
Moest de Stichter nu terugkeren 

 

 
Indien de Stichter vandaag zou terugkeren om de scholen te bezoeken die hij gesticht heeft, 

zou hij dan de geest van zijn stichting herkennen? 

Er zijn nog drie scholen die door Van Crombrugghe gesticht werden: 

Geraardsbergen in 1817 

Melle in 1837 

Leuven 1842 

Wij mogen niet uit het oog verliezen dat Van Crombrugghe een realist was die zijn scholen 

voortdurend wist aan te passen aan de noden van de tijd. Ik vermoed dat hij opgetogen zou 

zijn over onze scholen nu. 

Pater Bill Garcia wijdt 16 bladzijden aan een studie over de pedagogische principes van Van 

Crombrugghe. Deze studie is gebaseerd op zijn studie van de pedagogische geschriften van 

Van Crombrugghe en de moeite waard om te lezen. 

Pater Garcia onderscheidt 4 essentiële elementen in de pedagogische principes van Van 

Crombrugghe: 

1. een degelijk studieprogramma 

2. een oordeelkundig reglement 

3. wedijver getemperd door wellevendheid 

4. godsdienst 

 

 

1. Een degelijk studieprogramma 

Van Crombrugghe stichtte zijn school in de natijd van de Napoleontische oorlogen en de 

installatie van het koninkrijk België. Leerprogramma’s bestonden niet. Van Crombrugghe 

en de oude Jozefieten stelden hun eigen studieprogramma’s op en schreven zelfs enkele 

eigen handboeken. 

Vandaag volgen onze scholen een studieprogramma dat door de staat is opgesteld. 

Ongetwijfeld zou Van Crombrugghe hiermee ingenomen zijn. 

 

2. Een oordeelkundig reglement 

Voor Van Crombrugghe was een wijs reglement essentieel om de leerlingen zelfdiscipline 

bij te brengen en om ze het belang te leren inzien van het maken van goede keuzes in het 

leven. 

Het is belangrijk aan te stippen dat een schoolreglement oordeelkundig moet opgesteld 

zijn. Van Crombrugghe was geen voorstander van een repressief schoolregime. In feite 

legde hij de klemtoon op zachtheid (douceur) in de manier waarop het schoolreglement 

werd toegepast. 

Onze scholen gaan door als goed georganiseerd, met een degelijk schoolreglement. Het 

schoolregime is helemaal niet repressief, maar de leerlingen leren wel zelfdiscipline en 

wellevendheid. 

Ik vermoed niet dat de Stichter ontgoocheld zou zijn over de houding van de leerlingen in 

onze scholen. 



3. Wedijver en wellevendheid 

Van Crombrugghe was ervan overtuigd dat een systeem gebaseerd op wedijver een 

belangrijk element uitmaakte om leerlingen aan te moedigen om hard te werken. 

Toch moet de geest van wedijver getemperd worden door wellevendheid. Wellevendheid 

is wellicht best te verstaan als hoffelijkheid. Van Crombrugghe drong erop aan dat 

leerkrachten steeds beleefd zouden zijn tegenover hun leerlingen en dat zij diezelfde geest 

zouden doorgeven aan hun leerlingen. Het lezen van de ‘Pedagogische Gids’ toont aan 

hoe wellevendheid en hoffelijkheid in een school in praktijk worden gebracht. 

In onze dagen is niet iedereen ervan overtuigd dat een geest van wedijver een belangrijk 

element is in de opvoeding. Toch blijven wellevendheid en hoffelijkheid idealen die wij 

allen trachten te verwezenlijken in onze scholen. 

 

4. Godsdienst. 

Van Crombrugghe groeide op in de tijd na de Franse Revolutie. Toen poogde de Franse 

staat een systeem van ‘areligieuze’ opvoeding te ontwikkelen. 

Volgens Van Crombrugghe maakte godsdienst deel uit van het hele opvoedingssysteem. 

Godsdienst bestond niet alleen uit wat tijdens de les werd onderricht. De liefdevolle 

vriendelijkheid en geest van zelfopoffering van het evangelie moest in elk aspect van het 

schoolgebeuren aangeleerd worden. Al de leerkrachten te beginnen met de directeur 

zouden moeten bezield zijn met deze geest. 

De directeur. 

De directeur zou een wijs en praktisch iemand moeten zijn. De directeur moet trachten een 

familiegeest te creëren in de school, een geest van eenheid en eensgezindheid. 

De leerkrachten. 

Het optreden van een waarachtige leerkracht is gebaseerd op oprechte liefde voor de 

leerlingen en interesse voor hun welzijn. 

Individuele zorg. 

Een leerkracht moet zich aanpassen aan de noden van elke leerling. Een school moet 

instaan voor de noden van elke leerling. 

Genegenheid, respect, discipline. 

Een leerkracht moet bereid zijn te luisteren naar de leerlingen en betrokken te worden in 

alle aspecten van hun leven. Openhartigheid leidt tot vriendschap, getemperd door 

naastenliefde en respect. 

 

Er is heel wat veranderd sinds de 19e eeuw. Onze scholen evolueren in een pluralistische 

maatschappij. Van Crombrugghe was een realist en altijd bereid tot aanpassen aan de noden 

van de maatschappij waarin hij leefde. 

Om in onze tijd trouw te zijn aan deze geest, moeten wij de uitdaging aangaan om nieuwe 

wegen van onderwijs te zoeken en de geest van het evangelie tot leven te brengen in onze 

scholen. 

Dat wordt wellicht de taak van het Algemeen Kapittel in juli 2006. 

 

 

           R.D.H. 


