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1958: 
Het Schoolpact

Socialistisch minister Leo Collard 
trachtte in 1955 de subsidievoorwaarden 

voor het vrij onderwijs strikter te bekijken. Zijn 
beleid gaf aanleiding tot een nieuwe schoolstrijd. 

De gemoederen werden uiteindelijk in 1958 bedaard, 
toen de socialistisch-liberale regering Van Acker was 

vervangen door een nieuwe bewindsploeg onder leiding 
van de CVP’er Gaston Eyskens. Onderhandelingen tussen 
de drie unitaire partijen, socialisten, liberalen en katholie-
ken, leidden op 20 november tot de afkondiging van het 
Schoolpact. Dit  akk oord stelde regels op voor de organi-
satie en de subsidiëring van het onderwijs, zowel voor 
de officiële als vrije netten. Het Schoolpact werd inge-
geven door twee fundamentele principes: keuzevrij-

heid en democratisering. Voortaan hadden alle 
officiële lagere en middelbare scholen de 

opdracht om aan de ouders de keuze 
tussen moraal en godsdienst 

aan te bieden.

1962: 
 Tweede Vaticaans Concilie 
In 1962 roept paus Johannes XXIII op tot 
een nieuw concilie waar de modernisering 
van de Katholieke Kerk moet worden in-
gezet. Dit werk wordt door zijn opvolger 
Paulus VI voortgezet en afgesloten in 1965. 
Het Latijn, de soutanes en de kanten kleedjes 
van de misdienaars verdwijnen uit de mis-
vieringen. Dit belet echter niet dat de ont-
kerkelijking massaal werd ingezet en dat de 
Kerk nog steeds geen adequate anwoorden 
bood op de grote maatschappe lijke vragen 
van het moment.

‘ ‘Welke 
godsdienst 
zou Christus 
verkiezen 
als hij zou 
terugkomen?

‘De moraal wordt op dit ogenblik volledig beheerst door de machtsposities van de Kerk en van de daaruit 
automatisch voortspruitende reactie. Dat betekent dat we op dit ogenblik strijden voor of tegen de godsdienst, 
maar weinig of niets doen voor de moraal die we beweren te dienen, niets doen om de moraal als moraal,
los van ieder geloofs- of levensbeschouwelijk apriorisme, tot ontwikkeling te brengen. Wanneer sommigen al 
ons gejammer tegen de stijgende zedenverwildering, de ondergang van de democratische geest, ernstig opnemen 
en de morele opvoeding van de jeugd, de opvoeding tot vrijheid en verdraagzaamheid, tot verantwoordelijkheid
 in de zelfstandigheid e.a., op objectieve grondslagen trachten uit te werken, dan beschouwt de Kerk dit optreden 
als een doelbewuste aanval tegen haar gericht en vinden zij nergens steun noch goedkeuring.’
RICHARD VAN CAUWELAERT

1961: Oudervereniging voor de Moraal  OVM
Als gevolg van het Schoolpact moest er worden nagedacht over de precieze 
invulling van het vak zedenleer en de opleiding voor de leerkrachten. In maart 
1961 werd door de minister van Onderwijs een leerplan voor de lagere 
 scholen uitgevaardigd voor dit vak. Het vak was verplicht in het rijksonder-
wijs en vrij te kiezen in de gemeentescholen.  Onder invloed van inspecteur 
zedenleer Richard Van Cauwelaert en met steun van de Antwerpse afdeling van 
het  Humanistisch Verbond, werd op 23 juni 1961 de Oudervereniging voor de 
Moraal OVM opgericht. De OVM kende direct succes. Ze had de ambitie om 
de cursus niet-confessionele moraal uit te bouwen, de leerkrachten te steunen 
en wantoestanden en misbruiken aan te kaarten. Op de Algemene Vergadering 
van december 1962 werd een nationaal bestuur aangesteld, met onder meer 
Juliaan Van Hoeylandt, Jaap Kruithof,  André Vanhassel en Herman Buskens. 

‘ ‘

DENNIS POTTER

God is 
een 
gerucht.
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