe
reiding op het les geven, er heerst orde, discipline 
en regelmaat. Om aan te tonen dat het programma 
zwaarder is aan de E.N. dan aan de doctoraten 
vergelijkt Montefiore - Levi de lijst van gegeven 
vakken. Dit bewijst natuurlijk weinig, want titels 
en vulling van vakken kunnen wel eens verschil
len. Dat de pedagogische aspecten meer aan bod 
komen, geldt wellicht voor Luik meer dan voor 
de E.N. te Gent, want zoals uit het middenstuk 
blijkt, ZlJn daar zelfs de vakken pedagogiek en 
methodiek niet op het programma ingeschreven. De 
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praktijkkansen zijn aanwezig in de wet : de moge
lijkheid om lessen te volgen naargelang van de 
behoefte ook om lessen te geven, is gecreëerd, 
maar nergens hebben wij daarover meer informatie 
kwmen vinden. Dit roept dus wel vragen op. Dat 
de begeleid~ng en de toelatingsvoorwaarden meer 
uitgebouwd ZlJn, is zeker geldig voor Luik. De 
toelatingsvoorwaarden zijn ook te Gent streng 
te noemen. Tenslotte zal het internaat te Luik 
het argument van orde, discipline en regelmaat 
tot zijn volle recht laten komen. Voor Gent moeten 
wij ook hier weer een vraagteken plaatsen. 
Dat het voor Luik wel het geval is, bewijzen de 
ui tgebreide kritieken op het internaat. Deze kri
tieken worden dan veralgemeend tot de gehele E. N. 
en de katholieken wrijven de E.N. een dodende 
uniformiteit aan. Hoe dan ook, de E.N. verschilt 
van de uni vers i tei t en het argument dat een geleer
de niet noodzakelijk een goede leraar is, kan 
gemakkelijker ingebracht worden tegen de univer
si tei t dan tegen de E. N., vermits aan deze laat
ste meer kansen geschapen zijn om een leraar te 
vormen. 
De liberalen halen in elk geval heel wat elementen 
aan, die betrekking hebben op de lerarenopleiding. 
Dit doen de katholieken niet. Zij willen zowel 
de doctoraten als de E.N. leraren laten afleveren. 
Voor de liberalen blijft het niet daarbij. Als 
we zouden aannemen dat de E.N. meer eisen stelt 
dan de doctoraten, dan zouden de volgende rede
nering kunnen opgaan vermi ts de E. N. moeilijker 
is en de kandidaat-leraars zowel zouden kwmen 
afstuderen aan de E.N. als aan de doctoraten, 
zou niemand het in zijn hoofd halen het moeilijk
ste te nemen. Bijgevolg zouden er weinig studenten 
aan de E.N. zijn en daarenboven wordt dit bevor
derd door het inkrimpen van de beurzen. Men zou 
de E • N • dan kwmen afschaffen vanuit de vaststel
ling dat er niet voldoende studenten zijn. 

Als we de katholieken mogen geloven, dan zou 
dit ook tegen hun eigen wil en bedoelingen in 
zijn, want zij willen de E.N. niet afschaffen, 
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maar verschillende wegen openen om leraar te wor
den. 
Het monopolie opheffen en niet een nieuw monopolie 
scheppen. Gezien de positie van de katholieken 
in het onderwijs zoniet overheersend, dan toch 
sterk is, lijkt ons deze bedoeling toch maar twijfel
achtig. 
Door het toelaten van de doctors tot het onderwijs 
krijgt het vrij onderwijs de mogelijkheid haar 
eigen mensen op de verschillende plaatsen neer 
te zetten. Daarentegen is de katholieke repliek 
tegen het liberale voorstel wankelbaar de wet 
van 1887 zou een terugkeer zijn naar de liberale 
wet van 1850 en dus zouden de liberalen niet con
sequent zlJn als ze nu die terugkeer zouden af
keuren. Er is op verscheidene punten een duidelijk 
verschil tussen de toestanden van 1850 en 1886. 

In 1850 hadden we in ons land nog een zeker 
unionisme. 
In 1886 stemt men per definitie volgens zijn partij. 
Er waren "jury' s combinés" waarin de professoren 
zetelden in naam van de staat, nu bestaan deze 
niet meer. Er was controle van de staat op de 
"collation des grades", nu is er enkel nog "une 
commission d'entériment" die slechts een registreren
de functie heeft. Vroeger bestond de E.N. nog 
niet, was er een duidelijk tekort aan leerkrachten 
en moesten de toelatingsvoorwaarden dus ook ruimer 
zijn. Nu bestaat de E. N. wel en is er een teveel 
aan leerkrachten. 

Dat er tussen 1850 en 1881 geen klachten zijn 
over de toestand zoals die in 1850 werd opgezet, 
bewijst niet dat alles goed gaat met de rekrutering. 
Het teveel aan leerkrachten dat zich voordoet, 
is trouwens een bedenkelijke zaak in verband met 
het ontwerp van de regering. Het vergemakkelijken 
van de rekrutering zal het aantal leerkrachten 
nog verhogen, terwijl er toch al te veel zijn. 

Ook in 1881 komt bij de liberalen deze tegen
spraak voor. Er is een tekort aan leerkrachten 
en de rekrutering wordt moeilijker gemaakt. De 
verruiming van de toelating tot het leraarschap 
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evenredig met het doel van de 
beste onderwijs te realiseren. 
stijging van het aantal leer-

eens een kwalitatieve daling 

Dat de gelijkheid van alle Belgen nu door 
de wet van 1887 zou hersteld zijn, is een ander 
argument van de katholieken. Nochtans zlJn de 
leerlingen die in de E.N. zitten eigenlijk door 
de concurrentie met de doctors op hun beurt gedis
crimineerd. Al deze punten wijzen op een eerder 
politieke aanpak van de katholieken. 
De enige reden voor het liberale protest zou volgens 
de katholieken zijn dat de liberalen hun onderwijs 
niet meer vrij kunnen organiseren. Maar dit is 
een mes dat ook aan de katholieke kant snijdt. 
Nu kunnen de katholieken vrij hun vleugels uitslaan 
en daar hebben liberale senatoren zo hnn idee 
over. Zij beweren dat de vrij e uni versi tei ten veel 
studenten zullen doorlaten om aldus vele anderen 
aan te trekken. Hier is dus geen garantie meer, 
de "commission d' entériment" is in dit geval zonder 
betekenis en geen enkele professor zal zich hoeven 
bloot te geven, want zijn studenten zullen nergens 
anders examens afleggen dan bij hemzelf. 

De katholieken doen hun uiterste best om hun 
doctoraten in een goed daglicht te stellen. De doc
toraten zouden hoger s taan dan de E . N ., want de 
kandidaturen zouden er zwaar zijn, de studies 
duren 4 à 5 jaar, de studenten behoren tot een 
eli te, de wetenschap is goed ontwikkeld, de studen
ten bewijzen op het einde dat ze de nodige kennis 
hebben, het universitaire examen biedt meer garanties 
dan de examens voor de "jury combiné". 

De pedagogiek en de methodiek komen niet aan 
bod, maar door het lezen van een paar goeie boeken 
bui ten het uni versi taire programma komt die onder
legdheid er ook wel ... 

We zouden hier ook weer deze punten één voor 
één kunnen weerleggen, maar we willen dit reser
veren voor een ruimere behandeling die in het 
tweede deel deze universitaire toestand benadert. 
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Vermelden we hier voorlopig dat de universiteit 
beneden alle peil is en dat hiermee alle katholie
ke argumenten gerelativeerd worden. 
Leerkrachten moeten een speciale opleiding krijgen, 
beslui ten de liberale senatoren. Laten we dus 
de wet niet stemmen of de wet wel stemmen maar 
ze dan met alle voorzichtigheid uitvoeren en de 
voorkeur blijven geven aan de afgestudeerde van 
de E.N. En wellicht is deze opmerking terecht, 
want de uni versi taire toestand laat veel te wensen 
over. 

c. De liberale senatoren gaan niet akkoord 
met de gelijkschakeling van het doctoraat met 
de E.N. Vermits het om een officiële M.O. gaat, 
heeft de staat het recht controle uitte oefenen 
op zijn leerkrachten en tevens het recht goede 
leerkrachten te eisen. 
Deze 2 elementen zijn bereikt in de E. N. en kun
nen niet gegarandeerd worden in de doctoraten. 
Gezien de universitaire toestand is het pleidooi 
van de katholieken pro de doctoraten te relativeren. 
De liberale verdediging heeft veel meer wortels 
in de kwaliteit van een lerarenopleiding dan de 
katholieke verdediging. 

Wanneer het ontwerp terug in de kamer komt, 
verschijnen in fei te geen nieuwe elementen in 
de discussie. 
De vergelij king E. N. -doctoraten wordt nog maar 
eens herhaald. Het principe van de vrijheid van 
onderwijs en gelijkheid wordt door de katholieken 
opnieuw aangebracht. Het teveel aan leerkrachten 
moet het onlogische van de beslissing aantonen. 

Duidelijk valt op hoe de liberalen en katholieken 
van mening verschillen over het nut van pedagogische 
vakken als pedagogiek en methodologie die te Luik 
gegeven worden. 
De katholieken minimaliseren de waarde hiervan, 
terwijl de liberalen het tegenovergestelde proberen 
aan te tonen. Deze laatsten komen dan ook als 
geloofwaardiger uit de discussie naar voren. Het 
is hen niet alleen te doen om politieke motieven, 
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maar ook om een bekommernis voor een betere aanpak 
van de lerarenvorming. 
De katholieken zijn van de waarde van pedagogische 
vorming niet overtuigd. 59 van de 77 leden stemmen 
voor het wetsontwerp en dus voor de toelating van 
de doctors tot het M.O.; 18 leden stemmen tegen. 
Deze beslissing is spijtig te noemen, omdat hier
door de weg geopend wordt voor de doctors naar 
het M.O. zonder dat zij enige voorbereiding op 
het leraarschap hebben meegemaakt. 
De E.N. blijft weliswaar bestaan, maar door de 
situatie waarin ze terechtkomt verliest ze veel 
van haar kracht en wordt de zaak van de lerarenop
leiding geen goed gedaan. De E.N. heeft meer kansen 
om een degelijke beroepsopleiding te realiseren 
dan de universiteit en heeft in elk geval meer 
ervaring met deze lerarenopleiding. 
De uni versi tei thee ft ni et het minste alternatief 
en staat- daarenboven niet op een respectabel weten
schappelijk niveau. 

De beslissing van 1887 is een politieke beslis
sing met ernstige gevolgen voor de aanpak van 
de lerarenopleiding in ons land. 

NOTEN 
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(6) P. Thomas had reeds ZIJn kritiek neergeschreven In "La 
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(25) Woeste, A.P. Chambre, 5 april 1881, p. 908. 
(26) BuIs vraagt uitstel omdat er te weinig leden zijn. Neujean 

vraagt uitstel omdat er verschillende leden nog niet op 
de hoogte zijn van het wetsontwerp. Bara en Pichêque vragen 
eveneens uitstel. 
BuIs, arrondissement Brussel, liberaal. Was burgemeester 
van Brussel van 1837 tot 1914. Was secretaris en president 
van de "Ligue de 11 enseignement" respectievelijk van 1864 
tot 1880 en van 1880 tot 1883. Vriend van Olin, Pergameni, 
Vanderkindere, Graux. 
Bara, arrondissement Henegouwen, liberaal. Doctor rechten 
en administratieve en politieke wetenschappen (U.L.B. 1857). 
Neuj ean, arrondissement Luik, liberaal. Doctor rechten 
(Luik). 
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Nontefiore-levi, Georges, arrondissement luik, liberaal. 
°1832-+1906. Ingenieur Kunsten en Fabriekswezen (luik 1852). 
Industrieel, opgevolgd door Magis. 
Verder in de discussie komen Magis, Frère -Orban en Houzeau 
de lehaie op, pro de E.N.; Jacobs, Woeste en Thonissen 
contra. 
In de senaat stellen zich Montefiore-levi, Crocq en Graux 
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liberalen. 
Vooral Jacobs en Woeste verdedigen de katholieke stelling. 
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1.4. Pers 

1.4.1. De publieke opinie 

In dit deel willen we enkele kranten napluizen 
in verband met de E.N. De mate waarin over de 
E.N. geschreven wordt, geeft ons een beeld van 
de belangstelling van het publiek voor deze zaak. 
Kranten spelen immers in op de verlangens van 
hun lezerspubliek. Dat ze hierbij spreekbuizen 
zijn van een politieke strekking. ligt voor de 
hand. 

Om een keuze in een grote hoeveelheid publikaties 
verantwoord te kunnen maken, hebben wij verschil
lende elementen in rekening genomen. Vooreerst 
hebben we een tijdsaspect. Vermits de kranten 
een politieke spreekbuis zijn en dat de politieke 
discussies over de E.N. vooral tussen 1880 en 
1890 plaatsgrijpen (dit blijkt uit de parlementaire 
debatten), beperken we ons dus tot deze laatste 
periode. 

Uit de universitaire kritieken blijkt daarenboven, 
dat de kranten vooral rond 1890 hun pennen scherpen 
om het publiek op de hoogte te brengen van de 
situàtie van de E.N. De zoektocht in de kranten 
hebben we dan ook gericht op 1890. Vervolgens heb
ben we rekening gehouden met de politieke kleur 
en hebben we zowel katholieke als liberale ver
tegenwoordigers gezocht. Om de steekproef verant
woord te maken hebben we Van Eenoo-Vermeersch ge
raadpleegd (1). We vonden een lijst met de twaalf 
meest gelezen kranten rond 1887 (2). Uit deze 
lijst hebben we dan ook gekozen. 

Het zijn vooral liberale kranten die hun onge
noegen uitdrukken over de afschaffing. 
"L'étoile beIge" komt op 16 september 1890 met 
een primeur. Vanuit Luik heeft de krant details 
gekregen die interessant en onuitgegeven zijn. Ze 
handelen over de laatste "coup de force scolaire" : 
de opheffing "par simple lettre ministérielle" 
van de E.N.H. te Luik (3). Het tamelijk uitgebreid 
verslag in deze liberale krant vatten we samen. Ze 
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schrijven dat de E.N. een bewonderenswaardige instel
ling is, die meer dan een kwart eeuw bestaat en 
herhaaldelijk verbeterd is door koninklijke en 
ministeriële bes lui ten. Dit instituut van de eerste 
orde wordt volledig georganiseerd bij M.B. op 
5 maart 1884. Het is geïnspireerd op Frankrijk 
en Duitsland. De leerlingen behoren tot een eli te. 
Ze onderscheiden zich door hun gedrag, hun reeds 
verworven kennis en de speciale geesteskwali tei ten 
die kunnen voorzien dat het leraars met succes 
en autori tei t zullen zijn. Dank zij de voorzorgen 
van de regering is het enkel de eli te, die kans 
heeft om te slagen voor de examens. Ook de pe
dagogische organisatie van de E. N. is uitstekend : 
"Les travaux destinés à in-culquer aux jeunes 
professeurs la facilité d'enseignement, à développer 
chez eux l'autorité didactique étaient conçus 
avec une sagacité que de hautes autorités étrangères 
(4), qui avaient eu occasion de visiter l'école 
des Humanités de Liége, avaient reconnue et ap
préciée." (5) 
De katholieken krijgen het verwijt toegestuurd 
dat hun "destructieve speciali tei t" geen betere 
kans krijgt dan hier in het zich botvieren op 
de E. N. te Luik. De katholieken zouden al sedert 
1884 pogen om de E.N. een voetje te lichten. Daarin 
zou het katholieke ministerie geholpen ZlJn door 
enkele professoren, die om eigen belangen het 
liberale nest willen opdoeken. Ook de "1' Union 
Catholique van Luik" zou niet zo erg vriendschap
pelijk staan t.o.v. de E.N. 
Volgens deze krant hebben de katholieken wel dege
lijk een afbraaktactiek opgebouwd, en dit zou 
er dan ongeveer als volgt moeten uitzien. Het 
toegelaten aantal studenten aan de E.N. wordt 
bepaald door de nood aan leerkrachten in het hoger 
M.O. Die nood blijkt uit het cijfer van de vacante 
betrekkingen (in het hoger M. O. ). Naargelang deze 
nood vermeerdert of vermindert, verandert ook 
het toegelaten aantal studenten. 

De katholieken zouden proberen om de nood aan 
leerkrachten te beperken door de vakanties die 
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aan de pas afgestudeerde van de E . N. kunnen toe
gekend worden, in te krimpen. Ook door het benoemen 
van doctors verminderen ze het aantal vacante 
betrekkingen en dus ook het aantal toelatingen 
aan de E. N. Bijgevolg zijn de katholieken in staat 
een laag toelatingscijfer van de E.N. te publiceren. 
In elk van de jaren is het aantal studenten erg 
laag. Nu zlJn de katholieken ook handig genoeg 
om deze situatie te laten samenvallen met de wet 
op de academische graden. Dit betekent dat het 
aantal doctors volstaat om in de vacante betrek
kingen te voorzien '. Daarenboven kunnen de katho
lieken als argument aanhalen, dat de families 
en de studerende jeugd de E. N. niet meer betrouwen, 
want de E.N. is door hen verlaten. De krant noemt 
di t alles "katholieke opzet". Door een simpel 
K.B. wordt de E.N. gesupprimeerd. Maar daar blijven 
de katholieken niet bij. De cursussen pedagogiek 
voor de speciale voorbereiding van diegenen die 
zich op het leraarschap voorbereiden, worden niet 
ingericht in 1890 en 1891, het jaar van de afschaf
fing van de E.N, maar wel het daaropvolgend jaar. 
Dat betekent dat zij die te Leuven afstuderen (waar 
er een lerarenopleiding bestaat) t wettelijk in orde 
zijn, terwijl zij die afstuderen in de staatsuniver
si tei ten dat niet zijn. Te Leuven heeft men dus 
de enige hogere normaalschool van het land. De 
kat~olieken verlenen er officiële stempels, die 
toelating verschaffen tot de instellingen van 
de staat. De krant vindt het jammer dat de E.N. 
op deze manier afgeschaft wordt. 
Tenslotte biedt de E.N. en dan vooral de E.N. 
te Luik eminente diensten aan de belangloze studie 
en aan de mensheid. De zaak is niet volmaakt, 
maar alle kansen ter verbetering zijn aanwezig. 

Tot slot van dit artikel roept de krant alle 
1 iberalen op om in opposi tie te komen, de rechten 
van de staat te verdedigen en dit alles in naam 
van de vrijheid. Dit schrijven ze op 16 septem
ber. Tien dagen later w1Jzen ze in een artikel 
op moeilijkheden die er zouden zijn om het K. B. 
ter opheffing van de E.N. te laten ondertekenen 
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door de Koning. 
Minister van binnenlandse zaken Devolder zou zelfs 
zijn terugkeer uit Botassart. waar hij tot 30 sep
tember met vakantie was, met acht dagen vervroegen. 
Dit a l l e s is het bewi js voor de krant dat de Koni ng 
moest overtuigd worden; z e neme n di t dan ook als 
argument onder de arm. "Sa Ma j esté rendrait un 
service signalé à la s c i ence beIge , à l 'honne ur 
de notre pays, à son r enom s c ientifi que à l ' étranger , 
en refusan t de consomme r l a ru i ne d'un établissement 
dont Elle a publiquement loué l'organisation il 
y a de longues années déjà. Le Roi donnera a i nsi 
une leçon méritée à son min i s t re qui , pa r une 
simple lettre ministérielle, a os é e s c ompter à 
l'avance la signature royale. Que sa Ma jesté se 
fasse représenter les documents con tenant les 
avis du conseil de perfectionnement moyen et les 
voeux du corps professoral de l ' école normale 
des Humani tés qui, en 1884, ont éclairé Monsieur 
Van Humbeeck sur la nécessité des mesures qu'il 
a soumies alors à l'approbation royale Elle 
sera édifiée." (6) 
De "conseil de perfectionnement de l' enseignement 
moyen" en het professorencorps van de E . N . te 
Luik zlJn dus blijkbaar pro de E.N. (7). Weer 
val t op hoe enkel Luik vernoemd wordt. Gent krij gt 
geen woord toebedeeld. De katholieken zouden dus 
tegen de wil van de Koning, van de raadgevende 
instanties en tegen de wil van de E. N. zelf. deze 
afschaffing erdoor krijgen. 
De regeringsbeslissing is dus volgens de kritieken 
van deze krant, een zuiver politieke beslissing. 

Andere liberale kranten laten hetzelfde geluid 
horen. In de "Réformé" van 20 oktober bestempelt 
men de hervorming als een vernieling van het open
baar onderwijs (8); "La Meuse" schrijft op 22 ok
tober 1890 "C' en est fait; l' école normale des 
Humanités de Liége a vécu. Cette école faisait 
honneur à l' enseignement public beIge; c' étai t 
assez pour la condamner à disparaître." (9) 

In de rubriek "correspondence de Liège", schrijft 
de "Flandre libérale" op 19 september 1890 : "Cet 
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insti tut pouvai t seul caractériser en Belgique 
l'enseignement des hautes études tel qu'il est 
établi à l'étranger dans des établissements spéciaux, 
quelque chose comme Ie collège de France qui a 
rendu de si éminents services à I' étude désintéres
sée et à l'humanité." (10) 

De katholieke reactie op de afschaffing en op de 
liberale kranten is erg bescheiden. Hun commentaar 
beperkt zich tot een kort vermelden van de afschaf
fing en een uitgebreid weergeven van de officiële 
teksten. I n "Le Courrier de Bruxelles", staat 
volgende passage "Suppression de I' école normale 
des Humani tés." (11) "Le Gouvernement vient 
de prendre une excellente mesure , annoncée du 
reste à la Chambre, lors de la discussion du budget 
de I' intérieur. 11 a supprlme I' école normale 
des humani tés, cette superfétation qu i durai t 
trop longtemps . " Verder vermelden ze de brief van 
minister Devolder aan de directeur van de E. N. (12). 
Voor de rest staat noch in hun rubriek "Revue 
de la Presse" , noch in de kroniek "Intérieur" 
iets vermeld dat naar de E.N. zou kunnen verwij
zen (13). 
De katholieke kranten zouden verder gereageerd 
hebben met argumenten als de E. N • is nutteloos, 
ze voldoet niet aan de wetenschappelijke eisen, 
de reorganisatie van 1884 is zonder betekenis, 
Van Humbeeck heeft de afbraak bevorderd (14). 

Van de kranten maken we de volgende balans 
op. ,r--

De liberale kranten reageren heftig, de katho
lieke reageren officieel. 
De katholieke krant gebruikt de officiële termino
logie. 
De kritieken van de liberale kranten hebben een 
poli tieke achtergrond. De liberale krant noemt 
de E.N. "goed" zowel op wetenschappelijk als op 
pedagogisch gebied. Ze is niet volmaakt, maar 
de kansen zijn ruim aanwezig om er iets goed van 
te maken. 
De katholieken worden aangewreven dat ze strategisch 
de E . N . willen afbouwen en afbreken en dit alleen 



63 

om hun eigen universiteit voor te trekken. 
Om te staven dat de afschaffing ten onrechte ge
beurt, wijst de liberale krant op de reactie van 
de Koning. De katholieken hebben hier niet zoveel 
tegen in te brengen en blijven bij de officiële 
verklaring. Bij de afschaffing van de E. N. - wat 
dan toch in haar geschiedenis een belangrijke 
gebeurtenis is - zijn de commentaren van de publieke 
opinie erg beperkt. Enkel in de maanden september 
en in hoofdzaak oktober hebben we enkele commentaren 
teruggevonden. 
Vermi ts we deze gegevens in verband met de afschaf
fing beperkt mogen noemen en 1890 dan toch een 
representatief moment is, kunnen we veronderstel
len dat er tussen 1870 en 1889 weinig publieke 
belangstelling is voor de E.N. Het zou interessant 
zijn om dit even na te gaan voor de jaren 1881 
en 1887, waarin de parlementaire discussies de 
respectieve wetten voorafgingen. Onze voorlopige 
conclusie is dat de commentaren zich centraliseren 
rond 1890. In deze periode wordt de E.N. niet 
over het hoofd gezien, maar de frontpagina of 
de hoofdartikels haalt ze niet. 

Deze vaststelling komt overeen met de opmerking 
die we reeds vroeger maakten. De hoofdbekommernis 
van de E • N. is een voldoende aantal leerkrachten 
te kunnen afleveren. Dit stelt duidelijk problemen 
in 1881 en dit wijst er dus op, dat het publiek 
niet erg geïnteresseerd is voor de lerarencarrière 
in het M.O. De beperkte aandacht in de kranten 
wijst in dezelfde richting. 

1.4.2. Pedagogische pers 

De artikels in de kranten worden niet altijd 
geapprecieerd. 
"Men vraagt zich af of die dagbladschrijvers aan hun 
eigen woorden wel het minste geloof hechten." (15), 
schrijft de Ceuleneer. Nu we weten dat het vooral 
liberale kranten zijn die hun ongenoegen uitdrukken 
over de afschaffing, kunnen we de kritiek van 
de Ceuleneer wel wat relativeren. 
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Toch kunnen wij die kritiek van de Ceuleneer en de 
andere onderwijsmensen niet over het hoofd zien, 
want van hun hand verschijnen verschillende artikels 
in pedagogische tijdschriften. We willen thans 
de algemene stelling hiervan nagaan. Om een keuze 
te maken hebben we De Vroede (16) geraadpleegd. 
Collard schrijft "La cause de l' école étai t 
perdue, et quand le législateur revisa en 1890 
la loi relati ve à la collation des grades académi
ques, les écoles normales étaient condamnés dans 
l' opinion publique à disparaître. " (17) Of de 
E.N. duidelijk veroordeeld wordt, kunnen we niet 
aantonen. V66r 1890 vinden we in het "Bulletin 
Scientifique et Pédagogie de Bruxelles" een artikel 
geti teld "Le diplome de professeur de sciences 
pour les écoles normales" . Samen met haar collega 
"1' Avenir" neemt dit tijdschrift het op voor "des 
professeurs et des insti tuteurs qui se sont longue
ment formés à l' art d' enseigner par une pratique 
de plusieurs années et qui ont fait leurs preuves 
devant des jurys dont la compétence ne saurait 
être mise en doute." (18) 
Deze tijdschriften vermelden dat die leerkrachten 
hun beklag maken bij de minister van openbaar 
onderwijs omdat ze maar halve voldoening vinden. 
Ze voelen zich tekort gedaan t.o.v. de doctors 
die vrijgesteld ZlJn van examens. Hun vraag om 
tenminste vrijgesteld te zijn van de proef i. v . m. 
de sciences naturelles krijgt geen gehoor. 
Het examen van "professeur agrégé de l' enseignement 
moyen du degré supérieur pour les sciences" omvat 
immers een examen over de "sciences naturel les" 
(fysica, scheikunde, zoölogie en plantkunde) en een 
examen over de "sciences mathématiques". Voor dit 
eerste examen wordt vrijstelling gevraagd. Het 
"Bulletin Scientifique et Pédagogique" én "1' Avenir" 
komen op voor de rechten van deze leerkrachten. Zij 
maken tevens van de gelegenheid gebruik om hun 
verwondering uit te spreken over de combinatie 
"sciences naturelles" en "sciences mathématiques". 
"11 est peu d' autori tés scientifiques sui ne se 
verraient singulièrement embarassées par cette 
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disposi tion ministérielle" (19) halen ze ter ver
sterking aan. 
Veel beter zou zijn twee richtingen te creëren. 
"La bonne organisation des études ne pourrai t 
qu I y gagner. " (20) Het artikel wordt ondertekend 
door P. Nemrod. In de "Revue de l ' Instruction 
publique en Belgique" verschijnt in 1880 een artikel 
geti teld "L' école normale et facul tés". Hierin 
schrijft Thomas zijn kritieken neer i.v.m. "ce 
que manque à 1 ' école normale au point de vue de 
la science pure envisagée et dans son étendue 
et dans sa profondeur" (21) . In hetzelfde tijd
schrift verscheen een studie van Thomas "sur 
la réorganisation des facul tés de philosophies 
et lettres" (22). Daarop schrijft P. Fredericq 
een antwoord "1' école normale super1eure de 
Liège" (23). Het hoger vernoemde artikel "1' école 
normale et facul tés" is een reactie op die ui t
spraken van Fredericq. 
Tenslotte vinden we ook in hetzelfde tijdschrift 
een samenvatting van de discussie die Thomas hield 
voor de "Société pour Ie progrès des études philo
logiques et historiques" op 1 november 1880 (24). 
Al deze artikels zijn van de hand van de profes
soren en we hebben ze dan ook reeds behandeld 
onder de universitaire kritieken (25). 

Bui ten het artikel in het "Bulletin Scientifique 
et Pédagogique de Bruxelles" en een kleine reclame 
voor een boek met 0 • a . e xamenvragen van de E . N • 
in de "Revue pédagogique" (26), hebben we geen 
andere artikels over de E. N. kunnen terugvinden. 
Wel wordt het bestaan ervan elk jaar vernoemd 
in de "Gentsche studentenalmanak". maar het blijft 
hierin bij een "huishoudelijk" verslag . Tot een 
duidelijke voorbereiding van de afschaffing, i n 
de zin die Collard beweert. kunnen wij niet be
sluiten. 

Tussen 1872 en 1889 zijn de commentaren beperkt. 
Er wordt relatief weinig geschreven over de E. N. 
Het is echter duidelijk dat de professoren ook 
via de pers invloed willen uitoefenen op het publiek. 
Dit is later ook nog het geval. 
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De volgende tijdschriften nemen in 1890 kritieken 
op "Het Belfort" , waarin tweemaal een artikel 
verschijnt van de Ceuleneer met commentaren i. v . m. 
de E.N. (27). De "Revue Internationale de l'en
seignement" met een artikel van Thomas, getiteld : 
"La nouvelle loi beIge sur la collation des grades 
académiques" (28). Alle argumenten kwamen reeds 
aan bod in het deel over de universitaire grieven. 
Er resten ons naast dit alles nog twee artikels. 
In het "Bulletin de la fédération de I' enseignement 
moyen officiel de Belgique" (29) en in de "Gentsche 
studentenalmanak" (30) komt de E. N. nog ter sprake. 
Ze gaan respectievelijk uit van het lerarencorps 
van de koninklijke athenea en de gemeentelijke 
colleges en van het taalminnend studentengenoot
schap '" t Zal wel gaan". 
Het artikel van het lerarencorps willen we hier 
nog behandelen. We moeten daarbij voor ogen houden, 
dat het geschreven is ten tijde van de afschaf
fing. 
Het "Bulletin de la fédération de l'enseignement 
moyen officiel de Belgique" drukt op 20 septem
ber 1890 (31) n. a. v. de algemene vergadering zijn 
ontevredenheid uit over de afschaffing van de E. N . 
De voorzitter, een leerling van de E.N. te Luik (32), 
verklaart in eigen naam te spreken, maar wordt 
toch herhaaldelijk aangemoedigd door de andere 
leden. De E.N. was volgens hem een zeer waardevolle 
instelling dank zij de inzet van eminente profes
soren en een intelligente administratie, die rekening 
hield met de vooruitgang en met de reële noden 
van het Belgisch onderwijs; en dank zij ook het 
systeem van gemeenschappelijke studie, praktische 
cursussen en de geschreven werken. Politiek en 
persoonlijk belang hebben deze onmisbare en bloeien
de instellingen een kopje kleiner gemaakt. 
Zelfs de "Conseil de Perfectionnement" was met 
de opheffing niet akkoord. Voorzitter DiscailIes 
drukt de hoop uit, dat de E. N . weer mag tot leven 
komen en dat een of andere oudleerling van de 
E.N. 's hun geschiedenis mag schrijven. Dit is 
tot op heden nooit gebeurd. 
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Het hierboven besproken artikel is zowat de enige 
bron stammend uit het M.O., die W1J terugvonden 
i.v.m. de E.N. Een verder onderzoek naar de positie 
van het M.O. zou wenselijk ZlJn. Dit hebben wij 
echter wegens tijdsgebrek niet kunnen doen. Ge
gevens ontbreken in dit verband. 
Het artikel van het taalminnendgenootschap heeft 
het vooral over de afschaffing van de Vlaamse 
afdeling van de E.N. maar het drukt toch zijn 
spijt uit over het verdwijnen van de lerarenop
leiding aan de E.N. 

NOTEN 

(1) Van Eenoo-Verllleersch, Biblio grafisch repertoriulI van de 
Belgische Pers (Leuven, 1973), 87 pp. 

(2) L'Indépendance beIge (lB31), Le Journal de Bruxelles (lB41), 
L'Etoile BeIge (1850), La Belgique (1851), Le Courrier 
de Bruxelles (1861), La Chronique (1B68), La Gazette (1871), 
Le Courrier beIge (1875), Le Patriote (1883), La Réfor.e 
(1884), Het nieuws van den Dag (1885), Le Peuple (1885). 

(3) L'Etoile beIge, (16 september 1890). 
(4) Hiermee bedoelt men het veel besproken bezoek van Bréal 

aan de LN.H. 
Zie ook P. Thomas, De la Réorganisation des facultés ••• , 
pp. 12-13. 

(5) L'Etoile beIge, (16 september 1890). 
( 6) L'Etoile belge,(26 september 1890). 
(7) Op 24 september 1890 is er een vergadering waarop Liagre 

(luitenant generaal en militaire school), Roersch (rector 
universiteit Luik en E.N. Luik), Wagener (administrateur
inspecteur R.U.G. en oud lid kaAIer), de Lavaleye (professor 
faculteit rechten luik), Neuberg (professor wetenschappen 
luik), Mansion (professor faculteit wetenschappen Gent), 
Couvreur (inspecteur E.N . H. en oud-voorzitter kamer), Merten 
(professor faculteit wijsbegeerte en letteren Gent en 
E. N. Gent), de Corswarem (dr. in de rechten), Van Camp 
(secretaris), Greyson (algemeen directeur van het M.O.), 
Gilles (inspecteur M.O.) en Prinz (inspecteur M.O.) aan
wezig zijn. Op 28 augustus kreeg deze Conseil een brief van 
de regering met de vraag of het nodig was het examen voor 
"professeur agrégé de l'enseignement moven du degré su-
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périeur" te behouden. Roersch bepleit het behoud van deze 

examens als supplement van het doctoraat. Deze examens 

zouden moeten afgelegd worden voor een centrale examencom

missie, zodat ook de andere universiteiten (Leuven en 

Brussel) kansen hebben. De Laveleye beaamt Roersch en 
kan niet geloven dat de doctoraten de E.N. zullen vervangen. 

Wagener wijst erop dat de wet van 1B90 de E.N. niet nutte

loos maakt, want noch praktische oefeningen, noch de openbare 
lessen, noch de stage in de athenea zijn gerealiseerd voor 

de doctors "en sciences naturelles et en sciences mathé
matiques". Een leraar moet niet alleen de wetenschap bezit

ten, maar ook de bekwaamheid om die wetenschap mee te delen. 

Op een tweede punt verschilt de E.N. met de huidige doc
toraten het programma IS niet precies hetzelfde voor 

de sciences naturelles. "Eléments de la botanique et de 

la zoologie" werden veel grondiger gegeven aan de E.N. 

Dus ook hier onvolledigheid. Ten derde is artikel 6 van 

de wet van 1883 i.v.m. het Vlaams opgeheven. 

De Conseil was niet op de hoogte gebracht van de afschaf
fing en is ' dus in zijn rechten miskend. Het enige wat 

men nu nog kan doen, IS pleiten om zoveel mogelijk van 

het onderwijs van de E.N. te behouden. 
7 leden stemmen voor het behoud van het examen van "profes

seur agrégé". Couvreur en Mansion onthouden zich. 
R.T.E.M., Question du maintien de l'examen de professeur 
agrégé de l'enseignement moyen du superIeure, troisième 

session de 1890 (24 sept. 1890), p. 180. 

Vroegere verslagen vinden we terug op 8 november 1883 
(voorstel réorganisation E. N.), 29 oktober 1883 (discussie 

oprichting tweede E.N.), 15 april 1885 (hervorming van 

het examen-examenlessen), 16 april 1886 (punten overgangs
examen en eindexamen), 26 september 1889 (maatregelen 

om het onderwijs in de E.N.S. meer praktisch te maken. 

Deze verslagen kunnen teruggevonden worden in de R. T.E.M. 
van de bepaalde periode. 

(8) in : De Ceuleneer, De afschaffing van de normaalscholen ••• , 
pp. 17-18. 

(9) De Ceuleneer, op.cit., p. 7. 

(10) Flandre libérale, (19 september 1890) in 

De afschaffing van de normaalscholen "', p. 6. 
(11) Le Courrier de Bruxelles, (1 september 1890). 

De Ceuleneer, 

(12) zie ook 11.2. wettelijke ontwikkeling 11.2.1. koninklijk 
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besluit. 
(13) Enkel op 22 oktober 1890, onder rubriek 

supérieur ll : de vermelding van de vertaling 
van de E.N. aan de koning. 

IIllenseignelient 
van het rapport 

(14) LIEtoile beIge, (26 september 1890). 
(15) De Ceuleneer, De afschaffing van de normaalscholen 

p. 7. 
.... , 

(16) De Vroede, Bi j dragen tot de geschiedenis van het pedagogisch 
leven in België in de 19de en de 20ste eeuw, (Gent-Leuven, 
delen 1 en 2. 

(17) F. Collard, La préparation pédagogique ••• , p. 388. 
(18) P. Nemrod, Le diplolle de professeur de sciences pour les 

écoles normales , Bulletin Scienti fique en Pédagogique 
de Bruxelles, IV, 1884-1885, 9-10, p. 24. 

(19) Ibidem. 
(20) Ibidem. 
(21) P. Thomas, Ecole Normale ••• , p. 20. 
(22) P. Thomas, De la réorganisation des facultés 

en : Revue de llinstruction publique en Belgique, t. XXIII, 
1880, pp. 85-107, pp. 141-155, pp. 213-235 : in : P. Thomas, 
La question du doctorat en philosophie et lettres, (Gand, 
1889), p. 14. 

(23) P. Fredericq, LIEcole normale supérieure de Liège. Quelques 
remarques sur Ie travail de mr. P. Thomas, (5.1., 1880). 
en : Revue de llinstruction publique en Belgique, t. XXIII, 
1880, pp. 370-382; in P. Thomas, La question du doc
torat ••• , p. 14. 

(24) verschenen in : Revue de llinstruction publique en Belgique, 
t. XXIV, 1880, pp. 78-88 : in : P. Thomas, La question ••• , 
p. 14. 

(25) zie 111.2. Universitaire kritieken ll • 

(26) Revue pédagogique beIge, 1,2 (15 februari 1888) eindblad. 
(27) respectievelijk De afschaffing van de normaalscholen voor 

het middelbaar hooger onderwijs, (Gent, 1890) en De be
spreking van het wetsontwerp voor het hooger onderwijs, 
(Gent, 1890). 

(28) P. Thomas, La nouvelle loi BeIge sur la collation des 
grades académiques et Ie programme des examens univer
sitaires, (Paris, 1890); en Revue internationale de 
l'enseignement, (15 oktober 1890). 

(29) Bulletin de la fédération de l'enseignement moyen officiel 
de Belgique, (20 september 1890), pp. 5-7. 
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(30) Taalminnend Studentengenootschap It Zal wel gaan Gentsche 
studentenalmanak, 31e jaargang, (1891), pp. 75-77. 

(31) Discailles, Suppression des Ecoles de Ilenseignement moyen, 
Bulletin de la fédération de I I enseignelRent moyen officiel 
de Belgique, année 1890 (20 september 1890), pp. 5-8. 

(32) Discailies, E., liberaal, °1837-+1914, student aan de 
E. N. H. (1854). Leraar i n de athenea te Bergen en Brugge. 
Professor aan de R.U.G. (1880), faculteit wijsbegeerte 
en letteren. In 1863 stichter van de "Ligue de Ilenseigne
ment". In 1873 stichter van de "Fédération de 1 1 enseignement 
moyen officiel de Belgique". 
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1.5. Besluit Hoofdstuk I. 

De vele, maar niet zeer verscheidene commentaren 
in verband met de E.N. komen in hoofdzaak uit 
de universitaire wereld. Het leeuwenaandeel van 
de pleidooien en de vlugschriften komt blijkbaar 
toe aan de hoogleraren van Gent en Luik. Een een
zame vogel waagt zich wel eens in de discussie, 
maar dan meestal omdat hij erin vernoemd wordt 
door zlJn Gentse of Luikse collega. Het blijven 
niet al tijd onbeantwoorde artikels, zoals de Ceu
leneer beweert. 
De professoren die aan de discussie deelnemen, ken
nen elkaars standpunt. De verschillende artikels 
verwijzen voortdurend naar en bouwen op elkaar. Deze 
standpunten concentreren zich grosso-modo rond 
professionele-versus-wetenschappelijke vorming, waar
bij de meesten de duidelijk- en verstaanbaar de 
wetenschappelijke standaard meedragen, met andere 
woorden hun eigen universitaire vlag verdedigen. De 
professoren stellen dat de wetenschappelijke vorming 
in de E. N . in gebreke blij ft door een tekort aan 
vrijheid, door programmabeperking, door organisatie 
en regime van de E.N. De wetenschappelijke ingesteld
heid krijgt geen kansen genoeg. Aan de uni versi tei t 
zou dit wel mogelijk zijn. De professionele vorming 
aan de E.N. wordt slecht genoemd, de praktijk is on
voldoende. Volgens de professoren hoort deze be
roepsvorming niet thuis in de opleiding. Pas als 
men afgestudeerd is en in de praktijk staat, kan 
daarvan sprake zlJn. Het pleidooi voor integratie 
van wetenschappelijke en professionele vorming 
heeft bijgevolg geen betekenis meer. 
Daarenboven verkondigen professoren dat de E.N. 
schade berokkent aan de faculteiten. De meeste 
professoren zijn op dat stuk overduidelijk en 
noemen de E.N. ongenuanceerd "dodend" voor de 
faculteiten en inzonderheid voor de faculteit 
letteren. De E.N. moet dan ook maar verdwijnen. 
We stellen inderdaad vast, dat binnen de univer
si tei ten de klok vooral te horen is vanuit de hoek 
van de wijsbegeerte en letteren. Logisch gevolg 
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is dat de commentaren dan ook vooral de Luikse 
normaalschool betreffen. Dit roept vragen op in 
verband met de directheid van de kritiek ten op
zichte van Gent. 
Naar 1890 toe gaan de professoren echter hun stand
punt versoepelen en vragen ze een overhevelen 
van de E. N . naar de uni versi tei t, gepaard gaande 
met een hervorming van de doctoraten. 
Er zijn echter niet alleen tegenstanders van de 
E.N., maar ook voorstanders. Op alle hierboven 
aangehaalde kritieken zlJn er tegengestelde be
weringen, ten voordele van de E.N. 
We kunnen dus stellen dat de commentaren van de 
universiteitsprofessoren niet eensgezind ZlJn. 
Eigenlijk is de houding t.o.v. de E.N. niet zo 
negatief en zeker niet t.o.v. de E.N.S. 
Tenslotte is de E.N. beter dan de doctoraten en 
een intellectuele eli te aan de E. N. kan niet ont
kend worden. 

In de parlementaire debatten rond de wetten 
van 1881 en 1887 wordt een beroep gedaan op de 
eerstgenoemde kritieken van de professoren. Het 
standpunt t.o.v. de E.N. is hier echter duidelijk 
verbonden aan een politieke partij. De liberalen 
kiezen v66r de E. N. In 1881 baseren ze zich daar
voor op de uitspraken van de universitaire voor
standers van de E.N. In 1887 stellen ze zich zelf
standiger op en wijzen op het principe van de 
vrijheid van onderwijs met het daaraan verbonden 
recht van de staat om garanties te eisen voor 
de rekrutering van de leraren. Ze komen dan ook 
tot het formuleren van hun beeld van de leraar. 
Hierin verschillen ze duidelijk met de katholieken, 
die daartoe niet komen. De katholieken stellen 
zich op contra de E.N. Ze worden daar in 1881 
in gevolgd door enkele liberalen. Ze halen kritieken 
aan die wijzen op de onmogelijkheid van de E.N. 
om aan de nood aan leraren te voldoen. Ze wijzen 
op de duurte, de beperkte vrijheid, de uniformi tei t 
en de schade aan de faculteiten toegebracht door 
de E . N . Ze pleiten voor de doctoraten, dit alles 
eveneens vanui t het principe van de vrijheid van 
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onderwijs, dat ze dan wel op hun manier inter
preteren. In 1887 zijn de pleidooien van de katho
lieken zelfs in hoofdzaak afgestemd op deze vrij
heid van onderwjs. Alhoewel de katholieken minder 
om de lerarenopleiding bekommerd zijn dan de li
beralen, ZlJn echter ook de liberalen politiek 
gemotiveerd. 
Beiden interpreteren de vrijheid van onderwijs 
op hun manier. Ook is de beslissing van de liberalen 
in 1881 om de E.N. te monopoliseren onlogisch, 
want er doet zich een tekort aan leerkrachten 
voor. Dit onlogische doet zich ook voor onder 
de katholieken, wanneer zij in 1887 de rekrutering 
van leerkrachten M.O. verruimen tot de doctoraten, 
terwijl in deze periode zich een teveel aan kan
didaten voordoet. 
De commentaren van de publieke opinie op de E.N. 
zijn erg beperkt en komen in hoofdzaak rond 1890. 
Dezelfde politieke standpunten doen zich hier 
weer voor. Liberale kranten zlJn vÓÓr de E.N. 
en willen het behoud. De katholieke kranten nemen 
het tegenovergestelde standpunt in. We kunnen 
vaststellen dat het publiek in feite weinig geln
teresseerd is. 
In de pedagogische pers zijn het weerom de profes
soren die in hoofdzaak van zich laten horen. Hier 
stellen we geen concentratie rond 1890 vast. De 
commentaren contra de E.N. liggen in hoofdzaak 
rond 1880. De E.N. wordt niet veroordeeld. Het 
is veeleer vanuit de bezorgdheid voor de kansen 
van de uni versi tei t dat men reageert. De gegevens 
i. v. m. de E. N . zijn dan ook meestal neergeschreven 
in artikels over de facul tei ten of de uni vers i tei t 
in haar geheel. 
Uit de inventarisatie van de commentaren op de 
E.N. blijkt dat de standpunten van de professoren 
telkens terugkomen. De professoren laten zowel 
in het parlement als in de pers hun stem horen. 
Hun hoofdbekommernis is niet de lerarenopleiding 
aan de E.N. of de lerarenopleiding in het alge
meen. Hun bekommernis is de universiteit en de 
wetenschap. De E . N . wordt echter niet veroordeeld. 
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Het ruimer publiek interesseert zich weinig of 
niet voor de E.N. De E.N. is tenslotte een poli
tieke speelbal. Onder de liberale regeringen wordt 
ze wat harder aangeslagen. 
De katholieken trekken er zich zo weinig mogelijk 
van aan. Een bepaalde gevoeligheid van de liberalen 
voor de lerarenopleiding valt niet te ontkennen. 

De E. N . wordt dus in elk geval niet veroordeeld 
wegens haar slecht functioneren of wegens een 
eventueel slechte lerarenopleiding. 



75 

HOOFDSTUK 11. DE GEGEVENS IN VERBAND MET DE 
AFSCHAFFING. 

========= = ================================== 

11.1. Inleiding 

In dit tweede hoofdstuk willen we een antwoord 
zoeken op de vraag : is de E. N. afgeschaft omwille 
van haar bestaansreden, de lerarenopleiding, of 
spelen andere factoren hierin een rol? We weten 
dat de E . N. afgeschaft is door een K. B. op datum 
van 30 september 1890. Dit K. B. is vooral gesteund 
op de wet van 10 april 1890 en deze wet betreft 
het H.O. 
Om te weten te komen of het bij de afschaffing 
van de E.N. om de lerarenopleiding gaat , moeten 
we deze wet dus nader onderzoeken. Het zeu bijvoor
beeld mogelijk zijn, dat de wet van 1890 een betere 
lerarenopleiding realiseert. Is dit niet het geval, 
dan moet er dus een ander verband zlJn tussen 
de afschaffing van de E.N. en de wet van 1890. 
Om dat te achterhalen moeten we de ontwikkeling 
van de wet van 1890 nagaan. Is dit een belangrijke 
wet? Beantwoordt ze aan reële toestanden, of is het 
een politieke gril? 
Indien blijkt dat de wet op het H.O. er komt ten 
gevolge van de universitaire ontwikkeling en dat 
deze wet nodig is, kan hieruit een beslui t getrok
ken worden i . v . m . de afschaffing van de E . N . De 
afschaffing zou dan niet helemaal ten onrechte 
gebeuren, alhoewel er weliswaar onrecht kan aange
daan worden aan de lerarenopleiding. 
Als in de wet van 1890 geen rekening gehouden 
is met die lerarenopleiding, bestaan er dan kansen 
dat de uni versi tei t hier toekomstmuziek laat horen? 
Of hebben ook de professoren, zoals de politici, 
niets te bieden in dit verband? 

11.2. Wettelijke ontwikkeling 

11.2.1. Het koninklijk besluit 

Op 30 september 1890 verschijnt een K.B. dat 
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de andere K. B. ' s i. v. m. oprichting en organisatie 
van de E. N . des humani tés te Luik en de E. N. des 
sciences en de cours normaux flamands te Gent 
opheft. 

Het rapport aan de koning van minister Devolder 
houdt in, dat door de wet van 1890 in de examens, 
die leiden naar het doctoraat in de wetenschappen 
en naar het doctoraat in de wijsbegeerte en let
teren, de volledige materie die op het programma 
van de E. N. staat, ingevoerd wordt. Deze materie 
behoort nu tot het universitair onderwijs en moet 
ingeschreven worden op het programma van de facul
teiten. Zowel de cursussen als de praktische oe
feningen zijn hierbij overgeheveld. Het normaalon
derwijs wordt op de meest volledige manier geor
ganiseerd in de twee staatsuni versi tei ten. Dus 
is er geen afschaffing van de normaal cursussen , 
maar een "gewone transfer" . Alle professoren die 
er vroeger mee belast waren, blijven hun vak geven 
aan de universiteiten. Ze behouden hun positie 
en de voordelen die eraan verbonden zijn. Ook 
de Nederlandstalige cursussen worden aan de uni ver
si tei tingevoerd, zodat artikel 6 van de wet van 
15 juni 1883 volledig uitgevoerd is. Deze hervorming 
vindt zowel in het parlement als bij de professoren 
van de universiteit gezaghebbende verdedigers, 
zegt Devolder. Het resultaat van deze hervorming 
is een versteviging van de universitaire studies. Nu 
kunnen ook universiteitsstudenten profiteren van 
de normaal cursussen . Voorheen waren ze enkel toe
gankelijk voor kandidaten voor de graad van "pro
fesseur agrégé". Tot zover het rapport. 

Een koninklijk beslui t dat past in de wetgeving 
voor het M.O. en waaronder dus ook de E. N . valt, 
schaft deze E • N . af, en dit ten gevolge van een 
wet op het universitair onderwijs. De wettekst 
van het K.B. begint met de woorden : "vu les articles 
14, 19 et 21 de la loi du 10 avril 1890 sur la 
collation des grades académiques et Ie programme 
des examens uni versi taires "En verder "vu 
I' article 49 § 6, de la même loi "en "Con
sidérant que les docteurs en philosophie et lettres 
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et en sciences se trouveront". "Considérant 
pour la candidature et Ie doctorat en philosophie 
et lettres et pour la candidature et Ie doctorat 
en sciences ... ". 
Voor de rest steunt dit K.B. op artikel 38 van 
de wet van 1850 van het M.O. en op artikel 6 van 
de wet van 15 juni 1883 i.v.m. het nederlandstalig 
onderwijs. Dit K.B. steunt dus in hoofdzaak op 
de wet van 10 april 1890 en heeft inzoverre betrek
king op de wetten van het M.O., dat een verplichting 
tot opleiding van leerkrachten opgelegd is door 
artikel 38 van 1850 en dat ten gevolge van een 
wet op het taalgebruik een Vlaamse opleiding moet 
voorzien zijn. 

11.2.2. De parlementaire discussie rond 1890 

Het is niet onze bedoeling de wet van 1890 
volledig uit de doeken te doen. We concentreren 
ons vooral op de lerarenopleiding en de E. N. Het 
resul taat van onze zoektocht naar de te verwachten 
debatten over de E . N. is erg mager. In deze zeer 
uitgebreide parlementaire handelingen die de wet 
voorafgaan, vinden we voor de kamer op datum van 
16 januari, 22 januari en 27 februari, slechts 
gegevens over de E.N. Alles samengenomen vinden 
we een achttal bladzijden op een totaal van bijna 
zevenhonderd bladzijden. Dus ongeveer 1 procent 
van de gehele discussie is aan de E.N. gewijd 
en aan haar afschaffing. In de discussie wordt 
over de eigenlijke lerarenopleiding praktisch niet 
gesproken. Voor de senaat gelden dezelfde besluiten. 
Vooraleer de wet van 1890 in enkele aspecten nader 
te beschouwen, willen we deze schrale parlementaire 
gegevens wat nader bekijken. 

Magis (1), een liberale volksvertegenwoordiger, 
spreekt op 16 januari 1890 het vermoeden uit dat 
het doel van de regering is door het opsplitsen 
van de doctoraten in secties en door het invoeren 
van een cursus "histoire de la pédagogie" en " métho
dologie" in het nieuwe programma, de E . N . H. over
bodig te maken. Hij voegt eraan toe : "Nous savons 
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que l' école normale des humani tés est le ' delenda 
Carthago' de quelques membres très autorisés de 
la droi te ... " (2). 
Magis blijft zowat de enige verdediger van de 
E. N. Minister Devolder, de Smet de Nayer en Woes
te (3) reageren op ZlJn vermoeden. Hun standpunt 
is dat de enige bedoeling van het ontwerp is 
het leven terug te geven aan de facul tei ten door 
aan de universi tei ten een analoge lerarenopleiding 
als in de E.N. in te voeren. Zij vinden de E.N. niet 
slecht; hun enige doel is de facul tei ten te ver
beteren. Om dit te staven doen ze een beroep op 
de uitspraken van de professoren Monseur en Vander
kindere. Ze beroepen zich ook op de uitspraken 
van Olin, Janson en Hanssens , die ze de voorlopers 
noemen van het huidige ontwerp. Verder op de opinie 
van Bréal en op de pedagogische pers (4). Nieuwe 
elementen worden hier dus niet aangebracht. Wel 
is duidelijk hoe de katholieken een beroep doen 
op de uitspraken van Vanderkindere, Monseur, Olin, 
Janson en Hanssens , die allemaal tot het liberale 
kamp behoren. Alhoewel deze liberalen het nu niet 
z6 direct op de E. N. gemunt hebben. Vanderkindere, 
Monseur en Hanssens zijn alle drie professor aan 
de vrij e uni versi tei t van Brussel. Vandaar hun ui t
spraken. 
Magis' repliek komt erop neer, dat het enige doel 
is de uni vers i tei t van Leuven voor te trekken, 
openbare functies door de Leuvense doctors te laten 
bezetten. Om de faculteiten nieuw leven in te 
blazen moeten de E.N.'s niet opgeheven worden. 
De onderwijsmethoden van de E.N. toepassen aan 
de universiteit heeft geen enkele zin. Het doel 
van de E . N . is de vorming van goede leraars door 
een ontwikkeling van een intellectuele en een 
morele cultuur en een uitbouw van de opvoeding. 
Door speciale methodes en regels worden bekwame 
leraren gevormd, die voorbereid zijn om de jeugd 
op te voeden. 
Deze methodes kunnen niet toegepast worden aan 
de universiteit. De overhoringen, het lesgeven, 
het regime, om nog niet te spreken van het internaat, 
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z~Jn niet te realiseren aan de universiteit. Trouwens 
als de uni versi tei t op deze wij ze leraren zou op
leiden, dan wordt het wetenschappelijk onderwijs 
een professioneel onderwijs en daar verzet de uni
versiteit zich toch tegen? 
Devolder gaat hier niet op in "Lorsque la loi 
nouvelle, aura reçu son exécution et que tous les 
cours professés exclusivement jusqu'ici dans les 
écoles normales auront leur chaire dans chacune 
de nos universités, il n'y aura plus aucun motif 
pour maintenir ces écoles à l' état d' insti tutions 
séparées. De fait, elles auront passé complêtement 
dans les uni versi tés "( 5). De afschaffing van 
de E.N. is dus in principe beslist. 

In de senaat is er maar één tussenkomst (6). 
We vatten deze samen Het hoofddoel van de wet 
is de verbetering van de hogere studies, maar 
zij vernielt een zuiver professionele school. Men 
moet niet beweren de situatie van de E.N. nu in 
de universiteit te creëren. Het toelatingsexamen, 
het regime van het internaat, het logisch program
ma, waaronder de professionele cursus "pédagogie" , 
z~Jn niet te realiseren aan de universiteit. De 
beste leraar zal niet de grootste geleerde zijn. 
Een leraar moet de onmiskenbare kennis hebben maar 
ook de beste methode om deze te kunnen onderwijzen. 
De leraar is daarin geoefend en heeft de gewoonte 
opgedaan om zijn kennis aan anderen te kunnen 
doorgeven. 
Vooraleer de E. N. op te heffen zou men beter eerst 
de resul taten van de cursussen "pédagogie" en 
"méthodologie" die aan de uni versi tei t gegeven 
worden, afwachten. 

Een andere kritiek betreft de leerlingen d ie 
nog in de E .N. zi.tten. Deze zijn ged iscrimineerd, 
want nu kome n ze op hetzelfde peil te staan als 
de uni vers i tei tsstudenten en deze halen zeker niet 
hetzelfde niveau als de E .N.-studenten. 
In de wet is een o vergangsmaatregel ingeschreven, 
artikel 61, die bepaalt dat 2e en 3 e-jaarsstudenten 
van de E. N . zich rechtstreeks mogen aanmelden voor 
het examen van doctor i n de wijsbegeerte e n let-
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teren, van doctor in natuur- en wiskundige weten
schappen of van doctor in natuurlijke wetenschap
pen, na het volgen van cursussen aan de univer
si tei t gedurende één of twee jaar. Voor de vakken 
die ze reeds gehad hebben in de E. N. zijn ze vrij
gesteld van het examen. De eerstejaars van de 
E.N. mogen zich aanmelden als kandidaat, na 1 jaar 
studie aan de uni versi tei t. Dit alles blij ft 3 jaar 
geldig. De tegenovergestelde toestand deed zich 
tussen 1881 en 1887 voor, toen de doctors zich 
aan de E.N. moesten aanmelden om er een supple
mentaire vorming te krijgen. Uit de discussies 
hierover blijkt duidelijk dat er vanwege de politici 
weinig belangstelling is voor de lerarenopleiding. 
De E.N. komt nauwelijks ter sprake. Nochtans wordt 
ze tengevolge van deze wet afgeschaft. Hebben 
wij dan van de politici nog minder te verwachten 
voor de lerarenopleiding, dan van de uni versi tei ts
professoren? Om dit te controleren gaan we de 
wet van 1890 op dit punt nader onderzoeken. 

11.2.3. De wet van 1890 

Het heeft een erg lange tijd geduurd v66r de 
wet van 1890 er kwam. De vorige wet van 1876 werd 
eerst herhaaldelijk verlengd : op 22 mei 1882, 14 au
gustus 1883, 31 juli 1889. Op 11 december 1886 
wordt het wetsontwerp nr. 42 ingediend. Op 13 decem
ber 1887 geeft minister Delcour in naam van de mid
denafdeling een verslag. Er volgen op het wetsont
werp heel wat amendementen; waarvan de eerste in 1886 
en de laatste in maart 1890. Op 22 maart en 1 april 
1890 wordt het wetsontwerp aanvaard respectievelijk 
in de senaat en in de kamer. Op 24 april 1890 ver
schijnt het in de "Moniteur". 

De wet van 1890 is van een niet te onderschat
ten betekenis. Voor lange tijd wordt hierdoor 
de bestemming van het H.O. bepaald. 1890 is een 
cruciaal punt in de uni versi taire ontwikeling. Bij 
deze wet wordt de faculteit letteren in 5 richtingen 
opgesplitst. 3 secties moeten ingericht worden: 
wijsbegeerte, geschiedenis,' klassieke filologie; 
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2 zlJn facultatief : Romaanse en Germaanse filologie. 
De facul tei t wetenschappen heeft 5 speciali tei ten : 
wiskunde, dierkunde, scheikunde, mineralogie en 
plantkunde. De kandidaturen omvatten 2 jaar. De 
doctoraten eveneens. De toelating tot de univer
siteit is nu afhankelijk van een certificaat, dat 
aanduidt dat men zes jaar middelbare studies ge
volgd heeft. 
Een toelatingsexamen, onafhankelijk van dit cer
tificaat, is niet gerealiseerd. 

Toch heeft deze wet volgens velen heel wat 
voordelen. We bemerken hierbij telkens de bekrach
tiging van de betekenis van de uni versi tei t. Het 
wetenschappelijk ni veau wordt weer opgetrokken. 
De verplichte dissertatie voor de doctors in de 
wijsbegeerte en letteren en voor de doctors in 
de wetenschappen moet hiertoe bijdragen. Ook de 
meer uitgesproken specialisatie past in dit kader. 
Bij elk van die specialisaties hoort een programma 
en deze programma's zijn neergeschreven in artikel 13 
tot 21 van de wet. Deze artikels geven aanleiding 
tot de afschaffing van de E . N ., of beter tot de 
volledige integratie van de lerarenopleiding aan 
de universiteit. In het K.B. dat de E.N. afschaft, 
wordt verwezen naar de artikels 14, 19 en 21 van 
de wet van 10 april 1890. 
Artikel 14 betreft het examen voor de graad van 
doctor in de wijsbegeerte en de letteren; artikel 19 
het examen voor de graad van doctor in de natuur
en wiskundige wetenschappen; artikel 21 het examen 
voor de graad van doctor in de natuurlijke weten
schappen. Wij beschouwen in het kader van de af
schaffing van de E.N. des sciences, artikel 19 
en artikel 21. 

Een vergelijking met het programma van de E.N.S. 
lijkt ons niet haalbaar, omdat de titels de vakken 
niet noodzakelijk dekken. Wel kunnen we in de wet 
nagaan waar met de lerarenopleiding rekening wordt 
gehouden. We stellen vast, dat geen enkel vak van 
de richting natuur- en wiskundige wetenschappen 
rechtstreeks met de lerarenopleiding te maken 
heeft. Misschien is dit wel het geval voor het 
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vak wiskundige methodenleer , maar dan van ver. Wel 
wordt er een dissertatie geschreven, maar hier zijn 
alle mogelijkheden zeker uitgeschakeld, want de 
verhandeling moet betrekking hebben op de groep 
leervakken waarover men examen aflegt. Deze vakken 
hebben geen verband met de lerarenopleiding. Van 
stage of andere praktijk wordt helemaal niet ge
sproken. Noch de kandidatuur, noch de voorbereiden
de proef die hiertoe toegang verleent, noch de 
doctoraten hebben ergens voeling met de lerarenop
leiding. Dezelfde conclusies gelden voor de richting 
natuurlijke wetenschappen. Zelfs het vak geschiedenis 
der opvoedkunde (en voordrachtsleer ) dat voorkomt 
op het programma van de wijsbegeerte en letteren 
ontbreekt. De doctors in de wijsbegeerte en letteren 
moeten, als ze naar het M.O. willen, daarenboven 
een openbare les geven over een op voorhand door 
de commissie aangeduid onderwerp. Ook hiervan 
is in de faculteit wetenschappen geen sprake. 

Wanneer de Smet de Naeyer (7) als voordeel 
van de nieuwe wet, naast de programma-samenstel
ling, de minimumduur van de studies, het einde van 
de concurrentie tussen de verschillende hogere 
instellingen, de praktische oefeningen, de fractie
vorming in het doctoraat wijsbegeerte en letteren, 
de vorming van doctors in moderne filologie, ook 
"la formation des professeurs de I' enseignement 
moyen restituée aux facultés de philosophie et 
lettres et des sciences" noemt, stellen wij ons 

althans voor de sciences de vraag naar de 
professionele vorming. Blijkbaar heept- men voor 
de facul tei t wetenschappen minder rekening gehouden 
met de E.N.S., dan met de E.N.H. voor de faculteit 
wijsbegeerte en letteren. 

Deze inconsequentie ziet de Smet de Naeyer 
zelf in (8), wanneer hij tijdens de discussies 
in de kamer van 29 mei 1891, in verband met enkele 
artikels van 1890, wijst op het ontbreken van 
een praktische les, te geven door de doctors en 
aangeduid door een commissie in het programma 
van het M.O. Hij noemt die les "Ie meilleur moyen 
de constater [ces] aptitudes au professorat" (9). 
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In het "proposi tion de loi 11 wordt artikel 21 aange
vuld met een paragraaf die het volgende inhoudt : 
"Les docteurs en sciences naturelles qui se destinent 
au professorat de I' enseignement moyen devront 
subir un examen approfondi sur la chimie générale 
et sur la chimie analytique et se soumettre à 
une épreuve pratique sur ces matières, à moins 
que leur examen de docteur n'ait porté sur Ie 
groupe des sciences chimiques. lIs devront en 
autre faire deux leçons publiques, l'une sur la 
physique expérimentale ou la chimie; l'autre sur 
la zoologie ou la botanique; les sujets de ces 
leçons seront désignés d'avance par Ie jury et 
choisis dans Ie programme des athénées. 11 (10) . 
In de discussies van 1891 komt de E.N. ook nog 
op andere punten ter sprake. Dit behandelen we 
afzonderlijk. 

In verband met de wet van 10 april 1890 kunnen 
we in elk geval ste~en dat de bewering dat de 
studies nu niet alleen wetenschappel ijke cultuur, 
maar ook de ontwikkeling van de eigenschappen van 
de leraar op een zeer serieuze manier mogelijk 
maakt. tegenspreken. Wij willen de wet van 1890 
verder niet bespreken, omdat wij ons beperken 
tot de lerarenopleiding en omdat een behandeling 
hiervan een werk afzonderlijk kan uitmaken. De 
wet van 1890 is uitvoerig door universi tei tsprofes
soren, publieke en pedagogische pers, verenlglngen, 
poli tici , enz... besproken. Aan de lerarenopleiding 
is echter niet grondig gedacht binnen deze wet. Toch 
worden de E.N.'s bij K.B. afgeschaft. 

11.2.4. De discussie van de wet van 1891 

In deze discussie is er op 17 juni 1891 een tus
senkomst i.v.m. de afschaffing van de E.N. De 
reeds vernoemde inconsequentie voor de doctors 
in de wetenschappen wordt weer aan 't licht ge
bracht, naar aanleiding van een amendement van 
Helleputte (11) . Een ander punt wordt door Magis 
aangesneden. Het nieuwe wetsontwerp stel t voor 
de voorzieningen in de wet van 1850, de wet van 
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1850, de wet van 1881 en 1887, die betrekking 
hebben op de organisatie van het normaalonderwijs 
voor het M.O., af te schaffen. Niet alleen de 
E.N. wordt dus opgeofferd, ook het recht om normaal
onderwijs in te richten wil men doen verdwijnen. 
Dit recht staat uitgeschreven in artikel 38 van 
de wet van 1850 "Le Gouvernement est autorisé 
à entretenir, en y employant, s' il y a lieu, les 
ressources qui présentent les universités de l'Etat, 
un enseignement normal pédagogique destiné à former 
des professeurs pour les athénées, les collèges 
et les écoles moyennes." (12). 
Di t is de stelling van Magis en hij verwijt verder 
de regering artikels i . v . m . het M.O. te veranderen 
met een wet op het universitair onderwijs. Deze 
laatste wet noemt "Interprétation de quelques 
articles de la loi du 10 avril 1890 sur la collation 
des grades académiques et Ie programme des examens 
universitaires". Het voorstel wordt ingediend 
door de Smet de Naeyer en toevertrouwd aan een 
speciale commissie. De kamer komt hiervoor niet 
bijeen. 
De verwondering van o.a. Graux is dan des te groter 
als hij leest dat aan de wet van 1850 getornd 
wordt, en dit met de vermeende bedoeling de moge
lijkheid om normaalscholen weer op te richten 
de fini tief uitte schakelen (13). De Smet de Naeyer 
neemt dit niet en verklaart dat het op aandringen 
van verscheidene professoren gebeurt o.a. van 
Thomas en van Monseur (14). Hij vermeldt ook het 
protest van de Conseil de perfectionnement en 
zegt dat hierdoor een dualiteit van graden en 
commissies bestaat (15). Hierrond wordt nog wat 
heen en weer gepraat, om tenslotte het amendement 
van Graux op het wetsvoorstel van de Smet de Naeyer 
te verwerpen met 50 tegen en 21 voor. 

Wel worden de desbetreffende artikels in de 
wet van 1890 gecorrigeerd. Hierdoor zullen de 
doctors van de faculteit wetenschappen tenslotte 
toch 2 examenlessen moeten geven. Voor de rest 
verandert er niets aan de lerarenopleiding. De 
vraag blijft dus open hoe het komt dat de wet 
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van 1890 aanleiding is tot de afschaffing van 
de E.N. 

De E.N. wordt afgeschaft ten gevolge van de 
wet van 1890 op het H.O. Aan de lerarenopleiding 
wordt niets wezenlijks gedaan. Dit is een reden 
temeer om de uni versi taire ontwikkeling na te 
gaan en verband te zien met 1890. Kadert de afschaf
fing van de E. N. in de uitbouw van de uni versi tei t? 
Heeft de uni versi tei t aan de lerarenopleiding iets 
te bieden? Is de afschaffing van de E.N. vanuit 
de uni versi taire aanpak te verklaren? Aan de hand 
van een korte schets van de algemene ontwikkeling 
van de uni versi tei t willen we op deze vragen een 
antwoord zoeken. Ui teraard is het onmogelijk vol
ledig te zijn. maar wij hopen toch de essentiële 
trekken. weliswaar ruw. te kunnen weergeven. Daar
voor gaan we achtereenvolgens de politieke ontwik
keling van het uni vers i taire probleem na. de so
ciale en economische druk hierop. de intellectuele 
toestand en de wetenschappelijke ontwikkeling. 
We besluiten met een onderzoek naar de visie en 
de mogelijkheid van de uni vers i tei t i. v . m. de 
lerarenopleiding. 

NOTEN 

( 1 ) Magis, 
rechten 
(Luik). 

Alfred; arr. Luik, liberaal. °1840 te Luik. Dr. 
en adllinistratieve en politieke wetenschappen 

(2) Magis, A.P. Chambre, 16 januari 1890, p. 381. 
(3) De Smet de Naeyer, arr. Gent, industrieel. 

Devolder, J., Katholiek, °1842-+1919. Dr. In de rechten 
(U.L.B. 1864), arr. Oudenaarde; min. van Justitie en min. 
van Binnenlandse Zaken. 

(4) De Smet de Naeyer, A.P. Chambre, 16 januari 1890, p. 383. 
De Smet de Naeyer haalt Monseur en Bréal aan. 
Monseur, E. : "Si llécole normale vaut actuellellent rllÎeux 
que les doctorats en philosophie, clest diabord parce 
qu1elle a quelques institutions excellentes, les disser
tations, la division des matières, ..• , ensuite parce 
qu'elle enlève comme la crême des étudiants et ne laisse 
aux universités que Ie petit-Iait. Introduisez les lIêmes 
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institutions dans toutes les facultés de philosophie, 
renvoyez-y les mêmes élèves et vous verrez la différence 
entre Ie régime de la liberté et celui de la caserne." 

(5) Devolder, A.P. Chambre, 16 januari 1890, p. 385. 
Devolder haalt Vanderkindere, Olin, Janson en Hanssens 
aan als "voorlopers" van het ontwerp. 

(6) Montefiore-Levi, A.P. Senaat, 4 maart 1890, p. 176. 
(7) De Slet de Naeyer, A.P. Cha~bre, 29 ~ei 1891, p. 1178. 
(8) De Slet de Naeyer, A.P. Cha~bre, 29 mei 1891, (2) n° 160. 
(9) Ibidem. 
(10) De Smet de Naeyer, Cha~bre des Représentants Séance du 

29 mai 1891. Proposition de la loi interprétant quelques 
articles de la loi du 10 avril 1890 sur la collation des 
grades académiques et Ie programme des examens unIver
sitaires. (Bruxelles, 1891), p. 10. 

(11) Helleputte, A.P. ChalRbre, 17 juni 1891, p. 1337. 
(12) A.P. Chambre, 17 juni 1891, pp. 1341-1348. 

De discussie ontspint zich tussen Magis enerzijds en de 
S.et de Naeyer en Woeste anderzijds. 

(13) Graux, A.P. Chambre, 17 juni 1891, pp. 1342-1344. 
(14) De Smet de Naeyer, A.P. Cha.bre, 17 juni 1891, pp. 1344-1345. 

Deze gegevens kwamen reeds bij de universiteiten aan bod. 
(15) R.T.E.M., Question du maintien de llexamen de professeur 

agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur, troisième 
seSSlon de 1890, séance du comité du 24 septembre 1890, 
p. 180. 
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11.3. De universitaire ontwikkeling 

11.3.1. Politieke rijping van het universitaire 
probleem 

Tussen 1870 en 1885 (1) zijn vooral het lager 
en het middelbaar onderwijs de gebieden waarin 
de liberale onderwijspolitiek t.o.v. de katholieke 
"revanchepoli tiek" in conflicten aan de oppervlak
te komt. In de universitaire wereld komen deze 
conflicten niet zo scherp naar voren als op M.O. 
en L.O. -gebied. Toch blij ft de uni vers i tei t duide
lijk een politiek instrument dit blijkt alleen 
al uit de wet op het H.O. van 1876. Door deze 
wet wordt het regeringsaandeel in het H.O., in 
1849 gerealiseerd door de liberalen, beperkt. 
Reeds in 1870 onder het ministerie d t Anethan wordt 
de universiteit door de liberalen mee in de mobilisa
tie tegen de katholieken betrokken. Deze mobilisatie 
op de 3 onderwijsniveaus kadert in een zich ont
wikkelende schoolstrijd. In 1872 wordt de univer
si tei t van Gent oorzaak van polemieken (2), waar
door de universi tei t nu pas goed in de schoolstrijd 
zal verzeilen. Ook is het zo dat de echte wetenschap
pelijke belangen van het H.O. altijd ondergeschikt 
blijven. Geen enkel van de wetten op het univer
sitair onderwijs, waarvan de voornaamste die van 
1835, 1849 en 1876 zijn, hebben de gewenste veran
dering opgeleverd. De sterke uni versi taire traditie 
die van Nederland overgeërfd is, verdwijnt met 
de revolutie van 1830. "Les vues du législateur 
beIge en matière de haut enseignement n l ont jamais 
été fort élevées" (3) beweert Thomas. Er is wel 
een wetgeving voor het H.O., maar een methode 
of een plan, coherente ideeën over de rol en de 
relatie van de universiteit met de andere geledingen 
van het onderwij s , moeten ver gezocht worden. 
Er is zeker geen sprake van een continuïteit of 
een onderhouden regelmatige voorui tgang. Denken 
we maar aan het instellen, afschaffen, vervangen 
en opnieuw afschaffen van de toelatingsvoorwaarden 
tot de universiteit (4). Deze wisselingen waren 
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wellicht nadelig. De onzekerheid en instabiliteit 
die het H.O. kent sedert 1849 krijgt naar 1890 
toe eindelijk, door een samenloop van omstandig
heden, kans om aangepakt te worden. 

Na een periode, in de jaren 1860, waarin het 
universitair onderwijs praktisch niet in de par
lementaire discussies voorkwam, komt het in 1870 
dan toch in de belangstelling te staan. In de 
kamer nemen op 10 maart 1871 Brasseur, Delcour 
en Vanhumbeeck de H.O.-draad weer op. Enerzijds 
zlJn de studentenaantallen aan de uni versi tei t 
in belangrijke mate gestegen, anderzijds moet 
de universiteit aan de sociale noden, de vraag 
naar vrlJe beroepen kunnen beantwoorden. Ook is 
er een groeiende w~tenschappelijke vooruitgang. Al 
deze factoren bevorderen de aandacht voor het 
uni versi taire probleem. In 1871 komt er een wets
ontwerp H.O. dat echter, omwille van de herziening 
van de wet van 1842 op het L.O. voor een paar 
jaar niet aan bod komt. 
Minister Delcour, die met zlJn regering elk conflict 
probeert te vermijden, wordt om zlJn gematigde 
onderwijspolitiek sterk aangevallen door de li
beralen. Anderzijds is ook de sociale ontwikkeling 
in ons land en de daarmee gepaard gaande bekommernis 
om de lotsverbetering van de arbeider oorzaak van 
tegenstellingen tussen katholieken en liberalen. 
In beide partijen zijn minderheden waarmee de 
conservatieve meerderheden af te rekenen krijgen. 
Deze meerderheden van beide kampen zullen met 
elkaar in botsing komen. 

Op 22 februari 1876 komt uiteindelijk de discus
sie in de kamer op gang. Hierbij stellen we twee 
dingen vast, die voor ons van belang zijn een 
onenigheid over de universitaire organisatie en 
een volkomen over het hoofd zien van de lerarenop
leiding aan de universiteit. 
Ten gevolge van de onenigheid dreigen de zaken 
te blijven zoals ze zijn, maar door een onverwachte 
tussenkomst van de liberaal Frère-Orban op 25 febru
ari 1876 wordt dit voorkomen. Hij stelt voor ieder 
toelatingsexamen tot de universi tei t af te schaf-
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fen en de uni versi tei ten zelf hun academische 
graden te laten verlenen. Gevolg hiervan is een 
debat tussen de liberalen, onderling, waarin de 
katholieken en de regering praktisch niet tussen
komen. Niet enkel parlementaire liberalen komen 
in verzet, maar ook de Gentse professorenraad • Ze 
dienen een petitie in, waarin ze wlJzen op het 
fei t dat de staat door deze wet nog enkel diploma' s 
registreert zonder de wetenschappelijke waarde 
ervan te controleren. 
Het wetsontwerp wordt aanvaard (5). De gevolgen 
van de wet van 1876 voor de rijksuniversiteit zijn : 

dat het aantal studenten aan de vier universiteiten 
nu nog sneller stijgt, door de afschaffing van 
het "graduat en lettres"; 
dat de verhouding examinandi/ geslaagden verkleint 
en volgens het "Rapport Triennal" zou dit dan 
betekenen dat het wetenschappelijk niveau eigen
lijk niet daalt. 

Nochtans is inhoudelijk niets aan de universitaire 
programma's veranderd waardoor het peil, dat volgens 
de meeste uni vers i tei tsprofessoren al sterk gedaald 
was, zou kunnen omhoog geholpen worden. In elk 
geval functioneert de wet van 1876 praktisch zonder 
moeilijkheden. Omtrent de wet zijn er geen felle 
parlementaire discussies, noch in de kamer, noch 
in de senaat. 

Van 1876 tot 1878 en 
schoolstrijd zal het H.O. 
zijn, dat professoren van 
(Brussel vooral, maar ook 
actief zijn. 

dan verder tijdens de 
in zoverre van belang 

de vrije universiteiten 
Leuven) (6), politiek 

Tijdens de schooloorlog wordt het H.O. eigenlijk 
niet aangeroerd. Zo zullen zelfs tijdens de slechte 
economische toestand tussen 1874 en 1884, dus 
midden in de schoolstrijd, de staatstoelagen voor 
beide rijksuniversiteiten verdubbeld worden en dit 
zonder polemieken. Aan de structuur van het H.O. 
wordt niet geraakt. De liberale regering valt 
in 1884. 
Beernaert 
lang het 

vormt 
land 

het 
zal 

nieuwe 
besturen. 

kabinet 
Na de 

dat 10 jaar 
schoolstrijd 
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onder de liberale regering komen de katholieken 
immers overweldigend uit de parlementaire ver
kiezingen. 
Maar een echte school vrede is nog niet gerealiseerd 
en vele liberalen leven inderdaad nog in de sfeer 
van een "paix du tombeau" (7). 
We willen dus zeker niet beweren dat aan de school
strijd in 1884 een einde is gekomen. Dit probleem 
is ook niet onze eerste bekommernis, maar het 
is niet onbelangrijk deze schoolstrijd te situeren . 
We kunnen stellen dat na 1884 tijdens de katholieke 
regering de aandacht nu ook opgeëist wordt door 
de sociale problematiek. Op 13 februari 1885 be
klaagt Wagener (8) er zich over in het parlement, 
dat de regering het H.O. verwaarloost (9). Terzelf
dertijd klaagt hij een kredietsvermindering aan, 
die zou doorgevoerd zlJn op het budget voor ma
teriaal, voor de bibliotheken, voor het personeel 
~n voor de publikaties van het wetenschappelijk 
corps. 
Belangrijk is ook zijn vraag om het toelatingsexamen 
aan de universiteit opnieuw in te stellen. Op 
24 februari verdedigt Thonissen zich tegen deze 
kritiek op de budgetsvermindering en beweert dat 
er integendeel een duidelijke toename is van 
890. 000 fr. in 1865 tot 1.500. 000 in 1885. Daarbij 
komen dan nog eens de buitengewone vergoedingen (10). 
Dit zijn zowat de belangrijkste tussenkomsten in het 
parlement in verband met het universitair onderwijs 
tot 18 maart 1885. 

Op 18 maart 1885 legt minister Thonissen een 
wetsontwerp neer, dat de wet van 20 mei 1876 ver
lengt. Hierrond zijn wat discussies in kamer en 
senaat en deze leiden tot de wet van 1886. In 
deze discussie komt ook de E. N. aan bod (11). Magis 
vraagt naar de situatie van de geaggregeerden voor 
het M.O. In termen van hun engagement moeten zij 
5 jaar ter beschikking van de regering blijven. Maar 
door het kleine aantal toe te kennen plaatsen stelt 
di t een probleem. De vraag rij st of ze niet zouden 
kunnen solliciteren naar andere publieke admi
nistraties. Minister Thonissen belooft di t te 
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onderzoeken, maar verder horen we er niets meer 
van. 

De 2e juni 1886 doet Thonissen nogmaals een 
voorstel om de wet van 20 mei 1876 te verlengen 
tot 1 oktober 1888. Met unanimiteit van stemmen 
wordt dit aangenomen. Tot nu toe is er dus eigenlijk 
nog geen enkel diepgaand debat over de "collation 
des grades" geweest. Dat het universitair onderwijs 
niet aan bod komt, direct na de schoolstrijd, 
betekent niet dat de andere onderwijsniveaus niet 
besproken worden. Het is wel duidelijk, dat er 
zich na 10 juni 1884 een "revanchepoli tiek" ontwik
kelt bij de katholieken. Er zetelen in het par
lement 52 liberalen en 86 katholieken. Voorheen 
waren er 79 liberalen en 59 katholieken. De li
beralen hadden zich met hun schoolpolitiek erg 
onsympathiek gemaakt. Ze moesten o.a. belastingen 
heffen op tabak en drank om hun onkosten te dekken. 
Daarenboven waren de katholieken weer verenigd 
en de liberalen verder verdeeld (doctrinairen en 
progressisten). De revanche van de katholieken uit 
zich in allerlei tegenmaatregelen : 

Het ministerie van openbaar onderwijs, opgericht 
onder de liberalen, wordt afgeschaft en de onder
wijsaangelegenheden vallen weer onder binnenlandse 
zaken. 
Op 20 september wordt de wet Jacobs van kracht, 
de derde organieke wet op het L.O. Het L.O. is 
niet langer een staatszaak. 
De wet van 6 februari 1887 maakt het mogelijk, 
dat er weer doctors in de wijsbegeerte en let
teren en doctors in de wetenschappen in aanmer
king komen om les te geven in de athenea. Di t 
hebben we reeds behandeld. 

De katholieke regering zal, alhoewel ze nog sterk 
bezig is met de schoolstrijd, nu ook aandacht moeten 
besteden aan het zich opdringende sociale probleem. 

Een politieke aanpak van de uni versi tei t wordt 
herhaaldelijk ui tgesteld. Mede onder druk van 
de sociale ontwikkeling (die we direct behandelen) 
en de katholieke onderwijspoli tiek die erop gericht 
is het onderwijs zo weinig mogelijk in handen van 
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de staat te laten, zal de universiteit naar 1890 
toe in de politieke discussies aan bod komen. 

11.3.2. Socio-economische druk 

Tijdens het laatste kwart van de 1ge eeuw vol
trekt zich ook een verandering in de algemene gees
testoestand en in het maatschappelijk bestel, zowel 
in de economische als sociale context, die voor 
het universitair onderwijs de kansen tot aanpak 
ondersteunt. Het is ten gevolge van een complex 
samengaan van mentaliteitsverandering, partijpoli
tieke stellingen en niet in mindere mate sociale 
ontwikkelingen, dat de reeds lang sluimerende toe
stand van de universiteit naar 1890 toe, naast 
de reeds vanuit wetenschappelijke hoek bestaande 
kritieken, nu ook officiële aandacht krijgt. 
In het kader van de wet van 1890 wordt de E . N . 
afgeschaft (12) en het is dus van belang dat we 
de tijdsgeest en de verschillende maatschappelijke 
toestanden onderzoeken in verband met deze wet. Om
dat ons onderwerp een lerarenopleiding betreft 
en omdat de tijd en de mogelijkheden ons ontbreken, 
zullen we dat onderzoek beperkt houden tot enkele 
grote en weliswaar ruwe trekken. 

In de laatste 20 jaar van de 1ge eeuw, alhoewel 
we hier onmogelijk een datum kunnen si tueren , 
begint de sociale ontvoogdingsstrijd zich te kana
liseren. De opkomst van de arbeidersbeweging, de 
stichting van "democratische bladen" (13) en nog 
zoveel zaken meer kondigen een ommekeer aan op 
sociaal vlak. In de lente van 1886 bijvoorbeeld 
zijn er erge woelingen in ons land; de tegenstel
lingen zlJn scherp en taai en ze worden bloedig 
onderdrukt. De sociale ommekeer uit zich o. a. ook 
in allerlei sociale programma's waarvan hier dat 
van de "Lichtstraal", een katholieke krant ui t 
1886, als voorbeeld : "Verneemt dus wat wij vragen; 
wet op den vrouwe- en kinderarbeid, ernstige toepas
singen van gezondheidsmaatregelen op de werkhuizen 
en de fabrieken en voornamelijk in de aan de gezond
heid nadelige nijverheden minimum van dagloon 
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stellen in de lastkohieren van de openbare werken; 
verantwoordelijkheid van de patroon bij werkongeval, 
het scheidsgerecht, burgerlijke verpersoonlijking 
van de vakvereniging; 's werkmans vertegenwoordiging 
overal waar zijne belangen besproken worden; ui t
breiding van stemrecht en onderwijs" (14). Ook 
in het programma van de Belgische Werkliedenpartij 
komt "kosteloos onderwijs voor alle kinderen" 
voor. 

De sociale hulp komt op gang en de ellendige 
toestand dringt zich steeds meer op (15). De "école 
industrielle" , cursussen "économie industrielle" 
in alle instellingen (sedert 1879) , "ateliers 
d' apprentissage" worden door een ruimer publiek 
bezocht. Dit alles wordt het middel voor moralisatie 
en voorui tgang genoemd (16). De materiële lotsver
betering van de volksklasse is weliswaar nog maar 
in prille ontwikkeling. Het onderwijs is hier een 
niet onbelangrijke factor in de ontvoogding. De 
leerlingenaantallen stijgen duidelijk. Natuurlijk 
moeten we hier ook de toename van de totale be
volking in rekening nemen (17). Het zou een apart 
onderzoek zijn, na te gaan in hoeverre deze kwan
titatieve stijging gepaard gaat met een kwalitatieve 
verbetering. 

Een intellectuele ontvoogding heeft natuurlijk een 
bewustwording van de arbeidersklasse voor gevolg 
en de politieke effecten en actie kunnen dan ook 
niet lang uitblijven. Het sociale vraagstuk geeft 
inderdaad het partijleven een ander uitzicht. In 
1885 ontstaat de Belgische Werkliedenpartij. De 
liberale partij wordt door haar linkervleugel, 
die sterk aanleunt bij de socialisten, ontwricht. De 
katholieke partij, opgericht in 1884, komt onder 
ernstige spanningen te staan en er ontstaat een 
kloof tussen de burgerlijk-conservatieve katho
lieken en de sociaal-katholieken. In 1887 komt het 
tot een scheuring in de liberale partij, waaruit 
de Progressistische partij ontstaat. Belangrijk 
hierbij is, dat de liberale eenheid verdwijnt. 

In deze periode komen ook de eerste sociale wet
ten tot stand : 
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16 augustus 1887, i. v.m. uitbetaling van de lonen 
en oprichting van Nijverheids- en Arbeidsraden. 
13 december 1889, i . v . m . de vrouwen- en kinderar
beid. 
31 juli 1889, i. v • m. de hervorming van de werk
rechtersraden. 

Parallel met de algemene sociale ontwikkeling 
komt ook de Vlaamse Beweging vooruit wetten 
van 8 juli 1886, 10 april 1890 en 4 september 1891. 
De Vlaamse taaleisen getuigen van de Vlaamse ont
voogding. 
De constante liberaal-katholieke onderwijsperikelen , 
die geruime tijd de gevaarlijke verdeeldheid over 
de sociale kwestie konden vermijden, is dus duide
lijk doorbroken door de sociale problematiek. 

Een tweede aspect (naast de sociale ontwikkeling) 
waarmee we in de ontwikkeling naar 1890 rekening 
moeten houden, is de economische situatie. De 
groeiende concentratie aan rijkdommen is recht 
evenredig met het veld van de sociale conflic
ten (18). De industrie en het fabriekswezen nemen 
gestadig toe, maar daarmee ook het arbeidersprole
tariaat. De economie blijft in handen van een 
leidende burgerklasse. Deze burgerklasse zal haar 
macht uitbreiden en neemt toe in omvang. Ze krijgen 
af te rekenen met een zware crisis in industrie, 
handel en landbouw als gevolg van transformaties 
van het economische regime (tot 1886 hebben we 
een uitgesproken economisch liberalisme). Daaren
boven zlJn er zeer slechte oogsten ten gevolge 
van het gure weer. Het probleem situeert zich 
nog veel ruimer in 1872 reeds is er een over
produktie op de wereldmarkt met alle gevolgen 
vandien voor de arbeiders. Deze economische situatie 
moet natuurlijk ook gevolgen hebben voor het on
derwijs. Zo zien we bijvoorbeeld dat lagere nor
maalscholen gesloten worden (19). En terecht stelt 
men de vraag "Si la si tuation financière exige 
des réductions de dépenses, sera-ce à 1 1 enseigne
ment seul, et spécialement à llenseignement po
pulaire, quelles devront Si appliquer?" (20) . Voor 
L.O. en M.O. zijn er harde discussies aangaande 
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de budgetten t maar vreemd genoeg t zoals we reeds 
vermeldden, zijn er voor de H.O.-budgetten geen 
polemieken. 

Enerzijds zal de sociale ontwikkeling ertoe 
aanleiding geven, dat het partijleven in ons land 
een ander uitzicht krijgt, en dat de liberalen, 
reeds erg verzwakt door de schoolstrijd, nu helemaal 
niets meer in te brengen hebben op het onderwijs
gebied. De katholieken zullen hun politiek kunnen 
doorzetten. Ze hebben er voldoende tij d voor. Het 
meer autonoom maken van de universiteit zal zijn 
verder beloop kennen. 

Anderzijds is de sociale ontwikkeling er even
eens oorzaak van, dat steeds meer mensen hoger 
onderwijs beginnen. Wij blijven er ons echter 
duidelijk van bewust dat het hoe dan ook nog een 
sterk elitaire zaak blijft. 

De invloed van de economische 
universitaire ontwikkeling lijkt 
zicht van weinig betekenis, maar 
een remming veronderstellen. 

factor op de 
op het eerste 
toch kunnen we 

11.3.3. Intellectuele desorganisatie en wetenschap
pelijke heropleving volgens de professoren. 

Naast de economische, politieke en sociale ingang, 
is de geestestoestand een belangrijke factor. Loïse 
stel t vast "Le fait est que I' intelligence a 
pris une direction nouvelle; que les facul tés 
spéculati ves et li ttéraires deviennent touj ours 
plus rares, et que c'est vers la science appliquée, 
à l'industrie et aux affaires que se concentrent 
aujourd' hui tous les efforts de 1 'espri t humain. tt 
(21). Het industrialisatie-proces heeft op geen 
enkel ogenblik stilgestaan en in de bovenlagen 
van de bevolking heeft dit een toenemende materiële 
welvaart voor gevolg. Daarmee gaat een behoefte 
naar persoonlijke voorui tgang gepaard, en kan 
een tendens naar eigenbelang ermee samengezien 
worden. "La poli tique de I' intérêt I' emporte dé
fini ti vement sur la poli tique du sentiment et 
de l' idéalisme 11 y a plus d' incerti tute que 
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jadis." (22). Voorheen was er natuurlijk ook be
langenstrijd, maar "primum vivere, deinde philo
sophari" (23) , dit is wat ons de reali tei t van 
de tweede helft van de 1ge eeuw leert. Cornette 
spreekt hier van een vervanging van het humanisme, 
gesteund op het pedagogische beginsel, door het 
utili tarisme gesteund op het economisch begin
sel (24). Weliswaar zal nog maar een beperkt aan
tal mensen van de mogelijkheden kunnen gebruik 
maken. Maar parallel met de sociale ontwikkeling 
breidt zich deze mentaliteit ook uit en worden 
ook andere dan de hoogste klassen aangestoken. Dé 
kans op sociale promotie is het onderwijs. 
Met een diploma komt men hoe dan ook in een betere 
posi tie en we krijgen hier een soort "diploma-koers" 
naar en in het universitair onderwijs. Dit is 
mogelijk, want er worden niet eens toelatingsvoor
waarden gesteld aan de uni vers i tei t (25) . Het 
sociale milieu en de noden die er zich in voordoen, 
verweven met de veranderende mentali tei t, verplich
ten de universiteit aan de noden te beantwoor
den (26) en de wetgever wil dit op geen enkel 
ogenblik anders. Het is natuurlijk door de poli
tieke ontwikkelingen maar zeker ook door de sociale 
druk dat het toelatingsexamen in 1876 wordt af
geschaft. Dit gaat gepaard met een grotere auto
nomie van de universiteiten. 
Het is vooral de kleine landelijke en stedelijke 
bourgeoisie die jacht maakt op vrlJe beroepen 
in het besef dat een vrij beroep tot alles leidt. 
Thomas drukt het als volgt uit "Ie particulier 
qui est généralement bon juge de ses intérêts 
matériels, immédiats, est rarement capable de 
comprendre les intérêts d'un ordre superleur qui 
Ie touchent moins. La plupart des parents ne cher
chent qu'a pousser leurs fils dans une carrière 
libérale, ils ne voient dans les études que Ie 
moyen d' obtenir un diplome , c 'est-à-dire un gagne
pain, et ils ne demandent qu'une seule chose 
que ce diplome soit obtenu Ie plus vi te possible 
et avec Ie moins de frais possible. " (27) . Ook 
anderen doen in deze zin hun beklag (28). 
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Het wetenschappelijk niveau daalt. In de universiteit 
spreekt men van een "wetenschappelijke desorganisa
tie", van een "dépression cérébrale" (29). Dit 
zien de professoren in. maar dit inzicht is niet 
tot de officiële instanties doorgedrongen. "Si 
Ie gouvernement se décidait à faire une enquête 
severe sur I' état de notre enseignement supérieur 
et de notre enseignement moyen, si nos réprésentants 
venaient eux-mêmes, sur place, étudier nos besoins 
et nos désiderata, alors ils comprendaient toute 
la gravi té de la si tuation, ils se rendaient compte 
de la légitimité de nos plaintes, et ils puiseraient 
dans leur patriotisme la résolution de mettre 
fin au mal qui nous ronge et qu 'on peut définir 
d' un mot : la désorganisation intellectuelle." (30). 

Eén van de taken die de uni versi tei t toegekend 
wordt, is "beschaven", de cultuur van een land 
hoog houden en voortdurend in deze zin invloed 
ui toefenen . Deze taak kan de uni versi tei t nu niet 
meer aan, want om een hoge cultuur te kunnen ver
spreiden moet er niet een grote kwanti tei t profes
soren, studenten of cursussen zijn, maar moeten 
er mensen zijn die de wetenschap om de wetenschap 
willen smaken en die niet enkel oog hebben voor 
het diploma. Geen wetenschap om het persoonlijke 
belang, maar om de verdere wetenschap. Wetenschap
pelijke geest is zeldzaam geworden bij de studenten. 
"Entrez dans une chambre d'étudiant, qu'y trou
verez-vous? Des papiers, des notes manuscriptes, 
des cahiers. Quant à des livres sérieux, vous 
les chercherez la plupart du temps en vain. Pour
quoi du reste I' étudiant se les procurai t-il, 
Ie temps de les lire lui fait défaut et il n' en 
a nul besoin car il n ' a qu' a apprendre par coeur 
ses cahiers. " (31). De liefde voor de wetenschap, 
de werkkracht die het resultaat is van serieuze 
studie en van persoonlijk werk, een algemene cul
tuur is er niet meer. 
De "Gentsche Studentenalmanak" vertelt in 1881, 
dat de studenten "ingedommeld, beweegloos, onver
schillig" waren (32). Deroubaix voegt er van zlJn 
kant aan toe "Nos jeunes gens sont avant tout 
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utilitaires; cela est incontestable. Quant ils 
se li vrent à I' étude c' est ordinairement dans I' es
poir de trouver plus tard I' application de leurs 
connaissances. 11 y en a bien peu qui, en apprenant 
quelque chose ne se demandent pas à quoi cela 
pourra leur servir, et qui soient disposés à faire 
de la science pour la science." (33). Het hoger on
derwijs moet zich aanpassen en moet beantwoorden 
aan meer gespecialiseerde functies in de maatschap
pij. Maar dit betekent niet, dat dit reeds op 
een effectieve manier gebeurt. Er worden bijvoor
beeld examens afgenomen, maar deze zlJn aan zware 
kritiek onderhevig. Men verwart stof met examen 
zegt de Ceuleneer "Pour qu'on puisse espérer 
parvenir à relever Ie niveau des études supérieures, 
il faut supprimer la confusion du programme des 
cours et celui des examens et interroger les ré
cipiendaires sur les branches reconnues nécessaires, 
non sur les cahiers de tous les cours. 11 (34). De 
jaarlijkse examens zijn nadelig voor het H.O. 
want alle persoonlijk werk wordt herleid tot ge
heugenwerk. Deze examentoestand is niet vreemd aan 
de algemene tijdsgeest "Ce qui est évident, 
c'est que la manie de tout faire dégénérer de 
I' enfance à la vieulesse en composi tions, concours, 
épreuves, grades, diplomes, distinctions de toute 
espèce, répond à la facheuse tournure de I' espri t, 
au formalisme, à la conviction que la science 
c'est 1 'examen, que l'examen c'est Ie diplome, 
et que Ie diplome c'est l'homme." (35) 
Met het diploma als paspoort vallen alle hindernis
sen weg. Het is een soort heilig recht op benoeming, 
denken ve'len. 
De aanpak van de uni versi tei t in de zin van ruimere 
specialisatiemogelijkheid ligt dus voor de hand. Men 
kan uiteraard in een complexe samenleving niet meer 
een uniforme opleidingsvorm handhaven. De opleidings
types moeten vermenigvuldigd worden en de speciale 
scholen dus eveneens. Deze specialisatie kan echter 
op twee manieren gebeuren 6f eerst een algemene 
vorming en daarna specialiseren, , 6f specialisten 
zonder algemene vorming afleveren. Hierrond zijn 
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dan ook heel wat discussies. Laten wij daarbij 
duidelijk stellen dat de specialisatie van de 
hogere studies pas rond 1890 doorbreekt. "Elle 
y pénètre lentement , progressi vement, mais 1 1 espri t 
public niest pas encore familiarisé avec elle", 
schrijft de Ceuleneer (36). Voorlopig zit de univer
si tei t dus nog met de problemen. De uni versi taire 
toestand is niet zo schitterend. 

Een concrete oorzaak voor deze universitaire 
toestand wordt door velen gevonden in het ontbreken 
van een toelatingsexamen aan de uni versi tei t {37}. 
Loïse komt tot volgende conclusie in zijn "réformes 
à introduire dans la nouvelle loi de l'enseignement 
supérieur" "Que faudrai t-il pour relever en
tièrement les hautes études? Changer Ie cours 
de la civilisation. L'avenir y travaillera. En 
attendant qu I a-t-il à faire? Chercher un palliatif. 
Quel sera-t-il? Nous n I en voyons pas dl autre qu I un 
examen dl apti tude uni versi taire propre à fixer 
les vocations." (38). De bestaande toelatingsvoor
waarden, l'examen de gradué, werd in 1876 afgeschaft. 
Tussen 1861 en 1876 was de graduaatskwestie erg 
in discussie. Er waren allerlei nadelen aan dat 
graduaat verbonden en de reactie hiertegen leidde 
tot het afschaffen van elk toelatingsexamen aan 
de uni versi tei t, alsook van het "certificat dl hu
mani tés complètes". Bijgevolg komen een aantal 
jonge mensen aan de universiteit, nog v66r ze 
hun M.O. helemaal doorlopen hebben (39). Men beweert 
dat het graduaat afgeschaft werd, omdat alle inspan
ningen in het M.O. op dit graduaatsexamen waren 
afgestemd en niet op het eigenlijke doel van de 
middelbare studies (40). Ook politici die voorheen 
stemden pro het graduaat worden er nu hevige tegen
standers van (41 ). Het graduaat wordt afgeschaft, 
alhoewel er in 1890 toch weer enkele pogingen 
zlJn om het opnieuw in te voeren. Gevolg van deze 
afschaffing is dat grote aantallen studenten op 
de uni vers i tei t afkomen. De kwant i tei t stijgt 
duidelijk : in 11 jaar (van 1876 tot 1887) verhoogt 
de uni versi taire populatie van 41 tot 84 studenten 
per 100.000 inwoners. Tussen 1850 en 1876 was 
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er een aangroei van 36 naar 41 op 100.000. Drie 
uni versi tei ten (Brussel, Luik en Leuven) kennen 
een verviervoudiging van het aantal studenten. 
Voor de Gentse universiteit is dit minder, maar 
toch is de stijging duidelijk merkbaar (42). 

Een ander gevolg van de afschaffing is dat de po
pulatie verjongt. "On vit des écoliers quitter 
les bancs de la quatrième, de la cinquième, pour 
se faire inscrire au role des étudiants uni ver
sitaires", meldt Thomas (43). Deze toeloop van 
te jonge studenten is erg nadelig, omdat ze daaren
boven slecht voorbereid zijn. Veel onwetenden 
en ondeskundigen komen aan de universiteit; de 
slecht voorbereide studenten falen en de reputatie 
van de universiteit gaat eronder lijden. De afschaf
fing van het graduaat heeft een kwantitatieve 
stijging voor gevolg maar duidelijk ook een kwa
litatieve daling. Aan wetenschap wordt onder de 
studenten niet gedaan. Maar het zijn niet alleen 
de studenten die er schuld aan hebben, want het 
werk was uniform, het onderwijs dogmatisch, de 
programma's strak, aldus de professoren. Het is 
dus niet alleen het grote aantal studenten maar 
ook de samenstelling van de programma' s, de cursus
sen en de examens die mee in verrekening moeten 
genomen worden. Deze laatste elementen zijn zeker 
niet onbelangrijk voor een voorspoedig onderwijs. 
"Les causes du progrès ou de la décadence des 
hautes études doivent être cherchées avant tout 
dans les programmes des cours et des examens, 
dans les méthodes qui sont la conséquence de ces 
programmes et dans la maturité plus ou moins complète 
des élèves." (44) . De Ceuleneer voegt er verder 
aan toe, dat de wet van 1876 hier niets wezenlijks 
aan veranderde en dat de kwestie van de organisatie 
van de jury's veel meer een politieke zaak dan 
een wetenschappelijke zaak was. Als bewijs hiervoor 
haal t hij de parlementaire debatten en de publieke 
opinie aan. Verschillende p.rofessoren formuleren 
hun grieven i. v. m. de toestand en doen voorstellen 
in de richting van een toelatingsexamen of van 
een proef. Ook in het parlement komen stemmen 
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op om het universitair onderwijs aan· te pakken. 
Er waren wel enkele professoren met praktische 

oefeningen gestart, maar het systeem van de uni ver
siteit liet geen appreciatie voor persoonlijk 
werk toe en men verviel terug in geheugenkennis. Er 
werd nog enige hoop gevestigd op het wetsontwerp 
en het rapport van de middenafdeling 1886-1887, 
maar niets veranderde. Alleen .de wet van 1876 
die toch al een verlenging was van de toestand, 
werd nog eens verlengd. Er werd nu een certificaat 
gevraagd of bij gebrek daarvan een voorbereidende 
proef. Dat de wet van 1876 nog heel wat te wensen 
overliet Lv.m. het niveau van de studies, bleek 
ui t de dringende vraag van enkele professoren 
om ook · de wet van 1849 in de bespreking op te 
nemen. De Ceuleneer schrijft : "La réforme, intro
duite par la loi de 1876 et consacrée par Ie nouveau 
projet, niest pas de nature à exercer une influence 
sérieuse sur Ie progrès des études." (45). Bij 
de opening van de jaarlijkse vergadering van de 
"fédération officielle de Belgique" opent de voor
zitter de vergadering met een citaat van koning 
Leopold 11, ' uitgesproken op 12 november 1878 : "La 
culture intellectuelle d'un peuple est plus que 
jamais, au temps présent, la source première de 
sa prospérité." (46). En Thomas schrijft "11 
Si agi t ici de 1 1 honneur et de 1 1 intérêt national. 
Quel intérêt plus grand, plus respectable, que 
1 1 éducation de . . cette jeunesse qui est appelée 
à jouer un role si important dans 1 1 Etat et dans 
la société? Quelle ambition mieux placée, pour 
un pays pacifique comme Ie notre, que d'aspirer 
à tenir, parmi les nations, un rang élevé dans 
Ie domaine de l'intelligence? L'esprit de parti 
n I a rien à voir dans la question. Sur ce terrain-ci, 
tout Ie monde peut se rendre . amicalem~nt la main. 
Puisse Ie législateur Si acqui tter dignement de 
la tache qui lui incombe. 11 (47). De gehele ontwik
keling resulteert· in de wet 1890-1891 (48). In 
alle kandidaturen en in de doctoraten van de ~echten 
en de geneeskunde neemt het aantal studenten toe. In 
de doctoraten van de wijsbegeerte en letteren 
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en van de wetenschappen' is er een tekort aan stu
denten. Deze materiële omstandigheden leveren 
dus moeilijkheden op voor de uni versi tei t. De 
nood aan vrije beroepen, ruimer de socio~economische 
toestand, én de politieke ontwikkeling scheppen 
een situatie waardoor kansen ontstaan, dat aan 
de uni versi taire organisatie gewerkt wordt. Het 
aanpakken van de uni versi taire problematiek is 
niet meer zoals voorheen een zui ver politieke 
bedoening. Het complex samengaan van al de hoger 
vernoemde factoren leidt logisch tot de univer
siteit. 

De problematiek rond het toelatingsexamen, 
rond de inhoud van programma's, cursussen en examens 
en de methodes die ermee gepaard gaan, het pleidooi 
voor vrijheid van de uni versi tei ten zijn in volle 
ontwikkeling in de laatste jaren van de 1ge eeuw 
(49). Het gebrek aan wetenschappelijke samenwerking, 
het ontbreken van gecombineerde maatregelen of 
van klare ideeën, soms zelfs tegenstrijdige prin..., 
cipes, geen coherente ideeën, het gebrek aan inspan
ning van de studenten, de financiële problemen ... 
zijn allemaal factoren die de verbetering afrem
men. 

Naast de politieke, economische, sociale factoren 
is er echter nog een andere factor meebepalend 
in het logisch aanpakken van de uni versitei t : de 
confrontatie van de wetenschappelijke "renaissance" 
in ons land, met de gebrekkige intellectuele toestand 
aan de universiteit. 
Het wetenschappelijk "denken" neemt in het laatste 
kwart van de negentiende eeuw toe. Het ontbreekt 
echter aan een constante samenwerking in de uni ver
si tei ten om dittenvolle op zijn waarde te benut
ten. Bijgevolg is er veel krachtverspilling. "11 
y a dans les universités de Gand et de Liège, 
des facul tés ou ne règne pas I' uni té des doctrines; 
elles sont quelquefois divisées par les dissentiments 
les plus profonds. C'est un tort il faut que 
les chaires d'une même faculté soient imprégnées 
du même esprit général." (50) 
Het behoort niet tot onze zaak om het volledige 
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wetenschappelijk denken van het laatste kwart 
van de negentiende eeuw weer te geven, maar het 
is wel belangrijk in de verklaring van de aanpak 
van de universitaire situatie. 
Als men "Le mouvement scientifique en Belgique 
1830-1905" erop naslaat, een tweedelig overzicht 
van de wetenschap in België tot aan de wereldten
toonstelling van 1905 te Luik, dan kan men zich 
een beeld vormen van deze ontwikkeling. Academische 
stichtingen ontstaan, wetenschappelijke tijdschriften 
worden geboren (51). Het zijn vooral de geestes
wetenschappen die tot bloei komen de Franse 
letterkunde omstreeks 1881 met "la jeune Belgique" , 
de Vlaamse letterkunde in 1892 met "Van Nu en 
Straks". In 1886 wordt de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Taal- en Letterkunde opgericht. 
Gantrelle, Wagen er , Roersch maken naam voor de 
klassieke filologie. Wilmotte voor de Romaanse. 
Deze figuren vinden we ook terug in de discussies 
rond de E.N. Voor de wijsbegeerte, psychologie 
en geschiedenis zijn er verder nog heel wat namen 
te vernoemen. 
De hoogtepunten voor de natuurwetenschappen liggen 
eigenlijk meer v66r 1880 (Quetelet, Plateau, Van 
Rysselberghe, e.a .... ). Dit neemt niet weg dat 
het aantal vorsers toeneemt en dat de uitrusting 
verbetert. Al zouden wij nader op deze zaken moeten 
ingaan om een degelijk bewijs te leveren van de 
verheviging van het wetenschappelijk leven (en 
di t ligt te ver bui ten onze opdracht), toch kunnen 
wij uit de literatuur afleiden dat deze bloei 
zich inderdaad manifesteerde. 

Enerzijds kunnen we dus een intellectuele desor
ganisatie vaststellen, anderzijds een toename 
van het wetenschappelijk denken (er zijn eminente 
wetenschapsmensen). Deze tegenstelling wordt door 
veel professoren aangevoeld en beschreven. Wij 
laten Thomas aan het woord "Quand on parle de 
l'infériorité des études scientifiques dans notre 
pays, I 'optimisme officiel a une réponse toute 
prête. La Belgique compte des savants éminents 
dont les travaux sont réputés à l'étranger 
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L ' argument est faible. 11 ne nous manquerai t plus 
qu 'avoir un corps professoral composé d' incapables . 
Mais ces savants éminents forment-ils des disciples? 
Ont-ils des héri ti ers? Nous avons des historiens, 
des philosophes, des philologues, des jurisconsultes, 
des économistes avons-nous une école historique, 
philosophique, philologique, juridique, économique? 
Y a-t-il dans nos universi tés une vie scientifique 
collective?" (52). Men maakt zlJn beklag over 
het universitair wetenschappelijk niveau, men 
plei t voor een uni vers i tei t van de zuivere weten
schap, men gaat zijn doel omschrijven in wetenschap
pelijke richting. Vanuit deze doelomschrijving 
formuleert men dan ook zijn V1Sle op de leraar 
M.O., want deze wordt ook aan de universiteit 
gevormd. Tenslotte uit men ook kritieken op de 
E.N. en op de daar gevormde leraar, vanuit dat 
begaan zijn met het wetenschappelijk niveau. 

Ir. 3.4. Visie en mogelijkheden van de uni vers i tei t 
i.v.m. de lerarenopleiding. 

De functie, het doel van het uni versi tair onder
wij s wordt als volgt omschreven : enerzijds ,,( I' en
seignement qui a pour but) la libre recherche 
scientifique (53), produire des savants qui fassent 
progresser la science et soutiennent par là I' hon
neur du pays ( 54), former des savants ( 55) . " An
derzijds "I' enseignement destiné à développer 
les aptitudes professionnelles (56), former des 
practiciens, avocats, médecins, etc. qui, 
par leurs capacités puissent rendre service à 
leurs concitoyens ( 57) ." Er wordt dus in de uni ver
si taire vorming een onderscheid gemaakt tussen 
wetenschappelijke vorming en beroepsopleiding. Men 
pleit voor een bij elkaar aansluiten van deze 
twee, maar tenslotte ligt het accent op de weten
schappelijke vorming. Met de beroepsopleiding 
kan men blijkbaar binnen de uni versi tei t nog niet 
zo goed overweg. Thomas schrijft Lv.m. de weten
schappelijke vorming versus de beroepsopleiding: 
"J ' admets que, pour certaines branches, ces deux 



105 

buts soient poursuits séparémentj qu'on ait lCl 

un enseignement technique et là un enseignement 
théorique; que, par exemple, les pharmaciens, 
les notaires, les architectes, les ingénieurs, 
soient préparés exclusivement à bien remplir les 
devoirs de leur profession. Je suis convaincu 
qu' il n' en doi t être de même pour les futurs pro
fesseurs tant de l'enseignement universitaire 
que de l' enseignement moyen de degré supérieur. " 
(58). Dit wijst erop dat het probleem bij sommige 
professoren leeft en meer bepaald aan bod komt 
in het kader van een lerarenopleiding. Maar een 
duidelijk "uni versi tair" antwoord op deze beroeps
opleiding blijft uit. 
Noch de integratie, noch de wetenschappelijke 
vorming, noch de beroepsopleiding is gerealiseerd. 
Ten gevolge van een confrontatie van de wetenschap
pelijke heropleving in ons land met de universitaire 
intellectuele desorganisatie, wordt de nadruk 
nu gelegd op het aanpakken van de wetenschappelijke 
vorming. De professionele vorming wordt voorlopig 
niet op haar waarde geschat. Maar hoe dan ook : aan 
de uni versi tei t blij ft men leraren opleiden. Welk 
beeld heeft men dan eigenlijk van een leraar? 
Artikel 10 van de wet van 20 juni 1850 van het 
M.O. bepaal t dat niemand toegelaten wordt als 
leraar in een atheneum of in een college indien 
hij niet in het bezit is van een diploma van "profes
seur agrege de l'enseignement moyen du degré su
périeur" of van het diploma van doctor in de wijs
begeerte en letteren of van doctor in de weten
schappen. Deze regeling blijft geldig tijdens 
de gehele bestaansperiode van de E.N., met uit
zondering van de periode 1881-1887, waarbij de 
voorkeur wordt uitgesproken voor leerkrachten 
die in de E.N. afstudeerden. 
De facul tei t wetenschappen en de facul tei t wijsbe
geerte en letteren zijn de faculteiten die leer
krachten leveren aan het M.O. De aspiranten zijn 
echter niet talrijk tussen 1868 en 1876 zlJn 
er slechts 2 studenten ingeschreven voor het examen 
van doctor in de wijsbegeerte en de letteren (59). 
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In Luik worden deze kandidaten gerekruteerd uit 
de geweigerde kandidaten van de E.N. en tussen 
de kandidaten van de wijsbegeerte en letteren 
die voorlopig in het M.O. werden toegelaten op 
voorwaarde zo vlug mogelijk het diploma van doctor 
te behalen. Daarenboven worden de oud-studenten 
van de E. N., als het op een plaats aankomt, ver
kozen boven een doctor van de uni versi tei t. Voor 
het doctoraat is er geen vast auditorium en het 
gezelschap i s erg beperkt. Een reeks materiële, 
organisatorische factoren speelt dus in het nadeel 
van de universitaire lerarenopleiding. Anderzijds 
krijgen we af te rekenen met de voorkeur voor 
een zuiver wetenschappelijke vorming aan de uni
versi tei t. Zelfs de professoren die aanvoelen 
dat het nodig is, dat toekomstige leerkrachten 
ook een professionele vorming doormaken, blijven 
hangen bij de stoÎ . "En d ' autres t e rmes , on lui 
a a ppris qu~ntité de choses hétérogènes et ce 
qu'on l ui a appr i s Ie moi ns peut-êt r e même ce 
qu'on ne l ui a pas a ppr is du tout , c ' e s t précisément 
ce qu' il a à enseigner ." (60). Zi j s tellen bij
voorbeeld niet de vraag of die toekomstige leer
kracht iets geleerd heeft i . v. m. hoe hij les kan 
geven. Tenslotte moet men ook concurreren met 
de E.N. en dit wordt door de professoren niet 
onderschat. 
Welk beeld krijgen we nu van een leraar? De profes
soren geven sporadisch volgende eigenschappen 
aan op de hoogte zijn van zijn taak, zelfstandig 
kunnen werken en dit kunnen volhouden, wetenschaps
mens zlJn, gericht zlJn op onderzoek, ZlJn stof 
kennen, hernieuwen en verhogen van wetenschappelijke 
bagage, in staat zijn om nieuwe gegevens op te 
doen, gericht zijn op vooruitgang, goed kunnen 
onderwijzen, kunnen communiceren, algemene cultuur 
bezitten, liefde voor de wetenschap, werkkracht. 
De nadruk ligt sterk op de wetenschappelijkheid, 
alhoewel professionele aspecten niet over het 
hoofd worden gezien. Weliswaar is dit lerarenprofiel 
niet het re sul taat van een grondige analyse. Het 
is enkel een beknopte inventaris van wat wij in 
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de literatuur hebben ontmoet. Dit verder onder
zoeken en beter uitbouwen zou het onderwerp kunnen 
zijn van een apart werk. 
In elk geval blijft bij dit beeld de nadruk op 
de wetenschappelijkheid liggen en is er geen duide
lijk inzicht in de beroepsmatige aspecten. Daaren
boven is de realiteit ver van dit beeld af en 
is dit beeld dus slechts een "wens" van "enkele" 
professoren. Inderdaad komen slechts enkelen ertoe 
hun visie wat duidelijker te formuleren. "11 n' est 
point donné à l'homme de tout savoir et il est 
dangereux de savoir un peu de tout. C' est cependant 
l'effet désastreux produit par Ie reglme actuel 
des études. Ce qu'il faut c'est que Ie jeune homme, 
au sortir de 1 'université , possède bien les sciences 
dont la connaissance lui est nécessaire pour devenir 
un professeur d'une méthode excellente. Ce qu'il 
faut de plus c 'est qu' il possède une culture gé
nérale, qu'il ait acquis à l'université l'amour 
de la science et cette passion du travail personnel 
qui est Ie résultat des lectures sérieuses et 
du travail personnel , mais seul 1 ' étude énervante 
d' un grand nombre de cahiers ne saurai t inspirer." 
(61). Kritieken op de opleiding aan de universiteit 
vinden we al terug in het begin van de hier behan
delde periode (62). 
In 1880 doet Thomas een voorstel om de wetenschap
pelijke en de beroepsopleiding te verbeteren. Voor 
de toekomstige leraar stelt hij voor een les te 
geven in het vak waarin straks moet onderwezen 
worden. Hij vraagt dat men meer eisen zou stellen. 
"Dans Ie cas ou il se àestine à la carrière de 
l'enseignement, stil est en état de communiquer 
à d'autres ce qu'il sait et de former l'esprit 
et Ie caractère de la jeunesse." Ook de vraag 
naar het invoeren van pedagogische conferenties 
en pedagogische oefeningen brengt hij aan de or
de (63). Hij stelt vast dat de doctors niet voor
bereid zijn op de overgang naar het leraarschap. 
Daarom zouden er enkele pedagogische conferenties 
moeten ingeschakeld worden in het laatste jaar 
van de uni versi taire studies. "N' est-il pas à 
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craindre que ceux de nos doctors en philosophie 
et lettres qui se destinent à I' enseignement moyen ' 
ne soient d' abord un peu dépaysés, s 'ils passent 
sans transition, sans préparation, du culte de 
la science pure à la pratique du professorat?" (64). 
Deze bekommernis wordt ook voor een stuk gevoed 
door de concurrentiële positie van de E. N . t.o. v. 
de doctoraten. De pedagogische conferenties worden 
niet gezien als cursussen, die didactisch gefun
deerd zijn, maar bedoelen dan toch wel het essentiële 
mee te geven aan de toekomstige leraar M.O. Ze 
zouden bestaan uit een historisch overzicht van 
de ideeën en de methodes die in het onderwijs 
in de voorbije tijden aan bod kwamen, uit een 
keuze raadgevingen en voorschriften, uit enkele 
oefeningen en lessen gegeven door de kandidaat
leerkracht zelf. Deze leeropdrachten zouden toege
kend worden aan de professoren die belast zlJn 
met het desbetreffend vak, waarbij deze pedagogische 
conferenties aansluiten. 
Er worden dus wel enkele pogingen ondernomen om 
de beroepsopleiding en meer bepaald de lerarenop
leiding in rekening te nemen. Maar een poging 
om in die zin wat aan de reële toestand te doen, 
blijft uit. Daarentegen zijn in de E.N. wel reeds 
zaken in dit verband gerealiseerd. In de bekom
mernis van de professoren om het universitair 
onderwijs te verbeteren en ook de professionele 
vorming aan te pakken, moeten ze rekening houden 
met de bestaande en blijkbaar hogers taande E.N. 
Ze beseffen dat de opleiding aan deze E.N. ook 
heel wat tekorten inhoudt, maar anderzijds weten 
ze maar al te goed dat ze zelf geen beter al ter
natief aan te bieden hebben. Tussen 1881 en 1887 
verbetert de universitaire toestand er niet op, 
wanneer de afgestudeerden van de E. N. de voorrang 
krijgen. Als men van officiële zij de dan in 1887 
toch weer de uni versi tei t op dezelfde rang plaatst 
als de E.N., stellen de professoren hun minder
waardige positie t.o. v. de E. N. aan de orde. De 
Ceuleneer voegt eraan toe, dat het tweevoudig 
systeem, E.N. én doctoraten, een oVe~Odige en 
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zeer kostelijke situatie is. "Ou bien les profes
seurs en philosophie et lettres sont convenablement 
préparés pour Ie professorat et alors pourquoi 
maintenir les professeurs agrégés, p our quo i ne 
pas supprimer les écoles normales comme un rouage 
aussi superflu que coûteux; ou bien ces docteurs 
sont moins aptes à entrer dans I' enseignement 
moyen que les professeurs agrégés et alors pourquoi 
les dispenser du diplome?" (65). Het voorstel 
van de middenafdeling om "pédagogie" en "méthodolo
gie historique" aan het doctoraat toe te voegen 
(66) wordt aangevoeld als een pleister op een 
houten been. Thomas schrijft dan ook "L'histoire 
de la pédagogie et de la méthodologie est ' tout 
au plus' une préparation à cette éducation profes
sionelle. " (67) . En onomwonden verklaart hij dan 
ook, dat de oude E . N • veel meer waard is op het 
gebied van de vorming van leerkrachten M.O. dan 
het doctoraat. De hervormde E. N. van 1884 is dan 
n6g zoveel meer waard. De Ceuleneer beaamt dit: 
"Si l'on établit un doctorat encyclopédique semblable 
à celui proposé par la Section centrale, il est 
de toute nécessi té de maintenir les écoles normales 
et de supprimer la dispence accordée par la loi 
de 1887." ( 68) . 
Als de lerarenopleiding aan de universiteit dus 
op hetzelfde niveau wil staan als de E. N., moet 
er ernstig aan het doctoraat gesleuteld worden; 
anders vervangt men iets goeds door iets slechts. De 
2 nieuwe materies die aan het programma van de 
doctoraten in de wijsbegeerte en letteren worden 
toegevoegd, namelijk een door de regering en één 
door de middenafdeling , kunnen niets beduidend 
verbeteren aan de toestand. Het is duidelijk dat 
men er op een verkeerd spoor mee zit, want wie 
kan aannemen dat men de lerarenopleiding verbetert 
door 2 of 3 nieuwe cursussen in te voeren, die 
een paar andere, minder nuttige misschien, ver
vangen. Van de pedagogische bekwaamheid van de 
leraar is men geenszins op de hoogte. 
Wanneer de uni versi tei t de zaak van de E. N . zal 
overnemen in 1890, zal er geen programma vastge-
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legd zlJn bij de wet voor de specifieke lerarenop
leiding binnen de universiteit. Dit niettegenstaande 
verschillende professoren vooraf op het tekort 
hebben gewezen (69). De universiteit biedt dus 
in elk geval geen garanties voor het afleveren 
van goede leerkrachten. Toch krijgt ze de leraren
opleiding toegekend. De leerkrachten die uit de 
universiteit komen ZlJn niet klaar als ze het 
M.O. binnenkomen; ze hebben een tekort aan pe
dagogisch-didactische vorming, een tekort aan 
inzicht in het didactisch handelen. Ze hebben 
alle mogelijke remmen geintegreerd op vakkenco
ordinatie. Ze kunnen de band niet leggen tussen 
theorie en praktijk. Ze ZlJn verzwakt of niet 
gemotiveerd voor het lerarenberoep. Enige trainings
kansen binnen de universiteit zitten er voor niemand 
in. De opleiding biedt geen waarborgen om misluk
kingen en ontgoochelingen in de praktijk te voor
komen. Kortom, de meest essentiële elementen voor 
een lerarenopleiding ZlJn niet gerealiseerd. Als 
enig positief punt zou een degelijke leerstofkennis 
kunnen aangehaald worden. Maar daar moeten we, 
gezien de hoger vernoemde toestand na 1876, direct 
ook een vraagteken bij plaatsen. 

NOTEN 

(1) Wat betreft de periode v66r 1870 verwijzen we naar het 
- in ons "Woord vooraf" reeds vermelde - ongepubliceerde 
werk van Hieke Hanot. 

(2) Polemieken rond de burgerlijke begrafenis van prof. Allard 
te Gent. Professoren wonen deze begrafenis bij en dit 
wordt kwalijk genomen. 

(3) P. Thomas, Ecole Normale ••• , p. 4. 
Hij vervolgt "On s'est imaginé que Ie but suprême de 
I' instruction supérieure Hai t de meubler la cervelle 
des Hudiants d'une certaine quantité de notions précises 
empruntées à un cercle de matières rigoureusement dHerminé 
par la loi. L'idéal c'était de faire des récipiendaires 
de petites encyclopédies vivantes, des espèces de réper
toires des connaissances utiles. Quant à développer en 
eux l'esprit d'invention et Ie goût des recherches per-
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sonnelles, quant à leur fournir les moyens de renouveler 
et d'augmenter par eux-mêmes leur acquis scientifique. 
Clest de quo i llon ne slest guère soucié. 1I 

(4) Achtereenvolgens : graduat dlélève universitaire, certificat 
d'humanités, graduat, getuigschrift M.O. 

(5) A.P. Chambre, 1875-1876, p. 798. 
Met 78 tegen 26 stemmen wordt de wet aanvaard. 
In de senaat : 32 tegen 5. 

(6) Goblet diAlvielia, Crocq, Thonissen, Périn. 
(7) Revue pédagog i que beIge, 11.1 (15 januari 1889), p. 35. 

liLa paix scolaire continue à regner en Belgique ll , zeggen 
de katholieken, maar toch is het niet vrij van incidenten 
en eigenlijk is die vrede niet echt. 

(8) lIagener, A., volksvertegenwoordiger, professor klassieke 
talen Gent. °1829-+1896. 

(9) L. Hymans, Histoire parlementaire de la Belgique, (Bruxelles, 
13 februari 1885), p. 407. 

(10) Ibidem. 
(11) L. Hymans, Histoire parlementaire de la Belgique, (Bruxelles, 

12 maart 1885), p. 409. 
In termen van hun engagement moeten zij ter beschikking 
van de regering blijven. Dit gedurende vijf jaar. Door 
vermindering van het aantal inrichtingen van het M.O. 
en dus door het kleine aantal toe te kennen plaatsen hebben 
deze leerkrachten moeilijkheden. Magis stelt de vraag 
of deze Ilensen niet zouden kunnen solliciteren voor andere 
openbare ambten, zoals de administratie. 

(12) In het K .B. van 30 september 1890 begint zowel het verzoek 
van de minister van binnenlandse zaken en van openbaar 
onderwijs, als het antwoord van de koning met de vermelding 
van de wet van 10 april 1890. 

(13) "Na de stichting van de democratische bladen, die in de 
Gentsche pers het teken waren van een diepen ommekeer 
op politiek, sociaal en economisch gebied, leefden de 
katholieke bladen voort het leven der Arteveldestad mee ••• ". 
Verstraelen, J., De katholieke pers te Gent, (Antwerpen, 
s.d.), p. 7. 

(14) Verstraelen, J., op.cit., p. 91. 
(I5) In dit verband Laroière, Guerre au pauperisle par la 

moralisation, (Bruges-chez-l ' auteur-1879). 
Het boek geeft een beeld van de ellendige toestand en 
van de hulp in 1879. Uitgesproken katholiek geïnspireerd. 
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(16) In dit verband: E. Greyson, Cinquante ans de liberté 1830-
1880, (Bruxelles, 1880), p. 260. 

(17) Van 4 miljoen in 1830 naar 5,8 miljoen in 1884. 
(18) Revue de Belgique, XXIII,12, (15 december 1891), pp. 385-406. 
(19) Revue pédagogique BeIge, 1,1, (15 januari 1888), pp. 51-54. 
(20) Revue pédagogique BeIge, op.cit., p. 53. 
(21) Loïse, Réformes à introduire dans la nouvelle loi de l'en

seignement supérieur, (5.1., 1889), p. 6. 
Hij stelt de vraag "Nly a-t-il pas en ce moment une 
sorte de dépression cérébrale?". 

(22) Revue de Bel gi que, XXIII,12, (15 december 1891), pp. 385-406 • 
. (23) "Eerst leven en dan filosoferen". 

P. Thomas, De la ~éorganisation des facultés ••• , p. 12. 
(24) A. Cornette, Geestesontwikkeling en zedelijke vorming. 

Grondslagen van een ontwerp ter hervormin g van het middel 
baar onderwijs in België, (Gent, 1881), p. 8. 
Zie 'ook in dit verband: P. Voituron, La réforme de llen
seignement moyen, (Bruxelles, 18BO), 53 pp. 

(25) De wet van 1876 op het H.O. heeft deze toelatingsvoorwaarden 
afgeschaft. 

(26) P. Voituron, La réfor~e de llenseignement moyen, p. 6. 
"Ll enseignement slest adopté à ces nouveiles exigences 
de notre époque. Mais en même temps on lla divisé pour 
qulil r~pondit à la spécialité des fonctions dans la société. 
Cette division a reçu Ie nom de bifurcation.". 

(27) P. Thomas, De la réorganisation des facultés "., p. 53. 
(2'8) Le Roy, in : P. Thomas, op.cit., pp. 54-55. 
(29) P. Thomas, Examen ou certificat, (Gand, 1889), p. 11. 
(30) P. Thomas, op.cit., p. 11. 
(31) A. de Ceuleneer, Les examens de "', p. 8. 
(32) Gentsche Studentenalmanak , (Gent, 1881), p. 78. 
(33) Deroubaix, Que l ques mots à pr opo s du nouveau projet de 

loi sur 11 enseignement supérieur, (Bruxelles, 1883), pp. 25-
26. 

(34) A. de Ceulèneer, Les examens de ... , (Gent, 1889), p. 17. 
(35) A. Prins, Notré culture intellectuelle, Revue de Belgique, 

XXlll,12, (15 december 1891), p. 392. 
(36) A. de Ceuleneer, Note sur Ie pr09ramme de la faculté de 

philosophie, (Gand, 1890), p. 2. 
(37) "Si I 10n empêche pas les élèves incapabies dlarriver aux 

universités, toute réforme sérieuse est nécessairement 
impossible". 
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De Ceuleneer. Les exa.ens de •••• p. 6. 
Zie ook : A. de Ceuleneer en P. Mansion. Le graduat. (Gand. 
1889). 56 pp. 
J. BlalJpain. L 'enseignement moyen et la loi de 1890-1891, 
(Bruxelles, 1923), pp. 11, 18. 
Blampain is directeur "de l'institut Saint-Joseph à La 
Louvière, président de la Fédération Nationale de l'enseigne
ment moyen libre, délégué permanent au Conseil de perfection
nement de l'enseignement moyen". 
P. Thomas, La nouvelle loi BeIge sur la collation des 
grades académiques, p. 12. 
F. Collard, Analyse de documents pédagogiques concernant 
la revision de la loi du 20 mai 1876 sur la collation 
des grades académiques et Ie programme des examens univer
sitaires, (Bruxelles, 1889), pp. 9 en 33-34. 

(38) Loïse, Réformes à introduire "', p. 6. 
Ook in : A. de Ceuleneer, De be spreking van het wetsontwerp 
over het Hooger onderwijs en het Vlaamsch in de Kamers, 
(Gent. 1890). 

(39) J. Blampain, L'enseignement moyen et la loi de "', p. l8. 
(40) Ibidem. 
(41) Zo iemand is Frère-Orban. 15 jaar vroeger stemde hij voor 

het "graduat". 
(42) R.L. Plancke, Rijksuniversiteit Gent 1817-1967, (Gent, 

1967), pp. 25-26. 
1864-1865 227 studenten aan de 4 faculteiten te Gent 
1869-1870 201 
1874-1875 226 
1884-1885 581 
1889-1890 694 (zonder de polytechn. scholen) 
Revue pédagogique BeIge, 1,3 (15 maart 1888), p. 149. 
Chronique de I' intérieur. Statistique scolaire, overgenomen 
uit Annuaires statistiques 

1839-1840 1886-1887 
universiteit Gent van 396 

Luik 331 
naar 856 

1.566 
Leuven 490 1.721 
Brussel 279 1.806 

De Belgische bevolking is van 1850 tot 1876 
van 4.426.202 tot 5.412.731. Een gemiddelde 
stijging van 50.000. Aantal in 1886 : 5.853.278. 

toegenomen 
jaarlijkse 

(43) P. Thomas, La nouvelle loi BeIge sur la collation des 
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grades académiques "" p, 12. 
(44) A. de Ceuleneer en Mansion, Le graduat, p. 7. 
(45) Ibidem. 
(46) Bulletin de la fédération de l'enseignement officiel de 

Belgique, (Bruxelles, 1890), p. 16. 
(47) P. Thomas, Examen ou certificat, (Gand, 1889), p. 12. 
(48) Dit IS ook het doel dat lambrechts zich stelt in zijn 

bijdrage De wet van 1890-1891 op het Hoger onderwijs 
en haar geestelijke achtergrond, (Gent, 1952), overdruk 
uit: Zestig jaren Onderwijs en Wetenschap aan de Faculteit 
van de Wijsbegeerte en letteren der Rijksuniversi tei t 
te Gent, 114e aflevering, pp. 9-26. 

(49) Deroubaix, Quelques mots à propos du nouveau projet de 
loi ••• , p. 9. 
Hij beschrijft 3 systemen absolute vrijheid, autoritair 
systeem en gemengd systeem. Hij pleit voor het derde systeem. 
In 1889 bepleit ook de Ceuleneer meer vrijheid voor student 
en professor. 

(50) C. Sainctelette,Discussion du projet de loi portant collation 
des grades acadé~iques et programme des exa~ens univer
sitaires. Discours, (Bruxelles, 22 november 1B89), 16 pp. 
Extr. des Annales parlementaires. 

(51) le mouvement scientifique en Belgique (1830-1905), (Bruxel
les, 1907-1908), 2 delen. 

(52) P. Thomas, Examen ou certificat, p. 10. 
(53) P. Thomas, Discours prononcé dans la séance d'assemblée 

générale du 25 août 1880, (Bruxelles, 1882), p. 4. 
(54) Deroubaix, Quelques mots à propos du nouveau projet de 

loi ••• , p. 19. 
Deze uitspraak wordt geciteerd Montefiore-Levi, Senaat 
A.P., 1889-1890, p. 172. 

(55) liard in : "Revue des Deux-Mondes" sur les facultés fran
çaises en 1889. 
Geciteerd door 
p. 172. 

Montefiore-Levi, A.P. Senaat, 1889-1890, 

(56) P. Thomas, Discours ••• , p. 4. 
(57) Deroubaix, loc.cit. 
(58) P. Thomas, Ecole Normale "', pp. 9~10. 
(59) Dit is : in 1B70 2e zittijd en in 1876 2e zittijd. 
(60) A. de Ceuleneer, Les exa~ens de ••• , p. 19. 
(61) A. de Ceuleneer, Les examens de ••• , p. 10. 
(62) Reeds in 1873 komen deze kritieken voor. 



(63) P. Thomas, De la réorganisation des facultés ••• , p. 43. 
(64) P. Thomas, loc.cit., p. 44. 
(65) A. de Ceuleneer, Les examens de •.• , p. 19. 
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(66) Het amendement van de middenafdeling wordt als volgt ge
motiveerd lil' amendement de la section centrale a pour 
objet d'initier, à l'université même, les futurs docteurs 
en philosophie et lettres , qui se destinent à I' enseignement 
aux méthodes pédagogiques. Ce cours nouveaux complétera 
leur éducation professionelle.". 

(67) P. Thomas, La question "', p. 13. 
(68) A. de Ceuleneer, Les examens de ••• , p. 19. 
(69) P. Thomas, Examen ou certificat • ", p. 12 : "Les avertis

sements n'ont pas manqué, les Universités par l'organe 
de leurs recteurs, de leurs administrateurs, de leurs 
professeurs, de leurs facultés, de leurs Conseils aca
démiques, ont assez de fois attiré l'attention sur un 
état de choses déplorabl e et indiqué les moyens d' y re
médier. Mais leurs réclamations, à force d'être répétées, 
semblent aVOlr perdu leur effet; on s'y est habitué, on 
lit avec indifférence les documents ou elles sont con
signées et I' on oublie que sous ces phrases il y a des 
faits et que chaque mot résume une douloureuse expérience.". 
P. Thomas, La nouvelle loi sur la collation des grades 
académiques "', p. 28 : 11 I' incornpétence de la légis
lature sautait aux yeux; à l'exception d'un très petit 
nombre de députés, les orateurs se montraient très mal 
informés; les amendements improvisés se succédaient sans 
reUiche, et, à certains moments, la scène tournait presque 
à la comédie.". Hij vindt het zelfs zo erg, dat hij besluit: 
liLa Belgique n'a pas de Conseil d'Etat.". 



116 

11.4. Besluit. 

Het K. B. van 30 september 1890 steunt in hoofd
zaak op een universitaire wet. Hierop komen in 
de discussies rond 1890 kritieken. Het blijken 
echter laatste stuiptrekkingen te zijn, zonder 
veel resul taten. De tussenkomsten in de kamer 
en in de senaat zijn erg beperkt. De E.N. is duide
lijk niet het voornaamste probleem en de lerarenop
leiding in haar geheel is het al niet veel meer. De 
afschaffing wordt niet bediscussieerd. De wet 
van 1890 zou de lerarenopleiding van de E. N. nu, 
volledig aan de uni versi tei t organiseren. Voor 
de E.N.S. en de faculteit wetenschappen gaat dit 
echter helemaal niet op. Een duidelijke en zuivere 
wettelijke verklaring voor de afschaffing hebben 
we niet. Andere oorzaken zijn dus in het spel. De 
inconsequentie wordt wel aangevoeld, maar vindt 
nergens serieuze replieken. Tenslotte wordt in 
1891 toch een mouw gepast aan de lerarenopleiding 
van de facul tei t wetenschappen. Of hiermee de 
lerarenopleiding van de E . N. geëvenaard wordt, 
blijft een open vraag. Althans voorlopig lijkt 
de uni versi tei t het gewicht en het belang hiervan 
niet te beseffen. Dit neemt niet weg dat er enkele 
perspectieven zijn. 

De universiteit komt gezien de politieke, eco
nomische, sociale ontwikkeling in 1890 aan bod. Door 
de confrontatie wetenschappelijke ontwikkeling 

intellectuele desorganisatie (veroorzaakt onder
meer door het ontbreken rvan toelatingsvoorwaarden 
aan de universiteit), zal het accent vooral op 
de wetenschappelijke vorming liggen. Maar aan 
de uni versi tei t worden ook leraren gevormd en 
dus rijst hier een probleem. Slechts enkele profes
soren komen ertoe ideeën i. v. m. deze professionele 
vorming te formuleren. Hun beeld van de leraar 
blijft echter sterk wetenschappelijk geaccentueerd 
en het contrast met wat aan de E. N. gerealiseerd 
wordt is des te scherper. 
In het kader van de heropleving van de universi tei t 
zal in 1890 deze lerarenopleiding volledig naar 
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de universiteit overgebracht worden. De universiteit 
komt logisch aan bod. Alle omstandigheden leiden 
naar een aanpak, waarbij echter reeds vooraf be
perkingen inherent aanwezig zlJn. De hervorming 
zal gericht zijn op meer specialisatie, op weten
schappelijke vorming. De beroepsopleiding, vooral 
dan de lerarenopleiding ziet men niet in, zelfs 
niet aan de universi tei t. Hoe zouden we dan meer 
mogen verwachten van de politici. De E.N. wordt 
afgeschaft bij K. B. De uni versi tei t krijgt de 
lerarenopleiding toevertrouwd ... 
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ALGEMEEN BESLUIT 
=;==~=========== 

Ofschoon de E.N.S. als deel van de Gentse univer
siteit niet alléén leerkrachten hoger M.O. opleidde, 
maar er ook doctors tot het leraarschap werden 
toegelaten (met uitzondering van de periode 1881-
1887), ging wat de benoemingen voor het M.O. betrof 
de voorkeur naar de geaggregeerden van de E.N. 
Di t was de officiële keuze, maar tevens was zulks 
naar de zin van het openbaar middelbaar onderwijs, 
van zlJn verbeteringsraad, van de athenea en de 
gemeentelijke colleges. 

De E. N. S. wordt door de politici in alle toon
aarden bespeeld. Van de katholieken en de liberalen 
die hierbij betrokken zijn, zijn het vooral de 
laatsten die zich bezonnen hebben over de taak 
van de leraar. 
Tussen 1880 en 1884 is dit het duidelijkst voel
baar. Tijdens de liberale regeringsperiodes grijpen 
de belangrijkste hervormingen plaats. Naast de 
wetenschappelijke vorming brengen de liberalen 
ook de beroepsvorming en de "karaktervorming" 
aan bod. Reeds in 1850 was er een eerste aanvoelen, 
dat wetenschappelijke opleiding alleen, onvoldoende 
was voor de vorming van de leerkracht. Alhoewel 
hoge wetenschappelijkheid niet bedoeld werd in 
de E.N., en dat de E.N.S. gezien werd als een 
equivalent van de polytechnische scholen, zoals 
de scholen voor "bruggen en wegen", "burgerbouw
kunde , kunsten en fabriekswezen" , kwam het in 
de praktijk dan toch voor het grootste deel op 
een wetenschappelijke opleiding neer. In die zin 
is het dan ook te begrijpen, dat de universiteiten 
in een concurrentiële pos i tie komen en scherp 
reageren. Dit doen ze dan meer t.o.v. de E.N.H., 
die losstaat van de universitei t, dan t.o.v. de 
E . N . S. , die er een deel van uitmaakt. Rond 1890 
brandt de universiteit daarenboven op een laag 
pi tj e. Oorspronkelijk wordt de lerarenopleiding 
aan de E.N. gezien als een onrechtstreekse ver
betering van het universitaire niveau. Betere 
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leraren vormen betere leerlingen, en dus betere 
toekomstige universitairen. De universiteit gaat 
echter moeilijke tijden tegemoet. Pas op het einde 
van de 1ge eeuw is er een poging merkbaar om er 
wat aan te doen. De professoren bleven intussen 
wetenschappelijke aspiraties koesteren en zagen 
uit naar de wetenschappelijke heropbloei van hun 
facul tei ten. Intussen verzwakte de mening er niet 
op, dat er aan de universiteit enkel aan wetenschap 
gedaan moest worden. De doctors die afstudeerden 
en leraar werden, hadden niet de minste pedagogisch
didactische inzichten. Een beroepsbeeld was er 
niet, stage evenmin. Gelukkig studeerden er weinig 
"leerkrachten" af aan de universiteit. De E.N. 
worstelde terzelfdertijd en in niet mindere mate 
met het probleem om een voldoende aantal leer
krachten te kunnen afleveren. Dit duurde tot 1881. 

Als we aannemen dat de mate van vooruitgang 
recht evenredig is met de nood die men uit om 
te veranderen, dan is het eigenlijk pas tussen 
1881 en 1884 dat de E.N. enige voorui tgang boekt. 
De belangrijkste hervormingen grepen in die periode 
plaats. Hierbij gold het principe dat de studieduur 
zeker niet mocht verlengd worden. Een blijvende 
gerichtheid op innovatie was echter geenszins 
te bespeuren. V66r 1881 waren er dus problemen 
geweest met de rekrutering. Het probleem van het 
beperkte aantal leerkrachten hing samen met het 
Ïei t dat de leraarscarrière een tweederangscarrière 
was gebleven. De publieke opinie is in haar stil
ZWl.Jgen daar een bevestiging van. Daarenboven 
was dit onderwijs in deze periode zeer sterk elitair. 
Wellicht sluit hier ook het probleem bij aan, 
dat de beroepskeuze in de E. N . veel te vroeg kwam. 
Inschrijven aan de E. N. betekende zich binden 
aan een onderwijsloopbaan. Varianten waren niet 
mogelijk. Daarenboven was men in de E. N. nog ge
bonden aan een bepaalde specialisatie, een bepaalde 
richting. Dit was echter pas het geval in 1881. Deze 
tendens naar specialisatie situeert zich duidelijk 
in een breder kader. We moeten onze kijk verruimen 
tot de maatschappelijke achtergrond. 



120 

In het laatste kwart van de 1ge eeuw doet zich 
een versnelde ontwikkeling voor en er ontspint 
zich een polemiek rond het gegeven groeiende 
professionalisering tanend algemeen cul tureel 
niveau; afbraak van de klassieke cultuur - groei van 
het modernisme. Er is een geestelijke heropbloei 
vast te stellen en een versnelde wetenschappelijke 
ontwikkeling. De universiteiten werden hiermee 
geconfronteerd en een eerste aanzet tot verbetering 
liet zich voelen. Naar 1890 groeide die belangstel
ling voor de universiteiten steeds meer en werd 
ook de reactie op de E. N. duidelijker. Ten onrechte 
gaven sommigen de E • N . de schuld voor de slechte 
uni versi taire toestand. Het is klaar dat deze 
lerarenopleiding slechts een beperkt element van 
de gehele problematiek was. Enkele vertegenwoor
digers van de uni versi tei t doorbreken dit en vonden 
de lerarenopleiding belangrijk genoeg om er dieper 
op in te gaan. Daarenboven zijn het vooral classici 
die van zich lieten horen. De professoren van 
de positieve wetenschappen zwegen in alle talen. 
Maar ook de eerstgenoemden legden tenslotte de 
nadruk op de wetenschappelijke vorming. Elitaire 
bedoelingen waren er niet vreemd aan. We kregen 
een confrontatie wetenschappelijke vorming - beroeps
opleiding en de al zo gebrekkige beroepsopleiding 
zou er zeker geen voordeel uit halen. 

Niettegenstaande de bekommernis om de leraren 
hoger middelbaar in het bezit te zien van de vereiste 
diploma's, niettegenstaande de maatregelen die 
getroffen werden om het onderwijs aan de E.N. 
meer praktisch te maken en dus meer representatief 
voor het toekomstige leraarsberoep, niettegenstaande 
het feit dat in de laatste j aren van de E . N. de 
studentenaantallen bleven stijgen, viel de E.N. 
onder een historische en definitieve hakbijl. Dat de 
normaal cursussen niet afgeschaft werden, is natuur
lijk waar, maar de lerarenopleiding werd onttrokken 
aan een voedingsbodem, die hoe dan ook, alhoewel 
niet optimaal, toch heel wat toekomstperspectieven 
bood. De E.N. werd ~fgeschaft ten tijde van de 
wet van 1890 op de academische graden en de uni ver-



121 

sitaire examens. Volgens sommigen als een donderslag 
bij heldere hemel; echter in de totale tijdsgeest, 
in nauwer wetenschappelijk-cultureel perspectief, 
zonder al te veel de politieke dimensie te onder
schatten, logisch en niet plots. De lerarenopleiding 
wordt georganiseerd aan de universiteiten als 
buitenbeen; de beroepsvorming wordt verwaarloosd 
door een té sterke wetenschappelijke vorming, 
de band theorie-praktijk wordt onvoldoende gelegd, 
de motivatie voor het lerarenberoep is ver te 
zoeken De waslijst kan gemakkelijker verder 
aangevuld worden. In het kader van een vernieuwing 
moet de geschiedenis van wat was, ons leren. Moge 
ons onderzoek daar een kleine bijdrage toe hebben 
geleverd. 
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versiteit. 
E. OSSlEUR : Studenten en hun examens in de faculteit geneeskunde 
R.U.G. (1829-1835). 
"LOMBROSIANA", Oud-Studenten Criminologie R.U.G. : Veertig jaar 
school voor Criminologie aan de R.U.G. 
M. REYNEBEAU : De Gentse universiteit als katalysator in het politieke 
groeiproces (1846-1870 J. 
L. TROCH : Tien jaar Germaanse filologie aan de Gentse universiteit 
1890-1900. 
A. LOOMAN : Hen·nneringen van oudstudenten geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Gent (1919-1933). 
A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH : De eerste generaties meisjes
studenten aan de R.U.G. 1882-1930. 
D. VAN DAMME: Universiteit en volksontwikkeling. Het "Hooger On
derwijs voor het Volk" aan de Gentse universiteit (1892-1914). 
Vijftig jaar Nederlandstalig diergeneeskundig onderwijs aan de R. U. G. 
1. TROCH : Professor J.F.J. Heremans (1825-1884), pionier van het 
moedertaalonderwijs in Vlaanderen. 
W. LAPORTE : 75 jaar Lichamelijke Opvoeding aan de R. U.G. 
A. VAN ACKER : Slavische studenten aan de R.U.G. (1855-1914). Een 
evocatie. 
E. LANGENDRIES : De "Vlaamsche Hoogeschool" te Gent (1916-
1918),2 dIn. 
K. DE CLERCK: Rector Bouckaert had toch gelijk. 
D. MARTIN: De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 194044. 
Leven met de vijand. 
1. SOETE: De rol van de Gentse universiteit in de afschaffing van de 
"Ecole Normale des Sciences" (1870-1890). 

Buiten reeks: K. DE CLERCK, e.a. : Kroniek van de strijd voor de verneder
landsing van de Gentse universiteit. 
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