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1842 1890

Brussel 110.760 Antwerpen 224.012

Gent 97.337 Brussel 176.138

Antwerpen 78.150 Gent 148.729

Luik 70.444 Luik 147.660

Brugge 44.182 Mechelen 51.014

Mechelen 24.970 Schaarbeek 50.826

Leuven 24.754 Verviers 48.907

Doornik 24.523 Molenbeek 48.723

Namen 22.671 Brugge 47.497

Mons 20.480 Elsene 44.497

Kortrijk 19.719 Leuven 40.624

Verviers 19.609 Sint-Gillis 40.289

St.-Niklaas 19.490 Doornik 34.442

Ieper 16.068 Seraing 33.495

Lokeren 16.038 Anderlecht 32.311

Mechelen = een stad in omwenteling en vol tegenstellingen 

P. Van Antwerpen, Nieuwe Caerte ende platte grondt der Stadt ende 

Provincie van Mechelen, 1730. (RBM)

Jan-Baptist De Noter, De Grote Raad. 

Kaart aartsbisdom 1802,



Aard van het conflict

1) Invloed onderwijs op ideologie van het individu

2) Samenvallende breuklijnen voedt latent conflict

• staat versus kerk (ideologisch, confessioneel)

• centraal versus lokaal gezag

• onrechtstreeks stad – platteland

• dikwijls (liberale) burgerij versus (katholieke) arbeiders



Bronnen

Archief Aartsbisdom Mechelen

Stadsarchief Mechelen

Kranten

Brochures, folders, affiches, foto’s (Beeldbank)

Monografieën



Uitbarstingen & pacificaties (1830-1878)

• 1834: Katholieke Universiteit Mechelen / ULB – wet Hoger 

Onderwijs 1835

• 1836: gemeentewet; 1842: wet lager onderwijs

• 1846: val van regering over wet middelbaar – wet 1850 – 1854: 

Conventie van Antwerpen – 1856 e.v. ook kwesties 

begraafplaatsen & liefdadigheid

• Mechelen: polemiek Conventie – staatsinspectie dode letter -

schoolstrijd al in 1861 – Congressen van Mechelen – stadscollege 

versus St-Romboutscollege 1863

• Mechelen: rel stadscollege 1876-1878

Rector Pieter De Ram 

van de KU Mechelen / 

Leuven uit 1834, (KUL, 

Centrale bib)

Een liberaal verhindert kardinaal 

Sterckx zich meester te maken van 

het middelbaar onderwijs. Uit het 

satirisch blad L’Argus, ca. 1856? 

(Brussel, Kon. Museum van het 

Leger)



1830-1878: Machtsstrijd liberalen - katholieken

Liberaal congres in de gotische zaal van het 

Brusselse stadhuis op 14 juni 1846, dat de 

ondergang van het unionisme inzet, (litho J. 

Schoonjans, Brussel, Prentenkabinet en 

Gent, Liberaal Archief )

Programma van het Belgisch liberalisme, 

goedgekeurd op het congres van 1846. (Gent, 

Liberaal Archief)

Kardinalen Katholiek Congres 1863.

Na afloop van een nationale 

katholieke manifestatie op 13 

februari 1876 overvielen een 

honderdtal liberale jongeren de 

deelnemers. (SAM, Iconografie)

De hand om giften te ontvangen, is veel 

gretiger dan deze om te geven. Liberale 

spotprent tegen de geestelijkheid, 1865. (Ets 

van J. Evrard, Antwerpen, Stadsarchief)

Een afgunstig priester ziet 

de kinderen massaal naar 

de openbare  ‘lekenschool ‘ 

trekken. Antiklerikale prent 

uit het satirisch weekblad 

La Bombe, 26 oktober 

1878. (Gent, Liberaal 

Archief)



Uitbarstingen & pacificaties (1878-1914)

• 1878-1884: schoolstrijd - 1879: “liberale” wetten LO en MO (1881)

• 1884: verkiezingsoverwinning katholieken – sept nieuwe 

“katholieke” schoolwet LO

• 1884: August Beernaert in Federatie Kath. Kringen (opvolger van 

Mechelaar de Cannaert d’Hamale) / 

wet op terbeschikkingstelling

verdere uitbouw officieel en vrij net

Eugène de Kerckhove in Mechelen: geen afschaffing subsidies

• 1891: wet LO (staatstoelagen voor vrije scholen; vrijstelling 

godsdienstles mogelijk in officieel net)

• 1911: regeringscrisis over schoolbon LO en verplichte subsidies 

door gemeenten – 1914: wet LO (geen schoolbon, wel hogere 

rijkssubsidies voor werking & leerduur 12 naar 14 jaar)



1878-1914: Machtsstrijd liberalen - katholieken

De Trommel, mei 1911

26 mei 1912

13 september 1891 

door Pif-Paf

Liberale allegorie op onderwijswet 1879



1878-1914: Machtsstrijd liberalen - katholieken

Klas St-Romboutscollege, met Mercier, later kardinaal, 

1866 



1878-1914: Machtsstrijd liberalen - katholieken

Antiklerikale affiche parlementsverkiezingen 

1912

Postkaart BWP, 1911

Les Corbeaux, 21 februari 1909

Een non sleept kinderen mee als koopwaar en dankt de 

Heer voor de opbrengst, met een verwijzing naar de 

schoolbon. Ons Blad, 1 juni 1911.



Gazet van Mechelen, 25 november 1932.

1919-1940: interbellum en Schoolstrijd 1932

Katholieke prent voor ‘de schone ziel van ‘t 

kind’ en tegen een ‘tweede Rusland’ .(Gazet 

van Mechelen, 4 april 1925)

De socialisten als behoeders van ‘de schone 

ziel van ‘t kind’, parlementsverkiezingen 

1925. (Collectie sp.a)

Flamingantisch 

socialistisch pamflet uit 

Antwerpen (K. Van 

Isacker, Mijn land in de 

kering, dl. 1, p. 177).

De katholieke  scholen triomferen 

volgens Op-Sinjoorken, Kiesblad van 

de ‘Vereenigde Katholieken’, 25 

september 1926.



1919-1940: interbellum en Schoolstrijd 1932

De schoolstrijd op zijn scherpst in Het Roode 

Blok. Strijdblad der Werkliedenpartij 

arrondissement Mechelen, wetgevende 

verkiezingen 1932. (Antwerpen, ADVN)

Het kartel van de gegoede liberaal en de 

vrijzinnige socialist vertrappelt de weerloze 

katholieke kindjes, in Gazet van Mechelen, 27 

november 1932.

De katholieke  onderwijzers worden gebroodroofd, 

aldus Gazet van Mechelen, 24 november 1932.

• 1932: schoolstrijd tijdens lokale en nationale verkiezingen wendt 

aandacht af van economische crisis



Schoolstrijd 1950-1958 en Schoolpact

• Uitbarstingen & pacificaties

• na bevrijding 1944 escalatie ideologische breuklijn+ alweer 

samenvallende breuklijnen: repressie, koning, onderwijs (schoolgeld 

vrij middelbaar versus gratis openbaar en meer scholieren)

• 1950: katholieke regering – wet Harmel

- ruime subsidiëring van alle netten

- ° ‘Gemengde Commissies’ (schoolvrede), maar door links 

aanzien als inmenging in openbaar net

• 1954-1958: socialistisch-liberale regering – wet Collard

- behoud subsidies 100% lonen en 50% aan religieuzen

- lagere subsidies voor vrije net; nieuwe rijksscholen als ‘inhaal’

- ontslag 110 leerkrachten uit vrije normaalscholen en geen 

toekomstige aanwervingen meer (nadien deels herroepen + 

°gemengde jury voor kath. normalisten)

- Comité voor Vrijheid en Democratie, School en Gezin van de 

oppositie



Enveloppe voor collectie, 1956

Comité voor Vrijheid en Democratie, 

ca. 1955

Koningsgezinde betoging, 1949.

Comité voor Vrijheid en Democratie, 1955

Schoolstrijd 1950-1958 en Schoolpact



Schoolstrijd 1950-1958 en Schoolpact

Massabijeenkomst  van het vrij katholiek onderwijs 1957 tegen 

de Wet-Collard op het voetbalterrein van FC Malinois.

Alfons Verbist in Mechelen, ca. 1955 (archief GVA)

‘Ontvangstcomité’ voor Antoon Spinoy in Bornem, ca. 1955



Schoolstrijd 1950-1958 en Schoolpact

Marc Sleen, Het Volk, 5 december 1954.“Gij wilt de schoolstrijd”. Spotprent door Marc Sleen, 1955. Collard en 

premier Achllle Van Acker als agressieve onruststokers, die het 

gemunt hebben op de onschuldige, weerloze katholieke ouders en 

hun kinderen (Kadoc, Coll. Marc Sleen)  

‘t Pallieterke, 2 september 1954

‘t Pallieterke, 7 juli 1955
‘t Pallieterke, 16 juni 1955



1950-1958: Tegenstelling socialisten – katholieken op de spits

Protestdagen 27 feb, 

26 maart (verboden), 

10 juli 1955



1950-1958: Tegenstelling socialisten – katholieken op de spits

Gent, juli 1955

‘t Pallieterke, gemeenteraadsverkiezingen,  8 

oktober 1958

‘t Pallieterke, 11 augustus 1955



Schoolpact 1958

• Parlementsverkiezingen1 juni 1958

- CVP fors vooruit, incontournabele, met absolute 

meerderheid in senaat; licht verlies BSP 

en liberalen

* Eyskens wil pact, soms tegen partijleiding en basis in

* Gemeenteraadsverkiezingen 8 oktober 1958

• Inhoud pact

- “Liberté du père de famille”

- voldoende scholen per ideologische strekking

- gelijk loon voor alle  gediplomeerde leerkrachten + ‘minimumloon’ 

voor religieuzen zonder diploma

- werkingssubsidies, Fonds voor Schoolgebouwen

- kostprijs (10,4 naar 15,84 miljard) & het gaat niet over de inhoud

Pan, 8 oktober 1958

Schoolpact, 20 november 1958



Conclusies: strijd en pacificatie

jaar extern
nationaal

extern 
Mechelen

Intern
nationaal

Intern
Mechelen

oplossing

1884 lib naar kath lib naar kath kath: Beernaert
lib: verzwakking 
radicalen + electorale 
nederlaag

kath: de Kerckhove
lib: verzwakking 
radicalen + electorale 
nederlaag 

co-existentie, 
(verdere) uitbouw 
verzuiling, 
gewapende vrede

1932 kath-lib met 
volmachten 
(econ. crisis)

kath-lib
(versterking 
CD Verbist, 
verjonging 
Lamborelle)

kath: Vlaamsgez. CD
lib: Hymans, Devèze
soc: Vandervelde 
versus Spaak

kath: Van Isacker, 
Verbist
lib: A. Vanderpoorten, 
O. Vankesbeeck
soc: Bouchery, 
Lamborelle

co-existentie, 
consolidatie 
verzuiling, 
gewapende vrede

1958 soc-lib naar 
homogeen kath
naar kath-lib

soc-lib naar 
soc-kath

kath: Eyskens
soc: Spinoy
lib: Vanaudenhove

kath: De Saeger
soc: Spinoy
lib: H. Vanderpoorten

co-existentie met 
aanzet tot ontzuiling



Conclusies

1/ Samenvallende breuklijnen

2/ Spanningen bouwen zich jarenlang / 

decennialang op

3/ Uitbarsting op momenten van hoge spanning, 

waarop pacificerende van breuklijnen tekort schiet

4/ Pacificatie na externe en interne machtswisseling 

op meerdere bestuursniveaus tegelijk, maar impact 

lokale vermindert t.o.v. nationale

5/ Symboolfunctie van Mechelen

6/ Verschuiving van de discussie van inhoud naar 

financiële & materiële Pourquoi Pas, 7 november 1958, de 

dag na de ondertekening  van het 

Schoolpact (Gent, Liberaal Archief).

Collard tekent Schoolpact,  20 

november 1958



Affiche voor propagandafilm, 1958. (Kadoc) De Liberale Partij zet in  1961 eindelijk de deuren open 

voor de katholieke gelovigen, parlementsverkiezingen 

1961 (Gent, Liberaal Archief).

Conclusies: strijd & pacificatie en… het kind dan? 


