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SAMENVATTEND BESLUIT EN NABESCHOUWINGEN
BIJLAGEN
GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Een kwarteeuw geleden, in een essay van 19
bekendste sociologen van die tijd, Karl Mannheim
gedrukt over het gebrek aan interesse, of althans d
dige belangstelling vanwege de sociale wetenschap
Als nieuwe elementen in de huidige sociologisch
jeugdproblematiek ziet hij het feit dat die wete
houdt met de historische achtergronden en de con
structuren, en dat ze over de jeugd en de samenlevi
termen van wisselwerking. In dat verband acht hij h
langrijk om reden van zijn reflexief karakter, waard
van een gegeven maatschappij wordt weerspiegeld ')
jeugdige leeftijdsgroepen een latente reserve, het
dynamische ontwikkeling van de samenleving gem
geïntegreerd dient te worden ").
Het uitblijven van ernstige sociaal-wetenschap
Mannheim die opvat, houdt niet in dat men voo
aandachtige zorg aan de dag had gelegd voor de
rade. Altijd en overal verschijnt de jongste leeftijd
niet volledig geïntegreerde bevolkingsgroep, waarv
name in alle sectoren van het socio-kulturele leven e
om de continuïteit van een bepaalde maatschappij
één standpunt kan men dat een kwestie van kult
maar vaak heeft men zich op een meer directe w
voeld door concrete problemen inzake jeugdzorg e
ding, bescherming, enz. Een aantal levens- en invlo
in Steeds helpen voorzien: de traditionele opvoe
en school, en in ruimere zin het familieverband, de
milieu, de parochiegemeenschap. In een snel ev
moet men daarenboven rekening houden met de in

') Ths fJroblem of ,outh in modem societ" in K. MANNH
essays of t6 soeiologirl, londen (1943), bi. 31- 53;
donk : Diagnose fltm onze li/tl, Leiden, 1947, bL 48 - 77.
0) Cf. ook }. JOUSSBLIN, Jeunesss f"il so,ial méco1J1Ju, (To
a) Cf. D. A. MORSE, La ieunesse el Ie IrM/aÜ, Conférence
44e SessiOD, Rapport du DirecteUr Général,Genève, 1960, bI.
WIWI$mfJ

functie vervullen. Nochtans heeft de studie van het vere
de jeugd in niet geringe mate ertoe bijgedragen om de
problematiek in een nieuw perspectief te zien. We st
dat de huidige jeugdsociologische literatuur er voorn
is deze leeftijdsgroep te evalueren op basis van een
solidariteit. De jeugd is niet louter een fase in de
groei van het individu, noch uitsluitend een dynami
ontwikkelingsritrne van de menselijke samenleving.
voorkeur als een eigen levensruimte, waarin geme
drags- en denkpatronen voorkomen en waar de jong
zijn persoon in opgenomen is _en zich wenst te re
wijze waarop het jeugdig samen-leven tot stand komt
mogelijkheden om op de feitelijke jeugdproblematiek
geven, vertonen dan ook historische d.i. tijdgebonde
zijn sociaal en geografisch gedifferentieerd "). Op grond
betekenis die aan het jeugdverschijnsel gehecht kan
zelfs de verschillende modellen van groepsleven of van
kunnen aanwenden als zeer relevant studiemateriaal v
de sociale werkelijkheid.
Wat nu de toestand in ons eigen land betreft, zoude
wijzen dat de sociaal-historische literatuur van de
reeds een klaarder begrip bijgebracht heeft van he
ontplooiing van het verenigingswezen. Met de onder
sen we een bijdrage te leveren tot de kennis van een
groeps- en organisatieleven in het Vlaamse land, name
Arbeidersjeugd, of kortweg K.A.]. genaamd ").

') Cf. P. H. LANDIS, Adolescence lint/. ~ofJlh. The process of
1945, blo 57 - 79. S. N. EISENSTADT, Prom generalion 10 gener
soeial s/rueture, Londen (1956), blo 24 - 30, 159 - 166, 176 - 18l.
6) Cf. E. LICHTENSTEIN, Umrisse einer soziologisehen Jugem
blo 1 - 6, 74 - 78, 84 -106. J. VAN HESSEN, Sam.en jong zijn.
verkenning in gesprek met vorigen, Assen, 1965.
0) Aanvankelijk sprak men wel eens van cJonge Werkman~ en
naam .Kristene Werkersjeugd. voorgesteld. Nochtans is de eerste m
Kristene Arbeidersieugd aangenomen en tot K.A.]. afgekort. Later
jaren dertig, zijn er soms kleine varianten voorgekomen, zoals K
Arbeiders- of Arbeidende Jeugd; bij de meisjes had men van in
Vrouwelijke Katholieke Arbeidende Jeugd. In 1933 werd de naa
als Katholieke Arbeidersieugd. Zie de verslagen BestufHsvergaderm
Pl'opagandislenvergadermg 18 - 20 decsmber 1933.
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e eigentijdse jeugdtellen namelijk vast
tamelijk op gericht
[l zekere generatie~ psycho-somatische
ische factor in het
Ze verschijnt bij
~enschappelijke gege mens met heel
~liseren. Zowel de
en verloopt als de
c een antwoord te
~n schakeringen en
van de meerzinnige
worden, zal men
organisatievorming
"oor de kennis van
~n

we er kunnen op
jongste jaren ons
et ontstaan en de
havige studie wenspeciale vorm van
elijk de Katholieke

mIIluring, New York,
r,;#on. Age grOfJ"S mul
IkundfJ, Berlijn (1955),
Een ieugdsociologischç
1 hebben sommigen de
taanden al de benaming
" in her begin van de
ristelijke of Katholieke
1927 geopteerd voor:
m definitief vastgelegd
'g 18 l,;nflarÎ 1925 en

(sociaal-economische toestanden, industriële ontwi
verhoudingen, opvoedings- en onderwijssysteem, f
zijn verloop eng verbonden is met de arbeidersbe
werken, de sociale theorieën. Dit ontwikkelingspro
ve een nieuwe sociale entiteit, nL een gespecia
de jeugd uit de arbeidersklasse, die is uitgegroeid
sociale verhoudingen en betrekkingen.
De Vlaamse KA.]., samen met de drie overi
ze verwant is, heeft een merkwaardige invloed uitg
pen en groepsverschijnselen, op jeugdgroeperingen
volwassenen, en elke objectïeve waarnemer zal mo
haar terrein heeft bijgedragen tot de oplossing va
vraagstuk, nl. het arbeidersprobleem. In het tOt
nieuw type van arbeidersjeugdwerking heeft zij
slissende mate haar aandeel gehad. Zij slaagde er na
ste initiatieven op dat gebied samen te bundel
daaraan ten grondslag lag een sterke impuls te ge
ditionele, statisch opgevatte jongerenwerking - pre
ziening in individuele noodgevallen - zag de
leeftijdsgroep een generatieverschijnsel en stelde
dering van de begeleidende noden en aspiratie
heeft zij aan de opkomende katholieke-actiebeweg
sociaal gespecialiseerde jeugdwerking opgedronge
het principe van de standsorganisatie, en aldus de
de sociaal-educatieve verenigingsmethode hier te la
Ook met de ontwikkeling van de christelijke
K.A.J. nauw verstrengeld. We moeten dan niet
organisatorische bindingen, noch aan haar diens
een aanvullend element op het terrein van de c
Maar in de jeugdvereniging werd een gewaardee

") Strikt genomen geldt dat alleen voor ons land. Nochtan
gelegenheden de e~mplaire betekenis van het katholieke ve
geconcipieerd en gegroeid is, ook elders erkend en werd B
moderne katholieke-actie genoemd. F. MORLION O.p. in h
red. v. ]. - A. GORIS), Berkeley, 1945, blo 224. Zie o.m.
calholique. Son histoire. s,; doctrine, son panoramll, son desti
]. COMBUN, Echec dil 1',;clÏon catholique?, Parijs (1961),

wisselwerking van de samenstellende elementen in hu
geplaatst ziet. Ook een jeugdvereniging veronderste
achterliggende waarden, doeleinden en middelen, waa
kultuurpacroon te voorschijn komt dat haar kenmerkt.
ook de aangewezen methode, dat we nier alleen onz
wijden aan het beschrijven van de verschillende co
jeugdvereniging, maar evenmin zouden nalaten ee
op her complexe wordingsproces waarin factoren van d
meegespeeld (hetzij de persoonlijke initiatieven, hetzij
kerkelijke, sociaal-politieke of andere aard).
In een poging om de speclfieke verenigingssituat
KA.J. zinvol en begrijpelijk voor te stellen, werd een
van procederen toegepast, die beantwoordt aan de tw
deze Studie. Het eerste deel berust op een meer histo
behandeling van het onderwerp, maar is strikt beperk
voorbereidings- en de aanvangsperiode van de jeugdo
eerste twee hoofdstukken wordt de totstandkoming va
ging voorgesteld als het resultaat van een lange voorg
schillende etappen. Een exhaustieve behandeling van
werd hier niet beoogd: dat behoort tot het domein van
hopen we een aantal gegevens naar voren te kunnen b
torische objectiviteit zullen dienen. Zoals bij alle soc
de bewondering van het grote publiek hebben gewekt,
tersbeweging niet kunnen ontsnappen aan een neig
legendevorming; dat blijkt overduidelijk uit de won
maar soms ongenuanceerde of historisch vertekende
verhalen over de aanvangsjaren van de KA.]. Tegen e
heeft men reeds v.roeg een waarschuwende stem laten

") F. POEGGBI.B1l, Somue fJOfming

m he; BIWOf!estJ kt#holi&h9fJ

schappelijk gebied, 56e ;3., november 1965, bl 1037·1056. A G

oUlIrièrs dam la I.O.C., in het verzamelwerk C. BLONDEL e.s., C
s,mlicals, Parijs, 1956, bI. 53· 61.
") In 1935 verklaarde de voormalige schatbewaarder co. medeo
Paul Gareet, het volgende: <Ecrire l'histoire et la vie ;ociste c'
problème bien compliqué. 11 y a tant d'impondérables, d'influence
tout il y a les graces si mystérieuses de la Providence. Tout cela ra
pour un ancien qui a vécu Ie mouvement à peu près depuis ses déb
ment Ie fit de l'évol.ution jociste et ie oe m.'étoll!le pas de voir m!gi
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men de groei en de
hun historisch kader
telt een keuze van
IaIUÏt geleidelijk het
t. Het leek hier dan
[}Ze aandacht zouden
:omponenten van de
en blik te werpen
diverse aard hebben
dj de invloeden van
atie van de Vlaamse
L tweevoudige manier
wee grote delen van
Itorisch georiënteerde
:rkt gehouden tot de
dorganisatie. In deze
ran de kajottersbeweItgeschiedenis in ver1 dat wordingsproces
an de historicus. Wel
brengen die de hls>ciale fenomenen die
:, is immers de bjotiging tot mythe- of
onderhaar aandoende
ie voorstellingen en
een dergelijk gevaar
en horen 0). Zou het

kunnen aflezen en die als het ware bij wijze van w
wikkeling van de K.A.]. heeft beheerst. In de volgen
men dan aan de beurt: de organisatorische onderb
methodische kenmerken (zowel de formulering van
selen als de toepassingsmodaliteiten van de werkme
inhoud van het werkprogramma, en tenslotte een sta
de ledenstructuur. Ook bij deze schematische behan
aandacht besteed aan het historisch-evolutieve kara
scheiden aspecten.

Gezien de complexiteit yan het studieobject d
hebben, alle geesteswetenschappen kan interesseren, l
dat we gebruik zouden maken van methoden en te
onderzoek die het meest geschikt zijn voor een em
behandeling van ons onderwerp. Voor de actuele to
eerste instantie beroep doen op enkele observatiete
perende observatie houdt niet weinig gevaren in v
mogen van de onderzoeker, maar kon in dit verband
zowel om zich op de hoogte te stellen van de reële
sommige uitdrukkingsvormen als om de onherleidb
varingen oordeelkundig te «verstehen» ll). De statis
eveneens toegepast, waarbij we gebruik maakten v
quêtes op basis van een beperkte steekproef "). Toch
van dergelijke werkprocédés maar een fragmentaris
tot het huidige tijdstip beperkt en kunnen zelfs ni
studie in aanmerking komen bij gebrek aan gelijkw
Onze eerste bekommernis bestond er derhalve
samen te stellen, die voldoende waarborgen van vo
viteit bood. Dat was geen gemakkelijke opgave. De
ganisatie is immers geen wetenschappelijk instituut
schoold personeel beschikt of zich voortdurend inspa

rme, in De gMs op mmn·
GARNIER, La fON7UltÏlm
CulllWe ouflfWte el tICIÏtm

eoprichter van de ].O.c.,
c'est vouloir résoudw un
ces discrères et par dessus
rend bien difficile, même
lébuts, de suivre régu1ièregir quelque fois d'aql1Ûe'i

légendes.» P. GARCET, Quelqu/IS SOUtlBflWS SM k I.O,C., in
, ·20 augustuS 1935, bl 554.
lil) Handhoek det' X.A.J., Brussel, 1933. 2e uitg., hL 27. V
Brussel, 1930, bI. 25.
ll) Cf. N. DE VOLDER o.f.m., Algemene en s{Jeçiale gotlsd
scripco), Leuven [1963J, bI. 153 - 155, 193 - 198.
1lI) Verwerkt in onze studie (niet gepubliceerd): Organisatie
(l!indverhalldeliq Pol. el), Soc. WeteDsch. IC.U.L.), Leuven, 19

de K.A.J.-beweging. Enkele proefschriften, voora
ben wel een of ander aspect als onderwerp van
betreft dan in hoofdzaak lokaal of regionaal b
doel een concrete verenigingssituatie (monograf
jottersafdeling) ofwel een verenigingsfunctie, zo
langen, het valoriseren van leiderscapaciteiten e
leen het onderzoek van A. VANEMPTEN, geba
proef, biedt een globaal overzicht van de ve
een «momentopname» voor 1961. Afgezien van
grond van de enquêtes zelf en de daarbij horen
missen we in al die studies een belangrijk elem
ving en verklaring van de kenmerkende eigens
overal voort uit het gebrek aan historisch releva
De ontwikkeling van de K.A.J. is nochtan
haling in tal van publikaties ter sprake wordt
legenheden, zoals de congressen van 1935 en
van 1962 en 1965, is zulks tOt uiting gekome
verschillende tijdschriften daaraan hebben gewi
karakter kunnen die uiteenzettingen meestal de
wel interesseren, maar bevatten voor ons beto
accidenteel belang of moeten als tweedehandse
acht. Een bron van historisch feitenmateriaa~ da
devol mag heten, zijn enkele recente publika
TONNET (aan wie we ook persoonlijke inlicht
in dat verband signaleren we nog de persoonlijk
F. Tonnet, die als «Fonds Fernand Tonnet» beru
theek te Leuven. Van biografische aard, en in
matief, is de levensbeschrijving die Margueri
aan de eerste voorzitter van de J.O.c. Een vlott
over de jaren dertig tot begin veertig kan men
bijdragen van het gedenkboek over J. Deschuyff
Het is vooral de figuur en de pastorale
kardinaal Cardijn die de laatste decennia in he
stelling heeft gestaan. Aangezien het hier geen
biografische studie samen te stellen, mochten w
van een gedetailleerde literatuurbeschrijving en
kardinaal Cardijn. Over het algemeen is het ge
moeilijk afstand hebben kunnen nemen van hun
bijgevolg moeten werkjes als CtWdijn, père de
16

Ll van sociale scholen, hebL onderzoek genomen. Het
leperkte enquêtes, met als
:ie van een parochiale kalals het realiseren van ben dgl., te beschrijven; alLseerd op een ruime steek:-enigingssituatie, overigens
de gegeven~ verkregen op
Lde statistische verwerking,
~nt, nl. een klare omschrij:happen. Dat tekort spruit
It bronnenmateriaal.
1S een object dat bij hergebracht. Bij diverse ge1950, de Cardijnvieringen
:1, o.a. in de artikelen die
jeL Door hun anekdotisch
historicus of de biograaf
oOg slechts elementen van
Jeschouwingen worden ge.t als dusdanig zeker waarties op naam van Henri
ingen te danken hebben) ;
~e nalatenschap van wijlen
st in de universiteitsbibliolaar genre eveneens inforte FIEVEZ gewijd heeft
e en lezenswaardige schets
tenslotte vinden in enkele
eleer.
bedrijvigheid van Z. Em.
t centrum van de belangszins de bedoeling is een
re ons geëxcuseerd achten
L -ontleding van en over
~bleken dat zijn biografen
bewondering en verering;
ra ].O.C. mondiale (Mont-

zelf op zoek te gaan naar documentatie. Op de e
ontelbare uitgaven die in de organisatie en daarbu
De aard van veel vulgariserende werken en brochu
dagogische, verhalende literatuur), die door de eig
den verzorgd, is ten hoogste illustratiemateriaal vo
KA.J.-werking. Van relatief groter belang is het
loop der jaren ter beschikking van leiders en lede
boeken en handleidingen, programma's, studiemateri
gedrukte verslagen van de congressen, bedevaarten,
georganiseerd door of in samenwerking met de K
zelfs internationaal plan. In dezelfde zin vindt men
kades die, bij wijze van situatieschets of rapport,
een onderdeel van de werking (beroepsoriëntering
dienst, paasactie) en eventueel op de activiteiten
stellingen, o.m. met de syndicale organisaties. H
documentatiemateriaal was voorhanden in de bibli
centrale (Poincarélaan, Brussel), of kon aangevuld
bliotheken (A.C.W.-documentatiedienst, Wetstraat,
Wolfs», Poststraat te Brussel).
Het hoofdbestanddeel van het verwerkte bron
de tijdschriften en de niet gepubliceerde archivalia
de beweging, bij voorkeur de leden- en de leider
een onmisbare bron voor de kennis van het geleid
nen en de verwezenlijkingen, de sttucturele kenme
samenhang van geheel deze jeugdvereniging. Voor
het wenselijk de tijdschriften van andere organisat
lezen, vooral wanneer daardoor het geheel van
beter geanalyseerd kon worden (La jeunesse syndic
des dirigeants, Lenteteven, loie et travait, La femme
Tenslotte hadden we de beschikking over
archiefbronnen, voor de meerderheid gestencilde v
mededelingen, maar ook geschreven notities van d
tieve werkmappen, correspondentie~ enz. De eerste
menten omvat de verslagen van de verschillende bes
centrale vergaderingen en werkgroepen (van vrijg
ders en andere verantwoordelijken), de jaarrapport
de diensten, enz. Voor ons sociografisch overzich
gevens een onvervangbare bron van informatie met
de, gegarandeerd door hun vertrouwelijk karakter

opgeruimd zijn of verloren gegaan.
Bij het samenstellen van deze studie werd her
informatie vanwege bevoorrechte getuigen. Beneve
en/of gewestelijke) vrijgestelden en proosten van
het vooral de oud-proosten die ons inlichtingen
dat ze uit hun ervaring konden praten, hetzij dat z
mentatie ter hand hebben gesteld. In een vraagge
vorm van geleid en vrij interview, vernamen wij
mene tijdsgeest, over verspreide initiatieven, bew
gen, over mogelijke verwilçkelingen en hun verh
activiteiten. Iedere historicus zal echter weten hoe v
springen met persoonlijke getuigenissen wanneer d
baseerd zijn. Gezien de aard van deze studie was
hier trouwens niet onontbeerlijk; wij hebben de
bruikt als oriënterende of aanvullende informatie l
Zonder twijfel volstaat het niet deze bronnen
inhoud ervan te schematiseren. Men moet de ge
sociale en historische achtergrond kunnen plaatsen
samenhangende sociologische context te interprete
archiefmateriaal was reeds veel te halen met betrek
structuur waarin de KAJ. opgenomen is ; dat
jeugdgroeperingen als voor de sociale organisaties
kritische analyse van de totstandkoming en het e
een instelling als de KAJ. veronderstelt voldoend
geschiedenis; daarin wordt ons het nodige inzicht
levensvoorwaarden (materiële en professionele toe
dingen en betrekkingen), de heersende gedachten
van het verenigingswezen, de initiatieven die in
ciale organisaties genomen werden, de houding v
chie en andere gezagsorganen ten aanzien van de
Bij wijze van aanvullende sociaal-historische lite
de verslagen van de congressen van Mechelen en
weken, de congressen van het A.C.W. en van he
werken van M. Defourny, A Couturiaux, A Mi
Verhaegen, H. Heyman, en de historische studie

U) Cf. A. llLITNElt. Soziologische Jugrmdforschung, He

IS

dat men de gangbare termen volgens hun nuances
verworven betekenis duidelijk onderscheidt, zoals bij
nage, het begrip specialisatie en coördinatie bij de k
dat geldt op een bijzondere wijze voor de hier b
jeugdwerking waar men een specifieke of geijkte
Bij de analyse van het verenigingsverschijnsel
aantal begrippen ter sprake waarover discussie mog
logisch onderscheid dat twee typen van groepswer
tegenover elkaar plaatst, betreft jeugdzorg en jeug
steunt men doorgaans op de aanwezigheid resp. de
wassen opvoeders van wie ieder initiatief en leidende
zou uitgaan. Als ideaaltypeil zijn beide begrippen in
gaan terug op twee onderscheiden werkelijkheden, d
zuivere vorm historisch te situeren zijn. Maar onder
veel mengvormen weten ontstaan, dat men zich
naar de actuele realiteitswaarde van beide begrippen
term jeugdbeweging zal men nog moeilijk aan het
gaan dat deze benaming van omstreeks 1930 af volo
burgerd (zoals ook o.m. in Nederland, Frankrijk),
was aan de snelle opbloei van de georganiseerde kat
jeugd. Daarentegen is de term jeugdzorg, na de r
meest representatieve vorm, nl. het traditionele pat
de achtergrond geraakt (of, zoals in Nederland het
de specifieke werking voor de geestelijk en maatsch
jeugd).
Na de jongste oorlog is er een strekking mer
naam jeugdwerk voor te behouden voor een tuS
activiteiten bij de jeugd. Wellicht was het verlangen
ferentiëring inzake vrije jeugdvorming én het feit da
meeste (katholieke) jeugdverenigingen actief aanwe
rend, zelfs leidinggevend optreedt, daar niet vreem
havige studie werd met dit terminologisch ondersche
gehouden. Jeugdwerk is hier naar Nederlands gebru
genomen, veeleer als een generieke term die op alle
vörming in groepsverband van toepassing wordt g
afzoooerli jk, hetzij als verzamelnaam voor het geh
Voor jeugdorganisatie, -vereniging en -groeperin
vol om de begripsinhoud daarvan afhankelijk te ste
ciologische kwalificaties. Die verschillende benamin

l<) Ook de Nationale Dienst voor de Jeugd ging i
gegroeide situatie bij het omschrijven van wat een jeugdbew
het mmisleNe Vtm openbaar ontllWWijS, Nat. Diemt v. à.
Handboek der jeugdbewegingen, Brussel, z.j., bI. 7 - 8. a.
centrum voor Jeugdwerk te Leuven in H. CAMMAER, De
in het Vlaamse kmil teglJnovlW hel lIerenigingslB1len, Leuv
191- 192.
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hier speciale aandacht zal
relatieve succes waarvan ze
Iationale organisatievormen
)orbereid (Derde Artikel).

,-EDUCATIEVE

VOOR 1914

rerschijnsel dat pas in de
:men is beginnen aan te
eren we een vrijwel totale
gen voor de jongere leefring in de toenmalige sow goed als geen behoefte
ng. Een statische, gesloten
eelde binnen de beperkte
p, voldeed aan alle noden
1.

men zich geplaatst voor
ngs-, nijverheids- en landgroeiend aantal tewerkgeneel aandeel in de globale
:lement. Inmiddels had de
lde, min of meer gelijkmologische veranderingen,
:ker de liberale concurrengelaten op de sociale en
tstaan van stedelijke conllisarbeid, het pauperisme
asleep van allerlei betreu:ling en ontwikkeling, gewaarin de massa van de

Voo

herhaaldelijk uitgezien naar
.evens de actuele (nationale
van de organisatie, waren
~n verstrekt hebben, hetzij
at ze ons interessante docuLggesprek, vaak een tussenwij heel wat over de alge,eweegredenen en opvattin,erhouding met eigentijdse
>e vootzichtig hij moet om·
~ die op het geheugen gewas een dergelijke inbreng
de interviews meestal getie lJl).
tnen door te werken en de
gegevens tegen een brede
tsen om ze in de daarmee
,reteren. Uit het geciteerde
:rekking tot de verenigingsat geldt evengoed voor de
.es van de volwassenen. Een
~ eigen structuutbeeld van
ende kennis van de sociale
lcht gegeven betreffende de
toestanden, sociale verhou·
ltenstromingen, de evolutie
in het kader van de s0s van de kerkelijke hiërarde arbeidersproblemen, enz.
literatuut consulteerden we
~n Luik, de Vlaamse sociale
het AC.V.; vervolgens de
Misson, A. Vermeersch, A.
dies van (of onder leiding

Heide1bet8. 1963. bI. 97 - 104.

Zoals dat met alle sociale instellingen en
geval is, dankt ook de KAJ.-beweging haar ont
voorbereidingsproces, waarin de ontoereikendhe
jeugdwerken en de behoefte aan een nieuwe we
zijn getreden. Op het einde van de negentiende
daad de eerste tekens te ontwaren van een groeie
malige katholieke jeugdzorg. Tegelijkertijd is me
men - weliswaar nog vrij ongenuanceerd - van ni
van de noodzaak om in de oplossing ervan door n
te voorzien. Het valt niet binnen het bestek van
tariserend overzicht van het negentiende-eeuwse
maken. Wel lijkt het ons aangelegen de organis
het hier bestudeerde wordings- en ontwikkelingspr
onderscheiden. Te dien einde wordt het eerste
een analyse van de overheersende votmen van ka
aan men zich vóór 1914 gemeend heeft te moeten
Voor een juist begrip van de factoren die d
men van de georganiseerde KAJ.-werking mede
eist dat men blijvend rekening houdt met het spe
sociale ruimte waarin geheel het verenigingsleve
aangenomen. Wanneer men de voornaamste meth
ten wil ontleden, komt men tot de bevinding dat
christelijke sociale beweging van na 1890. De his
afhankelijkheid geldt trouwens tegenover de ch
ging in haar geheel zowel als tegenover het op
zelfs de sociale vrouwenbeweging in het bijzon
speciale wijze ingeroepen worden met betrekking
sociale arbeidersjeugdzorg van onmiddellijk vóór
De verworven ervaring inzake patronagewerking
men zoals de jeugdsyndicaten en sociale studie
groeiend inzicht in de betekenis van de jongere ge
noden, lagen ten grondslag aan de verwezenlij
een nationale arbeidersjeugdorganisatie zou voortk
De sociale ontwikkeling gedurende de laat
uitbreken van de eerste wereldoorlog vormt dus d

initiatieven zijn er tenslotte een paar waaraan hie
besteed worden, niet zozeer om reden van het relat
soms blijk hebben gegeven, maar omdat ze de natio
van de K.A.J.-beweging rechtstreeks hebben voorb

ARTIKEL I

DE GEORGANISEERDE SOCIAAL-E
ARBEIDERSJE-UGDWERKING VO

Het bijeenbrengen van de jeugd is een vers
tweede helft van de 1ge eeuw duidelijke vorme
nemen. Vóór de industriële omwenteling constatere
afwezigheid van eigen verenigingen en instellingen
tijdsgroepen. Dat vindt een gemakkelijke verklarin
ciale toestanden en verhoudingen, aangezien er zo
bestond aan georganiseerde jeugdzorg en -werking.
maatschappij structuur, waar het leven zich afspeel
groepsrelaties van gezin, familie, beroep en dorp,
die er zich voor de minderjarigen konden stellen.
Tegen het midden van de 1ge eeuw zag m
heel wat nieuwe problemen. De officiële bevolkings
bouwtellingen voor 1914 tonen duidelijk het gro
stelden in de industrie en hun stijgend proportionee
actieve bevolking ten koste van het agrarische elem
toenemende industrialisatie, benevens verschillende
lopende factoren als demografische expansie, techno
landbouwcrisissen, politieke verwikkelingen en zeke
tie- en vrijheidsideologie, een diepe invloed nagel
economische toestand van de bevolking: het ontst
centraties, het geleidelijk verdwijnen van de huis
en de proletarisatie van de volksmassa met de nasl
renswaardige gevolgen op het gebied van opvoedin
zondheid, moraliteit. De bedenkelijke situatie wa
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ditionele maatschappij·t van het midden van
)r de toenmalige maat~t georganiseerde jeugd. Gedurende de tweede
:aktisch de enige vorm
'olksjeugd tot uiting is
of geordend beleid in~esproken worden. Wel
oeid is tot een bewuste
enstige en methodische

J.

werking meent men te
i6). De doorbraak echter
~34, toen de leden van
e kinderen van de door
l. Op die manier zijn

aen en de christelijke aemo·
9 - 88.
Jedenkringen nà de stichting
5. H. SCHOLL o.praem., De
Turnhout. Turnhout, 1950lt van het katholieke, sociaalvan R. REZSOHAZY, S. H.
It sprak men in verscheidene
~ren vaak de benaming «con~rs.) voorkwam; in Wallonië
~t ieunes ouvriers (ouvrières».
:t begonnen met het stichten
(an het katholieke patronage836) beschouwd, die in 1799
~richt. Zie J. P. L. GADUEL,
1 Dieu lean·loseph Allemand,
au XIXe siècle, des oeuvres
erste patronages hebben eigen·
vanaf 1830 richtten ze zich
van de patronaatsdirecteur J.
)AVID, Souvenir de l'oeuvre

eeuw met kunnen bekomen worden. Wel heeft de
landen het eerst de aandacht van de wetgever getro
kwam de extensieve exploitatie van de menseli jke a
tragisch tot uiting als wel op dat gebied. Maar zelfs
principes van menselijkheid en zedelijkheid stonden
tegen de heersende liberale opvattingen over de zogena
huisvader en de economische opportuniteit; in ons la
ten tot 1889 vooraleer een eerste wet op de vrouw
gestemd kon worden.
Nochtans dient men hierbij een feitelijke bes
n~men,. alvorens een al te negatief oordeel over de
k10g UIt te spreken. Het besef van een specifieke j
zelfs. ~~ een bestaand vraagstuk met betrekking tot d
moeIlijk tOt de verworvenheden van deze periode ge
gezien de jongere generatie nergens voorkomt en ook
als een medebepalende structuurfactor in de samenle
wetenschappelijk standpunt is men pas na 1900 w
hechten aan het generatieverschijnsel en heeft men de
categorie beginnen te erkennen. Vooraleer deze lee
ciaal-psych.ologi~ e~ sociologisch studieobject onde
structuur 10 !lume Z10 aanvaard werd, kon men er
doende aandacht en zorg te besteden aan een bev
vooralsnog elk inzicht in haar wezenlijke functie o
«jeugd» nog niet als een geformeerde sociale struct
ging samen met de moeilijkheid om er een duidelijk
f~se in te onderkennen, met een eigen gedragingsp
fIeke noden en verlangens, sociale verhoudingen en v
groeistadiurn van het kind stapte de opgroeiende jong
zakelijkerwijze over naar de wereld van de volwass
hij inge~chakeld in de actieve, d.i. productieve groep
e~ verwIerf meteen een zekere sociale maturiteit, alle
ZIJn nog onvolgroeide lichamelijke constitutie 16).

"') Zie de grote enquêtes van 1843 en 1886, de niiverhe
1880, 1896 en 1910) en andere verslagen van ministeriële dien
1841, 1860, 1868, 1891 enz.) ; buiten deze officiële documente
naar de studies van Briavoinne (1839), J. Mareska en J. Heym
(1843, 1844, 1850 en 1855), L. Varlez (1901 - 1904), B. Seeboh
16) Cf. H. SCHELSKY, Die skeptische Generation, Düssel
J. JOUSSELIN, leunesse fait social méconnu, (Toulouse) (1959),

nalistisch gerichte liefdadigheid een onmiddellijk in
als wenselijk oordeelde.
Eigenlijk was het de christelijke caritas die bij de
ste, en gedurende lange jaren bijna het enige antwoo
de moeilijkheden waarmee het gewone volk af te re
men aan het optreden van sociaalvoelende katholiek
situeerde klassen allerhande weldadige en godsdienst
toelegden op volksontwikkeling, materiële steunverle
scherming. Die verenigingen richtten zich tot de g
hadden bij voorkeur de zedelijk-godsdienstige beïnv
(geestelijke vertroosting en opbeuring, opwekking
«voorbeeldige levenswandel» en christelijke vroomhe
gen de «wereldse vermaken» ... ), al of niet vergezeld
steuning of zo mogelijk gepaard met diverse vorm
onderling dienstbetoon.
Men heeft niet moeten wachten tOt de opheff
verbod (1866) om tot dergelijke vormen van plaats
te komen. In de loop van de twee voorafgaande dec
pauperisme tot zulke tragische proporties was uitgeg
heel wat van die instellingen tot stand gekomen 18),
van (aarts-)broederschappen en liefdadigheidsgenootsc
daarvan hebben rechtstreeks of zijdelings tot 1914
op de jeugd uit de arbeidersklasse uitgeoefend. Dat w
de aartsbroederschappen van de H. Familie (gesticht
en van de H. Franciscus Xaverius (te Brussel in 18

''') De historicus Pirenne beweert dat, in vergelijking met d
de sociale toestand van de arbeidersbevolking in onze streken om
ergste gerekend mag worden. H. PIRENNE, Histohe de la Belg
IV, bI. 179.
18) Zie L'économie chrétienne, 3e jg., februari 1871, bl 91.
"') Zie P. LE]EUNE c.ss.r., Het aartsbroederschap der Heilige
denis en vruchten, Brugge, 1894. M. DE MEULEMEESTER c.s
Sainte Famille. Une page d'histohe religieuse contemporaine, Leuv
"") Zie R. REZSOHAZY, Orgines et formation du catholicisme
1909, Leuven, 1958, bI. 51 - 56. P. GERIN in 150 1aar katho
België 1789 -1939 (onder red. van S. H. SCHOLL), Ie deel
1789 -1886, Brussel, 1963, bI. 246 - 254. Op alle congressen va
de werking van het Xaveriusgenootschap uitvoerig besproken en
geren tot achttien jaar werden soms St.-Stanislas-Kosrkagroepen
men 8.240 jonge leden tegenover 67.198 volwassenen.• De beke
de arbeider> zegde pater Van Caloen (in een omzendbrief van 15
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l, Luik, Bergen, Nijvel,
daarvan niet overschat
;ing in ons land 10.871
leerjongens). Meer dan
l885 dat dit aantal niet
llijke uitbreiding van de
lkinderen en 2.909 leerLtswerken opkwamen en
leperkt tot de steden en
~ werkzaam was. Vanaf
n in aantal toegenomen.
n de organieke wet van
l.r een sterke impuls ge! jaren al hadden ingewijs te verschaffen, niet
~ lessen naast de weinig
:t een dringende plicht
ring van de opgroeiende
it ging daarbij uit naar
.ijeenbrengen van de al
ageverband, hetzij voor
lunie, catechismus van
ij om het jonge volkje
iheid te geven. Nadert de meeste patronaten
.dagsscholen ").
het aantal kringen van
Imstreeks 1900 zag de
teden eruit als volgt"") :
[850, bI. 423 - 436.
ière session à Malines 1863.
~ Wge 1886. Documents (IJ
eveer 2.500 patronagejongens
"ken _ het t1iHIsbisdom 'I!lm
; en 439.
olJ.lJlIf'es en BelgillJle, Leuven,
~ socittl. La Ughl4ûo1s e# les

scheiden en beperkt naar ledenaantal zowel als naa
voor de arbeidersmassa. De eerste werkliedenkringe
van de jaren dertig - wat overeenkomt met de
georganiseerde liefdadigheid in ons land 21). Vooral
Vincentius- en Xaveriusgenootschappen en in navol
organisatiemodel te Luik (met name de Société ou
opgericht in 1855 door kapelaan N. J. Carpentie
tfunen) kwamen heel wat van die kringen tot stand.
te Leuven een werkliedenkring opgericht, een va
arbeiders zelf de werking en de leiding in handen
waren hierbij aangesloten, uitsluitend bestemd voor
de negentien jaar. Al die kringen zijn typische to
linge bijstand en voorzorg; men kon er dus spaa
zieken- en pensioenfondsen, een dokters- en apot
heden tot kredietverlening, arbeidsateliers en p
werklozen en vooral consumptie- en ontspanningsge
Dat alles neemt nochtans niet weg dat de org
gen zoals die hier geboden werden, nergens of toch
bare gedachteninhoud en het werkpatroon op bas
schermheerschap, caritatief dienstbetoon en zedelijk
kunnen overstijgen. De disproportie tussen het aa
leden en dat van de belanghebbende arbeiders is ee
in heel wat van die broederschappen en kringen
vermelde instellingen moet dat worden toegegeven
dien voor uitkwam dat het eerste opzet erin b
d'instruire, de moraliser les ouvriers» (Luik), en ze
de stoffelijke steunverlening: «ce ne sont en déf
détournés pour arriver au but: la moralisation
(Leuven) ""). De opkomst van het corporatisme in
enigszins als een kentering in het sociale organisat
steld worden, gezien de accentverschuiving in de ap

na; doch reeds het eerste jaar, einde 1854, was zijn medestich
hem in een ernstig conflict gekomen en had zelfs ontslag geno
te hebben het genootschap een strikter arbeiderskarakter en ee
en inhoud te doen aannemen (P. GERIN, op.cit., bI. 247).
"') R. REZSOHAZY, op.cit., bI. 49, 57 - 61.
OS) C. L., SocMM ouvrière du Saint-Joseph, in Revue g.méra
293 - 304. Seplième assemblée g.méralB tenue à Mons 7 ma; 187
3e jg., mei 1871, bI. 223.

caritatieve actie en de instandhouding van het traditi
beeld "').
De eigenlijke werking onder de jeugd dateert v
de vorige eeuwen was eveneens sterk bepaald door d
schappelijke noodtoestanden. De eerste pogingen tot ge
actie horen thuis in het katholieke patronaatswerk. Ge
helft van de 1ge eeuw waren de patronages") prakti
waarin het educatieve verenigingsleven voor de volks
gekomen. Van een werkelijke organisatiestructuur of
zake christelijke jeugdzorg kan hier onmogelijk gesp
zijn er aanduidingen dat de patronaatsactie uitgegroeid
stroming, gesteund op eensluidende sociaal-godsdienst
grondbeginselen (motivering, doelstellig, inrichting).
De eerste sporen van systematische patronagewer
kunnen situeren tijdens de 18e eeuw in Frankrijk 26). D
van dit katholieke jeugdwerk gebeurde pas na 1834,
het St.-Vincentiusgenootschap zich eveneens met de ki
hen gepatroneerde gezinnen wensten in te laten. O

2a) a. K. VAN ISACKER, A1Jerechtse democratie. De gilden
cratie in België 1875 -1914, Antwerpen, 1959, bl. 56 - 57, 79 - 8
"') Het blijkt trouwens dat in sommige streken die werklieden
van de plaatselijke vakverenigingen werden opgericht. Cf. S. H.
geschiedenis 1Jan de arbeidersbeweging in het arrondissement Turn
1951, I, bl. 137; 11, bl. 112. Voor een gedetailleerd overzicht va
educatieve verenigingsleven vóór 1914, zie de recente studies van
SCHOLL, K. VAN ISACKER, P. GERIN.
'") Ook patronaten of patroonschappen geheten. In Brabant sp
steden van «zondagsschool., terwijl in West- en Oost-Vlaanderen
gregatie voor jongelingen. (respectievelijk <voor jonge dochters.)
heetten zij «patronage (association, cerde... ) PoU! app!enti(e)s et jeu
26) Reeds vanaf 1729 waren de priesters van het H. Hart be
van zogenaamde «oeuvres de la jeunesse' . Als grondlegger van h
werk wordt evenwel de Franse abbé J. J. Allemand (1772 - 1836)
te Marseille een typische vorm van jeugdpatronaat had opgericht
Le directeur de la jeunesse ou la 1Jie et l'esprit du serviteur de Die
prêtre du diocèse de Mar~eille, premier fomlateUf en Prance au X
dites de la jeunesse, Parijs, 1885, 3e uitg., bl. 106 - 349. De eerste
lijk hun leden niet uit de lagere volksklasse gehaald; pas vana
overwegend tot de arbeidersjongens dank zij het optreden van
Timon - David en de St.-Vincentiusvereniging. J. TIMON - DAVI
de la jeunesse oU1Jfière de Marseille, Parijs, 1873.
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streeks of onrechtstreeks (indien begonnen als jeug
school) hun ontstaan te danken hadden.
Reeds voor 1850 treffen we in onze streken e
werking aan, vooral in aansluiting bij bestaande
onderwijs voor de voIksjeugd of als godsdienstig
werd te Mechelen de H.-Aloysiusbroederschap ges
kanunnik De Decker heringericht werd tot con
gregatie De Decker) met o.m. twee afdelingen v
het geestelijk welzijn bekommerde men er zich
belangen en voor «deftig vermaak». Van 1835
«associatie van godvruchtige en deugdzame jongel
ming van de H. Maagd en de Moeder Gods Mari
dagse bedrijvigheid. Te Menen en te Kortrijk we
een jongenscongregatie opgericht, waar naast g
vruchtoefeningen ook lessen werden gegeven, waar
matie deed en gelegenheid tot ontspanning werd g
Vooral met het verschijnen van het St.-V
onze streken blijkt de belangstelling voor de jeug
toegenomen. Het eerste initiatief in die zin kom
(St.-Jacob) en 1853 (St.-Pieter), gevolgd door B
(respectievelijk voor jongens en voor meisjes) en L

indertijd uit van de historisch
weging is. Zie Omzendbrief van
• ltmgd, dd. 24 juni 1948 en
'. het standpunt van het Studie, houding van de 16 -17-jMigen
'en, 1962, bI. 67 - 68; ook bI.

f

"') Een historische schets van het ontstaan van dit belangr
G. GOYAU, Les origines historiques et la fJériode héroique
het verzamelwerk Nos jeunes. Manuel des oeuvres de la itmn
Zie ook het art. Instroction de la ieunesse. in Dictionnaire
kol. 1006 - 1015. Bij mijn weten bestaat er nog geen historisc
de ontwikkeling van het patronagewerk in ons land.
"") -Les patronages belges ne sont pas Ie fruit d'une pensé
tive. L'utilité, la nécessité de les établir a été produite ou s
circonstances variées sur plusieuts points du pays.» consta
A. MüLLER, Manuel social. La législation et les oeuvres en
bI. 504.
29) Cf. L'économie chrétienne, 3e jg., juni 1871, bI. 235
bI. 536. Het zou ons te ver leiden eventuele aanknopingspunt
vroegere instellingen voor de jeugd na te gaan. Het is imm
dagsscholen als de Mariacongregaties reeds enkele eeuwen in
In de loop van de 1ge eeuw hebben ze voor de patronaatsa
zondagsscholen als methode van volksontwikkeling, de congre
met een exclusief geestelijk oogmerk (vanaf patronaatskernen
te Leuven, Gent, Turnhout). Cf. L. DELPLACE s. j., His
$ainte Vierge, Brugge, 1884, bI. 201- 202.

Leuven. Nochtans mag het numerieke belang da
worden. In 1863 patroneerde de Vincentiusverenigin
jongens (8.884 schoolgaande jongens en 1.987 lee
twintig jaar nadien bleek uit het jaarverslag van 188
noemenswaardig gewijzigd was, ondanks de aanzienlij
patronagewerking over heel het land: 5.936 schoolki
jongens (Antwerpen niet meegerekend) 31).
Gedurende de eerste decennia dat de patronaatsw
zich begonnen te ontwikkelen, waren ze meestal bep
de grote gemeenten waar de .Vincentiusvereniging w
1880 zijn bijzonder de eigenlijke parochiepatronaten
De opflakkering van de schoolstrijd, als gevolg van
1879 op het lager onderwijs, heeft hieraan blijkbaar
geven. Zoals de Vincentianen zich de voorgaande j
spannen om aan kinderen en leerjongens wat onderw
alleen catechismusonderricht maar ook aanvullende l
bezochte scholen, achtten heel wat zielzorgers het
om persoonlijk de christelijke opvoeding en vrijwarin
jeugd plaatselijk ter hand te nemen. Hun aandacht
de meest voor de hand liggende methode: het bije
of niet schoolgaande jeugd in parochiaal patronag
godsdienstlessen (voorbereiding van eerste-commu
volharding) en andere elementaire cursussen, hetzij
onder toezicht te houden en ontspanningsgelegenh
hand zou inderdaad verklaard kunnen worden dat
in het aartsbisdom feitelijk gegroeid waren uit zonda
Tegen het einde van de vorige eeuw was he
plaatselijke jeugdzorg onophoudelijk gestegen. Om
toestand van de jongenspatronaten in de grootste sted

80) Cf. Manuel de la société de S. Vincent de Paul, Parijs, 18
"") Assemblée générale des catholiques en Belgique. Premièr
Brossel, 1864, I, bI. 51- 55. Congrès des oeuvres sociales J
rapports, Luik, 1886, bI. 173. Antwerpen telde in 1889 ongeve
en 800 -meisjes. Zie Algemeene verglldering der katholieko werk
Mechelen 1889, Mechelen, 1890, bI. 440.
"") Algemeene vergadet-ing ... van Mechelen 1889, blo 436 e
83) A. VERMEERSCH, Manuel locial. La législation el les oe
1900, bI. 617. A. VERMEERSCH en A. MaLLER, Manuel s
oeuvres en Belgique, Leuven, 1909, 11, bI. 511- 512.
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ijk ingrijpen hic et nunc
bij de katholieken het eerntwoord gegeven heeft op
te rekenen had. Zo dankt
:holieken uit de beter ge;dienstige werken die zich
l1lverlening en morele bede gewone volksmens en
beïnvloeding op het oog
d:ing tot offergezindheid.,
oomheidszin, behoeden te;ezeld van stoffelijke ondervormen van caritatief en
}pheffing van het coalitieplaatseli jk verenigingsleven
ie decennia, toen het acute
uitgegroeid 17), waren er al
,en 18), meestal in de vorm
nootschappen. Verscheidene
1914 een gunstige invloed
Dat was o.m. het geval met
esticht te Luik in 1844) lll)
in 1854) ""). Gedurende de
met de ons omringende landen,
omstreeks 1860 tot de allerla Belgique, Brussel, uitg. 1950,

~ken

1. 91.
Heiligl1- Familie tleszelfs geschierER c.ss.r., L'Aychiconf1'érie dl1 la
1e, Leuven, 1946.
oliciS1n11 socüll en Belgique 1842 l' katholieke arbeidersbeweging in
Ie deel: Het sociaal-katholicisme
essen van Mechelen en Luik werd
>ken en aanbevolen. Voor de jon~roepen opgericht; in 1899 telde
De bekering van de arbeider door
van 15 oktober 1886) L. Harmei

patronages aangetroffen met speciale afdelingen voor
jeugd (boven de zestien jaar). Dat was o.a. het geval
patronaten), Leuven, Brugge, Kortrijk, AalSt en Door
Hoe mag men zich de geografische spreiding van
in ons land voorstellen? Belgiquè charitable van 1904
'ilan 558 patronaten voor jongens") : 76 jongenspatro
Brabant, 65 in Antwèrpen, 15 in Limburg, 60 in O
in West-Vlaanderen; 120 in Henegouwen, 78 in Lu
en 37 in Namen. In Wallonië zijn het dus overwegen
vincies waar pátronages werden aangetroffen. Zoals
was '\roor Limburg, bleken juist de minst ontkerstend
weinig aan patröl1agewerking te doen. Wat de Vlaam
mäg men aannemen dat hier telkens een paar grote st
doorslaggevend waren voor het respectieve aantal v
voor Oost-Vlaanderen en Brabant kwam dat neer
Antwerpen-stad (22 patronaten) en Mechelen (10 p
de helft van het próvincietotaal. Louter kwantitatie
patronaten tussen 1900 en 1910 hun hoogtepunt be
C'Öllgtes te Mechelen in 1909 werd het aantal jongen
op 653 geraamd., nl. 453 voor Wallonië en 200 v
96.300 leden. Voegen we hier de 471 meisjespatron
leden aan toe, dan blijkt hét totaal aantal gepatroneerd
'\róór de eerste wë'!€ldoorlog 157.800 te hebben b
pa.a:onageafdelingeïJ. 115).
De patronage is gedurende meer dan een halve
opvoedingswerk bij uitstek geweest, waarin de plaa
goed menende burgerij een tactisch werkprocédé v
woorde hulpverlening en morele bescherming hebb
ervan nitgáan dat deze jeugdktillgen, die inzake toe
îtffend onderscheid angstVallig vermeden, uiteraàtd ee
van de gezinnen uit de plaatselijke, lagere bevolking
,toond (industrie- en huisarbeiders, ambadusliedéfl$
OOetl(ieO!l. Wel bleken sötllIïlige pattof1aren een gr~t
te leggen VOOr bepaalde sociale categorieën, zoa
tewerkgestelde jongeren (o.a. te Brussel; LW

.. 8<} L. SAINT - VINCENT (::: Mw. DE SPOELBERGH DE
C. VLOEBERGS, Belgiqfl6 charilable, Brussel, 1904 (U äange
BIl) Katholiek congres Mechelen 1909, Brussel, z.j., I, bI. 274

zorg. Deze nieuwe richting komt duidelijk naar
van 1891 te Mechelen, waar men tegenover de p
een nieuw type verdedigde. Al te zeer zagen velen
werk «une reuvre moralisatrice ou de préservation»
godsdienstige en morele opvoedingsaspect ook aan
aan meer sociale vormingselementen. In dat opzich
verband dienen tot stand gebracht tussen het patron
verenigingen (met name de corporaties en gilden)
het geval was met betrekking tot de werklieden
des Ouvriers doivent avoir un vestibule, et ce ves
nage» 38). Een grondige omschakeling van het patro
uitgesloten. Alleen een voorzichtige verruiming
stelling, o.a. waar zekere vormen van materiële voo
zou zich geleidelijk beginnen af te tekenen (voor
bare spaarkassen).
Deze sociale bekommernis is tegen het eind
langer hoe meer op de voorgrond getreden. Ofschoo
heid van de bestaande patronaten dikwijls tot lou
ningsgelegenheden voor de minderjarige jeugd sc
er omstreeks 1900 in de voornaamste steden bij de
of «diensten» ontstaan. Dat was reeds het geval i
waar juist vóór het uitbreken van de eerste wereld
jongenspatronaten een spaarkas was opgericht; tw

36) Op de eerste congressen van Mechelen werden de pat
tables geplaatst. Op de congressen van Luik nochtans werd
de propagande religieuse op gelijke voet met de aartsbroed
Xaverius, van de H. Familie en van St.-Jan-Baptist (Gent)
nootschap en het Franciscus-Regiswerk ter sprake kwamen
sociales.
"') Vgl. J. TIMON - DAVID, Méthode de direction des
1912 (eerste uitg. in 1859), I, bI. 1- 37, met J. MAUQU
populaire, Brussel, 1922, en Le patronage de ieunes gem. L
beschrijving van het 1ge-eeuwse patronageleven bij G. EY
het leven der christene werkliedoll'JbeweKÎn/; in 't Gentsch
bI. 16-17.
'8) Algemeene lIergadering der katholieke werken lIan h
1889, bI. 445. Assemblée générale ... à Malmes 1891, I, b
1891 sprak men van de vestibule de la corporation., cles
(op.cit., Il, bI. 526 en 540).
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van voorbehoedende jeugdnaar voren op het congres
de patronage vieux système
velen nog in het patronaatstion», terwijl men naast het
aandacht behoorde te geven
>zicht zou er een functioneel
monaatswerk en de beroepsden) zoals dat meestal reeds
~denkringen: «Nos Maisons
vestibule doit être Ie patropatronaatswerk was nochtans
ing van de sociale belang, voorzorg mogelijk schenen.
voorlopig beperkt tot ontel!inde van de 1ge eeuw hoe
choon de overgrote meerderloutere parochiële ontspan1 schenen te evolueren, zi.jn
i de patronaten «afdelingen»
ral in Brussel en omstreken,
~reldoorlog in 28 van de 34
; twaalf hadden een zieken-

, patronages bij de 061lVI'es çhaNwerden ze beschouwd als oeUV1'es
roederschappen van St.-Franciscus·ent), terwijl het St.-Vincentiusgenen in de sectie van de oeUV1'es
ies oeuvres de 1euuesse, Marseille,
UQUOY, Une oeuvre d'éducatiofl
>zs. Leuven (1932). Een pittoreske
EYLENBOSCH, Het ontstaan 8fI
ntsçhe 1885 -1926, Gent, 1928,
m het aartsbisdom van Mechelen
I, bI. 290; 11, bI. 525 - 557. In
les antichambres des corporations •

fJ;nkele kritische aanmerkingen omtrent de tradit
jeugdzorg.
Het liefdadig paternalisme is lange tijd het enig
geweest op de sociale problemen, daar het een oplossi
eenstemming geacht werd met de gevestigde belang
maatschappijsrructuur. Het 1ge-eeuwse verenigingsleve
wen als een uitvloeisel van de overtuiging dat de so
zakelijk en vóór alles een godsdienstige aangelegenhei
betoogd werd '"'). Overtuigd van hun eigen maatscha
s\lperioriteit als een providentieel voorrecht, achtten
zich geroepen om de arbeidersklasse in haar behoeftig
onder hun gezag en beschermheerschap te houden: im
redenering - in haar onwetendheid en onmondighei
het teloorga~ van het geloof en van de zedelijke waa
volksmassa z1Ch onbekwaam getoond om zelf haar aar
en over haar belangen te waken. Bijgevolg werd iede
en dus zeker een autonome arbeidersbeweging, voor «
telijk en zelfs antisociaal» gehouden '"').
.. Geruime tijd was men dan ook de mening toe
entgtn~l~ven, ontstaan uit en gedragen door de zede
köfiitI1ernls '\Tm de «betete» standen (geestelijkheid
«lagere» volksklasse, in staat zou zijn om de sociale p
te ondervange~. ~n zijn concrete toepassing werd daa
eren dubbel pnnclpe dat door eenzelfde bezorgdheid g
mé!lijk liefdadig beschermheerschap en georganiseerde

__ .~ Daatb~j tëlde men nóg 8 smdiekringen, 20 ~angafdeHngen,
tlirnélubs. ZIe Mw. C. VLOEBERGHS en J. CORNET D'ELZIUS
ehWlitable, Brussel, 1914, bI. 81 - 94.
'") Meer over Antwerpen vindt men in de artikelen van G.
1Uo;/sIline (M~chelen), Ie j~., maart 1907,. bI. 102 - 108; juli
) Mededehng van de E.H. J. Stercloc (dIe van 1900 tot 1953
te Leuven bestuurde), juli 1960. Cf. Annuaire de l'Univenité Cat
l;ifuv'e-n, z.j., bI. 249. Zie oók uitvoerig in De fonge wétkman. Tij
~~oonschap.. en k~ing der jonge werklieden, vanaf 1896; - i
fjjerkftJan. T~liJjchri!t van St.-Albertus Patroonschap en zijne krin
"") Ass~mbJée gétJér~lé ... à Malines 1867, II, bI. 86. Cf. ook R
tfJ fotmateon du catholzcume en Belgique 1842 -1909. Leuven, 19
HAEGEN, Vingt-cinq années d'dction sociale, Btussel (1911), bI
.sa) Cf. K. VAN ISACKER, Werkelijk en weltelijk land, AntW

centrale plaats innam. Niet alleen wilde men do
tegemoet komen aan de onmiddellijke sociale
werden door de geestelijkheid en de burgerij o
tegen het opkomende socialisme; tegelijkertijd w
dat men trachtte aan te wenden tegen iedere uitin
opstandigheid, niet het minst tegen het syndical
tekenis waren in dit verband de uitspraken over
waarvan de kalmerende en moraliserende invloed
lijk werd vooropgesteld en waarin men een m
sociale klassen met elkaar -te verzoenen. Het geno
op dat geen enkele Xaveriaan aan de onlusten va
terwijl het een paar jaar later op één lijn met de
in hun verweer tegen het socialisme ~.
Hoe lofwaardig en verdienstelijk deze pogi
stonden niet om de nood van de massa te keren
fende oplossing voor de algemeen verspreide wan
bied te komen. In hun bekommernis voor de gev

"') Assemblée générale ... à Malines 1863, I, bI. 69. •
par les liens de la mutuelle charité dans les associations l
gouvernées; ( •.. ) fonder ainsi l'unité de l'action charitabie
Ie patronage avec l'association: tel est Ie plan qui semble
Providenee nous a faite.» (Ibid.).
45) Cf. K. VAN ISACKER, Averechtse democratie, Antw
46) A. LISMONT o.f.m., Godsdienstige en maatschttppeUj
St. Franciscus, Turnhout (1908), bI. 111 -128. Op 9 jun
«Cum reformationem socialem dicimus, Tertium S. Francisc
intendimus>; M. FERNANDEZ GARCIA, SS. D. N. Leon
franciscalem ordinem spec/antia, Quaracchi, 1901, bI. 17 concessum 17 september 1882. Uit talrijke congressen hie
verwachtingen die op deze godsdienstige vereniging gesteld
deken E. DE GRYSE en kan. CARTUYVELS in Actes d
Ordre franciscain tenu à Bruxelles 1899, Brugge, 1900,
prof. E. VLmBERGH in Gewestelijke vergadering van d
Lier 29 juli 1900, Antwerpen (1900), bI. 51- 56. Cf. oo
schttppelijk redmiddel, (Mechelen) (1898).
'7) Typisch zijn de uitspraken op de grote katholieke co
sociales à Liège 1886, bI. 557; ... à Liège 1887, II, bI. 1
katholieke werken van het aartsbisdom van Mechelen 188
meilleur moyen d' empêcher Ie retour des grèves et surtou
démagogique qu'elles ont revêtu dans ces deruiers temps, se
tion de Saint-François Xavier. verklaarde in 1867 een indus
générale ••• à Malines 1867. II,bl. 37.

door dergelijke instellingen
ale noodsituaties, maar ze
look opgevat als een dam
waren ze een afweermiddel
iting van ontevredenheid en
calisme zelf. Van grote be-er het Xaveriusgenootschap,
oed op het volk uitdrukkemiddel had gezien om de
~nootschap beroemde er zich
van 1886 had deelgenomen,
de congregaties werd gesteld
()gingen ook waren, ze volren en om tot een doeltrefI"antoestanden op sociaal gegevestigde belangen vertoon-

. «unir

entre eux les travailleurs
librement formées et librement
Lbie dans la société, en coordinant
bIe répondre à la situation que la
lS

ntwerpen, 1959, bI. 48 - 51.
'elijke invloed der Derde Orde van
juni 1881 verklaarde Leo XIII:
.cisci ordinem specialiter indigitare
~eonis PP. XIII Acta ad tertium
. - Zie ook de encycliek AuspiclllO
hier ten onzent blijken de hoge
eld werden: zie de toespraken van
1S du deuxième congrès du Tiers'0, bI. 384 - 393, 445 - 455; van
'J de broeders der Derde-Orde Ie
ook I. BEAUFAYS oJ.m., Maale congressen: Congrès des oeuvres
l. 132. Algemeene vergadering der
1889, bI. 205. -Je crois que Ie
Lrtout de leur enlever Ie caractère
i, serait d'établir ( ... ) une Associa·
ndustrieel uit Charleroi; Assemblée

lagen van de bevolking. Heel zeker heeft een halve ee
som
In
~~elijkheid inzag om nieuwe eigentijdse activite
4~naan te wenden, werd vooralsnog gepoogd deze
jjtl!Q!lagesysteem in te schakelen, m.a.w. de patron
1z'ernieuwde leest te schoeien.
Het is vooral na 1900 dat men zou kunnen
gumf~nClle vertrouwenscrisis in de patronagewerking.
de zwakke kanten van de traditionele 1ge-eeuws
de verschillende godsdienstige broederschapp
als de «gemengde» werkmanskringe
geleidelijk achteruit in ledenaantal en in aanz
verenigingsvormen. Ook de patronaten gave
groeikracht en dynamisme, ondanks de divers
~~ssing en vernieuwing in sommige steden "). Alwi
_.. , vooral dan met de arbeidersjongens, was zich d
alleen werd slechts een gering percentage uit
bedreigde volkslagen bereikt, doch men merkte
'ddelde leeftijd van de geïnteresseerden of m.a.w
lkinderen 60). Bovendien beklaagde men er zich
ganisaties over dat zij over het algemeen op
qen rekenen 61).
Evenmin voldeden de parochiale jeugdwerken a
men er wel eens op nahield als instellingen
met het oog op de zo noodzakelijke morele e
de arbeidersjeugd. In een uitgave van het alge
~e):Wachtingen daaromtrent gewekt en inmiddels
~~kJ?rocédés tot verdere ontwikkeling gebracht.

SEEBOHM - ROWNTREE, Land anti labour. Lessons
500.
het overzicht in Klllholiek cong,es Mechelen 190
359.
zwart punt toch - waarom het niet bekenn~n! - o
niet alleen in Antwerpen, maar ook elders, meenen
jonge werklieden, in tegenstelling met het groot ge
kinderen.» bekent G. DE HASQUE, secretaris va
van Antwerpen, in La vie diocésaine (Mechel
. In zijn Manuel social, Leuven, 1900, bI. 616 merkte
des principales difficultés consiste à retenir les jeunes gens
Katholiek congres Mechelen 1909, J, bI. 289 - 293.

evolutie van de sociale opvattingen en instellingen. Er
jeugdgroepetingen die de verenigings- en werkingsme
volwassenenorganisaties trachtten te benaderen en di
vitale sociaal-educatieve jeugdwerking aan de dag te
uitzonderingen niet te na gesproken, was patronage
van de meest voorkomende, traditionele vorm van jeu
van haar voortdurende achteruitgang zou men op
kunnen resumeren.

10 Een eerste remmende factor waaraan vaak het
optreden van de parochiële instellingen voor jeugdzorg
was het gebrek lUUl een coördinerende organisatiestruc
werkliedenkringen kenden de patronaten niet die cent
te caritatieve werken genoten en voelden zij de nood
uitwisseling van verkregen ervaring en áan eventu
wankele organisatie M). Bijzonder bij de nieuwe arbei
teerde men een streven naat vruchtbare samenwerkin
verbonden, vanaf 1904 bovendien op nationaal vlak.
ze zich meer financiële armslag en morele steun, ruim
lijkheden, meer stabiliteit en stootkracht. Met deze o
patronaten niet meegegaan 55). En dat gebrek aan s
gelijke organisatie werd, vooral bij het zien van de gli
de sociaal-economische verenigingen, hoe langer hoe
een institutioneel tekort in de werkingsmogelijkheden
"") Les pat1'onages, Brussel, z. j., bl 15.

53) H. MARS, Over pat1'onagen, in De gids, 6e jg., 7 juli 190

"") Reeds op het congres te Mechelen in 1863 werd als beslu
forme entre les oeuvres de patronages C... ) un échange de serv
mem bres éloignéS du siège de leur oeuvre, de réèlamer lIuprès déS
partout ou elles existent, la protection et Ie secours auxquels ils
patronage ou leur société•. Assemblée génér41e ••• ti MdWMS 186
halve eeuw later werden bij een zelfde gelegenheid gelijksoo
Katholiek congres Mechelen 1909, I, bI. 41·44. 286 - 288.
65) Toen in Duitsland de bestaande dióeesane verbonden van de
zich op 7 oktober 1907 tot een Zenctalverband otganiseerden, st
nog voor het meningsverschil of 1nen èérst gewéstelijke vetbo
groeperingen moest bewerkstèlligen. Cf. ]. VAN DEk. HAEGEN.
vereenigt 11, in De gids op fntIiltJchajJ{JeUik giJbiéd, 7e jg., 18 okt
56) Laten we slechts tWee pacronaatsditecreurs aan het woord
bekennen dat het met onze patronateá liiet zó héel 80èd gésteld i
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.gen. Er waren wel parochiële
kingsmethode van de nieuwe
n en die erin slaagden een
. dag te leggen. Doch, d~ze
:ronage vooralsnog synoniem
van jeugdzorg. De oorzaken
ten op de volgende manier

.ak het weinig doeltreffend
!ugdzorg werd toegeschreven,
atiestructuur. Evenals de vele
die centralisatie die de meesde nood aan de inspirerende
eventuele steun voor hun
'Ie arbeidersverenigingen nonwerking, eerst in regionale
tI vlak. Daardoor verwietvèri
~, ruimere activiteitsmoget deze ontwikkeling zijn de
~ aan samenwerking en de.n de gunstige resultaten van
~er hoe meer aangevoeld als
kheden van de patronages 58).

1 juli 1907, bI. 211.
als besluit geformuleerd cqu'il se
~ de services qui permette à leurs
uprès des oeuvres de même nature,
xquels ils auraient droit dans leur
tUMS 1863, t, bI. 469. Bijna een
gelijksoortige wensen geuit: zie
288.
en van de katholieke Jugendvetelilè'
eerden, stond men hier ten onzent
jke verbonden dan wel diocesane
IAEGBN. ZbrgIWs-voor-de"jonkheid
J., 18 oktober 1908, bI. 493 - 497.
let wdatd. -Mderen we dus riiet
I gesteld is ? Waar is de oorzá/tk?

paronages de Bruxelles et faubourgs» tot stand g
peerde men daar 27 patronaten met 5.500 jongens
er eveneens een «Verbond der katholieke jongensp
pen», dat in 1906 22 patronaten met 4.405 leden t
In januari 1908 - op dat ogenblik trof men
bonden aan in Brussel, Antwerpen, Luik, Leuven
plan opgevat om een «Algemeen Verbond der Ka
't Vlaamsche Land» te stichten». Kanunnik J. Laene
zijn aansporen, de E. H. H. Maes in West-Vlaan
onderscheiden bisdom de nodige medewerking te v
diocesane verbonden van parochiepatronaten. Noch
vóór 1914 weinig terechtgekomen. In het aartsbisdo
cier wel geïnteresseerd voor een centraal gedirige
in 1910 werd namelijk een diocesane directeur beno
diocesane en gewesteli jke patronagedagen voor pr
werden gehouden. In West-Vlaanderen kreeg het pl
keuring van hogerhand en moest opgegeven word
stel dat op de eucharistische-congresdagen van au
lare bekend werd gemaakt, ging men over tot ee
uitgave van geschikt studiemateriaal inzake jeugd
tot coördinatie van de katholieke jeugdwerken.
zeven «gewestverbonden» gevormd met het doel
de aangesloten jeugdgroepen (congregaties, patr
communie- en matigheidsbonden, studiekringen)
staan' een diocesaan comité van de verantwoorde
vaardIgden uit die gewestbonden werd verondersteld
bijeenkomsten bestendig contact te onderhouden
geven 58).

( ••. ) De ware oorzaak, me dunkt, is niet ver te zoeken. Ze is
aan kennis en gebrek aan samenwerking. ( ... ) Gemis aan sam
zwakheid van ons werk.» H. MAES, Over patrol1agen, in D
bI. 212 - 213. - -de twee groote oorzaken van de te gering
ki,ng: wij hebben ofwel te weinig ofwel te veel in 't wild
verbetering brengen tenzij een straffe organisatie der bestuurd
in De gids op =tschappetiik gIJbied, 7e jg., 18 oktober 19Q
"') A. VERMEERSCH en A. MüLLER. M<11IueJ social, Leu
6.8) Mededeling van Z.E.H. kan. H. Maes (Dadizele), a
(IQuitgegeven memoires Uit het ontstlk1l1 fJ<11I de christlJlijklJ
sociale wIWking, bI. 6. A. VANDER HEEREN, Oproep tot vI

2° De voornaamste oorzaak van de malaise d
zwakt en gedevalueerd heeft - a fortiori wann
het opvoedingswerk bij uitstek voor ambachtseigen aard der activiteiten en het beginsel dat
Patronagevorming was overwegend, zo al niet
ventieve voorzorg van de jeugd met een eng-go
morele bekommernis: schoolgaande kinderen
jongens en -meisjes te vrijwaren en te bescherm
varen tijdens de vrije zondagen, waarbij hen
noties van deugdzaamheid werden voorgehoud
toegezien op het nakomen van de gewone ke
but du patronage est de procurer aux jeunes
agréable et honnête récréation, après qu'ils
l'église» j. In enkele patronaatswerken die af
tieve instellingen heeft men zich wel ingespa
onderricht en «zondagsscholen» de tekorten v
vangen of aan te vullen 61). Doch aangezien d
de patronages het voornaamste oogmerk van
deze meestal uitgegroeid rot ontspanningsgeleg
bereidwillige burgerjongens of juffrouwen en
parochiegeesteli jkheid.
Burgerij en clerus zijn hier inderdaad
geweest en hebben in de concrete verwezenlij
pende hand gereikt. Naar gelang het aandeel d

programma, Roeselare (1911), bl. 8 - 16. Cf. Verslag va
Studiekringen. Brussel 12 Augustus 1913, Brugge (1913
ó9) G. DE HASQUE, De patronagen van jongelingen e
en hun Verbond, in La vie diocésaine (Mechelen), Ie
J. MAUQUOY, Une oeuvre d'édfecation populaire, Bruss
60) Of nog: .Le but du patronage étant d'éloigner la
vaises compagnies' luidden de reglementen van sommig
op. cit., bI. 176. Het 2e art. van de Charte de l'Unio
faubourgs: -La religion étant Je but principal de leur
à coeur de veiller à ce que leurs membres assistent à la
régulièrement des sacraments. L'instruction religieuse des
de la sollicimde des directeurs-prêtres.. (bI. 311).
61) Men bemerke nog de overeenkomst russen de besl
sociales à Liège 1887, I, bI. 173 en het standaard
J. MAUQUOY, Une oeuvre ;l'éducation populaire, bI. 1

38

~ die het patronagestelsel ver-

mneer men dit beschouwt als
:s- en fabrieksjongens - was de
fat daaraan ten grondslag lag.
~t uitsluitend, bedoeld als pregodsdienstige en hoofdzakelijk
~n en minderjarige arbeidersermen tegen de mogelijke geen bovendien de traditionele
fuden en er nauwgezet werd
I{erkelijke verplichtingen. «ie
s gens les jours de fête, une
• ont assisté aux offices de
lihankelijk waren van caritapannen om door godsdienstvan het onderwijs te onderde voorbehoedende t~ van
1 hun werking bleef, waren
;genheden onder leiding van
1 onder het toezicht van de
steeds nauw bij betrokken
ijking ervan elkaar een heldat zij eventueel hadden in

cm het 2e Congres van Vla4msche
bI. 18 - 19.
en jonge werklieden te Antwerpen
e jg., maart 1907, bI. 103. Cf.
el, 1922, bI. 250.
jeunesse de l'oisiveté et des maue partonages; zie J. MAUQUOY,
n des patronages de Bruxelles et
institution, les patronages auront
messe Ie dimanche et s'approchent
patronnés sera Ie principal objet

»,

uten van het Cong1'ès des oeuvres
werk over de patronagewerking
21 - 124.

rutge is als een tweede familie voor den leerjongen
<.•.. ). In de patronage brengen zij hunnen zondag do
~huldige als aangename wijze. Daar vinden zij den
w:ie~d, den minst baatzuchtigen, den teedersten, den
\ttiertden; daar vinden zij met en door den priest
~J1I@, de H. Mis, opbeurende gezangen, heerlijke e
h~en, godsdienstig onderricht, de sacramenten einde
en vertroosten. In de patronage vinden zij of
. a Paulo, of godvruchtige welliebbende juf
liefde hunnen soms verheven of althans onaf
..maatschaPJ)1} vergeten. c..) Zij zijn de ziel van
der patronage. ( ... ) Hoe kostelijk is eene goe
heil van het werkmanskind, zij is het geluk en d
En voegen wij er bij: zij is de kiem der we
stand.» "')
in het begin van deze eeuw, toen er gelei
ontstaan was van het arbeidersjeugdvraagstuk
oplossing, werd op de tweede plaats ook het s
.
der patronage erkend ""). Allerhande
kunnen reeds vroeg als geïmproviseerde u
worden. Wel stond men dan vaak voor lo
als georganiseerde vormen van autonoom
~"'''''L''''Li'~V.''U'U".''LL werden opgevat dan wel als ee
~laatsl(;den de geest van sacrificie en spaarzaamh
'ÜlllslolJte mag hier gerust worden aangestipt d
en instelling, van een eigenlijke apost
~trCfnalten weinig of niets te merken valt: geheel
haar inhoud en voorkomen preventief o

s.j., De ware goudmijn, Gent, 1884, I, bI
latere herwerkte uitgave (door P. LYNA s. j.):
1902, I, bI. 147.
U.L"UUJ..o.., Les oeuvres sociales, Namen, 1905
Dré:servatiion cLe l'adolescence et sa formation
,re,lIgumx, économique et professionneh. Vgl. de nie
patronaten werden opgesteld: Réglement général à
du diocèse, in La vie diocésaine (Mechelen), 4e jg"
U;~poS,jttOl~S générales {Jour la tonduite des {Jatronage
r,'p.~tr"1ZIJi~es~ Brussel, z. j., bI. 34.

Een dergelijke regeling was op veel pla
oplossing, wijl het Vincentiusgenootschap, dat
voor de patronages, hoofdzakelijk door de gegoe
Het lag voor de hand dat men beroep deed o
mogelijkheden, geestelijke ontwikkeling en vrij
aan dergelijke werkzaamheden. Naar gelang de
opvattingen zich wijzigden, werden dergelijke
erkenning van de inferioriteit en onbekwaamh
lagere volksklassen aangevoeld en van de hand

Het zou niet overeenstemmen met de wer
beweren zou dat er van het patronage-optreden
geen vormende invloed is uitgegaan. Wanneer m
toenmalige levens- en arbeidsvoorwaarden, da
werken van jeugdzorg aan een reële nood tegem
analfabetisme als gevolg van het schoolverzuim
coholisme, de afwezigheid van elke georganiseer
gelegenheid, waren factoren die door de patrona
zins werden ondervangen. Bovendien was de pa
heid voor de parochiegeestelijkheid om met een
contact te blijven en die onder haar invloed te

"") Het idee van de .kleine Vincentiusgenootschappen.,
mige patronages, behoorde tot deze uitzonderlijke activiteit
geval te Brussel, te Luik (St.-Laurent en St.-Niklaas) en t
A. VERMEERSCH, Mantlel social, Leuven, 1900, bI. 615
oeuvre d'éducation populaire, bI. 162 - 169.
66) Congrès des oeuvres sociales à Liège 1887, I, bI. 1
146. Een moeilijkheid in dat verband lag echter in het fe
de taal van het volk niet sprak; cf. Assemblée générale
•.. à Malines 1891, Il, bI. 482 - 495. Cong1'ès des oeuvre
en 461 - 464.
61) loumée des patronages, in La vie diocésaine (Meche
68) Merkwaardig is het hoge verschil in ontwikkeling
Waalse arbeidersbevolking, dat B. SEEBOHM - ROWNTR
vaststelde zonder er nochtans een afdoende verklaring vo
groep van de tien- tot twintigjarigen bekwam hij 25,8
tegen 6,7 % voor Wallonië (telkens de grootste steden
ROWNTREE, Land and labour. Lessons trom Belgium, L
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zelfde mening toegedaan 67).
plaatsen de enig mogelijke
at er dikwijls de zorg had
)ede burgerij gedragen werd.
op hen die door financiële
'ije tijd zich konden wijden
de sociale verhoudingen en
ce situaties terecht als een
llheid van de jeugd uit de
i gewezen.
erkelijkheid indien men nu
tI alleen een verzorgende en
men rekening houdt met de
an blijken deze parochiële
~moet te zijn gekomen. Het
m 68), de plaag van het al~rde sport- en ontspanningslaten in de 1ge eeuw enigsatronage een enige gelegen:n gedeelte van de jeugd in
:e houden. Het is trouwens

, opgericht in de schoot van somiten. Dat was omstteeks 1900 het
re Leuven (St.-Albertuspatronaat).
5 - 616. Cf. J. MAUQUOY, Une
.73; zie ook II, bI. 138 - 139 en
~it dat men in de hogere burgerij
' ... J Malines 1867, II, bI. 87;
~s sodales J Liège 1886, bI. 143
elen), 8e jg., juni 1914, bI. 316.
gspeil tussen de Vlaamse en de
REE vóór de eerste wereldoorlog
lOr te vinden. Voor de Jeeftijds.
% ongeletterden in Vlaanderen
1 uitgezonderd). B. SEEBOHM~onden 1911, bI. 264 en 267.

(k zin voor verantwoordelijkheid en de geest van sam

iWotru onder de meest belovende elementen, en gelei
J~g

gewekt en enigszins de weg geëffend voor meer
met betrekking tot het beroepsleven en voor
sóti'<ile opleiding en belangenbehartiging, zelfs voor d
actie.
In de laatste vooroorlogse jaren werd er eveneen
het patronaat een middel tot sociale vorming va
name kardinaal Mercier heeft het patronagewer
deze opvattingen willen reorganiseren en het
bezorgd 7(». Het oprichten van studiekringen
voorgehouden. Vaak zou nochtans blijken dat
van de meeste patronaatsjongens, dergelijke
voeren waren en werden er daarom met meer kan
lesserueeksen over godsdienstige, apologetische en
71). Werkelijk geen enkele andere verenigi
1914 zo'n veelzijdige taak te vervullen als het p
•• . . . .
Deze laatste initiatieven en zelfs de poginge
/~enwerking in stedelijke verbonden hebben even
;ii~ten dat die methode van jeugdzorg beneden de g
bleef en te weinig beantwoordde aan de vereisten va
van georganiseerde jeugdwerking. De grootste patr
oorlog (Antwerpen, Leuven, Sint-Niklaas) konden zic
kingskracht van enkele sociale activiteiten enigszins
zèlfs een deel van de oudere arbeidersjeugd interesse
meerderheid waren gelegenheden tot vermaak - en
Zijn doorgaans loutere speelscholen met enkele f
~.

••) Cf. La vie diocésaine -(Mecheleo), art. cit., bI. 319 - 32

liL. 421- 422.

V") Réglement général à l'usage des patronages de jeunes ge
. tlit>t:és4ÎmJ (Mechelen), 4e jg., oktober 1910, bI. 331 - 336.
.
~) Katholiek congres Mechelen 1909, I, bI. 298 - 299. G. c.
sociale stfRliën., Gent (1911), bI. 34 - 41. ID, L'expérien
- 31. H. HEYMAN, ]. DE SMEDT en V. DE LEENHEE
der jeugd, Gent, 1912.
wijze van voorbeeld vergelijke men de leeftijdscatego
~ll[emlsp~ltto.naat met de overige parochiële patronages van Le
de l'Université Catholique de Louvam 1909, Leuve
bI. 2SG en 281.

voorzichtige pogingen tot een verruimde sociale
wanneer ze de uitdrukking waren van een vernieu
werkelijkheid, dateren praktisch van nà 1900;
exposé zullen enkele facetten van deze nieuwe fase
Het lange uitblijven van meer gedurfde initi
kan ons enigszins verwonderlijk schijnen als we h
in het buitenland gepresteerd werd. Afgezien va
van lokale aard 75) signaleren we hier vooral een tw
gunste van de ambachtsgezellen en de mobiele
duitssprekende en de Angelsaksische landen. Van b
den deze instellingen inderdaad eigen organisatoris
merken; ze bleven zelfs niet beperkt binnen een r
konden met succes in het buitenland doordringen
peringen doen ontstaan.
De «knholische Gesellenvereine», waaraan
priester Adolf Kolping voor altijd verbonden zo
tweede helft van de 1ge eeuw een ongemene bloei
land, Oostenrijk, Hongarije, Zwitserland, tot zelfs
van Amerika. Zij richtten zich niet zozeer tot d
gemeen, zelfs niet tot de jonge arbeiders als dus
eigenlijke jonge ambachtslieden die, in de duitss
van streek tot streek trokken met het doel hun vak
betere werkgelegenheid te zoeken. Daarom beoogd
lijk «gezellenhuizen» op te richten, waar de amb

73) H. MAES, Meer en betere zorge voor de jeugd na sc
schappelijk gebied, 8e jg., 24 januari 1909, bI. 39.
74) Cf. 150 jaar katholieke arbeidersbeweging in West-Eu
van S. H. SCHOLL), Brussel, 1961, bI. 60.
75) In Frankrijk bekwam men een positief resultaat m
jeunes ouvriers du boulevard Montparnasse. in Parijs (1864
jonge arbeiders ook in hun beroepsleven dienden gevolgd
leiding van hun verenigingswerk in handen gegeven moest
werk niet bestemd was om de eigenlijke sociaal - economi
schijnt het idee dat eraan ten grondslag lag, de christelijke
verder beïnvloed te hebben. C. MAIGNEN, Maurice Maign
parnasse et les origines du mouvement social catholique en
1927, I, bI. 173 - 259, 290 - 311, 369 e.v. A. de MUN, M
bI. 57 - 82. Deze cercle Montparnasse is vooral bekend gewo
dit model in 1871 het Oeuvre des Cercles Catholiques d'Ouv
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arbeidsleven voortsproten. De
dale jongerenwerking, vooral
~nieuwd inzicht in de sociale
100; in het hierna volgende
fase verder ter sprake komen.
initiatieven of experimenten
we hierbij vergelijken wat er
~n van eventuele initiatieven
en tweevoudige beweging ten
biele arbeidersjongens in de
Tan bij hun stichting vertoonttorische en methodische ken::en regionale werkkring maar
gen en er gelijksoortige groelan de naam van de Duitse
1 zou blijven, kenden in de
loei en verspreiding in Duitszelfs in de Verenigde Staten
:ot de volksjeugd in het al; dusdanig, maar wel tot de
luitssprekende landen vooral,
vakkennis te vervolmaken of
oogde Kolping zoveel mogeunbachtsgezellen gelegenheid

ta

schooltijd, in De gids op maat·

~t.Europa

1789·1939 (onder red.

It met de vermaarde «cercle des
l864). Men ging ervan uit dat de
:gd en dat hen bovendien zelf de
IOest worden. Ofschoon dit jeugd·
lomische wantoestanden te keren,
ijke sociale beweging in Frankrijk
[aignen, directeur du cercle Mont·
, en FrarJce (1822 - 1890), Luçon,
r, Ma vocation sociale, Parijs, z. j.,
eworden toen Albert de Mun naar
Ouvriers had opgericllt.

. .

(1867) en te Amsterdam (1868).
en sociale ontwikkeling, beroepsonderwijs e
f)l:rlaamste aspecten van hun actie, eveneens opge
van self-government. Ofschoon zij altijd tot twee
.,
kenden die verenigingen een succes
, zij aan het begin van heel de Nederlandse arb
gelijktijdig kwamen in verscheidene
op, verenigd in de Young Men's C
Feitelijk was deze organisatie een groots
loc.nt1:ek]{enldeJtl, veelal jongens van het plattela
en commerciële ondernemingen in
waar ze vaal< verwaarloosd en uitgebuit werd
beweging voor ogen hield, was van bij de aan
Uitdrukkelijk werd de morele en sociale besc
en zelfs het eigenlijke milieuapostolaat
gesteld, met de lezing en de bespr
vormingsmiddel 78).
Y.M.C.A. vormde een van de voornaamste e
het conformisme en voor het reveil in de pro
Zij legde de klemtoon op de godsdienstig
en openbaarde daarbij een grote apostolische
.
georiënteerd, wees zij op het feit dat

in 1846 re Elberfeld (Duitsland) kende het K
leiding van A. Kolping (1813 -1865) een vlugge ver
steden. In 1865 telde men reeds 418 plaatselijke Vereine
wereldoorlog, in 1n2, waren deze cijfers gestegen tot
F. J. WOTHE, Adol/ Kolping. Leben und Lehre
(1952) 1. Art. Kolping en KolpingslamiUe, in S
GtJj;ellscha.ft, 1959, IV, kol. 1137 - 1141.
H. WlNKELMAN, in 150 iaar katholieke arbeidersb
1939, bI. 318.
In Duitsland werd de eerste groep gesticht te Bremen in 1
(te Londen) in 1844, in Amerika (Boston en Montrea1 in
en Zwitserland (Genève in 1852). Onder invloed van
Georges Williams, werd in 1855 overgegaan tot d
«Alliance of Young Men's Christian Associations>. D
329 groepen met 30.360 leden, waarvan ongeveer 14.0
6.000 in Duitsland en de overige in Frankrij
Deze beweging kende een geweldige bloei in de Angelsaks
Cf. L.L. DOGGETT, Hëst01'1 ol the Young Men's Chris
lounding ol the association, New York, 1896.

van bij ons aanvankelijk ook een nieuwsgierige bel
de actie van de Gesellenvereine '19). Het uitblijven
op dat gebied typeert nochtans de algemene ho
een meer progressieve jeugdzorg of -werking en
nia aan eventuele vernieuwers elke lust tot navolg
Wat was de reden van zo'n spoedige misluk
op het congres te Mechelen van 1864 werpen en
In 1860 was kapelaan Kolping persoonlijk naar B
doel in de voornaamste steden iets van gelijke a
te richten. Pogingen werden ondernomen te Brus
Pe principes waaraan de _gezellenverenigingen di
formuleerde Kolping als volgt: 1. iedere Ges
leiding van een geestelijke, doch het strikt gods
minimum herleid; 2. iedere Verein beschikt over
de gezellen gelden als actieve leden, terwijl alle
zich met een erelidmaatschap tevreden moeten s
zellen worden a priori uitgesloten. Slechts onde
Kolping nieuwe Vereine oprichten, ook buiten D
aan het congres in 1864 sprak de Gilde der An
ûch evenwel tegen de organisatieprincipes van K
?:ake het self-government en de beperking tot on
men betoogde dat die niet te verwezenlijken ware
incompatibles avec les usages et réglements de tou
belges» 81). De aanbevelingen van het congres b
vereine zijn dientengevolge ook opgesteld als een
van de verwe-zenlijkingen in Duitsland; ze bevatte
patroons en alle liefdadig~ zielen om te ijveren
dergelijke instellingen, maar Olet de veelbetekenen

"") Zie o.a. op de eerste congressen van Mechelen: J1.
186J, I, bl.. 470; Il, 1>1. 67; ... à Malinlts 1844, I, bI. 2
kon men er zich aan verwachten dat de niet·katholieke Y.M
de Y.'W.C.A.) niet de minste aan<:w'cht waardig werQ. l!!~t
sol Zie ve~der bij S. G. SOlAJnIFER, J1.dolf KQlpifJg.. dM
• 7~ uitgave dOQl; J. DA1:lL, 19n.
fl1) 4ssef11,blée génbale ... ~_ M,alines 1864, Il, bI. 611inleider die het \Ilisl~en vaD; de Geselle~v~reine in Bel
cette circop..st~nce qu,e daOli ce p~ys Qq a plaçé des prêtres r
ciations", antwoordde een; puit$e afgevaardigde zee. vO,Q~ziç
deding verschillende arbeiderstoe&tanden in beide ll!.Il,Q.en;
zeer het feit dat de ~teliikheid hier gepOQgd hee.ft et gQ
maken. Ibid., Il, bl 177 ·178.
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lijven van duurzame resultaten
ne houding ten opzichte van
19 en zou de volgende decenlavolging onmemen.
mislukking? De besprekingen
pen enig licht op die kwestie.
naar België gekomen met het
lijke aard als in Duitsland op
;! Brussel, Antwerpen en Luik.
gen dienden te beantwoorden,
e Gesellenverein staat onder
.t godsdienstige wordt tot een
t over eigen lokalen; 3. alleen
jl alle andere belangstellenden
)eten stellen; 4. gehuwde ges onder die voorwaarden liet
liten Duitsland 80). In een nota
ier Antwerpse Ambachtslieden
van Kolping uit, speciaal intot ongehuwde actieve leden;
:n waren, aangezien «elles sont
de toutes les sociétés ouvrières
19res betreffende de Kolpingals een platonische appreciatie
bevatten een aansporing tot de
jveren voor de oprichting van
ekenende restrictie: «en tenant
.eo,: Assemblée génhale .•• à M.alines
I, bI. 255 en 478·479. Natuurlijk
eke Y.M.C.A. (en de vrouwelijke tak,
i gea~lu .
~""g, der Gesellenllater, Keulen, 188.0

1. 611· 61~. Op het verslag van de
in België toeschreef «uo,ique.roent à
prêues ré.auJiers à la tête de ces asso·
voo~zicbrig met te wijzen op de on·
'!-nden; .Jnl!-ar hU beklemtoonde even·
~ft e~ godsdienstige confrerleën van te

katholieken af. Op een ogenblik dat het p
werden geduld
','. '
poogden te verzachten, had een
ü1t de greep van een paternalistische leiding
~zakeli jk weinig kans van slagen.
kennehJk meer op het sociale vlak lagen
wetden slechts geduld in zover ze naar sttu
, beeld gav~r: van de hiër~chie die de m
btJ het economIsche producti
,,
begrijpt mèn de houding van de Belg
,ec()flo.mi·sdle en opvoedende organisaties, o
van onderlinge gelijkheid en arbeidersveran
Iedere actie die zich van het patrona
tnoést dus als te avontuurlijk en ongewenst

en èt slechts groeperingen

VERNIEUWDE BELANGSTELLI
ORGANISAtiEVORMEN VOOR bË

"in

all~lei. gebeurtenissen en instellingen, zow
gebted, ts de. ~elle evolutie .van de maatscha
l1Lllll]l;t:ll tot umng gekomén. Tegen het einde
gemaakt niet het uitWerken van één
de brede vo1ksmassa door het verdwijnen
1893 ook ruimere politieke medezeggensc
,
tè LUik: éverieenseen iiieriw geluid
wêrcl op de nó~elijkiieid. van dê bèidèp
~llStlsclle werkmansknngen. Als resultaat van

I, hL 479.
zé1u men v66r 1914 ook in ons land Kolpiiighil
bestemd voor Duitse .Gesellen. (o.a. te Brussel in de
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